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دليل التنمية البشرية
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مالحظات
يحدد ترتيب مؤشر التنمية البشرية باستخدام قيم مؤشر   .a

التنمية البشرية حتى النقطة العشرية السادسة.
تشير البيانات إلى تقديرات اإلحصاءات السكانية أو   .b

االستطالعات التي تم إجرائها بين عامي 1995 و2005، ما 
لم يحدد غير ذلك. وبسبب االختالفات في المناهج والتخطيط 

الزمنية للبيانات األساسية، يجب إجراء المقارنات عبر 
http:// البلدان والزمن بحرص, ولمزيد من التفاصيل, أنظر

./www.uis.unesco.org

يشير الرقم الموجب إلى أن ترتيب مؤشر التنمية   .c

البشرية أعلى من إجمالي الناتج المحلي لكل فرد 
)PPP دوالر أمريكي(، والسالب يعني العكس.

ألغراض حساب مؤشر التنمية البشرية، طبقت قيمة   .d
.%99.0

تقديرات وطنية أو تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاءات   .e
ألغراض حساب مؤشر التنمية البشرية, طبقت قيمة 40 ألف   .f

.)PPP( دوالر أمريكي
ألغراض حساب مؤشر التنمية البشرية, طبقت قيمة %100.  .g

تشير البيانات إلى سنة ما عدا تلك المحددة.  .h
. إحصائيات 2006. تشير البيانات إلى المواطنين المسجلين   .i

في كل من البلد وخارجه وتختلف بالتالي عن التعريف 
القياسي.

مع عدم وجود البيانات الحديثة، فإن تقديرات معهد اليونسكو   .j
إلحصاءات عام 2003 - والمستندة على إحصاء قديم 

للسكان أو مسح للمعلومات – تم استخدامها ويجب تفسيرها 
بحرص: جزر البهاما 95.8 وباربادوس 99.7 وجزر القمر 
56.8 وجيبوتي 70.3 وإريتريا 60.5 وفيجي 94.4 وغامبيا 

42.5 وغينيا بيساو 44.8 وجويانا 99.0 وهايتي 54.8 
وهونج كونج، الصين )SAR( 94.6 والمجر 99.4 ولبنان 

88.3 وبولندا 99.8 وأوزبكستان 99.4.
البيانات من المصادر الوطنية.  .k

تستند تقديرات معهد إحصائيات اليونسكو على نماذج   .l
تقديرات معرفة القراءة والكتابِة المحددة عمريا، إبريل 

.2007
هستون وسمرز وآتن 2006. تختلف البيانات عن التعريف   .m

القياسي.
يستند تقدير البنك الدولي على االرتداد.  .n

تجري الجهود إلنتاج تقدير أكثر دقة )راجع دليل القارئ   .o
والمالحظات على الجداول والتفاصيل(. أستخدم تقدير أولي 

بـ PPP( 6,000 دوالر أمريكي(.
تستند البيانات من أمانة منظمة دول شرقي الكاريبي على   .p

المصادر الوطنية.
تستند البيانات من أمانة تجمع الكاريبي على المصادر   .q

الوطنية.

لعدم توفر نسبة التسجيل اإلجمالية المشتركة، استخدم   .r
الترتيب التالي لمصادر التنمية البشرية: أنتيجوا 76 وبوتان 

52 واإلكوادور 75 وهايتي 53 وتركمانستان 73.
برنامج األمم المتحدة للتنمية 2007.  .s

البنك الدولي 2006.  .t
يستند تقدير البنك الدولي على المقارنة الثنائية بين الصين   .u

والواليات المتحدة )روين وكاي 1995(.
اليونيسيف 2004.  .v

تشير البيانات إلى 18 والية من الواليات الـ 25 فقط.  .w
 PPP( مع عدم وجود تقدير إجمالي الناتج المحلي للفرد  .x
دوالر أمريكي(, أستخدم ترتيب مصادر التنمية البشرية 
بمقدار PPP( 2,056 دوالر أمريكي(، المشتق من قيمة 
إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي ونسبة المعدل 

المرجح بمقدار PPP دوالر أمريكي للدوالر األمريكي في 
الدول العربية.

هستون وسمرز وآتن 2001. تختلف البيانات عن التعريف   .y
القياسي.

 PPP( مع عدم وجود تقدير إلجمالي الناتج المحلي للفرد  .z
دوالر أمريكي(, استخدم تقدير ترتيب مصادر التنمية 

البشرية بمقدار PPP( 3,413 دوالر أمريكي(, المشتق من 
قيمة إجمالي الناتج المحلي للفرد بـ PPP دوالر أمريكي من 

قبل هستون وسمرز وآتن 2006 والذي تم تعديله ليعكس 
.2007e آخر تقديرات السكان من األمم المتحدة

تشير البيانات إلى شمال السودان فقط.  .aa

برنامج األمم المتحدة االنمائي 2006.  .ab
ألغراض حساب مؤشر التنمية البشرية, طبق تقدير وطني   .ac

)PPP( يبلغ 1033 دوالر أمريكي

المصادر
عمود 1:  حسبت على أساس البيانات في األعمدِة 6 8-؛ أنظر 

المالحظًة التقنية 1 للتفاصيِل.
عمود 2: اأُلمم المتحدة e 2007، ما لم يحدد غير ذلك.

عمود 3:  معهد اليونسكو لإلحصائيات a 2007، ما لم يحدد 
غير ذلك.

عمود 4:  معهد اليونسكو لإلحصائيات c 2007، ما لم يحدد 
غير ذلك.

عمود 5:  البنك الدولي b 2007، ما لم يحدد غير ذلك؛ تم حساب 
التجمعات لترتيب مصادر التنمية البشرية من قبل 

البنك الدولي.
عمود 6: حسبت على أساس البيانات في العمود 2.

عمود 7: حسبت على أساس البيانات في العمودين 3 و4.
عمود 8: حسبت على أساس البيانات في العمود 5.

عمود 9: حسبت على أساس البيانات في العمودين 1 و5.

e2,3160.4970.3470.524-30 0.45654.829.545.1غينيا160

e1,206 n0.3370.6020.416-1 0.45245.264.950.9رواندا161

e,h2,335 n0.2790.5350.526-33 0.44641.767.425.6أنغوال162

e1,1410.5060.4000.406-2 0.43755.434.750.7بنين163

e6670.3550.6380.31713 0.43746.364.163.1مالوي164

e1,0230.2590.6550.3883 0.43440.568.060.5زامبيا165

e,h1,6480.3730.4570.468-17 0.43247.448.739.6ساحل العاج166

e699 n0.3910.5220.3259 0.41348.559.337.9بوروندي167

e,h714 n0.3460.5600.3287 0.41145.867.233.7جمهورية الكونغو الديمقراطية168

e1,055 n0.4460.3800.393-5 0.40651.835.942.1إثيوبيا169

e1,427 n0.4230.2960.444-17 0.38850.425.737.5تشاد170

e,h1,224 n0.3110.4230.418-13 0.38443.748.629.8جمهورية إفريقيا الوسطى171

n0.2960.4350.421-16 0.38442.838.752.91,242موزامبيق172

8-0.38053.124.036.71,0330.4690.2820.390مالي173

n0.5130.2670.343-1 0.37455.828.722.7781النيجر174

j36.7 e,h827 n0.3470.4210.353-4 ..0.37445.8غينيا-بيساو175

n0.4400.2550.417-17 0.37051.423.629.31,213بوركينا فاسو176

h8060.2800.3810.348-5 0.33641.834.844.6سيراليون177

..0.69166.176.764.15,2820.6850.7250.662الدول النامية

..0.48854.553.948.01,4990.4920.5190.452الدول األقل نموا

..0.69967.570.365.56,7160.7080.6870.702الدول العربية

..0.77171.790.769.46,6040.7790.8360.699شرق آسيا والمحيط الهادي

..0.80372.890.381.28,4170.7970.8730.740أمريكا الالتينية والكاريبي

..0.61163.859.560.33,4160.6460.5980.589جنوب آسيا

..0.49349.660.350.61,9980.4100.5710.500جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..0.80868.699.083.59,5270.7260.9380.761وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

..88.629,1970.8880.9120.947..0.91678.3منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

..93.533,8310.9060.9610.972..0.94779.4منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

..88.423,9860.8540.9220.915..0.89776.2تنمية بشرية مرتفعة

..0.69867.578.065.34,8760.7090.7380.649تنمية بشرية متوسطة

..0.43648.554.445.81,1120.3910.5160.402تنمية بشرية منخفضة

..92.333,0820.9030.9370.968..0.93679.2دخل مرتفع

..0.77670.989.973.37,4160.7640.8430.719دخل متوسط

..0.57060.060.256.32,5310.5830.5890.539دخل منخفض

..0.74368.178.667.89,5430.7180.7500.761العالم

دليل التنمية البشرية
الجدول
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1aالمؤشرات األساسية للدول األخرى األعضاء باألمم المتحدة

مالحظات
a.  بيانات هي تقديرات النقطَة والمدى ُيخّمنان المستندة على
نماذِج التقديِر الجديدِة المطورة ِمن ِقبل وكالة التنمية الدولية

التابعة لألمم المتحدة. يعرض مدى التقديرات في أقواس
مربعة.

b. تشير البيانات إلى تقديرات معرفة القراءة والكتابة الوطنية
من اإلحصاءات السكانية واالستطالعات التي جرت بين
عامي 1995 و 2005 . وبسبب االختالفات في المناهج

والخطوط الزمنية للبيانات يجب الحرص عند إجراء
المقارنات عبر البالد وعلى الزمن. ولمزيد من التفاصيل

أنظر
./http://www.uis.unesco.org

c. تشير البيانات إلى المعدل للسنوات المحددة.
d. تقدير المعهد الوطني أو معهد اليونسكو لإلحصائيات.

e. تشير البيانات على سنة ماعدا تلك المحددة.
f. تقديرات معهد اليونسكو لإلحصائيات المستندة على النموذج

العالمي لتوقعات معرفة القراءة والكتابة المحددة عمريا،
أبريل 2007 .

g. تستثني البيانات كوسوفو وميتويا.
h. تشير البيانات إلى صربيا والجبل األسود قبل انفصالهما إلى

دولتين مستقلتين في يونيو 2006 .

المصادر
عمود 1: األمم المتحدة 2007e , ما لم يحدد غير ذلك.

عمود 2: معهد اليونسكو لإلحصائيات 2007a , ما لم يحدد

غير ذلك.
عمود 3: معهد اليونسكو لإلحصائيات 2007c , ما لم يحدد

غير ذلك.
. 2007a عمود 4: البنك الدولي

عمود 5 و 6: األمم المتحدة 2007e , ما لم يحدد غير ذلك.

عمود 7: اليونيسيف 2006 .

. 2007c عمود 8: معهد اليونسكو لإلحصائيات

عمود 9: وكالة التنمية الدولية التابعة لألمم المتحدة 2006 .

عمود 10 : منظمة الغذاء والزراعة 2007 .

عمود 11 : األمم المتحدة 2006a , مستندة على جهد مشترك

لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

d..25,0677.5257..<0.1 [<0.2]..39 42.928.042.8أفغانستان

d..73..380 d.. ..100 62.6....أندورا

d..27,9964.912588 d[<0.2]..81 57.774.159.6العراق

d4,59792..6597 d,e.. 765 75.1.....كيرباتيا

33100[0.2>]..23,6161.955......66.8كوريا )الجمهورية الشعبية الديمقراطية(

f57.4 e..3,4426.823566 e[2.0–5.0]5061 44.751.9ليبيريا

.... ..d,e..35..488 d,e 86.4....ليشتنشتاين

d..57..5890 d,e.. ..87 71.1.....جزر المارشال

94.. ....7,2421104.242....68.0واليات ميكرونيزيا الفيدرالية

100.. ....5..33........المغرب

g,h74.5 d,e,h..6081.815 h96 d,e,h0.2 [0.1–0.3] h9 h93 h 74.196.4الجبل األسود

.... ....d,e..10..30 50.6.....ناورو

d,e..20..1196 d,e.. ..85 96.9.....باالو

.... ....3..30........سان مارينو

g,h74.5 d,e,h..9,8631.715 h96 d,e,h0.2 [0.1–0.3] h9 h93 h 73.696.4صربيا

29..[1.6–0.5] 0.9..8,1966.4225.......47.1الصومال

d,e..10..38.... ..100 69.2.....توفالو

الجدول
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رصد التنمية البشرية: تعظيم خيارات الشعوب...2

اتجاهات دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
0.8680.8900.8990.9180.9230.9470.968آيسلندا1

0.8700.8890.9000.9130.9380.9580.968النرويج2

0.8510.8680.8800.8940.9340.9490.962أستراليا3

0.8730.8880.9110.9310.9360.9460.961كندا4

0.8230.8350.8510.8750.8980.9310.959آيرلندا5

0.8720.8820.8930.9040.9350.9520.956السويد6

0.8830.8950.9020.9150.9260.9460.955سويسرا7

0.8610.8860.8990.9160.9290.9410.953اليابان8

0.8730.8850.8990.9140.9340.9470.953هولندا9

0.8560.8720.8840.9070.9250.9380.952فرنسا10

0.8460.8660.8840.9060.9180.9400.952فنلندا11

0.8700.8900.9040.9190.9310.9420.951الواليات المتحدة12

0.8460.8630.8770.8960.9140.9320.949إسبانيا13

0.8750.8830.8900.8980.9160.9350.949الدنمارك14

0.8480.8620.8760.8990.9180.9380.948النمسا15

0.8530.8600.8700.8900.9290.9310.946المملكة المتحدة16

0.8520.8690.8830.9030.9310.9430.946بلجيكا17

0.8360.8500.8630.8900.9130.9290.944اللوكسمبورغ18

0.8540.8600.8710.8800.9080.9270.943نيوزيلندا19

0.8450.8610.8690.8920.9100.9260.941إيطاليا20

0.7630.8030.8300.8650.8860.9190.937هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

0.8630.8710.8900.9130.9280.935..ألمانيا22

0.8050.8300.8500.8690.8910.9180.932إسرائيل23

0.8410.8560.8690.8770.8820.8970.926اليونان24

0.922..0.7290.7620.7890.8270.865سنغافورة25

0.7130.7470.7850.8250.8610.8920.921جمهورية كوريا26

0.8510.8570.8910.917......سلوفينيا27

0.8090.8280.8510.8700.8930.903..قبرص28

0.7930.8070.8290.8550.8850.9040.897البرتغال29

0.894............بروني دار السالم30

0.892............باربادوس31

0.8450.8540.8660.891......جمهورية التشيك32

0.8260.8550.891..0.7710.7890.794الكويت33

0.7380.7720.7990.8330.8570.8770.878مالطا34

0.875............قطر35

0.7860.8010.8130.8130.8170.8450.874هنغاريا36

0.8060.8220.8520.870......بولندا37

0.7900.8040.8110.8130.8360.8620.869األرجنتين38

0.7340.7690.7900.8160.8250.8370.868اإلمارات العربية المتحدة39

0.7080.7430.7610.7880.8190.8450.867شيلي40

0.7470.7830.8080.8340.8460.866..البحرين41

0.863............سلوفاكيا42

0.8270.7910.8310.862......ليتوانيا43

0.8110.8200.8130.7920.8290.860..إستونيا44

0.7970.8100.8040.7710.8170.855..التفيا45

0.7620.7820.7870.8060.8210.8420.852األوروغواي46

0.8120.8050.8280.850......كرواتيا47

0.7460.7720.7740.7940.8140.8300.846كوستاريكا48

0.8090.8220.8310.8200.8250.845..جزر البهاما49

0.843............سيشيل50

0.838............كوبا51

0.6940.7390.7580.7680.7860.8140.829المكسيك52

0.7710.7920.7940.7850.8000.824..بلغاريا53

الجدول
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ول
جد

ال 2

0.821............سانت كيتس ونيفس54

0.819............تونغا55

0.818............الجماهيرية العربية الليبية56

0.815............أنتيغوا وباربودا57

0.4870.5470.6410.6970.7410.7790.814عمان58

0.7560.7840.7820.7840.7850.7960.814ترينيداد وتوباغو59

0.7860.7920.7770.7720.7800.813..رومانيا60

0.6110.6660.6840.7170.7480.7880.812المملكة العربية السعودية61

0.7180.7370.7510.7520.7750.7970.812بنما62

0.6190.6620.6960.7250.7630.7900.811ماليزيا63

0.7900.7550.7780.804......بيالروس64

0.6620.6920.7280.7510.7810.804..موريشويس65

0.803............البوسنة والهرسك66

0.8150.7710.7820.802......االتحاد الروسي67

0.6750.6940.7040.7050.7460.801..ألبانيا68

0.801............مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

0.6490.6850.7000.7230.7530.7890.800البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
0.798............تنمية بشرية متوسطة71

0.795............دومينيكا72

0.7710.7240.7380.794......سانت لوسيا73

0.7230.7370.7430.7620.7700.7760.792كازاخستان74

0.6630.6940.7090.7290.7530.7720.791فنزويال )الجمهورية البوليفارية(75

0.8090.7560.7610.788......كولومبيا76

0.7090.7210.7400.7650.785....أوكرانيا77

0.6150.6540.6790.7120.7450.7610.781ساموا78

0.6280.6600.6840.6970.7230.7570.779تايالند79

0.7120.7180.7500.7770.7950.778..الجمهورية الدومينيكة80

0.5300.5590.5950.6340.6910.7320.777بيليز81

0.777............الصين82

0.7370.7010.7380.775......غرينادا83

0.5940.6150.6510.6830.7170.7530.775أرمينيا84

0.774............تركيا85

0.6470.6690.6840.7100.7510.773..سورينام86

0.6470.6760.6990.7100.7370.7630.773األردن87

0.6920.7300.7480.772......بيرو88

0.772..0.6360.6780.6990.7140.734لبنان89

0.6550.6880.6920.7210.7390.7580.771اإلكوادور90

0.5190.5750.6260.6620.7020.7410.766الفلبين91

0.7430.7470.762..0.6650.6880.702تونس92

0.761............فيجي93

0.5710.5780.6150.6530.6930.7220.759سانت فنسنت وغرينادينز94

0.6670.7010.7070.7180.7370.7490.755إيران )الجمهورية اإلسالمية(95

0.754............باراغواي96

0.6820.6840.6750.6790.6990.7220.750جورجيا97

0.746............غويانا98

0.6190.6560.6830.7020.7210.7310.743أذربيجان99

0.741............سريالنكا100

0.6860.6890.6900.7130.7280.7440.736جزر المالديف101

0.5890.6270.6780.7090.736....جامايكا102

0.5950.5900.6110.6530.6920.7160.735الرأس األخضر103

0.5110.5620.6130.6520.6720.7020.733السلفادور104

0.5900.6200.6720.7110.733....الجزائر105

0.731............فيتنام106
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اتجاهات دليل التنمية البشرية2

0.4710.5330.5850.6260.6700.6920.728األراضي الفلسطينية المحتلة107

0.5470.5930.6280.6460.6760.6900.724إندونيسيا108

0.713............الجمهورية العربية السورية109

0.5830.5930.6010.6100.6370.6710.710تركمانستان110

0.7000.7220.7400.6840.6830.708..نيكاراغوا111

0.4340.4820.5320.5750.6130.6590.708مولدوفا112

0.7040.6830.6910.702......مصر113

0.6370.6540.6380.6670.700....أوزبكستان114

0.5280.5780.6110.6340.6530.6680.700منغوليا115

0.696............الهندوراس116

0.5190.5530.5800.6060.6390.6770.695قرغيزستان117

0.5140.5500.5660.5920.6260.6670.689بوليفيا118

0.677............غواتيماال119

0.674............الغابون120

0.6500.6700.6990.7310.7450.7070.674فانوتاو121

0.7050.7030.6380.6400.673....جنوب إفريقيا122

0.654............طاجيكستان123

0.5090.5710.6240.6740.6580.6310.654سان تومي وبرنسيبي124

0.6980.6570.650........بوتسوانا125

0.4350.4830.5190.5510.5810.6130.646ناميبيا126

0.4840.5050.5290.6060.642....المغرب127

0.4190.4500.4870.5210.5510.5780.619غينيا اإلستوائية128

0.602............الهند129

0.4480.4780.5240.5630.601....جزر سليمان130

0.5400.5470.598........جمهورية الو الديمقراطية الشعبية131

0.583............كمبوديا132

0.579............ميانمار133

0.4830.5000.5060.5210.5400.561..بوتان134

0.4420.4710.4860.5170.5420.5680.553جزر القمر135

0.3670.3940.4270.4670.4970.5160.551غانا136

0.3830.4100.4350.4550.4870.5090.550الباكستان137

0.4990.5410.5710.6050.6160.5810.549موريتانيا138

0.4780.5200.5670.5590.5460.5180.548ليسوتو139

0.3470.3650.3920.4220.4530.5110.547الكونغو140

0.5270.5610.5880.6330.6410.5920.547بنغالديش141

0.3010.3380.3800.4270.4690.5020.534سوازيالند142

0.4070.4440.4400.4500.4630.4930.533نيبال143

0.4220.4680.5230.5290.5130.5250.532مدغشقر144

0.4310.4620.4810.4950.5320.5440.530الكاميرون145

0.529..0.4420.4620.4720.487..بابوا غينيا الجديدة146

0.3540.3810.4000.4290.4630.4910.526هايتي147

0.4660.5140.5340.5560.5440.5290.521السودان148

0.4760.4850.4900.516......كينيا149

0.514............جيبوتي150

0.5500.5790.6450.6540.6130.5410.513تيمور-ليشته151

0.4230.4730.4690.4960.5140.5210.512زمبابوي152

0.4020.4390.4730.508......توغو153

0.4200.4340.4330.4800.505....اليمين154

0.4360.4720.502......0.290أوغندا155

تنمية بشرية منخفضة
0.3420.3670.4010.4280.4490.4730.499السنغال156

0.4350.4590.483........إريتيريا157

0.3210.3780.3910.4110.4320.4450.470نيجيريا158

0.4210.4190.4330.467......جمهورية تنزانيا المتحدة159

الجدول
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مالحظة
تم حساب قيم دليل التنمية البشرية الواردة في هذا الجدول   
باستخدام منهجية متسقة وسلسلة بيانات، غير أنها ليست 

متماثلة تمامًا مع تلك القيم الواردة في تقارير التنمية البشرية 
السابقة. لالطالع على مناقشة مستفيضة بهذا الشأن انظر 

دليل القارئ ومالحظات الجداول.

المصادر
األعمدة 6-1:  تم حسابها على أساس البيانات المتعلقة بالعمر 
 ،2007e المتوقع الصادرة عن األمم المتحدة

والبيانات المتعلقة بمعدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
لدى البالغين والصادرة عن معهد اليونسكو 

لإلحصاء 2003 و2006e، والبيانات المتعلقة 
بمجموع نسب االلتحاق اإلجمالية بالمدارس 

الصادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء 1999 
و2007b، والبيانات المتعلقة بالناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد )2000 تعادل القوة الشرائية 

بالدوالر األمريكي( والناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
)تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي( الصادرة 

.1007b عن البنك الدولي
العمود 7: العمود 1 من جدول المؤشرات 1

0.456............غينيا160

0.3370.3850.4030.3400.3300.4180.452رواندا161

0.446............أنغوال162

0.3120.3440.3670.3740.4030.4240.437بنين163

0.3300.3550.3700.3880.4440.4310.437مالوي164

0.4700.4780.4890.4770.4390.4200.434زامبيا165

0.4190.4480.4530.4500.4360.4320.432ساحل العاج166

0.2900.3180.3520.3660.3470.3680.413بوروندي167

0.4140.4230.4300.4230.3910.3750.411جمهورية الكونغو الديمقراطية168

0.3110.3320.3470.3790.406....إثيوبيا169

0.2960.2980.3420.3640.3770.3970.388تشاد170

0.3500.3710.3940.3980.3900.3940.384جمهورية إفريقيا الوسطى171

0.3040.2910.3170.3350.3750.384..موزامبيق172

0.2450.2680.2720.2960.3210.3520.380مالي173

0.2460.2640.2610.2790.2960.3210.374النيجر174

0.2670.2710.3000.3220.3500.3650.374غينيا-بيساو175

0.2570.2800.3050.3210.3370.3530.370بوركينا فاسو176

0.336............سيراليون177

ول
جد

ال 2
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15 وأكثر(

1995-2005
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الفقر البشري وفقر الدخل: الدول النامية3

تنمية بشرية مرتفعة
..............e 1.5....هونغ كونغ، الصين )منطقة إدارية خاصة(21

........75.21.87.503سنغافورة25

....2>2>..2.51.08....كوريا )جمهورية(26

..........2.43.20....قبرص28

............3.07.3....بروني دار السالم30

........f06 e,g ..13.03.7بربادوس31

........10..2.76.7....الكويت33

........e 137.83.711.006قطر35

14-..44.14.92.8446.617.4األرجنتين38

........h014 e 178.42.111.3اإلمارات العربية المتحدة39

25.617.01>33.73.54.351شيلي40

........e 9..3.413.5....البحرين41

e<25.7..0 23.54.33.205أوروجواي46

10-54.43.75.1353.39.822.0كوستاريكا48

..........3..10.6....جزر البهاما49

........e,g 8.2126......سيشيل50

........i94 ..64.73.1كوبا51

7-106.85.88.4383.011.617.6المكسيك52

..........j0 2.2......سانت كيتس ونيفيس54

..........5.01.10....تونغا55

........h..5 e 4.615.8....الجماهيرية العربية الليبية56

........k910 e,g 14.2......أنتيغوا وبربودا57

........18..3.718.6....عمان58

h9612.439.021.0-19 127.39.11.6ترينداد وتوباغو59

........14..5.717.1....المملكة العربية السعودية61

10-158.06.58.11087.418.037.3بنما62

e9 29.315.5>168.34.411.3111ماليزيا63

........e15.7015 e 2711.45.1موريشيوس65

6-239.79.211.41067.521.221.5البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
........k35 e,g 12.0......الدومينيكا71

........k214 e,g 86.55.65.2سانت لوسيا72

e-24 218.87.37.017518.540.131.3فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

10-147.99.27.2777.017.864.0كولومبيا75

..........h12 6.61.4....ساموا77

e<225.213.615 2410.012.17.4118تايالند78

2610.510.513.0552.816.242.26جمهورية الدومينيكان79

........k96 e,g 4317.55.424.9بيليز80

e9.12389.934.94.6-3 2911.76.8الصين81

..........k5 9.74.0....غرينادا82

1-229.26.512.6443.418.727.0تركيا84

........2510.29.810.4813سورينام85

27.014.25>116.96.48.934األردن86

5-2811.69.712.117810.530.653.1بيرو87

........f04 ..188.56.3لبنان88

25-198.78.19.061217.740.846.0اإلكوادور89

6-3715.37.07.4152814.843.036.8الفلبين90

26.67.627>4517.94.625.774تونس91

........f538 e,g ..5021.26.9فيجي92

............k 6.711.9....سانت فينسنت وجزر غرينداين93

19..27.3>3012.97.817.6611إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

h14513.629.821.8-16 208.89.76.5الباراغوي95

........f1714 ..3314.016.6غوايانا97

رصد التنمية البشرية: تعظيم خيارات الشعوب ... الجدول
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†.a 40 حتى سن

)% من 
المجموعة(
2000-05

نسب 
األمية لدى 
†.b,البالغين

)% من عمر 
15 وأكثر(

1995-2005

السكان الذين 
ال يستخدمون 
مصدرا محسنا 

للمياه†
)%(
2004

األهداف اإلنمائية لأللفيةاألهداف اإلنمائية لأللفية

األطفال دون مستوى 
الوزن الطبيعي 

بالنسبة ألعمارهم†
)% أقل من 5 سنوات(

1996-2005d

السكان تحت خط فقر الدخل
)%(

ترتيب دليل 
الفقر البشري1- 

ناقص ترتيب 
cفقر الدخل

دوالر واحد 
في اليوم 

1990-2005d

دوالران 
في اليوم 

1990-2005d

 خط الفقر على
الصعيد الوطني
1990-2004d الترتيب

القيمة 
)%(

ية
شر

لب
ة ا

مي
تن

 ال
ت

شرا
مؤ

تقرير التنمية البشرية 2008/2007  227

ول
جد

ال 3

e21295.641.625.011 4417.87.29.3سريالنكا99

........4217.012.13.71730جزر المالديف100

214.418.721>3414.38.320.174جامايكا101

........h2014 e,g 3815.87.518.8جزر الرأس األخضر102

h161019.040.637.2-15 3515.19.619.4السلفادور103

215.122.631>5121.57.730.11510الجزائر104

..28.9....3615.26.79.71527فيتنام105

........96.65.27.685األراضي الفلسطينية المحتلة106

4718.28.79.623287.552.427.110إندونيسيا107

........3113.64.619.277الجمهورية العربية السورية108

28-4617.99.523.3211045.179.947.9نيكاراغوا110

4820.07.528.6263.143.916.718مصر112

4016.311.62.238710.844.636.10منغوليا114

5-4116.512.920.0131714.935.750.7هندوراس115

21-3213.615.513.315823.242.262.7بوليفيا117

5422.512.530.952313.531.956.26غواتيماال118

........h1212 4920.427.116.0الغابون119

........e,g 5624.68.826.04020فاناتو120

10..5523.531.717.6121210.734.1جنوب أفريقيا121

........3915.815.115.12113سان تومي وبرينسيبي123

9-..6331.444.018.851328.055.5بوتسوانا124

16-..5826.535.915.0132434.955.8ناميبيا125

214.319.041>6833.48.247.71910المغرب126

........6632.435.613.05719غينيا االستوائية127

e144734.380.428.6-13 6231.316.839.0الهند128

........j3021 e,g 5322.416.123.4جزر سليمان129

2-7034.516.631.3494027.074.138.6جمهورية الو الشعبية الديمقراطية130

8538.624.126.4594534.177.735.06كمبوديا131

........5221.521.010.12232ميانمار132

........l3819 8638.916.853.0بوتان133

........e.. f1425 6131.315.3جزر القمر134

16-6532.323.842.1252244.878.539.5غانا135

7736.215.450.193817.073.632.615باكستان136

8739.214.648.8473225.963.146.312موريتانيا137

10-..7134.547.817.8212036.456.1ليسوتو138

........h4215 5726.230.115.3الكونغو139

9340.516.452.5264841.384.049.84بنغالديش140

13-..7335.448.020.4381047.777.8سوازيالندا141

8438.117.451.4104824.168.530.911نيبال142

20-7535.824.429.3504261.085.171.3مدغشقر143

6431.835.732.1341817.150.640.24الكاميرون144

..e,g....37.5 9040.320.742.76135بابوا غينيا الجديدة145

f461753.978.065.0 e-13 ..7435.421.4هايتي146

........e3041 6934.426.139.1السودان147

4-6030.835.126.4392022.858.352.0كينيا148

........f2727 ..5928.528.6جيبوتي149

........m4246 9541.821.249.9تيمور الشرقية150

h191756.183.034.9-4 9140.357.410.6زيمبابوي151

..e 32.3....8338.124.146.84825توغو152

h334615.745.241.821 8238.018.645.9اليمن153

..37.7....7234.738.533.24023أوغندا154

f181759.382.957.6-4 ..9440.920.9غامبيا155
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الفقر البشري وفقر الدخل: الدول النامية3

باربادوس  1
األوروغواي  2

شيلي  3
األرجنتين  4
كوستاريكا  5

كوبا  6
سنغافورة  7

سانت لوسيا  8
9  األراضي الفلسطينية 

المحتلة
المكسيك  10
األردن  11

ترينداد وتوباجو  12
قطر  13

كولومبيا  14

بنما  15
ماليزيا  16

اإلمارات العربية المتحدة  17
لبنان  18

اإلكوادور  19
باراجواي  20

21  فينزويال )الجمهورية 
البوليفارية(

تركيا  22
البرازيل  23

تايالند  24
سورينام  25

جمهورية الدومينيكان  26
موريشيوس  27

بيرو  28

الصين  29
30  إيران )الجمهورية 

اإلسالمية(
الجمهورية العربية السورية  31

بوليفيا  32
غوايانا  33
جاميكا  34

السلفادور  35
فيتنام  36

الفلبين  37
جزر الرأس األخضر  38
سان تومي وبرينسيبي  39

منغوليا  40
هندوراس  41
المالديف  42

بيليز  43
سريالنكا  44

تونس  45
نيكاراغوا  46
إندونيسيا  47

مصر  48
الغابون  49

فيجي  50
الجزائر  51
ميانمار  52

جزر سليمان  53
جواتيماال  54

جنوب أفريقيا  55
فاناتو  56

الكونغو  57

ناميبيا  58
جيبوتي  59

كينيا  60
جزر القمر  61

الهند  62
بوتسوانا  63

الكاميرون  64
غانا  65

غينيا االستوائية  66

تصنيفات دليل الفقر البشري1- لـ 108 دولة ومنطقة نامية

مالحظات
يدل على المؤشرات المستخدمة لحساب الفقر البشري. لمزيد   †

من التفاصيل, راجع المالحظة الفنية 1.
البيانات المتعلقة بإمكانية عدم البقاء على قيد الحياة حتى سن   .a

40, مضروبا في 100.
تشير البيانات إلى التقديرات المحلية لألمية من اإلحصائيات   .b

أو االستطالعات فيما بين عامي 1995 و2005, ما لم 
يحدد غير ذلك. وبسبب منهج وآلية البيانات األساسية, يجب 

الحرص عند إجراء المقارنات على البالد وفي الزمن. ولمزيد 
http://www.uis.unesco.org/. من التفاصيل, أنظر
تشير البيانات ألحدث سنة متاحة خالل الفترة المحددة.   .c

يشير فقر الدخل إلى حصة السكان الذين يعيشون بأقل من   .d
دوالر واحد في اليوم. وأعطيت كل البالد ذات نسبة فقر 

الدخل أقل من %2 نفس الترتيب. ويستند الترتيب على البالد 
التي تتاح لها كال المؤشرين. ويشير الرقم الموجب إلى أن 

البلد تؤدي في فقر الدخل بشكل أحسن من الفقر البشري, 
ويشير الرقم السالب إلى العكس

البيانات التي تشير إلى سنة أو فترة غير تلك المحددة, تختلف   .e
عن عن التعريف القياسي أو تشير إلى جزء من البلد فقط.
مع عدم توفر البيانات الحديثة, تم استخدام تقديرات معهد   .f

اليونسكو اإلحصائي لسنة 2006 والمستندة على إحصائيات 
سكانية أو معلومات استطالع, ويجب تفسيرها بحرص: 

باربادوس 0.3 وجزر القمر 43.2 وجيبوتي 29.7 وإريتريا 
39.5 وفيجي 5.6 وجامبيا 57.5 وغينيا بيساو 55.2 وجويانا 

1.0 وهايتي 45.2 ولبنان 11.7.
اليونيسيف 2005.  .g

تقديرات معهد إحصائيات اليونسكو المستندة على   .h
النموذج العالمي المحدد عمريا لتوقعات معرفة القراءة 

والكتابة )2007(.

تم استخدام معدل 0.2 من أمية البالغين لحساب مؤشر الفقر   .i
البشري- 1 بالنسبة لكوبا.

البيانات من المصادر الوطنية.  .j
البيانات من أمانة تجمع الكاريبي, مستندة على المصادر   .k

الوطنية.
l.  اليونيسيف 2004.

m.  برنامج األمم المتحدة للتنمية 2006.

المصادر
العمود 1:  مصمم على أساس قيم دليل الفقر البشري1- في 

العمود 2.
العمود 2:  تم حسابه على أساس لبيانات في األعمدة 6-3, أنظر 

المالحظة الفنية 1 للتفاصيل.
.2007e العمود 3:  األمم المتحدة

العمود 4:  تم حسابه على أساس بيانات عن معدالت معرفة القراءة 
.2007a والكتابة من معهد اإلحصائيات باليونسكو
العمود 5:  األمم المتحدة 2006a, مبنيا على جهد مشترك من 

اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
العمود 6:  اليونيسيف 2006.

.2007b األعمدة 9-7: البنك الدولي
العمود 10: تم حسابه على أساس البيانات في العمودين 1 و7.

تنمية بشرية منخفضة
9742.917.160.7241717.056.233.428السنغال156

..f4040....53.0 ..7636.024.1أريتريا157

h522970.892.434.1-19 8037.339.030.9نيجيريا158

22-6732.536.230.6382257.889.935.7تنزانيا )الجمهورية المتحدة(159

..40.0....10352.328.670.55026غينيا160

16-7836.544.635.1262360.387.860.3رواندا161

........8940.346.732.64731أنغوال162

10047.627.965.3332330.973.729.016بنين163

7936.744.435.9272220.862.965.311ماالوي164

7-9641.853.932.0422063.887.268.0زامبيا165

29..9240.338.651.3161714.848.8ساحل العاج166

8-8137.638.240.7214554.687.636.4بوروندي167

........8839.341.132.85431الكونغو )الجمهورية الديمقراطية(168

10554.933.364.1783823.077.844.227أثيوبيا169

..64.0....10856.932.974.35837تشاد170

6-..9843.646.251.4252466.684.0جمهورية أفريقيا الوسطى171

10150.645.061.3572436.274.169.412موزمبيق172

10756.430.476.0503336.172.163.818مالي173

e1 10454.728.771.3544060.685.863.0النيجر174

........f4125 ..9944.840.5غينيا بيساو175

10655.826.576.4393827.271.846.423بوركينا فاسو176

e74.5 e70.24 10251.745.665.2432757.0سيراليون177

الجدول
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الفقر البشري وفقر الدخل: بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي، ووسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة

رصد التنمية البشرية: تعظيم خيارات الشعوب ...

4

تنمية بشرية مرتفعة
........0.2..5.9....أيسلندا1

f7.90.56.44.3..-2 26.87.9النرويج2

f17.0 g0.912.217.6..-1 1312.17.3أستراليا3

4-..810.98.114.60.511.47.4كندا4

g1.516.2....0 1816.08.722.6أيرلندا5

g1.16.56.3..-4 16.36.77.5السويد6

1-....710.77.215.91.57.6سويسرا7

h1.311.8 i....-1 ..1211.76.9اليابان8

g1.87.3 j7.1..-3 38.18.310.5هولندا9

h4.17.39.9..5 ..1111.28.9فرنسا10

f10.4 g1.85.44.8..3 48.19.4فنلندا11

2-..1715.411.620.00.517.013.6الواليات المتحدة12

h2.214.2....-2 ..1512.57.7أسبانيا13

g0.85.6....3 58.210.39.6الدنمارك14

h1.37.7....1 ..1011.18.8النمسا15

g1.212.5 j15.7..1 1614.88.721.8المملكة المتحدة16

f,g4.68.0....4 1412.49.318.4بلجيكا17

h1.2 k6.00.3..6 ..911.19.2لوكسمبورج18

........g0.2 8.318.4....نيوزيلندا19

3....1929.87.747.03.412.7إيطاليا20

g5.88.47.3..-5 610.38.614.4ألمانيا22

......15.6....7.2....إسرائيل23

......4.914.3..8.2....اليونان24

......j 8.2....10.8....سلوفانيا27

........3.8..9.5....البرتغال29

..j..1.0 j 3.94.9..11.6....جمهورية التشيك32

............7.6....مالطا34

..j..15.9 3.46.7..17.9....هنغاريا36

..j..20.6 7.08.6..14.5....بولندا37

..j..11.4 j 9.77.0..14.6....سلوفاكيا42

..36.0........20.0....ليتوانيا43

..33.2..12.4....21.4....إستونيا44

..26.3........19.8....التفيا45

..10.0........12.7....كرواتيا47

..39.9........15.9....بلغاريا53

..j..54.8 8.1....17.7....رومانيا60

..15.9........24.8....روسيا البيضاء64

............13.5....البوسنة والهرسك66

..45.3..18.8....32.4....روسيا االتحادية67

..48.0........11.3....ألبانيا68

..f........22.0 13.5....مقدونيا  )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

الجدول
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تنمية بشرية متوسطة
..56.7........31.1....كزاخستان73

..44.7........26.5....أوكرانيا76

..80.5........17.6....أرمينيا83

..61.9........19.1....جورجيا96

..j 85.9........24.5....أذربيجان98

..j 79.4........31.3....تركمانستان109

..64.7........24.2....مولدوفيا111

..16.9........25.9....أوزبكستان113

..72.5........26.9....قرغيزستان116

..84.7........25.9....طاجاكستان122

مالحظات
يتضمن هذا الجدول إسرائيل ومالطا – غير األعضاء في 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي – ويستثني 
جمهورية كوريا والمكسيك وتركيا – األعضاء بالمنظمة. 
ولدليل الفقر البشري والمؤشرات ذلت الصلة لهذه البلدان, 

انظر الجدول 3.
يدل على المؤشرات المستخدمة لحساب مؤشر الفقر   †

البشري؛ أنظر المالحظة الفنية 1 للتفاصيل.
يحسب مؤشر الفقر البشري لبلدان منظمة التنمية   .a

والتعاون االقتصادي المختارة ذات الدخل المرتفع فقط.
تشير البيانات الحتمال عند الوالدة عدم البقاء حتى سن   .b

الـ 60, مضروبا في 100.
استنادا على ما تم إحرازه في المستوى 1 من مقياس   .c

معرفة القراءة والكتابة النثرية في مقياس األمية ومعرفة 
القراءة والكتابة. تشير البيانات على أحدث السنوات 

المتاحة خالل الفترة المحددة.
يشير فقر الدخل لنصيب السكان الذين يعيشون على أقل   .d

من %50 من الدخل المنزلي المتوسط غير المعوض 
المعدل. يشير الرقم اإليجابي إلى أن البلد تنجز في فقر 

الدخل أفضل من الفقر البشري, ويشير الرقم السلبي إلى 
العكس.

تشير البيانات على أحدث السنوات المتاحة خالل الفترة   .e
المحددة.

البيانات التي تشير إلى سنة أو فترة غير تلك المحددة,   .f
تختلف عن التعريف القياسي أو تشير إلى جزء فقط من 

البلد.
استنادا على منظمة التعاون والتنمية في الميدان   .g

االقتصادي واإلحصائيات كندا 2000. تشير البيانات 
إلى أحدث السنوات المتاحة خالل الفترة المحددة.

لحساب دليل الفقر البشري2-تم تطبيق تقدير 16.4%   .h
من – المتوسط الغير مرجح للبلدان المتاحة عنها 

البيانات.
سميدينج 1997.  .i

تشير البيانات إلى سنة بين 1996 و1999.  .j
تشير البيانات إلى عام 2005.  .k

المصادر
عمود 1:  تم تحديده على أساس قيم دليل الفقر البشري في 

العمود 2.
عمود 2:  تم حسابه على أساس البيانات في األعمدة 6-3؛ أنظر 

الملحوظة الفنية 1 للتفاصيل.
عمود 3:  تم حسابه على أساس بيانات البقاء من األمم المتحدة 

.2007e
عمود 4:  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وإحصائيات كندا 

2005, ما لم يحدد غير ذلك.
عمود 5:  تم حسابه على أساس بيانات البطالة طويلة األمد والقوى 

العاملة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 2007.
.LIS 2007 :6 عمود

عمود 7: سميدينج وآخرون 2000.
.2007a عمود 8: البنك الدولي

عمود 9: تم حسابه على أساس البيانات في األعمدة 1 و6.

السويد  1
النرويج  2
هولندا  3
فنلندا  4

الدنمارك  5
ألمانيا  6

سويسرا  7
كندا  8

لوكسمبورج  9
النمسا  10
فرنسا  11
اليابان  12

استراليا  13
بلجيكا  14
أسبانيا  15

المملكة المتحدة  16

الواليات المتحدة  17
أيرلندا  18
إيطاليا  19

تصنيفات مؤشر الفقر البشري2- لـ 19 دولة مختارة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

الفقر البشري وفقر الدخل: بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ووسط وشرق 
أوروبا ورابطة الدول المستقلة  4 الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
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... للعيش حياة مديدة  وصحية ..5

االتجاهات الديموغرافية

تنمية بشرية مرتفعة
0.20.30.31.00.886.792.893.622.120.011.714.22.82.0آيسلندا1

4.04.64.90.50.668.277.478.619.617.714.717.02.21.8النرويج2

13.620.322.41.31.085.988.289.919.517.913.116.12.51.8أستراليا3

23.132.335.21.10.975.680.181.417.615.613.116.12.01.5كندا4

3.24.14.80.91.553.660.563.820.721.111.112.43.82.0آيرلندا5

8.29.09.40.30.482.784.285.117.416.717.220.21.91.7السويد6

6.37.47.70.50.455.775.278.716.714.515.418.71.81.4سويسرا7

0.156.865.868.213.912.519.726.22.11.3-111.5127.9126.60.5اليابان8

13.716.316.60.60.263.280.284.918.416.514.218.02.11.7هولندا9

52.761.063.70.50.472.976.779.018.417.816.318.52.31.9فرنسا10

4.75.25.40.40.358.361.162.717.416.515.920.11.61.8فنلندا11

220.2299.8329.01.00.973.780.883.720.819.812.314.12.02.0الواليات المتحدة12

35.743.446.00.70.669.676.778.314.415.416.818.32.91.3إسبانيا13

5.15.45.50.20.282.185.686.918.817.015.118.82.01.8الدنمارك14

7.68.38.50.30.365.666.067.715.814.116.218.62.01.4النمسا15

56.260.262.80.20.482.789.790.618.017.216.118.12.01.7المملكة المتحدة16

9.810.410.60.20.294.597.297.517.015.817.319.02.01.6بلجيكا17

0.40.50.50.81.177.382.882.118.517.014.214.61.71.7اللوكسمبورغ18

3.14.14.50.90.882.886.287.421.519.412.214.72.82.0نيوزيلندا19

55.458.659.00.20.165.667.669.514.013.519.722.12.31.3إيطاليا20

4.47.17.71.60.989.7100.0100.015.112.312.014.52.90.9هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

0.172.775.276.314.412.918.820.91.61.3-78.782.781.80.2ألمانيا22

3.46.77.82.31.586.691.691.927.926.210.111.53.82.9إسرائيل23

9.011.111.30.70.255.359.061.014.313.718.319.92.31.3اليونان24

2.34.34.82.21.1100.0100.0100.019.512.88.513.52.61.4سنغافورة25

35.347.949.11.00.348.080.883.118.613.79.413.34.31.2جمهورية كوريا26

42.451.053.314.113.415.618.22.21.2(.)1.72.02.00.5سلوفينيا27

0.60.80.91.11.047.369.371.519.917.312.114.22.51.6قبرص28

9.110.510.80.50.340.857.663.615.715.316.918.52.71.5البرتغال29

0.20.40.52.81.962.073.577.629.625.83.24.35.42.5بروني دار السالم30

0.20.30.30.60.340.852.758.818.916.19.211.62.71.5باربادوس31

0.163.773.574.014.813.814.218.22.21.2-10.010.210.10.1جمهورية التشيك32

1.02.73.43.32.289.498.398.523.822.51.83.16.92.3الكويت33

0.30.40.40.90.489.795.397.217.414.613.217.72.11.5مالطا34

0.20.81.05.11.988.995.496.221.720.61.32.16.82.9قطر35

0.362.266.370.315.814.215.217.32.11.3-0.1-10.510.19.8هنغاريا36

0.255.362.164.016.314.213.315.52.31.3-34.038.237.60.4بولندا37

26.038.742.71.31.081.090.191.626.423.910.211.13.12.4األرجنتين38

0.54.15.36.82.583.676.777.419.819.71.11.66.42.5اإلمارات العربية المتحدة39

10.416.317.91.51.078.487.690.124.920.98.110.53.62.0شيلي40

0.30.70.93.31.785.096.598.226.322.23.14.25.92.5البحرين41

46.356.258.016.814.611.713.82.51.2(.)4.75.45.40.4سلوفاكيا42

0.555.766.666.816.814.015.316.82.31.3-3.33.43.30.1ليتوانيا43

0.367.669.170.115.216.016.617.32.21.4-0.2-1.41.31.3إستونيا44

0.564.267.868.914.414.216.617.72.01.2-0.2-2.52.32.2التفيا45

2.83.33.40.50.383.492.093.123.821.413.514.43.02.2األوروغواي46

0.245.156.559.515.513.917.218.72.01.3-4.34.64.50.2كرواتيا47

2.14.35.02.51.441.361.766.928.423.85.87.44.32.3كوستاريكا48

0.20.30.41.81.271.590.492.227.623.06.28.23.42.1جزر البهاما49

............0.10.10.11.10.446.352.958.2سيشيل50

64.275.574.719.215.711.214.33.61.6(.)9.411.311.30.6كوبا51

60.7104.3115.81.81.062.876.078.730.825.65.87.56.52.4المكسيك52

0.857.670.072.813.813.517.219.22.21.3-0.4-8.77.77.2بلغاريا53

الجدول
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............0.10.31.235.032.233.5(.)(.)سانت كيتس ونيفس54

0.10.10.10.20.420.324.027.437.533.96.46.85.53.7تونغا55

2.55.97.12.91.957.384.887.430.329.43.84.97.63.0الجماهيرية العربية الليبية56

............0.10.10.10.31.134.239.144.7أنتيغوا وباربودا57

0.92.53.13.42.034.171.572.333.828.62.63.67.23.7عمان58

1.01.31.40.90.411.412.215.822.220.86.58.23.51.6ترينيداد وتوباغو59

0.542.853.756.115.714.714.815.72.61.3-21.221.620.60.1رومانيا60

7.323.629.33.92.158.381.083.234.530.72.83.37.33.8المملكة العربية السعودية61

1.73.23.82.11.649.070.877.930.427.26.07.54.92.7بنما62

12.325.730.02.51.637.767.375.431.427.34.45.85.22.9ماليزيا63

0.650.672.276.715.714.414.413.72.31.2-9.49.89.30.1بيالروس64

0.91.21.31.10.743.442.444.124.420.96.68.33.21.9موريشويس65

31.345.751.817.613.913.716.32.61.3(.)3.73.93.90.1البوسنة والهرسك66

0.566.973.072.615.115.913.813.12.01.3-134.2144.0136.50.2االتحاد الروسي67

2.43.23.30.90.632.745.452.826.322.38.410.64.72.2ألبانيا68

50.668.975.119.716.211.113.03.01.6(.)1.72.02.00.6مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

108.1186.8210.01.81.261.784.288.227.825.46.17.74.72.3البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
............0.155.372.976.4-(.)0.10.10.1دومينيكا71

0.10.20.21.31.125.227.629.027.925.47.27.35.72.2سانت لوسيا72

14.115.216.30.20.752.657.360.324.224.98.07.53.52.0كازاخستان73

12.726.731.32.51.675.893.495.931.327.95.06.64.92.7فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

25.344.950.71.91.260.072.775.730.325.45.16.85.02.5كولومبيا75

0.858.467.870.214.713.916.115.92.21.2-0.1-49.046.943.4أوكرانيا76

0.20.20.20.70.821.022.424.940.833.84.64.85.74.4ساموا77

42.263.066.81.30.623.832.336.221.719.77.810.25.01.8تايالند78

5.39.510.92.01.445.766.873.633.530.55.66.75.73.0الجمهورية الدومينيكة79

0.10.30.32.42.050.248.351.237.632.04.24.66.33.4بيليز80

d1,313.0 d1,388.6 d1.2 d0.6 d17.440.449.221.618.57.79.64.91.7 927.8الصين81

0.10.10.10.40.132.630.632.234.226.76.86.04.62.4غرينادا82

0.163.664.164.120.817.512.111.03.01.3-2.83.03.00.2أرمينيا83

41.273.082.11.91.241.667.371.928.324.45.66.55.32.2تركيا84

0.40.50.50.70.549.573.977.429.826.26.37.35.32.6سورينام85

1.95.56.93.52.257.782.385.337.232.23.23.97.83.5األردن86

15.227.330.82.01.261.572.674.931.827.45.66.76.02.7بيرو87

2.74.04.41.31.067.086.687.928.624.67.27.64.82.3لبنان88

6.913.114.62.11.142.462.867.632.628.25.97.56.02.8اإلكوادور89

42.084.6101.12.31.835.662.769.636.232.53.84.76.03.5الفلبين90

5.710.111.21.91.049.965.369.126.022.56.36.76.22.0تونس91

0.60.80.91.20.536.750.856.132.928.74.26.04.23.0فيجي92

0.10.10.10.70.427.045.950.029.326.86.57.05.52.3سانت فنسنت وغرينادينز93

33.369.479.42.41.345.766.971.928.825.64.54.96.42.1إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

2.85.97.02.51.739.058.564.435.831.44.85.85.43.5باراغواي95

0.749.552.253.818.915.914.314.42.61.5-0.3-4.94.54.2جورجيا96

0.330.028.229.431.125.35.78.24.92.4-(.)0.70.70.7غويانا97

5.78.49.01.30.851.951.552.825.320.67.26.84.31.7أذربيجان98

13.719.120.01.10.419.515.115.724.221.46.59.34.12.0سريالنكا99

0.10.30.42.61.817.329.634.834.029.03.83.97.02.8جزر المالديف100

2.02.72.81.00.544.153.156.731.727.97.57.95.02.6جامايكا101

0.30.50.62.02.121.457.364.339.535.64.33.37.03.8الرأس األخضر102

4.16.77.61.61.341.559.863.234.129.75.56.56.12.9السلفادور103

16.032.938.12.41.540.363.369.329.626.74.55.07.42.5الجزائر104

48.085.096.51.91.318.826.431.629.625.05.65.86.72.3فيتنام105

1.33.85.13.73.059.671.672.945.941.93.13.07.75.6األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول
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135.4226.1251.61.71.119.348.158.528.424.95.56.65.32.4إندونيسيا107

7.518.923.53.12.245.150.653.436.633.03.23.67.53.5الجمهورية العربية السورية108

2.54.85.52.21.347.646.250.831.827.04.74.46.22.8تركمانستان109

2.85.56.32.21.448.959.063.037.932.04.04.86.83.0نيكاراغوا110

0.636.246.750.020.017.211.111.82.61.5-(.)3.83.93.6مولدوفا111

39.272.886.22.11.743.542.845.433.330.74.85.65.93.2مصر112

14.026.630.62.11.439.136.738.033.228.34.74.46.32.7أوزبكستان113

1.42.62.91.91.048.756.758.828.924.33.94.37.32.1منغوليا114

3.16.88.32.61.932.146.551.440.034.34.14.67.13.7الهندوراس115

3.35.25.81.51.138.235.838.131.027.35.95.14.72.5قرغيزستان116

4.89.210.92.21.741.364.268.838.133.54.55.26.54.0بوليفيا117

6.212.716.22.42.436.747.252.043.139.54.34.76.24.6غواتيماال118

0.61.31.52.61.543.083.687.735.931.84.74.85.03.4الغابون119

0.10.20.32.52.313.423.528.139.835.13.33.86.14.2فانوتاو120

25.747.950.32.10.548.159.364.132.130.24.25.55.52.8جنوب إفريقيا121

3.46.67.72.11.635.524.724.639.433.63.93.56.83.8طاجيكستان122

0.10.20.22.11.631.658.065.841.638.14.43.56.54.3سان تومي وبرنسيبي123

0.81.82.12.71.211.857.464.635.632.13.43.86.53.2بوتسوانا124

0.92.02.32.71.223.735.141.139.133.23.54.06.63.6ناميبيا125

17.330.534.31.91.237.858.765.030.326.85.25.96.92.5المغرب126

0.20.50.62.62.427.438.941.142.441.34.13.95.75.6غينيا اإلستوائية127

613.81,134.41,302.52.01.421.328.732.033.028.75.05.85.33.1الهند128

0.20.50.63.02.29.117.020.540.535.92.93.37.24.4جزر سليمان129

2.95.76.72.21.711.120.624.939.832.83.53.46.43.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

7.114.016.62.31.810.319.726.137.632.13.14.05.53.6كمبوديا131

29.848.052.01.60.823.930.637.427.323.15.66.35.92.2ميانمار132

0.40.60.71.91.54.611.114.833.024.94.65.46.72.9بوتان133

0.30.81.03.12.321.237.044.042.038.52.73.17.14.9جزر القمر134

10.322.527.32.61.930.147.855.139.035.13.64.36.74.4غانا135

68.3158.1190.72.81.926.334.939.637.232.13.94.36.64.0الباكستان136

1.33.03.82.72.420.640.443.140.336.93.63.66.64.8موريتانيا137

1.12.02.11.80.610.818.722.040.437.44.74.75.83.8ليسوتو138

1.53.64.52.82.143.360.264.241.939.83.23.36.34.8الكونغو139

79.0153.3180.12.21.69.925.129.935.231.13.54.36.23.2بنغالديش140

0.51.11.22.50.614.024.127.539.836.53.23.86.93.9سوازيالند141

13.527.132.82.31.94.815.820.939.034.13.74.25.83.7نيبال142

7.918.624.12.92.616.326.830.143.840.43.13.36.75.3مدغشقر143

7.817.821.52.71.927.354.662.741.838.43.53.66.34.9الكاميرون144

2.96.17.32.51.911.913.415.040.635.82.42.76.14.3بابوا غينيا الجديدة145

5.19.310.82.01.521.738.845.538.034.14.14.65.64.0هايتي146

16.836.945.62.62.118.940.849.440.736.43.54.16.64.8السودان147

13.535.646.23.22.612.920.724.142.642.52.72.68.05.0كينيا148

0.20.81.04.31.767.186.189.638.533.53.03.77.24.5جيبوتي149

0.71.11.51.53.414.626.531.245.044.02.73.06.27.0تيمور-ليشته150

6.213.114.52.51.019.935.940.939.535.23.53.77.43.6زمبابوي151

2.46.28.03.12.522.840.147.443.340.03.13.37.15.4توغو152

7.121.128.33.62.914.827.331.945.942.42.32.58.76.0اليمين153

10.928.940.03.33.27.012.614.549.448.02.52.37.16.7أوغندا154

0.61.62.13.52.524.453.961.841.238.33.74.56.65.2غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
5.111.814.92.82.333.741.644.742.239.04.24.47.05.2السنغال156

2.14.56.22.53.113.519.424.343.042.62.32.56.55.5إريتيريا157

61.2141.4175.72.82.223.448.255.944.341.32.93.06.95.8نيجيريا158

16.038.549.02.92.411.124.228.944.442.83.03.26.85.7جمهورية تنزانيا المتحدة159
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االتجاهات الديموغرافية5

مالحظات
ألن البيانات مستندة على التعريفات الوطنية لما يشكل مدينة   .a

أو منطقة حضرية فإن المقارنات عبر البالد يجب أن تتم 
بحرص.

تشير البيانات إلى التقديرات المتوسطة المختلفة.  .b
تشير البيانات إلى التقديرات للفترة المحددة.  .c

تتضمن تقديرات السكان إقليم تايوان التابع للصين.  .d
البيانات هي تجمعات يوفرها المصدر األصلي للبيانات.   .e

تعداد السكان للدول الـ 177 المتضمن في جداول المؤشر 
األساسي قدر بـ 4,013.6 مليون في عام 1975 و6,406.9 
مليون في عام 2005 ويتوقع أن يكون 7,164.3 مليون في 

عام 2015.

المصادر
.2007e األعمدة : 3-1 و14-9 األمم المتحدة

العمودان 4 و5: تم حسابها على أساس العمودان 1و2.
.2006b العمودان 8-6: األمم المتحدة

4.09.011.42.72.419.533.038.143.441.53.13.47.05.8غينيا160

4.49.212.12.52.74.019.328.743.543.72.52.28.36.0رواندا161

6.816.121.22.92.819.153.359.746.445.32.42.47.26.8أنغوال162

3.28.511.33.22.921.940.144.644.241.92.72.97.15.9بنين163

5.313.217.03.12.57.717.222.147.144.63.03.17.46.0مالوي164

5.011.513.82.71.934.935.037.045.743.42.93.07.45.6زامبيا165

6.618.622.33.51.832.245.049.841.737.93.23.57.45.1ساحل العاج166

3.77.911.22.53.63.210.013.545.145.92.62.46.86.8بوروندي167

24.058.780.63.03.229.532.138.647.247.82.62.56.56.7جمهورية الكونغو الديمقراطية168

34.279.0101.02.82.59.516.019.144.541.02.93.16.85.8إثيوبيا169

4.210.113.43.02.815.625.330.546.245.23.02.86.66.5تشاد170

2.14.25.02.41.832.038.040.442.739.93.93.75.75.0جمهورية إفريقيا الوسطى171

10.620.524.72.21.88.734.542.444.243.23.23.46.65.5موزامبيق172

5.411.615.72.53.016.230.536.547.746.43.63.07.66.7مالي173

4.913.318.83.33.511.416.819.348.047.33.13.48.17.4النيجر174

0.71.62.23.03.016.029.631.147.447.93.02.77.17.1غينيا-بيساو175

6.113.918.52.82.86.418.322.846.244.23.12.67.86.4بوركينا فاسو176

2.95.66.92.12.221.240.748.242.842.83.33.36.56.5سيراليون177

T5,215.0 T5,956.6 T1.91.326.542.747.930.928.05.56.45.42.9 2,972.0الدول النامية

T765.7 T965.2 T2.52.314.826.731.641.539.33.33.56.64.9 357.6الدول األقل نموا

T313.9 T380.4 T2.61.941.855.158.835.232.13.94.46.73.6 144.4الدول العربية

T1,960.6 T2,111.2 T1.30.720.542.851.123.820.67.18.85.01.9 1,312.3شرق آسيا والمحيط الهادي

T556.6 T626.5 T1.81.261.177.380.629.826.36.37.75.02.5 323.9أمريكا الالتينية والكاريبي

T1,587.4 T1,842.2 T2.11.521.230.233.833.629.54.75.45.53.2 835.4جنوب آسيا

T722.7 T913.2 T2.82.321.234.939.643.641.73.13.26.85.5 314.1جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

T405.2 T398.6 T0.3-0.257.763.263.918.117.412.812.92.51.5 366.6وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

T1,172.6 T1,237.3 T0.80.566.975.678.219.417.813.816.12.61.7 928.0منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
ذات الدخل المرتفع

766.8 T931.5 T976.6 T0.60.569.377.079.417.616.515.318.02.21.7

T1,658.7 T1,751.1 T0.90.566.476.879.420.218.812.714.52.71.8 1,280.6تنمية بشرية مرتفعة

T4,239.6 T4,759.8 T1.71.223.839.344.929.326.05.86.85.32.6 2,514.9تنمية بشرية متوسطة

T508.7 T653.0 T2.82.518.633.238.644.943.02.93.06.96.0 218.5تنمية بشرية منخفضة

T991.5 T1,047.2 T0.70.569.477.680.018.117.014.817.32.31.7 793.3دخل مرتفع

T3,084.7 T3,339.7 T1.40.834.753.960.325.122.57.38.64.62.1 2,054.2دخل متوسط

T2,425.5 T2,894.7 T2.31.820.530.034.236.633.34.24.75.93.8 1,218.0دخل منخفض

Te6,514.8 Te7,295.1 Te1.61.137.248.652.828.326.07.38.34.52.6 4,076.1العالم

الجدول
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... للعيش حياة مديدة وصحية ...6

االلتزام بالصحة: المصادر وسبل الحصول والخدمات

تنمية بشرية مرتفعة
362......90..8.31.63,294أيسلندا1

c,d313 100....90..8.11.64,080النرويج2

100247....94..6.53.13,123أستراليا3

d98214 75..94..6.83.03,173كندا4

100279....5.71.52,6189384أيرلندا5

c,d100 c,d328 78..7.71.42,8281694السويد6

d..361 82..82..6.74.84,011سويسرا7

d198 56100..99..6.31.52,293اليابان8

d100315 79..5.73.53,0929496هولندا9

d99 d337 75..8.22.33,0408487فرنسا10

100316....5.71.72,2039897فنلندا11

d99256 76..93..6.98.56,096الواليات المتحدة12

d..330 e 81..97..5.72.42,099أسبانيا13

c,d293 100....95..7.11.52,780الدنمارك14

d100 d338 51..75..7.82.53,418النمسا15

8499230..82..7.01.12,560المملكة المتحدة16

d100 c,d449 78..88..6.92.83,133بلجيكا17

100266....95..7.20.85,178لوكسمبورج18

d100 d237 75..82..6.51.92,081نيوزيلندا19

d..420 60..87..6.52.22,414إيطاليا20

..................هونج كونج، الصين )إقليم جنوب شرق آسيا(21

d100 c,d337 75..93..8.22.43,171ألمانيا22

c,d382 99....6.12.61,9726195إسرائيل23

438......4.23.72,1798888اليونان24

62100140..1.32.41,1189896سنغافورة25

81100157..2.92.71,1359799كوريا )جمهورية(26

c94..74 d100225 6.62.11,81598سلوفينيا27

c,d234 100....86..2.63.21,128قبرص28

100342....7.02.81,8978993البرتغال29

99101....2.60.66219697بروني دار السالم30

e 55100121..93..4.52.61,151بربادوس31

72100351..6.50.81,4129997جمهورية التشيك32

d98 d153 50..99..2.20.6538الكويت33

d318 98....86..7.02.21,733مالطا34

4399222..1.80.66889999قطر35

d100333 77..5.72.21,3089999هنغاريا36

d100247 49..4.31.98149498بولندا37

e 99301....4.35.31,2749999األرجنتين38

d99 d202 28..2.00.95039892اإلمارات العربية المتحدة39

d100109 56..2.93.27209590شيلي40

c99..62 d98 d109 2.71.387170البحرين41

d99318 74..5.31.91,0619898سلوفاكيا42

d100397 47..4.91.68439997ليتوانيا43

d100448 70..4.01.37529996استونيا44

d100301 48..4.03.18529995التفيا45

84100365..3.64.67849995أوروجواي46

d1.5 d9179896....100244 6.1كرواتيا47

8099132..5.11.55928889كوستاريكا48

e 99105....85..3.43.41,349جزر البهاما49

151......4.61.56349999جزر سيشيل50

73100591..5.50.82299998كوبا51

7483198..3.03.56559996المكسيك52

4299356..4.63.46719896بلغاريا53

الجدول
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e 41100119..3.31.97109999سانت كيتس ونيفيس54

339534..5.01.33169999تونجا55

d94 d129 e 45..2.81.03289997الجماهيرية العربية الليبية56

e 5310017..99..3.41.4516أنتيجوا وباربودا57

3295132..2.40.64199898عمان58

e 1.42.1523989331389679ترينداد وتوباجو59

7099190..3.41.74339897رومانيا60

d91 d137 32..2.50.86019696السعودية العربية61

93150....5.22.56329999بنما62

d9770 55..2.21.64029990ماليزيا63

d100455 50..4.61.64279999روسيا البيضاء64

7698106..2.41.95169998موريشيوس65

4.14.260395902348100134البوسنة والهرسك66

99425....3.72.35839799روسيا االتحادية67

3.03.73399897517598131ألبانيا68

69)TFYR( 99219....5.72.34719996مقدونيا

d77 d97115 4.84.01,520999928البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
e 5010050..4.21.73099898تنمية بشرية متوسطة71

e 4799517..3.31.83029994الدومينيكا72

2.31.52646999226699354سانت لوسيا73

2.02.72859576517795194كازاخستان74

6.71.15708789397896135فنزويال )الجمهورية البوليفارية(75

68100295..3.72.84279696كولومبيا76

d10070 e 30..4.11.22188657أوكرانيا77

799937..2.31.22939996ساموا78

1.94.13779999427099188تايالندا79

5683105..2.72.43399695جمهورية الدومينيكان80

d2.9 d2778686..8797106 1.8بيليز81

e 5410050..99..5.01.9480الصين82

1.44.02269494485398359كندا83

d2.1 d5578991197183135 5.2أرمينيا84

9143428545..3.64.2376تركيا85

d5.1 d50289954456100203 4.7سورينام86

e 1.92.22359380577173117األردن87

d325 5889..96..3.28.4817بيرو88

7375148..2.23.32619993لبنان89

1.42.0203918076496058اإلكوادور90

f2.8 f50297 c96..6690134 2.8الفلبين91

e 449934..2.91.72849070تونس92

e 5810087..3.92.24189597فيجي93

749087..3.23.46049994سانت فنسنت وجزر غريندين94

7377111..2.65.13277890إيران )الجمهورية اإلسالمية(95

4792409..1.53.81719592باراجواي96

4.40.9329969240378648جورجيا97

0.92.71389898405588355جويانا98

709655..2.02.31639999أذربيجان99

397092..6.31.44949997سريالنكا100

2.82.4223958421699785جزر المالديف101

538949..3.91.32257865جاميكا102

6792124..3.54.43758499جزر الرأس األخضر103

5796113..2.61.01679883السلفادور104

1.54.0184959539778553الجزائر105

..f5.2 f..9999..5197 7.8فيت نام106

الجدول
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1.01.8118827256577213األراضي الفلسطينية المحتلة107

d140 4877..2.22.51099998إندونيسيا108

6297418..3.31.52459999الجمهورية العربية السورية109

c9649696737 3.94.323188تركمنستان110

4.23.213897975268100264نيكاراجوا111

2.23.7258989829597454مولدوفيا112

2.42.71609399336896274مصر113

4.02.01419999666997263أوزبكستان114

625657..4.03.21979192منغوليا115

d6098251 2.33.3102969916هندوراس116

4.12.71869364545867122قيرغيزستان117

e 2.33.4256967722434190بوليفيا118

3.11.4264895544338629جواتيماال119

e 288811..3.11.01236570الجابون120

3.55.1748978237609277فاناتو121

1.03.4549884293471203جنوب أفريقيا122

9.91.6141988844297649طاجيكستان123

4.02.450499907489440سان تومي وبرينسيبي124

4.72.1407957339447630بوتسوانا125

1.73.4234959746636351ناميبيا126

6530..1.20.4223735136المغرب127

0.94.191755822474360غينيا االستوائية128

d8513 e 11..5.60.31148472الهند129

..0.83.1746541373219جزر سليمان130

1.75.0140877959243216جمهورية الو الشعبية الديمقراطية131

0.31.938767248345736كمبوديا132

31375..3.01.6939993ميانمار133

1.61.225908031266215بوتان134

2.83.995998340254715جزر القمر135

d283174 0.41.848827833غانا136

2.00.94387612885711باكستان137

5.51.013996855337555موريتانيا138

c56..448620 1.21.33085ليسوتو139

0.92.264998152581326الكونغو140

4.02.3367846024487416بنجالديش141

1.54.171877443381121سوازيالندا142

1.81.229725947275129نيبال143

1.53.783776843266219مدغشقر144

d415 26..3.00.61477360الكاميرون145

e 2.94.782715441282425بابوا غينيا الجديدة146

1.52.65457603878722هايتي147

1.82.386856933394214السودان148

96118..4.41.9875265كينيا149

101810..8.82.41437048جيبوتي150

3.54.0139988580547316تيمور الشرقية151

1.14.46396702526614زيمبابوي152

d232733 1.93.182667623توجو153

2.55.113592862920398اليمن154

1.85.088898438185511أوغندا155

تنمية بشرية منخفضة
2.43.57292743312586السنغال156

1.82.7279184548285إريتريا157

1.43.253483528133528نيجيريا158

1.72.32991915326432تنزانيا )الجمهورية المتحدة(159
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ملحوظات
تشير البيانات عادة إلى النساء بين عمر 49-15 المتزوجات   .a
أو المرتبطات، وقد يتنوع المعدل العمري الفعلي عبر الدول
تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة الموضحة.  .b

2005c اليونيسيف  .c
البيانات التي تشير إلى سنة أو فترة غير تلك الموضحة،   .d

تختلف من تعريف المعيار أو تشير إلى جزء فقط من إحدى  

الدول.
البيانات تشير إلى سنة بين 1997-1999.  .e

البيانات تشير إلى عام 2003.  .f
البيانات إجمالية وفرها مصدر البيانات.  .g

المصادر
.2007b العمود1 و2: البنك الدولي

 2007a العمود 3: منظمة الصحة العالمية
األعمدة 8-4 منظمة اليونيسيف 2006

العمود 9:  يحتسب على أساس البيانات بشأن األطباء لكل 1000 
.2007a نسمة من منظمة الصحة العالمية

0.74.69690594475611غينيا160

4.33.212691891617395رواندا161

1.50.4386145326458أنجوال162

2.52.44099854219664بنين163

c825133562 9.63.35897ماالوي164

3.42.963948448344312زامبيا165

c5134156812 0.92.96451كوت ديفوار166

0.82.41684751616253بوروندي167

1.12.915847017316111الكونجو )الجمهورية الديمقراطية(168

2.72.6216759381563أثيوبيا169

1.52.7424023273144تشاد170

1.52.65470354728448جمهورية أفريقيا الوسطى171

2.71.34287774717483موزمبيق172

3.23.4548286458418مالي173

2.22.02693834314162النيجر174

1.33.52880802383512غينيا بيساو175

3.32.87799844714385بوركينا فاسو176

c67394423 1.91.43483سيراليون177

..60....8374......الدول النامية

..35....8272......الدول األقل نموا

..74....8686......الدول العربية

..87....8784......شرق آسيا والمحيط الهادي

..87....9692......أمريكا الالتينية والكاريبي

..39....7965......جنوب آسيا

..43....7665......جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..97....9597......وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

..95....9293......منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
..99....8692......منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

..97....9695......تنمية بشرية مرتفعة

..63....8475......تنمية بشرية متوسطة

..38....7161......تنمية بشرية منخفضة

..99....8793......دخل مرتفع

..88....9087......دخل متوسط

..41....7765......دخل منخفض

..g77 g....63 g 83......العالم

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

األهداف اإلنمائية لأللفية
 سكان يستخدمون صرفا صحيا محسنا

)%(

األهداف اإلنمائية لأللفية
سكان يستخدمون مصدرا 

محسنا للمياه
)%( 

األهداف اإلنمائية لأللفية
سكان يعانون من نقص التغذية

)% من إجمالي السكان(

األهداف اإلنمائية 
لأللفية

أطفال أقل في 
الوزن بالنسبة 

للسن )% لألطفال 
أقل من 5 سنوات(

أطفال أقل 
في الطول 

بالنسبة للسن
)% من األطفال 

أقل من 5 
سنوات(

أطفال اقل في 
الوزن عند الوالدة

)%(
19902004199020041990/92 a2002/04 a1996–2005 b1996–2005 b1998–2005 b

ية
شر

لب
ة ا

مي
تن

 ال
ت

شرا
مؤ
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... للعيش حياة مديدة وصحية ...

تنمية بشرية مرتفعة
4....2.5>2.5>100100100100آيسلندا1

5....2.5>2.5>100100....النرويج2

7....2.5>2.5>100100100100أستراليا3

6....2.5>2.5>100100100100كندا4

6....2.5>2.5>........آيرلندا5

4....2.5>2.5>100100100100السويد6

6....2.5>2.5>100100100100سويسرا7

8....2.5>2.5>100100100100اليابان8

......2.5>2.5>100100100100هولندا9

7....2.5>2.5>100100....فرنسا10

4....2.5>2.5>100100100100فنلندا11

2.5238>2.5>100100100100الواليات المتحدة12

c 6....2.5>2.5>100100100100إسبانيا13

5....2.5>2.5>100100....الدنمارك14

7....2.5>2.5>100100100100النمسا15

8....2.5>2.5>100100....المملكة المتحدة16

c 8....2.5>2.5>........بلجيكا17

8....2.5>2.5>100100....اللوكسمبورغ18

6....2.5>2.5>..97....نيوزيلندا19

6....2.5>2.5>........إيطاليا20

..................هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

7....2.5>2.5>100100100100ألمانيا22

8....2.5>2.5>100100....إسرائيل23

8....2.5>2.5>........اليونان24

348....100100100100سنغافورة25

4....2.5>2.5>92......جمهورية كوريا26

d3....6 3........سلوفينيا27

......2.5>2.5>100100100100قبرص28

8....2.5>2.5>........البرتغال29

10....44........بروني دار السالم30

c,e..11 2.56>2.5>100100100100باربادوس31

c,e37 2.51>..9998100100جمهورية التشيك32

2451077........الكويت33

6....2.5>2.5>100100....مالطا34

c..10 6....100100100100قطر35

c,e..9 2.52>..959999..هنغاريا36

6....2.5>..........بولندا37

2.53488>81919496األرجنتين38

c..15 c 2.514>97981001004اإلمارات العربية المتحدة39

8491909584136شيلي40

c..8 9............البحرين41

d7....7 99991001004سلوفاكيا42

d<2.5....4 4........ليتوانيا43

d<2.5....4 97971001009إستونيا44

d3....5 7899993..التفيا45

c148 2.55>1001001001007األوروغواي46

d71..6 10010010010016كرواتيا47

7..97655..92..كوستاريكا48

7....9798..100100جزر البهاما49

....c,e 88881496....سيشيل50

2.54105>917..9898كوبا51

58798297558168المكسيك52

d8..910 999999998بلغاريا53

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

األهداف اإلنمائية لأللفية
 سكان يستخدمون صرفا صحيا محسنا

)%(

األهداف اإلنمائية لأللفية
سكان يستخدمون مصدرا 

محسنا للمياه
)%( 

األهداف اإلنمائية لأللفية
سكان يعانون من نقص التغذية

)% من إجمالي السكان(

األهداف اإلنمائية 
لأللفية

أطفال أقل في 
الوزن بالنسبة 

للسن )% لألطفال 
أقل من 5 سنوات(

أطفال أقل 
في الطول 

بالنسبة للسن
)% من األطفال 

أقل من 5 
سنوات(

أطفال اقل في 
الوزن عند الوالدة

)%(
19902004199020041990/92 a2002/04 a1996–2005 b1996–2005 b1998–2005 b

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ
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9....95951001001310سانت كيتس ونيفس54

0........9696100100تونغا55

c..7 c 2.55>2.5>..979771الجماهيرية العربية الليبية56

c,e..8 10....91..95..أنتيغوا وباربودا57

18168......80..83عمان58

100100929113106523ترينيداد وتوباغو59

2.53138>..57......رومانيا60

c 11..4414..90....المملكة العربية السعودية61

71739090212382210بنما62

9498993311209..ماليزيا63

5....4..84100100..بيالروس64

c..14 941001006515..موريشويس65

d94124 9597979..البوسنة والهرسك66

d33 c..6 878794974االتحاد الروسي67

d614395 9196965..ألبانيا68

d5616 15........مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

8..717583901276البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
c,e..11 97485..84..دومينيكا71

c,e..10 8998988514..سانت لوسيا72

64148..72728786كازاخستان73

8311185179..68..فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

8286929317137169كولومبيا75

2.5165>..96..96..أوكرانيا76

c 94..981009188114ساموا77

c169 80999599302218تايالند78

52788495272951211الجمهورية الدومينيكة79

c,e..6 91746..47..بيليز80

f12 f8194 2344707716الصين81

8....9597..9796غرينادا82

d244187 9252..83..أرمينيا83

2.5341916>85888596تركيا84

92138131513..94..سورينام85

939397974641212األردن86

52637483421283111بيرو87

2.53466>98100100..لبنان88

6389739486122916اإلكوادور89

577287852618283420الفلبين90

2.54167>2.5>75858193تونس91

c,e..10 471058..6872فيجي92

10....2210........سانت فنسنت وغرينادينز93

c 92944411207..83إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

9..5880628618155باراغواي95

d93157 9794808244جورجيا96

83218141413..70..غويانا97

d772412 687734....أذربيجان98

699168792822291822سريالنكا99

5996831710303222..جزر المالديف100

758092931494510جامايكا101

c,e..13 14....80..43..الرأس األخضر102

51626784121110257السلفادور103

889294855410227الجزائر104

36616585311627439فيتنام105

9..165..92..73..األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

األهداف اإلنمائية لأللفية
 سكان يستخدمون صرفا صحيا محسنا

)%(

األهداف اإلنمائية لأللفية
سكان يستخدمون مصدرا 

محسنا للمياه
)%( 

األهداف اإلنمائية لأللفية
سكان يعانون من نقص التغذية

)% من إجمالي السكان(

األهداف اإلنمائية 
لأللفية

أطفال أقل في 
الوزن بالنسبة 

للسن )% لألطفال 
أقل من 5 سنوات(

أطفال أقل 
في الطول 

بالنسبة للسن
)% من األطفال 

أقل من 5 
سنوات(

أطفال اقل في 
الوزن عند الوالدة

)%(
19902004199020041990/92 a2002/04 a1996–2005 b1996–2005 b1998–2005 b
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ول
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ال 7

465572779628299إندونيسيا107

73908093547246الجمهورية العربية السورية108

d712286 7212..62..تركمانستان109

454770793027102512نيكاراغوا110

d114115 925..68..مولدوفا111

547094984462412مصر112

d258267 516794828أوزبكستان113

59636234277247..منغوليا114

506984872323173014الهندوراس115

d411337 c 6059787721قرغيزستان116

3346728528238337بوليفيا117

588679951622235412غواتيماال118

88105122614..36..الغابون119

c,e..6 506060121120..فانوتاو120

2.5123115>2.5>69658388جنوب إفريقيا121

d56..4215 5922..51..طاجيكستان122

791810133520..25..سان تومي وبرنسيبي123

384293952332132910بوتسوانا124

242557873424243014ناميبيا125

5673758166102315المغرب126

194313....43..53..غينيا اإلستوائية127

143370862520475130الهند128

c,e..13 c 70332121..31..جزر سليمان129

512919404814..30..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

414333454911..17..كمبوديا131

24775778105324115ميانمار132

194815....62..70..بوتان133

323393864760254725جزر القمر134

151855753711223616غانا135

c 375983912424384219الباكستان136

..3134385315103240موريتانيا137

791713205313..3737ليسوتو138

..5854331531..27..الكونغو139

203972743530485136بنغالديش140

62142210379..48..سوازيالند141

113570902017485721نيبال142

143440503538425317مدغشقر143

485150663326183513الكاميرون144

c,e4411 c 35....44443939بابوا غينيا الجديدة145

243047546546172821هايتي146

333464703126414831السودان147

404345613931203610كينيا148

798272735324272916جيبوتي149

58119465612..36..تيمور-ليشته150

505378814547173411زمبابوي151

373550523324253018توغو152

c 324371673438466032اليمين153

424344602419234512أوغندا154

822229172417..53..غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
335765762320172018السنغال156

d75404414 79436070إريتيريا157

39444948139294314نيجيريا158

474746623744224410جمهورية تنزانيا المتحدة159
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األهداف اإلنمائية لأللفية
 سكان يستخدمون صرفا صحيا محسنا

)%(

األهداف اإلنمائية لأللفية
سكان يستخدمون مصدرا 

محسنا للمياه
)%( 

األهداف اإلنمائية لأللفية
سكان يعانون من نقص التغذية

)% من إجمالي السكان(

األهداف اإلنمائية 
لأللفية

أطفال أقل في 
الوزن بالنسبة 

للسن )% لألطفال 
أقل من 5 سنوات(

أطفال أقل 
في الطول 

بالنسبة للسن
)% من األطفال 

أقل من 5 
سنوات(

أطفال اقل في 
الوزن عند الوالدة

)%(
19902004199020041990/92 a2002/04 a1996–2005 b1996–2005 b1998–2005 b
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مالحظات
تشير البيانات إلى متوسط السنوات المحددة.  .a

تشير البيانات إلى أحدث السنوات المتاحة خالل الفترة   .b
المحددة.

البيانات التي تشير على سنة أو فترة غير تلك المحددة,   .c
تختلف عن التعريف القياسي أو تشير إلى جزء فقط من البلد.

تشير البيانات إلى الفترة 1993/95.  .d
اليونيسيف 2005  .e

تتضمن البيانات الخاصة بهونغ كونغ الصين )منطقة إدارية   .f
خاصة( وإقليم تايوان.

البيانات هي تجمعات من قبل المصدر البيانات الرئيسي.  .g

المصادر
األعمدة 4-1:  األمم المتحدة 2006a, استنادا إلى جهد مشترك 

لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
العمودان 5 و6: منظمة األغذية والزراعة 2007.

عمود 8-7: اليونيسيف 2006.
.2007a عمود 9: منظمة الصحة العالمية

 

141844503924263916غينيا160

37425974433323489رواندا161

293136535835315112أنغوال162

123363672012233916بنين163

476140735035225316مالوي164

445550584846205312زامبيا165

213769841813173217ساحل العاج166

443669794866456316بوروندي167

163043463174314412جمهورية الكونغو الديمقراطية168

d46385115 313232269إثيوبيا169

7919425835374522تشاد170

232752755044244514جمهورية إفريقيا الوسطى171

203236436644244715موزامبيق172

364634502929334323مالي173

71339464132405413النيجر174

592439253622..35..غينيا-بيساو175

71338612115384319بوركينا فاسو176

574651273823..39..سيراليون177

......334971792117الدول النامية

......223751593835الدول األقل نموا

..........61718486الدول العربية

......305072791712شرق آسيا والمحيط الهادي

......677783911410أمريكا الالتينية والكاريبي

......183772852521جنوب آسيا

......323748553632جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث 
..........9394....المستقلة

..........94969799منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل 
..........100100100100المرتفع

..........90929698تنمية بشرية مرتفعة

......304873822016تنمية بشرية متوسطة

......263443493634تنمية بشرية منخفضة

..........100100....دخل مرتفع

......466178841411دخل متوسط

......213864762824دخل منخفض

......g59 g78 g83 g2017 49العالم

الجدول



عام االستقصاءالترتيب حسب دليل التنمية البشرية

والدات تتم بإشراف 
عاملين صحيين مهرة 

)%(

أطفال بعمر سنة واحد 
a تلقوا تحصينا كامال

)%(

أطفال دون مستوى الطول 
الطبيعي ألعمارهم

)دون سن الخامسة %(

bمعدل وفيات الرضع
)لكل 1000 مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
bدون سن الخامسة

) لكل 1000 مولود حي(
أفـقـر
20%

أغـنى
20%

أفـقـر
20%

أغـنى
20%

أفـقـر
20%

أغـنى
20%

أفـقـر
20%

أغـنى
20%

أفـقـر
20%

أغـنى
20%
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تنمية بشرية مرتفعة
19967299577423283299933البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
c15868428245 199999996962كازاخستان73

20057299477220332143916كولومبيا75

........e86 e167 069310092–2005تايالند78

19968998344714267239027جمهورية الدومينيكان79

e51 c,e15841145223 20059610059أرمينيا83

19985398287029468308533تركيا84

19979199211714535234225األردن86

e73 e4644666311 053410065–2004البيرو87

42196621....200325925683الفلبين90

19904198205323343165720الباراغواي95

39145316....2002581004492فيتنام105

782310929....199721894372إندونيسيا107

2000979885782517895810670تركمانستان109

20017899647135550166419نيكاراغوا110

c,f86 f14620162917 20059910086مولدوفا111

e91 e241459237525 2005519685مصر112

1996921008178403154467050أوزبكستان113

1997961006973341483469649قرغيزستان116

e57 e42572 g27 g105 g32 g 2003279848بوليفيا117

99992665665858397839–1998غواتيماال118

20006797624331257369355الغابون119

62178722....199868985170جنوب إفريقيا121

........3221....20066991طاجيكستان122

200055976068271536235531ناميبيا125

e97 e291062247826 04309581–2003المغرب126

99168421645827973814146–1998الهند128

e76 e47191013412743 2005219056كمبوديا131

i 1996268540824523876512987جزر القمر134

e86 e3177564118100 62....2006غانا135

199055523556133896312574الباكستان136

0115931645392361629879–2000موريتانيا137

e69 e4725887011482 2004348366ليسوتو138

e73 e3220915613585 2005709829الكونغو139

e87 e5425906512172 200434057بنغالديش140

200144554826236865313068نيبال142

04309432805138873314249–2003مدغشقر143

20042994366041121015118988الكاميرون144

066683456345784512555–2005هايتي146

f65 f3819966214991 2003177540كينيا148

1999579464643319594410062زمبابوي151

1998259122522911846616897توغو152

199775085658351096016373اليمن153

0120772743432510660192106–2000أوغندا154

الجدول



عام االستقصاءالترتيب حسب دليل التنمية البشرية

والدات تتم بإشراف 
عاملين صحيين مهرة 

)%(

أطفال بعمر سنة واحد 
a تلقوا تحصينا كامال

)%(

أطفال دون مستوى الطول 
الطبيعي ألعمارهم

)دون سن الخامسة %(

bمعدل وفيات الرضع
)لكل 1000 مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
bدون سن الخامسة

) لكل 1000 مولود حي(
أفـقـر
20%

أغـنى
20%

أفـقـر
20%

أغـنى
20%

أفـقـر
20%

أغـنى
20%

أفـقـر
20%

أغـنى
20%

أفـقـر
20%

أغـنى
20%
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مالحظات
يورد هذا الجدول بيانات حول الدول النامية استنادًا إلى   

البيانات المستمدة من االستقصاءات السكانية والصحية والتي 
تم إجراؤها منذ عام 1990. وُتصنف المجموعات الخمسة 
حسب الوضع االقتصادي واالجتماعي من حيث األصول 

والثروة بداًل من الدخل أو االستهالك. للحصول على مزيد 
من المعلومات انظر ماكرو إنترناشونال 2007.

يشمل ذلك اللقاحات ضد مرض السل )بي سي جي(   .a
والحصبة أو الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية أو الخناق 

والسعال الديكي والكزاز.
استنادا إلى الوالدات خالل فترة 10 أعوام سابقة لالستقصاء.  .b

األرقام تستند إلى أقل من 50 حالة والدة تحت معدل وزن   .c
الوالدة الطبيعي.
اليونسيف2007.  .d

تشمل اللقاح ضد مرض السل )بي سي جي( والحصبة أو   .e
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية أو الخناق والسعال 

الديكي والكزاز، أو الخماسي ولقاح شلل األطفال.
تشمل اللقاح ضد مرض السل )بي سي جي( والحصبة أو   .f

الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية أو الخناق والسعال 
الديكي والكزاز، أو الخماسي ولقاح شلل األطفال وغيرها 

من اللقاحات.
تشمل البيانات فترة 5 سنوات سابقة لالستقصاء.  .g

البيانات مأخوذة من التقارير األولية للدراسة االستقصائية   .h
العنقودية متعدد المؤشرات.

أخطاء كبيرة في أخذ العينات نظرًا لضآلة عدد الحاالت.  .i

المصادر
كل العواميد: ماكرو إنترناشونال 2007.

تنمية بشرية منخفضة
200520895965266894118364السنغال156

200278174914518483810065إريتيريا157

2003128434049181335225779نيجيريا158

199929835378502311592160135جمهورية تانزانيا المتحدة159

200515872945412212768217113غينيا160

200527667474553011473211122رواندا161

20015099497335181125019893بنين163

200043836581262313286231149مالوي164

022091648054321155719292–2001زامبيا165

9379150100........20052788ساحل العاج166

200512714364835806013092إثيوبيا169

20044551245132109101176187تشاد170

951482186442251325419398–1994جمهورية إفريقيا الوسط171

200325894590492014371196108موزامبيق172

20018822056452013790248148مالي173

20062171204854379167206157النيجر174

20033991346146219778206144بوركينا فاسو176

4426159108268179....20052783سيراليون177

الجدول8



انتشار فيروس 
نقص المناعة 

aالبشرية
)% من سن 
49-15 عاما(

األهداف اإلنمائية لأللفية
استعمال واقي جنسي في آخر 
bاتصال جنسي عالي الخطورة

)% من سن 24-15 عاما(

األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفيةاألهداف اإلنمائية لأللفية  
األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفية 
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f)من البالغين %(

اإلجراءات المضادة للمالريا
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النوم المعالجة 

بالمبيدات الحشرية

يعانون من الحمة 
وتمت معالجتهم 

بالعقاقير المضادة 
للمالريا

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

cانتشار
)لكل 100,000 

شخص(
تم الكشف عنها وفق عالج قصير 

dخاضع لإلشراف المباشر
)%(

تمت معالجتها 
عالج قصير خاضع 
eلإلشراف المباشر

)%(
النساء

1999–2005g
الرجال

1999–2005g
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... للعيش حياة مديدة وصحية ...9

األزمات والمخاطر الصحية العالمية الرئيسية

تنمية بشرية مرتفعة
253502025........[0.3–0.1] 0.2آيسلندا1

444892527........[0.2–0.1] 0.1النرويج2

642851619........[0.2>] 0.1أستراليا3

464621722........[0.5–0.2] 0.3كندا4

2628..100........[0.4–0.1] 0.2آيرلندا5

556641817........[0.3–0.1] 0.2السويد6

2327..60........[0.8–0.3] 0.4سويسرا7

3857571547........[0.2>] 0.1>اليابان8

547832836........[0.4–0.1] 0.2هولندا9

h..2130 100........[0.8–0.3] 0.4فرنسا10

h..1926 50........[0.2>] 0.1فنلندا11

385611924........[1.0–0.4] 0.6الواليات المتحدة12

h39 h 25..220........[1.0–0.4] 0.6إسبانيا13

671882531........[0.4–0.1] 0.2الدنمارك14

....95669........[0.5–0.2] 0.3النمسا15

2527..110........[0.4–0.1] 0.2المملكة المتحدة16

1064722530........[0.5–0.2] 0.3بلجيكا17

2639..959........[0.4–0.1] 0.2اللوكسمبورغ18

951662224........[0.2>] 0.1نيوزيلندا19

h1731 57295........[0.9–0.3] 0.5إيطاليا20

i55 h,i78 h,i4 h22 h 77........ ..هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

652682837........[0.2–0.1] 0.1ألمانيا22

642801832........[0.2>]إسرائيل23

h47 h 29..150........[0.3–0.1] 0.2اليونان24

h24 h 28100814........[0.7–0.2] 0.3سنغافورة25

....1351880........[0.2>] 0.1>جمهورية كوريا26

h28 h 15849020........[0.2>] 0.1>سلوفينيا27

....55720........[0.2>]قبرص28

....258584........[0.9–0.3] 0.4البرتغال29

....6311271........[0.2>] 0.1>بروني دار السالم30

....h100 h 12135........[2.5–0.8] 1.5باربادوس31

1165732031........[0.2>] 0.1جمهورية التشيك32

....286663........[0.2>]الكويت33

4501001830........[0.2–0.1] 0.1مالطا34

....654778........[0.2>]قطر35

2543542841........[0.2>] 0.1هنغاريا36

2962792540........[0.2–0.1] 0.1بولندا37

5167582532........[1.9–0.3] 0.6األرجنتين38

241970117........[0.2>]اإلمارات العربية المتحدة39

16112833748........[1.2–0.2] 0.3شيلي40

h15 h 4377823........[0.2>]البحرين41

....203988........[0.2>] 0.1>سلوفاكيا42

63100721344........[0.6–0.1] 0.2ليتوانيا43

4664711845........[4.3–0.6] 1.3إستونيا44

6683731951........[1.3–0.5] 0.8التفيا45

h2435 338386........[6.1–0.2] 0.5األوروغواي46

h..27 h34 h 650........[0.2>] 0.1>كرواتيا47

h10 h29 h 1711894........[3.6–0.1] 0.3كوستاريكا48

....h62 h 4967........[4.5–1.3] 3.3جزر البهاما49

....566592........ ..سيشيل50

....119893........[0.2>] 0.1كوبا51

2711082513........[0.7–0.2] 0.3المكسيك52

h44 h 41908023........[0.2>] 0.1>بلغاريا53

الجدول



انتشار فيروس 
نقص المناعة 

aالبشرية
)% من سن 
49-15 عاما(

األهداف اإلنمائية لأللفية
استعمال واقي جنسي في آخر 
bاتصال جنسي عالي الخطورة

)% من سن 24-15 عاما(

األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفيةاألهداف اإلنمائية لأللفية  
األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفية 

انتشار التدخين
f)من البالغين %(

اإلجراءات المضادة للمالريا

استخدام ناموسيات 
النوم المعالجة 

بالمبيدات الحشرية

يعانون من الحمة 
وتمت معالجتهم 

بالعقاقير المضادة 
للمالريا

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

cانتشار
)لكل 100,000 

شخص(
تم الكشف عنها وفق عالج قصير 

dخاضع لإلشراف المباشر
)%(

تمت معالجتها 
عالج قصير خاضع 
eلإلشراف المباشر

)%(
النساء

1999–2005g
الرجال

1999–2005g

الرجالالنساء)% األطفال دون سن الخامسة(
20051999–2005g1999–2005g2005200520042002–04g2002–04g
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....h 17050........ ..سانت كيتس ونيفس54

h11 h53 h 329683........ ..تونغا55

....1817864........[0.2>]الجماهيرية العربية الليبية56

....9246100........ ..أنتيغوا وباربودا57

....1110890........[0.2>]عمان58

........13........[4.2–1.4] 2.6ترينيداد وتوباغو59

h32 h 146828210........[0.2>] 0.1>رومانيا60

h19 h 5838828........[0.2>]المملكة العربية السعودية61

....4613178........[3.7–0.5] 0.9بنما62

1317356243........[1.5–0.2] 0.5ماليزيا63

704674753........[0.8–0.2] 0.3بيالروس64

1323289132........[1.8–0.3] 0.6موريشويس65

5771983049........[0.2>] 0.1>البوسنة والهرسك66

h60 h 150305916........[1.8–0.7] 1.1االتحاد الروسي67

h60 h 28257818........[0.2>]ألبانيا68

....336684........[0.2>] 0.1>مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

7653811422........[1.6–0.3] 0.5البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
....h100 h 2435........ ..دومينيكا71

....229264........ ..سانت لوسيا72

h65 h 15572729....3265[3.2–0.1] 0.1كازاخستان73

....527381........[8.9–0.3] 0.7فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

....j..662685 1..30[2.5–0.3] 0.6كولومبيا75

h53 h 11....120........[4.3–0.8] 1.4أوكرانيا76

....2766100........ ..ساموا77

h49 h 20473743........[2.1–0.7] 1.4تايالند78

11676801116....2952[1.3–0.9] 1.1الجمهورية الدومينيكة79

....5510260...... [4.0–1.4] 2.5بيليز80

k67 k 20880944........[0.2>] 0.1الصين81

........8........ ..غرينادا82

h62 h 7960712....44..[0.6–0.1] 0.1أرمينيا83

443911849........[0.2>]تركيا84

........99..3....[3.1–1.1] 1.9سورينام85

66385851........[0.2>]األردن86

....2068690......19[1.7–0.3] 0.6بيرو87

1274903142........[0.5–0.1] 0.1لبنان88

....2022885........[3.5–0.1] 0.3اإلكوادور89

4507587841........[0.2>] 0.1>الفلبين90

288290250........[0.3–0.1] 0.1تونس91

h426 307286........[0.4–0.1] 0.1فيجي92

....423986........ ..سانت فنسنت وغرينادينز93

h22 h 3064842........[0.4–0.1] 0.2إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

1003383723........[4.6–0.2] 0.4باراغواي95

h53 h 8691686........[2.7–0.1] 0.2جورجيا96

....631944072....[4.9–1.0] 2.4غويانا97

..h 118555601....[0.4–0.1] 0.1أذربيجان98

808685223........[0.2>] 0.1>سريالنكا99

h37 h 53949516........[0.2>]جزر المالديف100

....106146........[2.4–0.8] 1.5جامايكا101

....3273471........ ..الرأس األخضر102

h42 h 68679015........[3.8–0.5] 0.9السلفادور103

32(.)5510691........[0.2>] 0.1الجزائر104

681672358493235..[0.9–0.3] 0.5فيتنام105

....h,i80 h,i 361........ ..األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول



انتشار فيروس 
نقص المناعة 

aالبشرية
)% من سن 
49-15 عاما(

األهداف اإلنمائية لأللفية
استعمال واقي جنسي في آخر 
bاتصال جنسي عالي الخطورة

)% من سن 24-15 عاما(

األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفيةاألهداف اإلنمائية لأللفية  
األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفية 

انتشار التدخين
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بالمبيدات الحشرية
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بالعقاقير المضادة 
للمالريا

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

cانتشار
)لكل 100,000 

شخص(
تم الكشف عنها وفق عالج قصير 

dخاضع لإلشراف المباشر
)%(

تمت معالجتها 
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eلإلشراف المباشر

)%(
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h58 h 26126266903....[0.2–0.1] 0.1إندونيسيا107

....464286........[0.2>]الجمهورية العربية السورية108

....904386........[0.2>] 0.1>تركمانستان109

..h 27488875....17[0.6–0.1] 0.2نيكاراغوا110

1496562234....4463[2.6–0.6] 1.1مولدوفا111

h40 h 32637018........[0.2>] 0.1>مصر112

1393978124....50..[0.7–0.1] 0.2أوزبكستان113

h68 h 206828826........[0.2>] 0.1>منغوليا114

....998285........[2.4–0.8] 1.5الهندوراس115

h51 h 13367855........[1.7–0.1] 0.1قرغيزستان116

....2807280....2037[0.3–0.1] 0.1بوليفيا117

h21 h 11055852..1....[2.7–0.5] 0.9غواتيماال118

....3855740....3348[11.5–5.1] 7.9الغابون119

....846190........ ..فانوتاو120

j......51110370823 20[20.7–16.8] 18.8جنوب إفريقيا121

....2692972284....[1.7–0.1] 0.1طاجيكستان122

........61258...... ..سان تومي وبرنسيبي123

....5566965....7588[32.0–23.0] 24.1بوتسوانا124

486931457790681023[31.7–8.6] 19.6ناميبيا125

29(.)7310187........[0.4–0.1] 0.1المغرب126

....h51 h 14935581....[3.8–2.6] 3.2غينيا اإلستوائية127

1229961861747..5159[1.5–0.5] 0.9الهند128

....2015587........ ..جزر سليمان129

18930668861359....[0.4–0.1] 0.1جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

....7036691........[2.6–0.9] 1.6كمبوديا131

17095841236........[2.0–0.7] 1.3ميانمار132

....1743183........[0.2>] 0.1>بوتان133

....963894994....[0.2>] 0.1>جزر القمر134

3352463380377217[2.6–1.9] 2.3غانا135

....2973782........[0.2–0.1] 0.1الباكستان136

....2335902822....[2.8–0.4] 0.7موريتانيا137

....5888569....5048[24.7–21.9] 23.2ليسوتو138

....4495763....2038[7.5–3.3] 5.3الكونغو139

40659902755........[0.2>] 0.1>بنغالديش140

0261,2114250311....[45.3–21.2] 33.4سوازيالند141

24467872449........[1.3–0.3] 0.5نيبال142

....343966771..512[1.2–0.2] 0.5مدغشقر143

....465715320610671[5.9–4.9] 5.4الكاميرون144

....4752165........[4.4–0.9] 1.8بابوا غينيا الجديدة145

k15 k 1240557806..1930[5.4–2.2] 3.8هايتي146

....0504003577....[2.7–0.8] 1.6السودان147

25475279364380121[7.0–5.2] 6.1كينيا148

....1,1614280........[6.9–0.8] 3.1جيبوتي149

....j197134480 8....[0.2>]تيمور-ليشته150

6314154220....4269[27.6–13.3] 20.1زمبابوي151

....j54 j54607531867 22[4.7–1.9] 3.2توغو152

....1364182........[0.2>]اليمين153

h25 h 55945703..53550[7.6–5.7] 6.7أوغندا154

....15553526986....[4.1–1.2] 2.4غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
....365214294665174[1.5–0.4] 0.9السنغال156

....445151385....[3.9–1.3] 2.4إريتيريا157

..244613453622731[5.6–2.3] 3.9نيجيريا158

....424716584964581[7.2–5.8] 6.5جمهورية تنزانيا المتحدة159



انتشار فيروس 
نقص المناعة 

aالبشرية
)% من سن 
49-15 عاما(

األهداف اإلنمائية لأللفية
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األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفيةاألهداف اإلنمائية لأللفية  
األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفية 

انتشار التدخين
f)من البالغين %(

اإلجراءات المضادة للمالريا

استخدام ناموسيات 
النوم المعالجة 

بالمبيدات الحشرية

يعانون من الحمة 
وتمت معالجتهم 

بالعقاقير المضادة 
للمالريا

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

cانتشار
)لكل 100,000 
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....17324564315672[1.8–1.2] 1.5غينيا160

....26405136732977[3.2–2.9] 3.1رواندا161

....2633338568....[5.3–2.3] 3.7أنغوال162

....19347601448383[2.5–1.2] 1.8بنين163

354715285183971521[21.4–6.9] 14.1مالوي164

35407526185283116[18.1–15.9] 17.0زامبيا165

....j56 j4586593871 25[9.7–4.3] 7.1ساحل العاج166

....1316023078....[3.8–2.7] 3.3بوروندي167

....1455417285....[4.9–1.8] 3.2جمهورية الكونغو الديمقراطية168

6(.)1730135463379[3.5–0.9] إثيوبيا169

....j444952269 17251[6.0–1.7] 3.5تشاد170

....2694834091....[17.2–4.5] 10.7جمهورية إفريقيا الوسطى171

....155974977..2933[20.0–12.5] 16.1موزامبيق172

....14308385782171[2.1–1.3] 1.7مالي173

....j30 j6482945061 7[1.9–0.5] 1.1النيجر174

....7582937975....[6.0–2.1] 3.8غينيا-بيساو175

....54672504611867[2.5–1.5] 2.0بوركينا فاسو176

....2619053782....[2.4–0.9] 1.6سيراليون177

األزمات والمخاطر الصحية العالمية الرئيسية9

مالحظات
البيانات هي تقديرات غاية ومدى مستندة على نماذج طورت   .a
من قبل وكالة المعونة األمريكية تعرض تقديرات المدى في 

أقواس مربعة.
يجب الحرص عند إجراء المقارنات بين البالد بسبب قيود   .b
البيانات. وقد تشير بيانات بعض البالد إلى جزء من البلد 

فقط أو تختلف عن التعريف القياسي.
تشير البيانات إلى كل أشكال السل.  .c

بحسابه عن طريق تقسيم الحاالت الجديدة الحاملة لتلوث   .d
السل المكتشفة عن طريق DOTS, فإن إستراتيجية السيطرة 

على السل الموصى بها عالميا – بالحدوث السنوي المتوقع 
للحاالت الجديدة الحاملة للتلوث. يمكن أن تتجاوز القيم 

%100 بسبب الكشف الحاد للحاالت في منطقة تتراكم بها 
الحاالت المزمنة وزيادة التقارير )على سبيل المثال الحساب 

المزدوج( وزيادة التشخيص أو التقليل من قدر التقديرات 
للحوادث )منظمة الصحة العالمية 2007(.

البيانات هي نصيب الحاالت الجديدة الحاملة للتلوث المسجلة   .e
للعالج تحت إستراتيجية كشف حاالت DOTS والمعالجة 

التي تمت معالجتها بنجاح.
يتفاوت مدى العمر بين البلدان, ولكنه في معظم البلدان يكون   .f

18 وأكبر أو 15 وأكبر.
تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة جالل الفترة المحددة.  .g

تشير البيانات إلى فترة ما عدا تلك المحددة.  .h
.2006a األمم المتحدة  .i

اليونيسيف 2005.  .j
تشير البيانات إلى عام 2005.  .k

المصادر
عمود 1: وكالة المعونة األمريكية 2006.

األعمدة 5-2: اليونيسيف 2006.
.2007a األعمدة 8-6: منظمة الصحة العالمية

االعمودان 9 و10:  البنك الدولي 2007b, استنادا على البيانات 
من أطلس توباكو, الطبعة الثانية )2006(.

الجدول
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... للعيش حياة مديدة وصحية ...10

البقاء على قيد الحياة: التقدم والنكسات

تنمية بشرية مرتفعة
4..74.381.013214392.488.7آيسلندا1

74.479.313315491.785.167النرويج2

4..71.780.417520692.286.2أستراليا3

7..73.279.819523691.084.9كندا4

71.377.820527690.083.261آيرلندا5

74.780.111315492.387.053السويد6

73.880.715418592.686.155سويسرا7

73.381.914321493.886.186اليابان8

74.078.713415590.484.476هولندا9

72.479.618424592.282.1108فرنسا10

70.778.413316491.881.067فنلندا11

71.577.420626787.079.4811الواليات المتحدة12

72.980.027434593.583.964أسبانيا13

73.677.314419587.481.3103الدنمرك14

4..70.678.926433591.982.4النمسا15

72.078.518523689.683.778المملكة المتحدة16

8..71.678.221429591.081.9بلجيكا17

70.678.219426590.882.4012لوكسمبورج18

71.779.217520690.084.9159نيوزيلندا19

72.179.930433492.584.673إيطاليا20

....93.686.3........72.081.5هونج كونج، الصين )إقليم جنوب شرق آسيا(21

71.078.722426591.082.984ألمانيا22

71.679.724527692.385.854إسرائيل23

72.378.338454591.383.713اليونان24

69.578.822327390.884.4614سنغافورة25

62.677.043554590.878.62014كوريا )جمهورية(26

69.876.825329490.177.6176سلوفينيا27

71.479.029433592.386.1010قبرص28

68.077.253462590.981.0811البرتغال29

68.376.358878987.784.5041بروني دار السالم30

69.476.04011541288.379.0016بربادوس31

70.175.421324489.075.344جمهورية التشيك32

67.776.9499591188.983.854الكويت33

8..70.678.625532690.486.0مالطا34

62.174.34518652180.178.71012قطر35

69.372.436739884.464.476هنغاريا36

70.574.632636788.069.748بولندا37

67.174.35915711885.672.54077األرجنتين38

62.277.863884990.285.3337اإلمارات العربية المتحدة39

63.477.9788981088.679.11716شيلي40

63.374.8559821185.980.24632البحرين41

70.073.825729887.368.946سلوفاكيا42

71.372.123728985.660.0311ليتوانيا43

70.570.921626784.357.2825استونيا44

70.171.3219261184.860.01410التفيا45

68.775.34814571587.174.42620أوروجواي46

69.674.934642788.573.487كرواتيا47

67.878.16211831288.681.03630كوستاريكا48

16..66.571.13813491575.965.2جزر البهاما49

..57....46125913....جزر سيشيل50

70.777.234643786.880.63745كوبا51

62.474.979221102784.576.26360المكسيك52

71.072.42812321585.368.3611بلغاريا53

الجدول
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البقاء على قيد الحياة: التقدم والنكسات10

..250....20..18......سانت كيتس ونيفيس 54

....65.672.34020502478.273.8تونجا55

52.872.7105181601982.172.27797الجماهيرية العربية الليبية56

..65....12..11......أنتيجوا وباربودا57

52.174.2126102001284.979.52364عمان58

65.969.04917571972.163.84545ترينداد وتوباجو59

69.271.34616571983.766.31724رومانيا60

18..53.971.6118211852682.073.7السعودية العربية61

66.274.74619682485.977.44083بنما62

63.073.04610701283.172.93062ماليزيا63

71.568.43110371281.350.71718روسيا البيضاء64

62.972.06413861580.966.42215موريشيوس65

67.574.16013821585.374.483البوسنة والهرسك66

69.064.82914361876.042.13228روسيا االتحادية67

67.775.778161091889.579.71792ألبانيا68

69)TFYR( 67.573.485151191784.375.32110مقدونيا

59.571.095311353378.564.272110البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
..67....15..13......الدومينيكا71

..1478.272.335..12..65.372.5سانت لوسيا72

7373.745.842140..63..63.164.9كازاخستان73

65.772.84818622182.671.95857فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

61.671.768171052181.869.084120كولومبيا75

70.167.62213271779.550.41318أوكرانيا76

....56.170.073241012978.665.1ساموا77

60.468.674181022175.557.824110تايالند78

59.670.891261273176.765.7180150جمهورية الدومينيكان79

1786.877.314052..15..67.675.6بيليز80

f72.0 f85231202780.9 f73.8 f5145 63.2الصين81

..2173.867.01..17..64.667.7جرينادا82

2981.966.92239..26..70.871.4أرمينيا83

g44 57.070.8150262012982.371.9130تركيا84

3976.963.315072..30..64.069.1سورينام85

56.571.377221072678.270.94162األردن86

55.469.9119231742777.568.0190240بيرو87

g150 65.471.04527543080.672.1100لبنان88

58.874.287221402584.074.080110اإلكوادور89

58.170.35625903379.370.7170230الفلبين90

55.673.0135202012485.376.569100تونس91

60.667.85016651872.962.038210فيجي92

..2079.971.393..17..61.670.6سانت فينسنت وغرانداين93

55.269.5122311913678.371.137140إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

65.870.85820782377.770.8180150باراجواي95

4583.066.15266..41..68.270.5جورجيا96

6366.855.0120470..47..60.063.6جويانا97

8976.061.21982..74..65.666.8أذربيجان98

65.070.865121001481.362.84358سريالنكا99

51.465.6157332554267.766.2140120جزر المالديف100

69.072.04917642078.369.111026جامايكا101

3580.368.376210..26..57.570.2جزر الرأس األخضر102

58.270.7111231622778.568.3170170السلفادور103

54.571.0143342203978.975.9120180الجزائر104

50.373.05516871982.776.0170150فيت نام105

....2381.875.5..21..56.572.4األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول
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ول
جد

ال 10

49.268.6104281723675.868.1310420إندونيسيا107

57.373.190141231583.676.465130الجمهورية العربية السورية108

10470.852.114130..81..59.162.4تركمانستان109

55.270.8113301653777.367.083170نيكاراغوا110

64.867.95314701675.556.72222مولدوفيا111

51.169.8157282353380.270.484130مصر112

63.666.583571016873.360.03024أوزبكستان113

4968.055.39346..39..53.865.0منغوليا114

53.968.6116311704076.662.1110280هندوراس115

61.265.3104581306774.456.349150قيرقيزستان116

46.763.9147522436569.061.030290بوليفيا117

53.769.0115321684377.665.4150290غواتيماال118

9153.848.9520520..60..48.756.8الغابون119

..54.068.4107311553875.668.268فاناتو120

6846.033.9150400..55..53.753.4جنوب أفريقيا121

60.965.9108591407172.061.937170طاجيكستان122

..11872.765.2100..75..56.564.3سان تومي وبرينسيبي123

56.046.6998714212031.924.4330380بوتسوانا124

53.951.585461356241.934.3270210ناميبيا125

52.969.6119361844079.471.2230240المغرب126

680..20544.739.7..123..40.549.3غينيا االستوائية127

50.762.9127562027466.157.4540450الهند128

g220 55.562.37024972963.659.6550جزر سليمان129

46.561.9145622187963.757.9410660جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

14357.843.7440590..98..40.356.8كمبوديا131

53.159.91227517910564.150.7230380ميانمار132

41.863.5156652677567.661.3260440بوتان133

48.963.0159532157166.958.3380400جزر القمر134

g560 49.958.51116818611256.554.3210غانا135

51.963.6120791819966.663.2530320باكستان136

48.462.21517825012569.460.4750820موريتانيا137

49.844.614010218613230.721.9760960ليسوتو138

740..54.953.01008116010845.939.7الكونغو139

45.362.0145542397363.259.0320570بنغالديش140

49.643.913211019616031.122.9230390سوازيالند141

44.061.3165562507461.358.4540830نيبال142

44.957.31097418011958.152.1470510مدغشقر143

47.049.91278721514942.539.96701,000الكاميرون144

g470 44.756.7110551587454.340.3370بابوا غينيا الجديدة145

48.058.11488422112057.550.8520670هايتي146

g450 45.156.4104621729055.349.7550السودان147

53.651.0967915612042.537.0410560كينيا148

13350.443.774650..88..44.453.4جيبوتي149

380..6157.352.9..52..40.058.3تيمور الشرقية150

55.640.0868113813218.015.01,100880زيمبابوي151

49.857.61287821613961.252.8480510توغو152

39.860.32027630310261.755.0370430اليمن153

51.047.81007917013636.633.6510550أوغندا154

38.358.01809731113761.454.8730690غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
45.861.61647727913669.760.7430980السنغال156

44.155.2143502377850.236.41,000450اريتريا157

1,100..42.846.614010026519440.637.0نيجيريا158

47.649.71297621812241.036.0580950جمهورية تانزانيا المتحدة159
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دون سن الخامسة
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مالحظات
تشير البيانات إلى االحتمال عند الوالدة للبقاء على قيد الحياة   .a

حتى سن 65 مضروبا في 100.
البيانات مذكورة من السلطات المحلية.  .b

البيانات المعدلة مستندة على مراجعات اليونيسيف ومنظمة   .c
الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية 
لتفسير مشاكل قلة التقارير وسوء التصنيف الموثقة بشكل 

جيد.
البيانات هي تقديرات للفترة المحددة.  .d

تشير البيانات إلى آخر سنة متاحة في الفترة المحددة.  .e

ألغراض إحصائية, ال تتضمن بيانات الصين هونج كونج   .f
ومكاو المناطق اإلدارية الخاصة التابعة للصين.

البيانات التي تشير إلى سنوات أو فترات ما عدا تلك المحددة   .g
في عمود العنوان تختلف عن التعريف القياسي أو تشير إلى 

جزء فقط من البلد.
البيانات هي تجمعات مقدمة من مصدر البيانات الرئيسي.  .h

المصادر
.2007e األعمدة 1 و2 و7 و8: األمم المتحدة

األعمدة 6-3 و9 و10: اليونيسيف 2006.

البقاء على قيد الحياة: التقدم والنكسات10

38.853.71979834515055.748.9530910غينيا160

44.643.412411820920334.528.31,1001,300رواندا161

1,400..37.941.018015430026033.927.5أنغوال162

47.054.41498925215055.748.6500840بنين163

41.845.02047934112533.727.49801,100ماالوي164

50.139.210910218118221.918.6730830زامبيا165

49.846.815811823919540.734.9600810ساحل العاج166

1,100..44.147.413811423319041.135.9بوروندي167

46.045.014812924520538.833.31,3001,100جمهورية الكونغو الديمقراطية168

43.550.716010923916446.941.4870720أثيوبيا169

45.650.515412426120850.543.71,1001,500تشاد170

43.543.314511523819332.125.71,100980جمهورية أفريقيا الوسطى171

40.344.016810027814535.329.2410520موزمبيق172

40.051.822512040021854.144.3580970ماليزيا173

40.554.519715033025654.456.85901,800النيجر174

20040.934.29101,100..124..36.545.5غينيا بيساو175

43.650.71669629519154.544.0480700بوركينا فاسو176

35.441.020616536328237.630.41,8002,100سيراليون177

....h57 h167 h83 h70.362.6 55.865.5109الدول النامية

....h52.7 h152 h97 h245 h153 h49.9 h44.3 h 44.6الدول األقل نموا

....51.966.7129461965873.566.4الدول العربية

....60.671.184251233179.671.8شرق آسيا والمحيط الهادي

....61.272.286261233180.869.3أمريكا الالتينية والكاريبي

....50.362.9130602068066.058.4جنوب آسيا

....46.049.114410224417243.337.8جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

....68.768.23922482779.554.9وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

....70.377.8419541189.280.5منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

....71.778.922528690.382.4منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

....69.475.74313591586.674.8تنمية بشرية مرتفعة

....56.666.9106451625972.664.5تنمية بشرية متوسطة

....43.747.915510826418442.637.4تنمية بشرية منخفضة

....71.578.724632790.282.2دخل مرتفع

....61.870.387281273578.968.4دخل متوسط

....1307520911360.053.2..49.159.2دخل منخفض

....h66.0 h96 h52 h148 h76 h72.0 h63.1 h 58.3العالم

الجدول



تنمية بشرية مرتفعة

اإلنفاق العام على التعليم
aاإلنفاق العام الحالي على التعليم حسب المرحلة التعليمية

)% من جميع المراحل التعليمية( 

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
كنسبة من إنفاق 
الحكومة اإلجمالي

ما قبل المرحلة اإلبتدائية 
والمرحلة اإلبتدائية

المرحلة اإلعدادية وما بعد 
المرحلة الثانويةاإلعدادية لكن ال تشمل الثانوية
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االلتزام بالتعليم: اإلنفاق العام11

... الكتساب المعرفة ...

تنمية بشرية مرتفعة
19..35..40..16.6..8.1..آيسلندا1

7.17.714.616.6382827351633النرويج2

c..34..41..25 4.94.714.813.3أستراليا3

c.. d..68..3134 e 6.55.214.212.5كندا4

5.04.89.714.0373340432124آيرلندا5

7.17.413.812.9483420381328السويد6

5.36.018.813.0503326371928سويسرا7

c,e..40 c,e..14 c,e 38..9.8..3.6..اليابان8

5.65.414.311.2233337403227هولندا9

10.9263140481421..5.55.9فرنسا10

6.56.511.912.8302641412833فنلندا11

............5.15.912.315.3الواليات المتحدة12

11.0293945411620..4.14.3إسبانيا13

30..35..31..6.98.511.815.3الدنمارك14

5.35.57.610.8242646482026النمسا15

..20..44..12.130..4.85.4المملكة المتحدة16

12.2243342431622..5.06.1بلجيكا17

............c,e10.88.5 c,e 3.03.6اللوكسمبورغ18

20.9312925463723..6.16.5نيوزيلندا19

17..9.635356248..3.04.7إيطاليا20

32..36..26..2.84.217.423.0هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

24..51..22..9.8..4.6..ألمانيا22

6.56.911.413.7414731302617إسرائيل23

e45372030 8.53430..2.34.3اليونان24

c18.2....23 c..43 c..23 c 3.13.7سنغافورة25

3.84.625.616.545353943713جمهورية كوريا26

e3748 e1724 4.86.016.112.64328سلوفينيا27

3.76.311.614.439355050414قبرص28

11.5433935411516..4.65.7البرتغال29

..c,e22..30..2 9.1....3.5بروني دار السالم30

e..33..33 35..7.86.922.216.4باربادوس31

20..53..24..10.0..4.4..جمهورية التشيك32

30..38..31..4.85.13.412.7الكويت33

4.44.58.510.1233240481920مالطا34

................e 3.51.6قطر35

6.15.57.811.1553425461517هنغاريا36

21..37..42..5.25.414.612.7بولندا37

17..38..45..13.1..3.33.8األرجنتين38

............e 2.01.315.027.4اإلمارات العربية المتحدة39

15..39..47..2.43.510.018.5شيلي40

..............12.8..3.9البحرين41

22..51..23..10.8..5.64.3سلوفاكيا42

20..52..28..5.55.220.615.6ليتوانيا43

18..50..31..14.9..5.3..إستونيا44

............4.15.316.915.4التفيا45

c,e2938 c,e2420 c,e 2.52.616.67.93642األوروغواي46

e..49 e..19 29..10.0..5.54.7كرواتيا47

—3.44.921.818.53866223436كوستاريكا48

............c,e16.319.7 c,e 3.73.6جزر البهاما49

e11.6....40 e..42 e..18 e 6.55.4سيشيل50

9.79.810.816.6274137381522كوبا51

3.85.415.325.6395028301717المكسيك52

451419..7036....5.44.2بلغاريا53

الجدول



تنمية بشرية مرتفعة

اإلنفاق العام على التعليم
aاإلنفاق العام الحالي على التعليم حسب المرحلة التعليمية

)% من جميع المراحل التعليمية( 

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
كنسبة من إنفاق 
الحكومة اإلجمالي

ما قبل المرحلة اإلبتدائية 
والمرحلة اإلبتدائية

المرحلة اإلعدادية وما بعد 
المرحلة الثانويةاإلعدادية لكن ال تشمل الثانوية
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االلتزام بالتعليم: اإلنفاق العام11

——2.79.311.612.743425658سانت كيتس ونيفس54

—..34..59..13.5..4.8..تونغا55

c......12 c,e..19 c,e..69 c 2.7..الجماهيرية العربية الليبية56

7..46..32......3.8..أنتيغوا وباربودا57

3.03.615.824.25250404178عمان58

e12.413.4 c..42 c..39 c..11 c 4.14.2ترينيداد وتوباغو59

e..42 e..18 25......3.53.4رومانيا60

............5.86.817.827.6المملكة العربية السعودية61

e18.98.9 e36.. 22.. 2026 c 4.63.8بنما62

5.16.218.025.2343035352035ماليزيا63

e..48 e..25 27..11.3..5.76.0بيالروس64

3.84.511.814.3383236431712موريشويس65

....................البوسنة والهرسك66

............e..12.9 e 3.63.6االتحاد الروسي67

............e..8.4 e 2.9..ألبانيا68

............15.6..3.5..مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

19..40..41..10.9..4.4..البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
................c,e 5.0..دومينيكا71

0..41..40..16.9..5.8..سانت لوسيا72

............c 3.92.319.112.1كازاخستان73

..............17.0..4.6فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

13..36..51..2.44.814.311.1كولومبيا75

............6.26.418.918.9أوكرانيا76

e..13.7 e..34 c,e..29 c,e..37 c 4.5..ساموا77

c,e2219 c,e1520 c,e 3.14.220.025.05644تايالند78

 ....e..29 e 66..9.7..1.8..الجمهورية الدومينيكة79

1..48..48..4.65.418.518.1بيليز80

c12.713.0 c..36 c,e..38 c,e..21 c,e 2.21.9الصين81

e..39 e..11 e 41..4.95.211.912.9غرينادا82

c......16 c,e..53 c,e..30 c 3.2..أرمينيا83

c,e2932 c,e..28 c,e 5940....2.43.7تركيا84

..9..15..59......5.9سورينام85

............c19.120.6 c 8.04.9األردن86

e..11 36..51..13.7..2.82.4بيرو87

e..30 e..31 33..11.0..2.6..لبنان88

............c,e17.58.0 c 2.51.0اإلكوادور89

14..27..55..3.02.710.516.4الفلبين90

e..43 e..22 35..6.07.314.320.8تونس91

16..34..40..20.0..5.16.4فيجي92

5..5.98.213.816.164503236سانت فنسنت وغرينادينز93

14..37..24..4.14.722.422.8إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

18..28..54..1.94.310.310.8باراغواي95

............13.1..2.9..جورجيا96

4..13..44..2.28.56.514.5غويانا97

e..56 e..6 25..7.72.524.719.6أذربيجان98

..............8.4..3.2سريالنكا99

.... ....e15.0..54 e 7.07.116.0جزر المالديف100

e3344 e2120 e 4.55.312.88.83737جامايكا101

10..36..54..3.66.619.925.4الرأس األخضر102

e..29 e..11 e 60..1.82.815.220.0السلفادور103

..f.... f ....95..22.0..5.1الجزائر104

..............9.7..1.8فيتنام105

....................األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول



تنمية بشرية مرتفعة

اإلنفاق العام على التعليم
aاإلنفاق العام الحالي على التعليم حسب المرحلة التعليمية

)% من جميع المراحل التعليمية( 

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
كنسبة من إنفاق 
الحكومة اإلجمالي

ما قبل المرحلة اإلبتدائية 
والمرحلة اإلبتدائية

المرحلة اإلعدادية وما بعد 
المرحلة الثانويةاإلعدادية لكن ال تشمل الثانوية
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ول
جد

ال 11

e..39 e..42 e..19 e 9.0..1.00.9إندونيسيا107

..............14.2..3.9الجمهورية العربية السورية108

..............19.7..3.9تركمانستان109

............e12.115.0 3.43.1نيكاراغوا110

e..55 e..9 36..5.34.321.621.1مولدوفا111

..................3.9مصر112

..............17.8..9.4أوزبكستان113

19..37..43....11.55.322.7منغوليا114

..................3.8الهندوراس115

e22.718.6 c..23 e..46 e..19 6.04.4قرغيزستان116

23..25..49..18.1..2.46.4بوليفيا117

..............13.0..1.3غواتيماال118

................c,e 3.9..الغابون119

c..44 c..41 c..9 c 4.69.618.826.7فانوتاو120

332216..17.97643..5.95.4جنوب إفريقيا121

e..54 e..5 31..9.13.524.418.0طاجيكستان122

....................سان تومي وبرنسيبي123

32..41..25..6.210.717.021.5بوتسوانا124

c..60 c,e..29 c,e..11 c,e 21.0..7.96.9ناميبيا125

5.06.726.327.2354549381616المغرب126

e..4.0 e..35 c,e.... ..34 c 0.6..غينيا اإلستوائية127

c,e.... ..18 c,e 31..3.73.812.210.7الهند128

..c,e7.9..57..30..14 3.83.3جزر سليمان129

15..35..49..11.7..2.3..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

c..74 c..21 c..5 c 14.6..1.9..كمبوديا131

............c..18.1 c,e 1.3..ميانمار132

c..12.9 c..27 c,e..54 c,e..20 c,e 5.6..بوتان133

............24.1..3.9..جزر القمر134

18..42..39......5.4..غانا135

............2.62.37.410.9الباكستان136

e..33 e..5 e 62..4.62.313.98.3موريتانيا137

e..21 e..42 e 39..6.213.412.229.8ليسوتو138

26..44..30..8.1..7.42.2الكونغو139

e..48..14 38..1.52.510.314.2بنغالديش140

e..30 e..27 38....5.76.219.5سوازيالند141

e..28..12 53..2.03.48.514.9نيبال142

12..23..47..25.3..2.53.2مدغشقر143

e19.68.6 e..68 e..8 e..24 e 3.21.8الكاميرون144

....................بابوا غينيا الجديدة145

..9..19..53..20.0..1.4هايتي146

..............2.8..6.0السودان147

11..25..64..6.76.717.029.2كينيا148

3.57.911.127.3534421421415جيبوتي149

....................تيمور-ليشته150

......c,e....54..29 7.74.6زمبابوي151

c,e..31 c..19 c 45..13.6..2.6..توغو152

............c,e..32.8 c 9.6..اليمين153

e11.518.3 e..62 e..24 e..12 e 1.55.2أوغندا154

..e14.68.942..21..18 3.82.0غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
e..28 e..24 e 48..3.95.426.918.9السنغال156

48..13..25......5.4..إريتيريا157

..................0.9نيجيريا158

..............c,e11.4 2.82.2جمهورية تنزانيا المتحدة159



تنمية بشرية مرتفعة

اإلنفاق العام على التعليم
aاإلنفاق العام الحالي على التعليم حسب المرحلة التعليمية

)% من جميع المراحل التعليمية( 

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
كنسبة من إنفاق 
الحكومة اإلجمالي

ما قبل المرحلة اإلبتدائية 
والمرحلة اإلبتدائية

المرحلة اإلعدادية وما بعد 
المرحلة الثانويةاإلعدادية لكن ال تشمل الثانوية
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مالحظات
قد ال يصل إجمالي اإلنفاق حسب المرحلة التعليمية إلى   .a

100 نظرًا لتقريب األرقام أو إغفال اإلنفاق غير المحدد وفقًا 
للمرحلة.

تشير البيانات إلى آخر عام متاح خالل الفترة الزمنية   .b
المحددة.

تشير البيانات إلى سنة سابقة لتلك المحددة )في الفترة ما بين   .c
1999 و2001(.

اإلنفاق مشمول في المرحلة اإلعدادية.  .d
تقديرات وطنية أو تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء.  .e

اإلنفاق مشمول في مرحلتي التعليم قبل اإلبتدائية واالبتدائية.  .f
تشير البيانات إلى سنة 2006.  .g

المصادر
.2007b األعمدة 4-1، و7 و9 و10: معهد اليونسكو لإلحصاء

العمودين 5 و6:  تم حسابها على أساس بيانات اإلنفاق العام على 
المرحلة قبل اإلبتدائية والمرحلة اإلبتدائية للتعليم 

.2007b وفقًا لمعهد اليونسكو لإلحصاء
العمود 8:  تم حسابه على أساس بيانات اإلنفاق العام على المرحلة 

اإلعدادية وما بعد اإلعدادية غير الثانوية وفقا لمعهد 
.2007b اليونسكو لإلحصاء

االلتزام بالتعليم: اإلنفاق العام11

............c,e 2.02.025.725.6غينيا160

34..11..55..12.2..3.8..رواندا161

............c,e..6.4 c,e 2.6..أنغوال162

e..14.1 e..50..28..22 3.5..بنين163

........c..63 3.25.811.124.6مالوي164

26..15..59..2.82.07.114.8زامبيا165

c,e..21.5 c..43 c..36 c..20 c 4.6..ساحل العاج166

3.55.117.717.7435228332715بوروندي167

....................جمهورية الكونغو الديمقراطية168

g9.417.5 g5451 g28....17 g 2.46.1إثيوبيا169

10.147482129823..1.62.1تشاد170

..24..17..55......2.2جمهورية إفريقيا الوسطى171

13..17..70..19.5..3.7..موزامبيق172

c,e..34 c,e..16 c,e 50..14.8..4.3..مالي173

..............3.32.318.6النيجر174

............c..11.9 c 5.2..غينيا-بيساو175

9..18..71..16.6..2.64.7بوركينا فاسو176

e......52 e..27 e..20 e 4.6..سيراليون177

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

معدل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للبالغين
)% البالغين من 
العمر 15 وأكبر(

األهداف اإلنمائية لأللفية
نسبة اإللمام بالقراءة 

والكتابة للبالغين
)% البالغين من 
العمر 15-24(

األهداف اإلنمائية لأللفية
صافي نسب االلتحاق 
بالمدارس االبتدائية

)%(

نسب االلتحاق 
aبالمدارس اإلعدادية

)%(

األهداف اإلنمائية لأللفية
األطفال الذين يصلون 

إلى الصف الخامس
)% من تالميذ 
الصف األول(

طالب المدارس الثانوية 
الذين يدرسون مواضيع 

االعلوم والهندسة 
والتصنيع والبناء
)% من طالب 
المدارس الثانوية( 1985–

1994 b
1995–
2005 c

1985–
1994 b

1995–
2005 c1991200519912005199120041999–2005 d

ية
شر

لب
ة ا

مي
تن

 ال
ت

شرا
مؤ

تقرير التنمية البشرية 2008/2007  257

... الكتساب المعرفة ...12

اإللمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق

تنمية بشرية مرتفعة
e99 e..88 e..100 f16 100........آيسلندا1

10098889710010016........النرويج2

e86 e99..22 999779........أستراليا3

e,f89..97..20 g 9899........كندا4

e23 g 90968088100100........آيرلندا5

26..100968599100........السويد6

24....84938084........سويسرا7

e100..19 10010097100........اليابان8

9915..95998487........هولندا9

..f 999698..10099........فرنسا10

e9893951009938 98........فنلندا11

g 16....97928589........الواليات المتحدة12

e30 100..98..10099..99.6..96.5إسبانيا13

949318..989587........الدنمارك14

e97 e........24 88........النمسا15

e998195....22 98........المملكة المتحدة16

17..9699879791........بلجيكا17

..e,f 92..82..95..........اللوكسمبورغ18

17....98998591........نيوزيلندا19

e99..92..10024 99.8100..98.4..إيطاليا20

e..80 e10010031 e 93..........هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

..........e96 e 84........ألمانيا22

e97..89..10028 92........إسرائيل23

92.696.099.098.9959983911009932اليونان24

..............89.192.599.099.5سنغافورة25

100998690999840........جمهورية كوريا26

h99.899.8 h96 e98..94....21 99.599.7سلوفينيا27

e6994 e1009918 94.496.899.699.88799قبرص28

h99.299.6 h9898..83....29 87.993.8البرتغال29

10010..87.892.798.198.992937187بروني دار السالم30

..e98..96..98 80........باربادوس31

e92 e......9829 87........جمهورية التشيك32

......e87..78 e 74.593.387.599.749الكويت33

f14 96.0978678849999..87.9..مالطا34

19..75.689.089.595.98996709064قطر35

18..9189759098........هنغاريا36

97967693989920........بولندا37

f..79 f..97 f19 99..96.197.298.398.9األرجنتين38

..h88.7 h93.6 h97.0 h997160578097 79.5اإلمارات العربية المتحدة39

e55..9210028 94.395.798.499.08990شيلي40

84.086.596.997.099978590899917البحرين41

e........26 92..........سلوفاكيا42

25....91..89..98.499.699.799.7ليتوانيا43

e95..91..9923 99.799.899.999.899إستونيا44

e88 e........15 99.599.799.899.892التفيا45

..e,f....9791 f 95.496.898.698.69193األوروغواي46

f63 e85....24 96.798.199.699.67987كرواتيا47

848723..38..97.687..94.9..كوستاريكا48

..e91..848499 e 90........جزر البهاما49

..e,f..97 e9399 f 99..87.891.898.899.1سيشيل50

..100.0939770879297..99.8..كوبا51

87.691.695.497.698984465809431المكسيك52

27..98.28693638891..98.2..بلغاريا53

الجدول
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معدل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للبالغين
)% البالغين من 
العمر 15 وأكبر(

األهداف اإلنمائية لأللفية
نسبة اإللمام بالقراءة 

والكتابة للبالغين
)% البالغين من 
العمر 15-24(

األهداف اإلنمائية لأللفية
صافي نسب االلتحاق 
بالمدارس االبتدائية

)%(

نسب االلتحاق 
aبالمدارس اإلعدادية

)%(

األهداف اإلنمائية لأللفية
األطفال الذين يصلون 

إلى الصف الخامس
)% من تالميذ 
الصف األول(

طالب المدارس الثانوية 
الذين يدرسون مواضيع 

االعلوم والهندسة 
والتصنيع والبناء
)% من طالب 
المدارس الثانوية( 1985–

1994 b
1995–
2005 c
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..e..86 e..87 f 93..........سانت كيتس ونيفس54

..e..68 e,f..89 e 95..99.3..98.9..تونغا55

h84.2 h94.9 h98.0 h96 e..........31 74.7الجماهيرية العربية الليبية56

......................أنتيغوا وباربودا57

e,g 75979820..97.36976..81.4..عمان58

h98.4 h99.3 h99.5 h9190 e..69 e..91 e36 97.1ترينيداد وتوباغو59

e93..80....25 g 96.797.399.197.881رومانيا60

70.882.987.995.859783166839617المملكة العربية السعودية61

g 8520..64..98..88.891.995.196.1بنما62

f..76 f9798 f40 95..82.988.795.697.2ماليزيا63

e89..89....27 97.999.699.899.886بيالروس64

e979726 82..79.984.391.294.59195موريشويس65

..............99.8..96.7..البوسنة والهرسك66

..........e92 e 98.099.499.799.799االتحاد الروسي67

e94 f..74 e,f....12 99.495..98.7..ألبانيا68

26....82..94.196.198.998.79492مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

f1778 f73..16 96.88595..88.6..البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
..e....7593 84..........دومينيكا71

..e97..68 e9696 95........سانت لوسيا72

......e91..92 97.599.599.799.889كازاخستان73

..89.893.095.497.2879118638691فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

e768133 81.492.890.598.069873455كولومبيا75

e83..79....27 99.880..99.4..أوكرانيا76

h98.6 h99.1 h99.3 h..90 e,f..66 e,f..94 f14 98.1ساموا77

......e88 i..64 i 98.076..92.6..تايالند78

..e88..53..86 94.257..87.0..الجمهورية الدومينيكة79

e943171 e6791 f9 g 94..76.4..70.3بيليز80

....86......77.890.994.398.997الصين81

..e..79 e..79 f 84..........غرينادا82

g 7....84..79..98.899.499.999.8أرمينيا83

e989721 g 79.287.492.595.689894267تركيا84

e94..75 e....19 94.981..89.6..سورينام85

9622..79..99.09489..91.1..األردن86

..90..70..96..87.287.995.497.1بيرو87

e92......9324 73........لبنان88

..e98 e,f..52 f..76 e,f 88.391.096.296.498اإلكوادور89

e94..61..7527 g 93.692.696.695.196الفلبين90

e869731 g 65..94.39497..74.3..تونس91

..e..83 e8799 f 96..........فيجي92

..e..88 e,f 64..90..........سانت فنسنت وغرينادينز93

e95..779088 f40 65.582.487.097.492إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

..h95.695.9 h9488 f26..7481 f 90.393.5باراغواي95

e93 f..81 f....23 97........جورجيا96

e,f14 64....67..89........غويانا97

......78..99.98985..98.8..أذربيجان98

....j..95.6 j.97 e,f....92 90.7..سريالنكا99

..e..92 63..79..96.096.398.298.2جزر المالديف100

..k.... k9690 e6478 e..90 f 79.9..جامايكا101

..h88.296.3 h91 e90..58..93 62.881.2الرأس األخضر102

h84.988.5 h..93..53 e5869 e23 74.180.6السلفادور103

e,f959618 g 49.669.974.390.189975366الجزائر104

e88..69 e..87 e,f20 87.690.393.793.990فيتنام105

18....95..80..99.0..92.4..األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول
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معدل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للبالغين
)% البالغين من 
العمر 15 وأكبر(

األهداف اإلنمائية لأللفية
نسبة اإللمام بالقراءة 

والكتابة للبالغين
)% البالغين من 
العمر 15-24(

األهداف اإلنمائية لأللفية
صافي نسب االلتحاق 
بالمدارس االبتدائية

)%(

نسب االلتحاق 
aبالمدارس اإلعدادية

)%(

األهداف اإلنمائية لأللفية
األطفال الذين يصلون 

إلى الصف الخامس
)% من تالميذ 
الصف األول(

طالب المدارس الثانوية 
الذين يدرسون مواضيع 

االعلوم والهندسة 
والتصنيع والبناء
)% من طالب 
المدارس الثانوية( 1985–
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1995–
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..e3958 e8489 e 81.590.496.298.79796إندونيسيا107

..f43629692 f 92.59195..80.8..الجمهورية العربية السورية108

..............99.8..98.8..تركمانستان109

..434454..86.27387..76.7..نيكاراغوا110

......h99.799.7 h89 e86 e..76 e 96.499.1مولدوفا111

..e94 e..82 e..94 e 44.471.463.384.984مصر112

............e 78........أوزبكستان113

e84..84....23 97.790..97.8..منغوليا114

e91 e21....70 e23 88.989..80.0..الهندوراس115

e87..80....17 99.792..98.7..قرغيزستان116

..e,f..73 e,f..85 e,f 95..80.086.793.997.3بوليفيا117

e,f..6819 g 34..94..64.269.176.082.2غواتيماال118

..h93.296.2 h85 e77 e,f......69 e,f 72.284.0الغابون119

..e1739 e,f..78 e 94......74.0..فانوتاو120

f4562 e..82 f20 93.99087..82.4..جنوب إفريقيا121

e97..80....18 97.799.599.799.877طاجيكستان122

..76..32..97..73.284.993.895.4سان تومي وبرنسيبي123

e3560 e8490 e,f17 g 68.681.289.394.08385بوتسوانا124

39628612..72..75.885.088.192.3ناميبيا125

e757921 35..41.652.358.470.55686المغرب126

..e81 f..24 e..33 e,f 94.991..87.0..غينيا اإلستوائية127

l61.976.4 l..89 e......7322 g 48.261.0الهند128

....e,f..26 e88 63..........جزر سليمان129

e84..38..636 g 78.563..68.7..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

e99..24 e..6319 83.469..73.6..كمبوديا131

e90..37..7042 94.598..89.9..ميانمار132

..f 91..................بوتان133

e55 e,f......80 e11 57........جزر القمر134

e65..37 e8063 f26 70.754..57.9..غانا135

e68..21 e..7024 g 65.133..49.9..الباكستان136

e72..1575536 g 61.335..51.2..موريتانيا137

71871525667324....82.2..ليسوتو138

h84.7 h93.7 h97.4 h79 e44....6066 f11 g 73.8الكونغو139

e,f..44 f..65 f20 g 94..35.347.544.763.6بنغالديش140

e80 e3033 e7777 f9 67.279.683.788.475سوازيالند141

..e,f....5161 e 79..33.048.649.670.1نيبال142

e92....214320 70.264..70.7..مدغشقر143

e........64 e,f23 e 74....67.9..الكاميرون144

..e,f 6968........66.7..57.3..بابوا غينيا الجديدة145

............22........هايتي146

..m..77.2 m40 e43 e,f....9479 60.9..السودان147

e7783 e29 42..79..80.3..73.6..كينيا148

e8777 f9 g 23..2933........جيبوتي149

..........e 98..........تيمور-ليشته150

..h95.497.7 h..82 f..347670 e,f 83.589.4زمبابوي151

e48758 74.464781522..53.2..توغو152

..h60.275.2 h51 e75 e,f......73 e,f 37.154.1اليمين153

e3649 e10 15......56.166.869.876.6أوغندا154

e77 e,f..45 e....21 48........غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
..e69..17 e,f8573 26.939.337.949.143السنغال156

e47..25..7937 16........إريتيريا157

..h71.284.2 h58 e68 e..278973 e,f 55.469.1نيجيريا158

e8424 e,g 81....59.169.481.878.44991جمهورية تنزانيا المتحدة159
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معدل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للبالغين
)% البالغين من 
العمر 15 وأكبر(

األهداف اإلنمائية لأللفية
نسبة اإللمام بالقراءة 

والكتابة للبالغين
)% البالغين من 
العمر 15-24(

األهداف اإلنمائية لأللفية
صافي نسب االلتحاق 
بالمدارس االبتدائية
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اإللمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق12

مالحظات
تشير البيانات إلى التقديرات الوطنية لمعرفة القراءة   .a

والكتابة من إحصاءات السكان أو االستطالعات التي جرت 
بين عامي 1985 و1994, ما لم يحدد غير ذلك. وبسبب 
االختالفات في منهج وتخطيط الزمن للبيانات األساسية, 

يجب الحرص عند إجراء المقارنات بين البالد وعبر الزمن. 
http://www.uis.unesco.لمزيد من التفاصيل, أنظر

 ./org
تشير البيانات إلى التقديرات الوطنية لمعرفة القراءة   .b

والكتابة من إحصاءات السكان أو االستطالعات التي جرت 
بين عامي 1995 و2005, ما لم يحدد غير ذلك. وبسبب 
االختالفات في منهج وتخطيط الزمن للبيانات األساسية, 

يجب الحرص عند إجراء المقارنات بين البالد وعبر الزمن. 
http://www.uis.unesco. لمزيد من التفاصيل, أنظر

./org
تستند نسب التسجيل في السنوات األخيرة على تصنيف   .c

المقياس العالمي الجديد للتعليم – المطبق في عام 1997 
)اليونسكو 1997( – ولذا قد ال يمكن مقارنته تماما مع تلك 

المقاييس لعام 1991.
تشير البيانات إلى آخر سنة متوفرة أثناء الفترة المحددة.  .d

المعهد الوطني أو معهد اليونسكو لتقدير اإلحصائيات.  .e
تشير البيانات إلى عام سابق عن ذلك المحدد.  .f

يجب معالجة الرقم بحرص حيث أن الرقم المبلغ عنه   .g
للطالب المقيدين في فئة “غير معروف أو غير محدد” يمثل 

أكثر من %10 من القيد الكلي.
تقديرات معهد اليونسكو لإلحصائيات المستندة على نموذجها   .h

العالمي لتوقعات معرفة القراءة والكتابة المحددة عمريا, 
إبريل 2007.

تشير البيانات إلى عام 2006.  .i
تشير البيانات إلى 18 والية من بين واليات البلد الـ 25.  .j

تستند البيانات على تقييم معرفة القراءة والكتابة.  .k
تستثني البيانات ثالث مناطق فرعية لمقاطعة سيناباتي في   .l

مانيبور: ماو مارام وباوماتا وبورول.
تشير البيانات لجنوب السودان فقط.  .m

تشير البيانات للتجمعات التي تم حسابها بواسطة معهد   .n
اليونسكو لإلحصائيات.

المصادر
.2007a األعمدة 4-1: معهد اليونسكو لإلحصائيات

 .2007c األعمدة 11-5: معهد اليونسكو لإلحصائيات

e66..24 e597634 46.627..29.5..غينيا160

..e7..6046 f 57.964.974.977.66674رواندا161

e..........18 72.250..67.4..أنغوال162

..e78..17 e5552 27.234.739.945.341بنين163

..246442..48.564.159.076.04895مالوي164

..e..94 f 26..89..65.068.066.469.5زامبيا165

..e,f..20 e7388 e,f 34.148.748.560.74556ساحل العاج166

e60....626710 g 37.459.353.673.353بوروندي167

....55......70.454..67.2..جمهورية الكونغو الديمقراطية168

e61..28 e18..17 27.035.933.649.922إثيوبيا169

..e61 e,f..11 e51 e33 12.225.717.037.635تشاد170

....23......33.648.648.258.552جمهورية إفريقيا الوسطى171

7346224..47.04377..38.7..موزامبيق172

..e515 e..70 e87 21....24.0..مالي173

..36.52240586265..28.7..النيجر174

......e45 e,f..9 e 38........غينيا-بيساو175

..117076..13.623.620.233.02945بوركينا فاسو176

e..........8 47.943..34.8..سيراليون177

......n77.1 n80.2 n85.6 n8085..53 n 68.2الدول النامية

......n53.4 n56.3 n65.5 n4777..27 n 47.4الدول األقل نموا

......n70.3 n74.8 n85.2 n7183..59 n 58.2الدول العربية

......n 69..93..97.8..90.7..شرق آسيا والمحيط الهادي

......n89.9 n93.7 n96.6 n8695..68 n 87.6أمريكا الالتينية والكاريبي

..........n59.7 n60.7 n74.7 n..87 47.6جنوب آسيا

......n59.3 n64.4 n71.2 n5272..26 n 54.2جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

......n 84..99.69091..97.599.1وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

......n 87..9796........منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

......n99.1 n99.4 n..9796..92 n 98.9منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

..........98.19395..94.1..تنمية بشرية مرتفعة

..........87..87.3..78.3..تنمية بشرية متوسطة

..........43.554.155.966.44569تنمية بشرية منخفضة

......n98.6 n99.0 n..9695..91 n 98.4دخل مرتفع

......n90.1 n93.1 n96.8 n9293..70 n 82.3دخل متوسط

......n60.8 n63.0 n73.4 n..81..40 n 51.5دخل منخفض

......n82.4 n83.5 n86.5 n8387..59 n 76.4العالم

الجدول
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هدف إنمائي لاللفية
aخطوط الهاتف الرئيسية

)لكل1000  نسمة(

هدف إنمائي لاللفية
aمشتركو الهواتف الخليوية

)لكل 1000 نسمة(

هدف إنمائي لاللفية
مستخدمو اإلنترنت
)لكل 1000 نسمة(

براءات 
ممنوحة 
للمقيمين

)لكل مليون 
نسمة(

مقبوضات 
العائدات 
ورسوم 
التراخيص

)دوالر أمريكي 
لكل فرد(

اإلنفاق على 
األبحاث 
والتطوير

)% من الناتج 
المحلي اإلجمالي(

العاملون 
في األبحاث 

والتطوير
)لكل مليون 

نسمة(
1990200519902005199020052000–05 b20052000–05 b1990–2005 b
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تنمية بشرية مرتفعة
512653391,024086900.03.06,807آيسلندا1

503460461,028773510378.41.74,587النرويج2

4565641190666983125.01.73,759أستراليا3

55056621514452035107.61.93,597كندا4

28048971,012027680142.21.22,674آيرلندا5

c549356764166367.73.75,416 683717السويد6

2.63,601..58768919921649877سويسرا7

668857138.03.15,287(.)4414607742اليابان8

46446659703739110236.81.82,482هولندا9

4955865789143015597.12.23,213فرنسا10

535404529974534214230.03.57,832فنلندا11

c216808630 c244191.52.74,605 545606الواليات المتحدة12

3485312.91.12,195(.)3254221952إسبانيا13

2.65,016..566619291,010152719الدنمارك14

4184501099114869221.32.32,968النمسا15

441528191,088147362220.81.92,706المملكة المتحدة16

c4903(.)45851106.51.93,065 393461بلجيكا17

48153521,576069031627.91.84,301اللوكسمبورغ18

4264221686106721024.81.23,945نيوزيلندا19

4787119.31.11,213(.)39442751,232إيطاليا20

c0.61,564 434546231,2520508531.2هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

4016673960145515882.62.53,261ألمانيا22

..c4891.24.5 34942431,1201470إسرائيل23

38956809040180295.40.61,413اليونان24

c96125.82.34,999 346425171,0100571سنغافورة25

6841,11338.22.63,187(.)3104922794جمهورية كوريا26
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مالحظات
يشكل المشتركون في خطوط الهاتف الرئيسية والهواتف   .a

الخليوية مجتمعين مؤشرًا لثامن األهداف اإلنمائية لأللفية. 
انظر فهرس مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية في جداول 

المؤشرات.
تشير البيانات آلخر عام متوفر للفترة الزمنية المحددة.  .b

تشير البيانات إلى عام 2004.  .c

تشير البيانات إلى عام 2003.  .d

المصادر
األعمدة 6-1، 9 و10:  البنك الدولي 2007b، تولى البنك الدولي 

حساب البيانات المجمعة لصالح مكتب 
تقرير التنمية الدولية. 

العمود 7:  تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة ببراءات 
االختراع والصادرة عن المنظمة العالمية للملكية 

الفكرية 2007 والبيانات المتعلقة بالسكان والصادرة 
 .2007e عن قاعدة بيانات األمم المتحدة

العمود 8:  تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة بمقبوضات 
العائدات ورسوم التراخيص والصادرة عن البنك 

الدولي 2007 والبيانات المتعلقة بالسكان والصادرة 
.2007e عن األمم المتحدة

التكنولوجيا: االنتشار واالبتكار13
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تصنيف مؤشر التنمية البشرية

الناتج المحلي اإلجمالي
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... الوصول إلى الموارد الضرورية لمستوى معيشة الئق ...14

األداء االقتصادي

تنمية بشرية مرتفعة
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c9,43813,307 c4.9 b2.913,307 b20043.01.8 0.50.6سانت كيتس ونيفس54

d2,0908,177 d1.8 b1.98,177 b20055.28.3 0.20.8تونغا55

..b......1.9 2.5..6,621..38.8الجماهيرية العربية الليبية56

....c10,57812,500 c3.7 b1.512,500 b2004 0.91.0أنتيغوا وباربودا57

c38.4 c9,584 c15,602 c2.4 b1.815,602 b20040.11.2 24.3عمان58

14.419.111,00014,6030.64.314,60320055.16.9ترينيداد وتوباغو59

b1.69,060 b200566.59.0 0.3-98.6196.04,5569,060رومانيا60

d13,39915,711 d-2.00.127,68619770.40.7 309.8363.2المملكة العربية السعودية61

15.524.64,7867,6051.02.27,60520051.03.3بنما62

130.3275.85,14210,8823.93.310,88220052.93.0ماليزيا63

b2.27,918 b2005144.610.3 29.677.43,0247,9182.2بيالروس64

b3.812,715 b20055.84.9 6.315.85,05912,7154.4موريشويس65

........b 12.7....2,546..9.9البوسنة والهرسك66

b-0.111,947 b198953.512.7 0.7-763.71,552.05,33610,845االتحاد الروسي67

b5.25,316 b200515.62.4 8.416.62,6785,3160.9ألبانيا68

(.)b-0.17,850 b19905.7 0.1-5.814.62,8357,200مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

796.11,566.34,2718,4020.71.18,402200586.06.9البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
c3,9386,393 c3.1 b1.36,393 b20041.62.2 0.30.4دومينيكا71

c5,0076,707 c3.6 b0.96,707 b20042.73.9 0.81.1سانت لوسيا72

b2.07,857 b200529.77.6 57.1119.03,7727,8572.0كازاخستان73

d5,2756,632-1.0-1.08,756197737.616.0 140.2176.3فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

d2,6827,304 d1.40.67,304200515.25.0 122.3333.1كولومبيا75

b-2.410,587 b198963.913.5 3.8-82.9322.41,7616,848أوكرانيا76

b2.56,170 b20054.01.8 0.41.12,1846,1701.4ساموا77

176.6557.42,7508,6774.92.78,67720053.74.5تايالند78

d3,3178,217 d2.13.98,217200510.54.2 29.573.1الجمهورية الدومينيكة79

1.12.13,7867,1093.12.37,12020041.83.6بيليز80

g1,7136,757 g8.48.86,75720055.11.8 2,234.38,814.9الصين81

..c4,4517,843 c3.4 b2.58,264 b20032.0 0.50.8غرينادا82

b4.44,945 b200527.30.6 4.914.91,6254,9454.4أرمينيا83

362.5605.95,0308,4071.81.78,407200564.28.2تركيا84

..0.51.18,634197860.7-1.33.52,9867,722سورينام85

12.730.32,3235,5300.51.65,61319862.83.5األردن86

0.32.26,097198115.01.6-79.4168.92,8386,039بيرو87

....b2.85,586 b2004 21.920.06,1355,5843.2لبنان88

36.557.42,7584,3410.30.84,341200534.12.4اإلكوادور89

99.0426.71,1925,1370.41.65,13720056.67.6الفلبين90

28.784.02,8608,3712.33.38,37120053.62.0تونس91

b1.4 b6,056 b20043.12.4 2.75.13,2196,0490.9فيجي92

0.40.83,6126,5683.21.66,56820051.83.7سانت فنسنت وغرينادينز93

0.22.39,311197621.313.4-189.8543.82,7817,968إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

d1,2424,642 d0.5-0.65,430198111.16.8 7.327.4باراغواي95

3.90.26,884198512.88.2-6.415.11,4293,365جورجيا96

d1,0484,508 d0.93.24,61820045.56.3 0.83.4غويانا97

b(.)5,310 b199066.49.5 (.)12.642.11,4985,016أذربيجان98

23.590.21,1964,5953.23.74,59520059.511.6سريالنكا99

b....4.33.3 3.8....2,326..0.8جزر المالديف100

9.611.43,6074,2911.00.74,291200516.615.3جامايكا101

d1,9405,803 d2.9 b3.45,803 b20053.90.4 1.02.9الرأس األخضر102

d2,4675,255 d0.31.65,74519785.94.7 17.036.2السلفادور103

d3,1127,062 d0.11.17,062200510.71.6 102.3232.0الجزائر104

b5.93,071 b20053.38.3 52.4255.36313,0715.2فيتنام105

........b 2.9-....1,107..4.0األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول
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287.2847.61,3023,8433.92.13,843200513.310.5إندونيسيا107

..26.372.51,3823,8080.91.43,80820054.9الجمهورية العربية السورية108

....h1,6693,838 h..-6.8 b6,752 b1988 8.115.4تركمانستان109

d9543,674 d-2.11.87,187197718.99.4 4.918.9نيكاراغوا110

b-3.54,168 b198916.513.1 4.4-2.98.86942,100مولدوفا111

89.4321.11,2074,3372.82.44,33720056.64.9مصر112

....b0.32,080 b1989 0.4-14.054.05332,063أوزبكستان113

b2.22,107 b200519.28.9 1.95.47362,1071.2منغوليا114

d1,1513,430 d0.20.53,430200515.08.8 8.324.7الهندوراس115

b-1.32,806 b199013.24.4 2.3-2.49.94751,927قرغيزستان116

0.21.33,02519776.35.4-9.325.91,0172,819بوليفيا117

d2,5174,568 d0.41.34,56820058.68.4 31.757.6غواتيماال118

(.)0.413,81219763.0-1.4-8.19.65,8216,954الغابون119

....b..3,833 b1984 3,2250.1......فانوتاو120

d5,10911,110 d-0.30.611,61719817.43.4 239.5520.9جنوب إفريقيا121

....b-4.03,150 b1988 6.3-2.38.83551,356طاجيكستان122

....b0.52,178 b2005 0.10.34512,1780.3سان تومي وبرنسيبي123

10.321.95,84612,3875.94.812,38720057.98.6بوتسوانا124

d3,0167,586 d0.1 b1.47,586 b2005..2.3 6.115.4ناميبيا125

51.6137.41,7114,5551.41.54,55520052.81.0المغرب126

..c,d6,4167,874 c,d11.7 b16.67,874 b20047.6 3.23.8غينيا اإلستوائية127

d3.44.23,45220057.24.2 7363,452 805.73,779.0الهند128

d6242,031 d1.1-2.42,80419969.67.2 0.31.0جزر سليمان129

b3.82,039 b200528.07.2 2.912.14852,0393.4جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

d4402,727 d..5.5 b2,727 b20053.95.7 6.238.4كمبوديا131

b6.6 b....25.29.4 2.6........ميانمار132

b5.6 b....7.05.3 5.4..1,325..0.8بوتان133

....d6451,993 d-0.6 b-0.42,272 b1984 0.41.2جزر القمر134

d4852,480 d0.72.02,480200525.615.1 10.754.8غانا135

110.7369.27112,3702.51.32,37020057.59.1الباكستان136

d6032,234 d-0.10.32,33819765.812.1 1.96.9موريتانيا137

d8083,335 d2.72.33,33520058.53.4 1.56.0ليسوتو138

1.01,75819846.45.3-0.1-5.15.01,2731,262الكونغو139

60.0291.24232,0532.02.92,05320055.17.0بنغالديش140

2.75.52,4144,8241.60.24,82420058.74.8سوازيالند141

7.442.12721,5502.02.01,55020056.86.8نيبال142

0.71,450197514.718.5-1.6-5.017.2271923مدغشقر143

0.40.63,17519864.72.0-16.937.51,0342,299الكاميرون144

d8402,563 d0.50.22,986199410.11.7 4.915.1بابوا غينيا الجديدة145

d5001,663 d-2.2-2.03,151198019.615.7 4.314.2هايتي146

d7602,083 d1.33.52,083200541.88.5 27.575.5السودان147

0.11,263199011.610.3-18.742.55471,2400.1كينيا148

....d8942,178 d-2.7 b-2.73,200 b1990 0.71.7جيبوتي149

..............358..0.3تيمور-ليشته150

..2.13,228199836.1-0.5-3.426.52592,038زمبابوي151

d3581,506 d-1.1(.)2,13319805.76.8 2.29.3توغو152

..b1.5943 b200220.8 15.119.57189301.5اليمين153

d3031,454 d2.4 b3.21,454 b20057.18.2 8.741.9أوغندا154

d3041,921 d-0.10.11,93219845.03.2 0.52.9غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
1.21,79220053.71.7(.)8.220.97071,792السنغال156

....d2201,109 d..0.3 b1,435 b1997 1.04.9إريتيريا157

0.10.81,177197723.513.5-99.0148.37521,128نيجيريا158

b1.7744 b200513.88.6 12.128.53167441.4جمهورية تنزانيا المتحدة159
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مالحظات
قيم إجمالي الناتج المحلي الموضحة في األسعار الثابتة لعام   .a

.2005
تشير البيانات إلى فترة أقصر من تلك المحددة.  .b

تشير البيانات لعام 2004.  .c
تقديرات البنك الدولي استنادا على التراجع.  .d

تشير البيانات لعام 2003.  .e

تشير البيانات لعام 2002.  .f
تقدير مستند على مقارنة مزدوجة بين الصين والواليات   .g

المتحدة )روين وكاي 1995(.
تشير البيانات لعام 2000.  .h
تشير البيانات لعام 2001.  .i

المصادر
األعمدة 4-1:  البنك الدولي 2007b؛ تم حساب اإلجماليات 
لمنظمة تقرير التنمية البشرية بواسطة البنك 

الدولي.
العمودان 5 و6:  البنك الدولي 2007b؛ تم حساب اإلجماليات 
لمنظمة تقرير التنمية البشرية بواسطة البنك 
الدولي باستخدام طريقة المربعات الصغيرة.

العمودان 7 و8:  تقديرات منظمة تقرير التنمية البشرية مستندة 
على إجمالي الناتج المحلي للفرد ) دوالر 

أمريكي عن كل فرد( التسلسل الزمني من البنك 
.2007b الدولي

العمودان 9 و10:  تقديرات منظمة تقرير التنمية البشرية على 
أساس مؤشر أسعار المواد االستهالكية من 

.2007b البنك الدولي

....b1.22,316 b2005 3.321.83502,3161.0غينيا160

d2381,206 d-0.30.11,358198311.29.1 2.210.9رواندا161

d2,0582,335 d-0.6 b1.52,335 b2005393.323.0 32.837.2أنغوال162

4.39.65081,1410.41.41,14120055.65.4بنين163

0.21.0719197928.415.4-2.18.6161667مالوي164

0.31,559197640.018.3-1.8-7.311.96231,023زامبيا165

0.53,19519785.43.9-2.1-16.329.99001,648ساحل العاج166

d106699 d-1.0-2.81,047199113.813.0 0.85.3بوروندي167

d123714 d-4.9-5.22,4881975424.321.3 7.141.1جمهورية الكونغو الديمقراطية168

d1571,055 d-0.2 b1.51,055 b20054.211.6 11.275.1إثيوبيا169

d5611,427 d0.51.71,42720055.37.9 5.513.9تشاد170

d3391,224 d-1.5-0.61,93519773.92.9 1.44.9جمهورية إفريقيا الوسطى171

d3351,242 d2.3 b4.31,242 b200522.17.2 6.624.6موزامبيق172

5.314.03921,0330.22.21,03320053.86.4مالي173

d244781 d-1.7-0.51,29319794.47.8 3.410.9النيجر174

d190827 d-0.6-2.61,264199720.23.3 0.31.3غينيا-بيساو175

d3911,213 d0.91.31,21320054.16.4 5.216.0بوركينا فاسو176

1.41,111198219.712.1-2.1-1.24.5216806سيراليون177

........T26,732.3 T1,9395,2822.53.1 9,812.5الدول النامية

........T1,081.8 T4241,4990.91.8 306.2الدول األقل نموا

........T1,915.2 T3,6596,7160.72.3 1,043.4الدول العربية

........T12,846.6 T2,1196,6046.15.8 4,122.5شرق آسيا والمحيط الهادي

........T4,639.2 T4,4808,4170.71.2 2,469.5أمريكا الالتينية والكاريبي

........T5,152.2 T8003,4162.63.4 1,206.1جنوب آسيا

........T1,395.6 T8451,998-0.50.5 589.9جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

........T3,827.2 T4,6629,5271.41.4 1,873.0وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

........T34,076.8 T29,86029,1972.01.8 34,851.2منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

........T30,711.7 T35,69633,8312.11.8 32,404.5منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

........T39,633.4 T22,98423,9861.91.8 37,978.4تنمية بشرية مرتفعة

........T20,312.6 T1,4124,8763.24.0 5,881.2تنمية بشرية متوسطة

........T544.2 T4831,112-0.70.6 236.4تنمية بشرية منخفضة

........T32,680.7 T34,75933,0822.11.8 34,338.1دخل مرتفع

........T22,586.3 T2,8087,4162.13.0 8,552.0دخل متوسط

........T5,879.1 T6102,5312.22.9 1,416.2دخل منخفض

........T60,597.3 T6,9549,5431.41.5 44,155.7العالم

الجدول
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... لوصول إلى الموارد الضرورة لمستوى معيشة الئق ...15

عدم المساواة في الدخل واإلنفاق

تنمية بشرية عالية
................آيسلندا1

c3.99.637.223.46.13.925.8 2000النرويج2

c2.05.941.325.412.57.035.2 1994أستراليا3

c2.67.239.924.89.45.532.6 2000كندا4

c2.97.442.027.29.45.634.3 2000آيرلندا5

c3.69.136.622.26.24.025.0 2000السويد6

c2.97.641.325.99.05.533.7 2000سويسرا7

c4.810.635.721.74.53.424.9 1993اليابان8

c2.57.638.722.99.25.130.9 1999هولندا9

c2.87.240.225.19.15.632.7 1995فرنسا10

c4.09.636.722.65.63.826.9 2000فنلندا11

c1.95.445.829.915.98.440.8 2000الواليات المتحدة12

c2.67.042.026.610.36.034.7 2000إسبانيا13

c2.68.335.821.38.14.324.7 1997الدنمارك14

c3.38.637.823.06.94.429.1 2000النمسا15

c2.16.144.028.513.87.236.0 1999المملكة المتحدة16

c3.48.541.428.18.24.933.0 2000بلجيكا17

................اللوكسمبورغ18

c2.26.443.827.812.56.836.2 1997نيوزيلندا19

c2.36.542.026.811.66.536.0 2000إيطاليا20

c2.05.350.734.917.89.743.4 1996هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

c3.28.536.922.16.94.328.3 2000ألمانيا22

c2.15.744.928.813.47.939.2 2001إسرائيل23

c2.56.741.526.010.26.234.3 2000اليونان24

c1.95.049.032.817.79.742.5 1998سنغافورة25

c2.97.937.522.57.84.731.6 1998جمهورية كوريا26

d3.69.135.721.45.93.928.4 1998سلوفينيا27

................قبرص28

c2.05.845.929.815.08.038.5 1997البرتغال29

................بروني دار السالم30

................باربادوس31

c4.310.335.922.45.23.525.4 1996جمهورية التشيك32

................الكويت33

................مالطا34

................قطر35

d4.09.536.522.25.53.826.9 2002هنغاريا36

d3.17.542.227.08.85.634.5 2002بولندا37

c0.93.155.438.240.917.851.3 2004األرجنتين38

................اإلمارات العربية المتحدة39

c1.43.860.045.033.015.754.9 2003شيلي40

................البحرين41

c3.18.834.820.96.74.025.8 1996سلوفاكيا42

d2.76.843.227.710.46.336.0 2003ليتوانيا43

d2.56.742.827.610.86.435.8 2003إستونيا44

d2.56.644.729.111.66.837.7 2003التفيا45

c1.95.050.534.017.910.244.9 2003األوروغواي46

d3.48.339.624.57.34.829.0 2001كرواتيا47

c1.03.554.137.437.815.649.8 2003كوستاريكا48

................جزر البهاما49

................سيشيل50

................كوبا51

d1.64.355.139.424.612.846.1 2004المكسيك52

d3.48.738.323.97.04.429.2 2003بلغاريا53

الجدول
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................سانت كيتس ونيفس54

................تونغا55

................الجماهيرية العربية الليبية56

................أنتيغوا وباربودا57

................عمان58

c2.25.944.928.812.97.638.9 1992ترينيداد وتوباغو59

d3.38.139.224.47.54.931.0 2003رومانيا60

................المملكة العربية السعودية61

c0.72.559.943.057.523.956.1 2003بنما62

c1.74.454.338.422.112.449.2 1997ماليزيا63

d3.48.538.323.56.94.529.7 2002بيالروس64

................موريشويس65

d3.99.535.821.45.43.826.2 2001البوسنة والهرسك66

d2.46.146.630.612.77.639.9 2002االتحاد الروسي67

d3.48.239.524.47.24.831.1 2004ألبانيا68

d2.46.145.529.612.57.539.0 2003مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

c0.92.861.144.851.321.857.0 2004البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
................دومينيكا71

................سانت لوسيا72

d3.07.441.525.98.55.633.9 2003كازاخستان73

20030.73.352.135.248.316.048.2فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

c0.72.562.746.963.825.358.6 2003كولومبيا75

d3.99.237.523.05.94.128.1 2003أوكرانيا76

................ساموا77

d2.76.349.033.412.67.742.0 2002تايالند78

c1.44.056.741.128.514.351.6 2004الجمهورية الدومينيكة79

................بيليز80

c1.64.351.934.921.612.246.9 2004الصين81

................غرينادا82

d3.68.542.829.08.05.033.8 2003أرمينيا83

d2.05.349.734.116.89.343.6 2003تركيا84

................سورينام85

d2.76.746.330.611.36.938.8 03-2002األردن86

c1.33.756.740.930.415.252.0 2003بيرو87

................لبنان88

d0.93.358.041.644.917.353.6 1998اإلكوادور89

d2.25.450.634.215.59.344.5 2003الفلبين90

d2.36.047.331.513.47.939.8 2000تونس91

................فيجي92

................سانت فنسنت وغرينادينز93

d2.05.149.933.717.29.743.0 1998إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

c0.72.461.946.165.425.758.4 2003باراغواي95

d2.05.646.430.315.48.340.4 2003جورجيا96

................غويانا97

d3.17.444.529.59.76.036.5 2001أذربيجان98

d3.07.048.032.711.16.940.2 2002سريالنكا99

................جزر المالديف100

d2.15.351.635.817.39.845.5 2004جامايكا101

................الرأس األخضر102

c0.72.755.938.857.520.952.4 2002السلفادور103

d2.87.042.626.89.66.135.3 1995الجزائر104

d4.29.044.328.86.94.934.4 2004فيتنام105

................األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول
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d3.68.443.328.57.85.234.3 2002إندونيسيا107

................الجمهورية العربية السورية108

d2.66.147.531.712.37.740.8 1998تركمانستان109

d2.25.649.333.815.58.843.1 2001نيكاراغوا110

d3.27.841.426.48.25.333.2 2003مولدوفا111

d3.78.643.629.58.05.134.4 00-1999مصر112

d2.87.244.729.610.66.236.8 2003أوزبكستان113

d3.07.540.524.68.25.432.8 2002منغوليا114

c1.23.458.342.234.217.253.8 2003الهندوراس115

d3.88.939.424.36.44.430.3 2003قرغيزستان116

c0.31.563.047.2168.142.360.1 2002بوليفيا117

c0.92.959.543.448.220.355.1 2002غواتيماال118

................الغابون119

................فانوتاو120

d1.43.562.244.733.117.957.8 2000جنوب إفريقيا121

d3.37.940.825.67.85.232.6 2003طاجيكستان122

................سان تومي وبرنسيبي123

d1.23.265.151.043.020.460.5 1993بوتسوانا124

c0.51.478.764.5128.856.174.3 1993ناميبيا125

d2.66.546.630.911.77.239.5 99-1998المغرب126

................غينيا اإلستوائية127

d3.68.145.331.18.65.636.8 05-2004الهند128

................جزر سليمان129

d3.48.143.328.58.35.434.6 2002جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

d2.96.849.634.812.27.341.7 2004كمبوديا131

................ميانمار132

................بوتان133

................جزر القمر134

d2.15.646.630.014.18.440.8 99-1998غانا135

d4.09.340.326.36.54.330.6 2002الباكستان136

d2.56.245.729.512.07.439.0 2000موريتانيا137

d0.51.566.548.3105.044.263.2 1995ليسوتو138

................الكونغو139

d3.78.642.727.97.54.933.4 2000بنغالديش140

c1.64.356.340.725.113.050.4 01-2000سوازيالند141

d2.66.054.640.615.89.147.2 04-2003نيبال142

d1.94.953.536.619.211.047.5 2001مدغشقر143

d2.35.650.935.415.79.144.6 2001الكاميرون144

d1.74.556.540.523.812.650.9 1996بابوا غينيا الجديدة145

c0.72.463.447.771.726.659.2 2001هايتي146

................السودان147

d2.56.049.133.913.68.242.5 1997كينيا148

................جيبوتي149

................تيمور-ليشته150

d1.84.655.740.322.012.050.1 96-1995زمبابوي151

................توغو152

d3.07.441.225.98.65.633.4 1998اليمين153

d2.35.752.537.716.69.245.7 2002أوغندا154

d1.84.853.437.020.211.250.2 1998غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
d2.76.648.433.412.37.441.3 2001السنغال156

................إريتيريا157

d1.95.049.233.217.89.743.7 2003نيجيريا158

d2.97.342.426.99.25.834.6 01-2000جمهورية تنزانيا المتحدة159
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مالحظات
الختالف االستطالعات العائلية األساسية في طريقة ونوع   

جمع المعلومات، فإن بيانات التوزيع غير قابلة للمقارنة 
بشكل تام بين البالد. 

تظهر البيانات نسبة نصيب الدخل أو اإلنفاق للمجموعة   .a
الغنية إلى تلك الفقيرة. وبسبب التقريب فقد تختلف النتائج 

عن النسب المحسوبة باستخدام حصص الدخل أو اإلنفاق في 
األعمدة 2-5.

تمثل قيمة صفر المساواة التامة وتمثل قيمة 100 عدم   .b
المساواة.

تشير البيانات إلى حصص الدخل المئوية للسكان، مصنفة   .c
بمعدل دخل الفرد.

تشير البيانات إلى حصص اإلنفاق بالنسبة المئوية للسكان،   .d
مصنفة حسب إنفاق الفرد.

تشير البيانات إلى المناطق الحضرية فقط.  .e

المصادر
.2007b األعمدة 5-1: البنك الدولي

العمودين 6 و7:  البنك الدولي 2007b، محسوبة على أساس 
بيانات الدخل واإلنفاق.

d 20032.97.046.130.710.56.638.6غينيا160

d 20002.15.353.038.218.69.946.8رواندا161

................أنغوال162

d 20033.17.444.529.09.46.036.5بنين163

d 2004-052.97.046.631.810.96.739.0مالوي164

d 20041.23.655.138.832.315.350.8زامبيا165

d 20022.05.250.734.016.69.744.6ساحل العاج166

d 19981.75.148.032.819.39.542.4بوروندي167

................جمهورية الكونغو الديمقراطية168

d  1999-003.99.139.425.56.64.330.0إثيوبيا169

................تشاد170

d 19930.72.065.047.769.232.761.3جمهورية إفريقيا الوسطى171

d 2002-032.15.453.639.418.89.947.3موزامبيق172

d 20012.46.146.630.212.57.640.1مالي173

d 19950.82.653.335.446.020.750.5النيجر174

d 19932.15.253.439.319.010.347.0غينيا-بيساو175

d 20032.86.947.232.211.66.939.5بوركينا فاسو176

d 19890.51.163.443.687.257.662.9سيراليون177

الجدول
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... للوصول إلى الموارد الالزمة لمستوى معيشة الئق ...16

هياكل التجارة

تنمية بشرية مرتفعة
..32453432918081910.027.1آيسلندا1

342840456780321712.417.3122النرويج2

d1618 d7367272511.912.7131 1621أستراليا3

d2639 d3637595813.714.4111 2634كندا4

d5783 d26107086....99 5268آيرلندا5

304130491615837913.316.790السويد6

..d3646 d66949312.121.7 3439سويسرا7

d1013 d34969223.822.583 1011اليابان8

526356713731596816.430.1100هولندا9

232721262318778016.120.0111فرنسا10

24352239171583847.625.286فنلندا11

d1010 d2115758233.731.897 1115الواليات المتحدة12

19311625242275776.47.1102إسبانيا13

334437493531606515.221.6104الدنمارك14

37483853121688807.812.8102النمسا15

273024261918797723.628.0105المملكة المتحدة16

e1977 e79..8.799 6885698719بلجيكا17

..11.8..82..14..88136102158اللوكسمبورغ18

d2729 d726626319.514.2112 2730نيوزيلندا19

19261926111288857.67.8101إيطاليا20

f33.998 12218513119873929612.1هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

253525401010898311.116.9101ألمانيا22

45513546134878310.413.995إسرائيل23

28281821464154562.210.295اليونان24

2432715728139.756.687..213..سنغافورة25

2940284269949117.832.377جمهورية كوريا26

..f1286 f883.2 f4.6 7965916514سلوفينيا27

..423658638.246.3..52..57قبرص28

d102 d 38373129191680754.48.7البرتغال29

..d312 d..4.9 d 9788........بروني دار السالم30

..f14.8 d 526949585556434320.2باربادوس31

..d 12.9..88..10..43704572جمهورية التشيك32

..d67 d3.51.0 d 583045689493الكويت33

9982857174939543.653.585مالطا34

..f1.2 6882841870.4..33..قطر35

f24.597 29693166351163844.0هنغاريا36

f3.8107 22372937362058783.7بولندا37

f6.6107 5191025716829317.1األرجنتين38

..f76 d12 f24 d(.) f10.2 d 4176669488اإلمارات العربية المتحدة39

d115 31343442878411144.64.8شيلي40

..d11682 d5493457..2.0 9564البحرين41

..7.3..84..16..36832779سلوفاكيا42

..f4459 f560.4 f6.1 6165525838ليتوانيا43

..f9060 f84..22..69..17.6 54إستونيا44

..5.3..57..40..49624848التفيا45

d108 2.4..1828243061683932األوروغواي46

..f5678 f4732 f3268 f685.3 f11.5 86كرواتيا47

38.0102..3654304866342766كوستاريكا48

..f58 d19 f42 d..4.9 d 81........جزر البهاما49

f18.299 d 6712162110749326659.4سيشيل50

..d..19 d..29.1 d 81..........كوبا51

20321930562343778.319.698المكسيك52

..4.7..59..37..37773361بلغاريا53

الجدول
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الواردات من البضائع 
والخدمات
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الصادرات من البضائع 
والخدمات
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aالصادرات األساسية
)% من صادرات البضائع(

الصادرات المصنعة
)% من صادرات البضائع(

صادرات التقنيات المتطورة
)% من الصادرات المصنعة(

أحكام التجارة
b(100=2000)
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هياكل التجارة16

..d5249 d..4..96..0.7 d 8361سانت كيتس ونيفس54

..d3410 d74 g93 d245 d..0.3 d 6544تونغا55

d4048 d96 f,g..4 f......186 d 3136الجماهيرية العربية الليبية56

..d8962 d..71..29..16.1 d 8769أنتيغوا وباربودا57

..d4757 d9489562.12.2 2843عمان58

..d4558 d737427260.8 f1.3 2946ترينيداد وتوباغو59

..26431733262073802.53.4رومانيا60

..f1.3 322641619290890.7المملكة العربية السعودية61

0.994..797287697891219بنما62

72100751234624547538.254.799ماليزيا63

..2.6..52..46..44604661بيالروس64

71616457342966700.521.385موريشويس65

..............36..81..البوسنة والهرسك66

..8.1..19..60..18221835االتحاد الروسي67

..1.0..80..20..23461522ألبانيا68

..1.1..72..28..36622645مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

712817474652547.112.8101البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
..7.2..8169554565403560دومينيكا71

..d7360 d686332364.5 f20.1 d 8470سانت لوسيا72

..f4574 f54..84 d..16 d..2.3 d 75كازاخستان73

d108 2021394190911093.92.7فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

f4.993 15212121746425365.2كولومبيا75

..3.7..69..30..29532854أوكرانيا76

..d..27 d9023 d1077 d..0.1 d 51..ساموا77

427534743622637720.726.693تايالند78

f60 d78 f34 d..1.3 d95 4438343422الجمهورية الدومينيكة79

..g86 d1513 d10.4 f2.8 d 6063625588بيليز80

f30.692 1632193727872926.1الصين81

..d4243 d6664 d3436 d..4.7 d 6376غرينادا82

..0.7..71..29..46403527أرمينيا83

18341327321768821.21.5101تركيا84

..d7480 d..0.2 d 446042412627سورينام85

93936252442856726.85.288األردن86

f2.6109 14191625828318171.6بيرو87

..d..70 d..2.4 d 29..100441819لبنان88

323233319891290.37.6108اإلكوادور89

f71.089 335228473111388932.5الفلبين90

d6978 d2.14.9 d99 515144483122تونس91

..d6474352512.13.2 6274..67فيجي92

..d 7.7..25..75..77656644سانت فنسنت وغرينادينز93

..d 2.6..9..88..23301539إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

g87 d1013 d0.26.6 d112 d 3954334790باراغواي95

..22.6..40..60..46544042جورجيا96

..1.1..20..78..801246388غويانا97

..0.8..13..87..39544457أذربيجان98

d101 d 38462934422854700.61.5سريالنكا99

..2.1..8..92..62..110..جزر المالديف100

..d7066 d9.5 f0.4 d 526148413034جامايكا101

d1332 d..65 d..90 d..(.) d91 4466الرأس األخضر102

d3860 d..4.1 d91 314519276240السلفادور103

d32 d1.3 f1.0 d126 252323489798الجزائر104

..d..53 d..5.6 d 46..45753670فيتنام105

..............14..68..األراضي الفلسطينية المحتلة106

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الواردات من البضائع 
والخدمات

)% من إجمالي الناتج المحلي(

الصادرات من البضائع 
والخدمات

 )% من إجمالي 
الناتج المحلي(

aالصادرات األساسية
)% من صادرات البضائع(

الصادرات المصنعة
)% من صادرات البضائع(

صادرات التقنيات المتطورة
)% من الصادرات المصنعة(

أحكام التجارة
b(100=2000)

19902005199020051990200519902005199020052004–05 c

ية
شر

لب
ة ا

مي
تن

 ال
ت

شرا
مؤ
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ول
جد

ال
16

24292534655335471.216.3104إندونيسيا107

..d3611 d..1.0 d 284028376487الجمهورية العربية السورية108

..d..7 d..4.9 d 92..65..48..تركمانستان109

5.291..465825289289811نيكاراغوا110

..2.7..39..61..51914853مولدوفا111

d4231 d..0.6 d107 333320305764مصر112

..............48302940أوزبكستان113

..0.1..21..79..49842276منغوليا114

d90 2.2..406137419164936الهندوراس115

..2.2..27..35..50582939قرغيزستان116

f9.2 d108 2433233695895116.8بوليفيا117

3.293..2530211676432457غواتيماال118

d..7 d..14.5 d125 93..31394659الغابون119

..g92 d138 d19.81.2 d 87..49..77فانوتاو120

f,h43 h29 f,h57 h6.8 f6.6109 1929242729جنوب إفريقيا121

..d..13 d..41.8 d 87..35732854طاجيكستان122

137............72991440سان تومي وبرنسيبي123

i13 d,i.. i86 d,i..0.2 d92 ..50355551بوتسوانا124

i58 d,i.. i41 d,i..2.9 d97 ..67455246ناميبيا125

10.1100..3243263648355265المغرب126

124..............32..70غينيا اإلستوائية127

d76 924721282970702.44.9الهند128

............d4748 d109 f,g 7346جزر سليمان129

..............25311227جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

..d..97 d..0.2 d 3..1374665كمبوديا131

f..11 f..3.0 f..102 89..3..5ميانمار132

........f..42 f 3155272758بوتان133

d..8 d..0.5 d58 89..37351412جزر القمر134

f88 d8 f12 d2.1 f9.3 d123 2662173692غانا135

23201615211879820.41.675الباكستان136

95............61954636موريتانيا137

i.. i.. i.. i....91 ..122881748ليسوتو138

121............46555482الكونغو139

g10 d7790 d0.1(.) d88 142361722بنغالديش140

i23 d,i.. i76 d,i..0.5 d94 ..87957588سوازيالند141

..g26 d8374 d..0.1 d 2133111617نيبال142

d1422 d7.50.8 d82 284017268576مدغشقر143

172520239185933.12.0112الكاميرون144

..d4145 d8994 d106 d..39.4 d 4954بابوا غينيا الجديدة145

d1816 d15..85..13.8..87 2045هايتي146

f,g992 f(.)..(.) d121 1898..28..السودان147

..d3021 d3.93.1 d 313526277079كينيا148

........8..7854543744جيبوتي149

......................تيمور-ليشته150

d3128 d1.50.9 d104 235323436872زمبابوي151

f0.130 4547333489429580.6توغو152

..f9615 f4..5.3 2038144685اليمين153

14.088..17..83..1927713أوغندا154

g..17..5.9115 84..72656045غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
11.796..3042252777552343السنغال156

f5611 f9............93 45إريتيريا157

f98 d1 f2 d..1.7 d122 2935435399نيجيريا158

0.8100..14..85..37261317جمهورية تنزانيا المتحدة159



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الواردات من البضائع 
والخدمات

)% من إجمالي الناتج المحلي(

الصادرات من البضائع 
والخدمات

 )% من إجمالي 
الناتج المحلي(

aالصادرات األساسية
)% من صادرات البضائع(

الصادرات المصنعة
)% من صادرات البضائع(

صادرات التقنيات المتطورة
)% من الصادرات المصنعة(

أحكام التجارة
b(100=2000)

19902005199020051990200519902005199020052004–05 c

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ
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هياكل التجارة16

مالحظات
تشمل الصادرات األساسية صادرات المواد الخام الزراعية   .a

واألغذية والوقود والمعادن الخام كما يعرفها التصنيف 
الدولي الموحد للتجارة الدولية.

b.  نسبة مؤشر سعر التصدير إلى مؤشر سعر االستيراد قيست 
نسبى للعام األساسي 2000. قيمة أكثر من 100 تعني أن 

سعر الصادرات قد ارتفع بالنسبة لسعر الواردات.
في حالة عدم توفر بيانات لعام 2005, تم استخدام البيانات للسنة 

األقرب بين عامي 2000 و2004.
c.  تشير البيانات إلى أحدث عام متوفر خالل الفترة المحددة، 

ما لم يذكر غير ذلك.

تشير البيانات إلى عام قبل العام المحدد، بدءا من عام   .d
.2000

البيانات قبل عام 1999 تتضمن لوكسمبورغ.  .e
تم استخدام البيانات للسنة األقرب بين عامي 1988 و1992.  .f

مكون واحد أو أكثر من مكونات الصادرات األساسية غير   .g
متوفر.

تشير البيانات إلى اإلتحاد الجمركي الجنوب أفريقي والذي   .h
يضم بوتسوانا وليسوتو وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيالند.

متضمنة في البيانات عن جنوب أفريقيا.  .i

المصادر
األعمدة 10-1:  البنك الدولي 2007b, بناءا على بيانات صادرة 
عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وتولي 

البنك الدولي حساب البيانات المجمعة لصارح 
مكتب تقرير التنمية.

العمود 11:  البنك الدولي 2007b، بناءا على بيانات صادرة عن 
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

d..25 d..(.) d106 75..31303126غينيا160

d..10 d..25.4 d89 90..1431611رواندا161

121......(.)..21483974100أنغوال162

f8713 f13..0.393 2626141387بنين163

3353242793847163.87.582مالوي164

1.1119..9..91..37253616زامبيا165

d..20 d..8.4 d121 78..27423250ساحل العاج166

d84 5.9..6..94..283688بوروندي167

94............29393032جمهورية الكونغو الديمقراطية168

d..11 d..0.2 d91 89..939616إثيوبيا169

101............28391359تشاد170

d1512 d56 f5944 f36..(.)99 2817جمهورية إفريقيا الوسطى171

7.594..7..89..3642833موزامبيق172

g44 d255 d..6.6 d113 d 3437172698مالي173

d..8 d..3.2 d131 91..22241515النيجر174

94............37551038غينيا-بيساو175

d..8 d..9.8 d97 92..2422119بوركينا فاسو176

d..7 d..31.1 d78 93..24432224سيراليون177

..f28.3 244025444028597110.4الدول النامية

........f 31....22341324الدول األقل نموا

..f..14 f..1.2 f2.0 d 3838385487الدول العربية

..f36.4 325934662513738615.3شرق آسيا والمحيط الهادي

..15231726634636546.614.5أمريكا الالتينية والكاريبي

..f3.8 d 13251023284771512.0جنوب آسيا

..d..34 d..4.0 d 66..26352733جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث 
..8.3..54..36..28432945المستقلة

..d1722 d2118777918.118.2 1823منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل 
..d1721 d1917797918.518.8 1822المرتفع

..d1925 d2420747618.120.3 1925تنمية بشرية مرتفعة

..f24.3 21342035423055697.2تنمية بشرية متوسطة

..f93 d1 f7 d..3.1 d 2836283898تنمية بشرية منخفضة

..d2118777818.320.9 19241824دخل مرتفع

..21.5..2133223648335065دخل متوسط

..f49 d49 f50 d..3.8 d 1629132550دخل منخفض

..d2621727517.521.0 19261926العالم

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

األهداف اإلنمائية لأللفية
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المنفقة

المساعدة اإلنمائية الرسمية 
للفرد في الدول المانحة
)2005 دوالر أمريكي(

األهداف اإلنمائية لأللفية
المساعدة اإلنمائية الرسمية  

bألقل الدول نموا
 )% من المجموع( 

األهداف اإلنمائية لأللفية
المساعدة اإلنمائية الرسمية 

cللخدمات االجتماعية األساسية
)% من إجمالي ما يمكن 

تخصيصه بالقطاع(

األهداف اإلنمائية لأللفية
المساعدة اإلنمائية الرسمية 

الثنائية غير المقيدة
)% من المجموع(

 aاإلجمالي
)ماليين دوالر 

أمريكي(
كـ % من الدخل 
القومي اإلجمالي

20051990 d200519902005199020051996/97 e2004/05 e19902005

ية
شر

لب
ة ا

مي
تن

 ال
ت

شرا
مؤ

تقرير التنمية البشرية 2008/2007  277

... الوصول إلى الموارد الالزمة لمستوى معيشة الئق ...17

انفاق دول لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان على المساعدات

مالحظات
يقدم هذا الجدول بيانات ألعضاء لجنة مساعدة التطوير في   

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
تقدم بعض البلدان والمناطق غير األعضاء في لجنة مساعدة   .a

التنمية مساعدة إنمائية رسمية أيضا. طبقا للجنة مساعدة 
التنمية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون االقتصادي 2007. 
صحيفة لجنة مساعدة التنمية: تقرير تعاون التنمية 2005 

من قبل تايبيه الصينية وجمهورية التشيك والمجر وآيسلندا 
وإسرائيل وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية 
وجمهورية السلوفاك وتركيا واإلمارات العربية المتحدة 

ومانحون صغار آخرون يتضمنوا استونيا والتفيا وليتوانيا 
وسلوفينيا بما مقداره 3,231 مليون دوالر أمريكي. وتقدم 

الصين المساعدة أيضا ولكن ال تعلن عن الكمية.

يتضمن تدفقات منسوبة ألطراف متعددة تأخذ في الحسبان   .b
المساهمات من خالل المنظمات متعددة األطراف. ويتم 

حسابها باستخدام التوزيع الجغرافي لإلنفاق في السنة 
المحددة.

ال تتضمن البيانات التعاون الفني والنفقات اإلدارية.  .c
تتضمن البيانات السماح لمطالبات الدول غير األعضاء في   .d
مساعدة التنمية الرسمية, فيما إجمالي لجنة مساعدة التنمية.

تعتبر التجمعات غير كاملة حيث تشمل البيانات الناقصة   .e
جزء هام من إجمالي إنفاق مساعدة التنمية الرسمية.

لمصادر
كل األعمدة:  لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي 2007b؛ تم حساب 
المجموعات لصالح مكتب تقرير التنمية البشرية 

بواسطة منظمة التنمية والتعاون في الميدان 
االقتصادي.

تنمية بشرية مرتفعة
2,7861.170.94453600443712.914.361100النرويج2

1,6800.340.257683182512.010.73372أستراليا3

3,7560.440.3411511630285.730.44766كندا4

100..7190.160.422718037510.532.0آيرلندا5

3,3620.910.94256371393310.315.28798السويد6

1,7670.320.4414823743238.67.27897سويسرا7

13,1470.310.289110319182.54.68990اليابان8

5,1150.920.82247313333213.122.05696هولندا9

6.36495..10,0260.600.471661653224فرنسا10

9020.650.4617417138276.513.43195فنلندا11

....27,6220.210.226393192120.018.4الواليات المتحدة12

87..3,0180.200.273570202710.418.3إسبانيا13

87..2,1090.940.8131538839399.617.6الدنمارك14

1,5730.110.522919163164.513.93289النمسا15

100..10,7670.270.4772179322522.930.2المملكة المتحدة16

96..1,9630.460.53123188413111.316.5بلجيكا17

99..2560.210.82101570394134.429.5لوكسمبورغ18

29.910092..2740.230.2744671925نيوزيلندا19

5,0910.310.29778741287.39.42292إيطاليا20

10,0820.420.3612512228199.712.16293ألمانيا22

74..2116.918.8..35..0.17..384اليونان24

61..3770.240.21253670568.52.7البرتغال29

T0.330.339312228247.315.368 e92 e 106,777لجنة المساعدة اإلنمائية

الجدول



aالمساعدة اإلنمائية الرسمية المتلقاة
)صافي المبالغ الموزعة(

هدف إنمائي لأللفية
إجمالي خدمة الديون

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

كنسبة مئوية من صادرات 
السلع والخدمات والدخل 

الصافي من الخارج

اإلجمالي 
)ماليين 

الدوالرت 
األمريكية(

لكل فرد 
)بالدوالر 
األمريكي(

كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

صافي تدفقات االستثمارات 
bاألجنبية المباشرة

)% من الناتج المحلي اإلجمالي(

تدفقات مالية خاصة 
c,bأخرى

)% من الناتج المحلي اإلجمالي(

200520051990200519902005199020051990200519902005

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ
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... إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية لمستوى معيشة الئق ...18

تدفقات المعونة ورأس المال الخاص

تنمية بشرية مرتفعة
............0.315.6........آيسلندا1

............0.91.1........النرويج2

............4.7-2.5........أستراليا3

............1.33.1........كندا4

............14.7-1.3........آيرلندا5

............0.83.0........السويد6

............2.44.2........سويسرا7

............0.10.1........اليابان8

............3.56.5........هولندا9

............1.13.3........فرنسا10

............0.62.1........فنلندا11

............0.80.9........الواليات المتحدة12

............2.72.0........إسبانيا13

............0.82.0........الدنمارك14

............0.43.0........النمسا15

............3.47.2........المملكة المتحدة16

............4.08.6........بلجيكا17

............301.3..........اللوكسمبورغ18

............4.01.8........نيوزيلندا19

............0.61.1........إيطاليا20

............20.2....(.)....هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

............0.21.1........ألمانيا22

............0.34.5..2.6....إسرائيل23

............1.20.3........اليونان24

............15.117.2..(.)....سنغافورة25

............0.30.6..(.)....جمهورية كوريا26

............1.6..........سلوفينيا27

............d 2.37.3..0.7....قبرص28

............3.51.7........البرتغال29

..................0.1....بروني دار السالم30

0.38.23.115.14.7-0.8-0.10.72.0-7.70.2-2.1-باربادوس31

....d1.9-3.83.04.8 0.04.1........جمهورية التشيك32

............0.00.3..(.)....الكويت33

..................0.2....مالطا34

..................(.)....قطر35

1.44.712.821.534.331.0-1.95.9........هنغاريا36

5.11.611.24.928.8(.)0.23.2........بولندا37

1.50.54.45.837.020.7-99.72.60.10.11.32.6األرجنتين38

..................(.)....اإلمارات العربية المتحدة39

151.79.30.30.12.15.84.94.28.86.725.915.4شيلي40

..................3.2....البحرين41

e 13.8..12.6..5.0-0.64.10.0........سلوفاكيا42

16.5..10.1..4.00.00.4..........ليتوانيا43

13.7..12.1..7.1-22.90.0..........إستونيا44

37.4..19.6..4.60.015.8..........التفيا45

2.12.110.613.340.838.9-14.64.20.60.10.44.2األوروغواي46

23.9..12.8..4.6..4.6..0.3..125.428.2كرواتيا47

1.91.36.83.023.95.9-29.56.83.10.12.24.3كوستاريكا48

............e 0.63.5-..0.1....جزر البهاما49

1.72.65.87.98.97.4-18.8222.69.62.75.511.9سيشيل50

....................87.87.8كوبا51

1.02.42.70.54.35.720.717.2(.)189.41.80.1المكسيك52

31.5..21.7..9.80.04.7(.)........بلغاريا53

الجدول



aالمساعدة اإلنمائية الرسمية المتلقاة
)صافي المبالغ الموزعة(

هدف إنمائي لأللفية
إجمالي خدمة الديون

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

كنسبة مئوية من صادرات 
السلع والخدمات والدخل 

الصافي من الخارج

اإلجمالي 
)ماليين 

الدوالرت 
األمريكية(

لكل فرد 
)بالدوالر 
األمريكي(

كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

صافي تدفقات االستثمارات 
bاألجنبية المباشرة

)% من الناتج المحلي اإلجمالي(

تدفقات مالية خاصة 
c,bأخرى

)% من الناتج المحلي اإلجمالي(
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ال 18

3.21.910.62.922.8-0.3-3.573.35.10.830.610.4سانت كيتس ونيفس54

..0.10.01.71.92.9-31.8310.326.214.80.22.1تونغا55

................0.1(.)..24.4الجماهيرية العربية الليبية56

................7.289.31.20.8أنتيغوا وباربودا57

d0.0-0.1 d..4.1 d..7.5 1.20.8..30.712.00.5عمان58

d 1.08.92.619.35.4-3.5-2.27.7(.)1.60.4-2.1-ترينيداد وتوباغو59

7.00.318.3(.)7.7(.)6.7(.)........رومانيا60

................(.)(.)26.31.1المملكة العربية السعودية61

0.12.56.513.56.217.5-19.56.01.90.12.66.6بنما62

1.69.87.212.65.6-4.2-5.33.0(.)31.61.21.1ماليزيا63

3.7..2.3..1.00.00.1..0.2....53.8بيالروس64

6.54.58.87.2(.)31.925.63.70.51.70.61.9موريشيوس65

4.9..2.7..2.8..3.0..5.5..546.1139.8البوسنة والهرسك66

14.6..5.5..2.00.05.6..........االتحاد الروسي67

2.5..1.0..3.10.00.4..318.7101.80.53.8ألبانيا68

8.6..4.1..1.70.02.8..4.0..230.3113.2مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

0.11.01.87.922.244.8-0.21.9(.)(.)191.91.0البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
0.23.56.05.613.2-0.3-15.2210.711.85.37.79.2دومينيكا71

0.61.64.02.17.1-0.1-11.166.83.11.311.313.1سانت لوسيا72

42.1..23.1..3.50.011.9..0.4..229.215.1كازاخستان73

1.23.510.64.023.39.1-1.02.1(.)48.71.80.2فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

0.29.78.340.935.3-0.4-511.111.20.20.41.28.5كولومبيا75

13.0..7.1..9.40.04.8..0.5....409.6أوكرانيا76

0.90.00.04.95.55.817.3-44.0237.642.410.95.9ساموا77

0.12.92.62.33.06.211.016.914.6-2.70.9-171.1-تايالند78

0.63.33.010.46.9(.)77.08.71.40.31.93.5الجمهورية الدومينيكية79

12.944.27.31.24.211.40.52.54.420.76.834.5بيليز80

1,756.91.30.60.11.03.51.31.12.01.211.73.1الصين81

0.41.52.63.17.1-44.9421.36.29.55.85.60.1غرينادا82

7.9..2.8..3.981.45.30.01.7..193.364.1أرمينيا83

464.06.40.80.10.52.70.86.54.911.629.439.1تركيا84

................44.097.915.33.3سورينام85

622.0114.922.04.90.912.15.31.615.64.820.46.5األردن86

397.814.21.50.50.23.20.13.11.87.010.826.0بيرو87

17.7..243.067.98.91.10.211.70.211.33.516.1لبنان88

209.515.81.50.61.24.50.61.610.511.432.530.6اإليكوادور89

561.86.82.90.61.21.10.22.68.110.027.016.7الفلبين90

0.411.67.224.513.0-1.6-376.537.63.21.30.62.5تونس91

..0.17.90.612.0-1.2-0.1-64.075.53.72.36.9فيجي92

4.941.17.81.13.912.90.05.32.25.52.911.2سانت فنسنت وغرينادينز93

..0.30.61.33.2(.)(.)0.3-104.01.50.10.1إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

6.26.712.411.4(.)0.2-51.18.31.10.71.50.9الباراغواي95

7.4..2.9..7.00.00.8..4.8..309.869.2جورجيا96

3.7..0.174.54.2-4.1-136.8182.142.417.42.09.8غوايانا97

2.6..1.9..13.40.00.1(.)1.8..223.426.6أذربيجان98

1.34.81.913.84.5-1,189.360.79.15.10.51.20.1سريالنكا99

66.8203.09.78.72.61.20.50.64.14.44.86.9جزر المالديف100

1.09.814.410.126.916.3-35.713.55.90.43.07.1جامايكا101

0.41.73.44.86.4(.)160.6316.931.116.30.15.5الرأس األخضر102

3.00.12.74.33.815.38.6(.)199.429.07.21.2السلفادور103

..0.814.25.863.4-0.7-1.1(.)370.611.30.20.4الجزائر104

2.6..1.32.71.8(.)1,904.923.02.83.62.83.7فيتنام105

................27.4..1,101.6303.8األراضي الفلسطينية المحتلة106
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تدفقات المعونة ورأس المال الخاص18

d 2,523.511.41.50.91.01.81.60.58.76.333.322.0إندونيسيا107

9.70.821.81.9(.)0.1-77.94.15.50.30.61.6الجمهورية العربية السورية108

....3.8..1.0-0.80.0..0.4..28.35.8تركمانستان109

740.1134.932.615.10.14.92.00.31.63.53.96.9نيكاراغوا110

10.2..8.6..6.80.02.9..6.6..191.845.6مولدوفا111

0.25.87.12.820.46.8-925.912.512.61.01.76.0مصر112

....5.6..1.7-0.30.0..1.2..172.36.5أوزبكستان113

d 2.9..2.4..(.)9.70.0..211.982.90.611.3مونغوليا114

680.894.514.78.21.45.61.00.712.84.635.37.2الهندوراس115

10.0..5.2..(.)1.70.0..11.0..268.552.1قرغيزستان116

0.53.47.95.738.614.8-3.0-582.963.511.26.20.6بوليفيا117

3.01.513.65.8(.)0.1-253.620.12.60.80.60.7غواتيماال118

d 53.938.92.20.71.23.70.50.13.01.46.45.3الغابون119

0.10.01.60.72.11.3-39.5186.832.911.68.73.9فانواتو120

6.9..2.0..0.12.60.33.4-0.3..700.015.5جنوب إفريقيا121

4.5..3.4..0.1-2.40.0..10.4..241.437.1طاجيكستان122

..0.20.04.913.834.4-9.9..31.9203.894.045.2سان تومي وبرنيسيبي123

0.50.62.80.54.30.9-70.940.23.80.72.52.7بوتسوانا124

................123.460.75.12.0ناميبيا125

651.821.64.11.30.63.01.20.36.95.321.511.3المغرب126

..39.077.545.61.28.457.60.00.03.90.112.1غينيا اإلستوائية127

e 1,724.11.60.40.20.10.80.51.52.63.031.919.1الهند128

..2.15.54.711.8-1.5-0.3-198.2415.021.666.54.9جزر سليمان129

..295.749.917.210.30.71.00.07.91.06.08.7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

0.7..6.10.00.02.70.5..537.838.23.78.7كمبوديا131

d 18.43.8................144.72.9ميانمار132

....0.90.01.70.8-90.098.115.410.70.50.1بوتان133

..25.242.017.96.50.20.30.00.00.41.02.3جزر القمر134

0.40.16.22.738.17.1-1,119.950.69.510.40.31.0غانا135

0.21.34.82.221.310.2-1,666.510.72.81.50.62.0الباكستان136

..0.10.814.33.629.8-190.462.023.210.30.76.2موريتانيا137

0.53.83.74.25.0-(.)68.838.322.64.72.86.3ليسوتو138

3.60.019.02.335.32.4-0.514.2-1,448.9362.37.828.5الكونغو139

2.51.325.85.3(.)1.30.2(.)1,320.59.36.92.2بنغالديش140

0.50.45.31.65.71.9-0.6-46.040.76.11.73.4سوازيالند141

1.91.615.74.6(.)0.4-(.)427.915.811.75.80.2نيبال142

7.21.545.517.0(.)0.5-929.249.912.918.40.70.6مدغشقر143

e 0.34.64.720.315.4-0.1-1.00.1-413.825.44.02.5الكاميرون144

3.317.27.937.210.7-266.145.212.85.44.80.71.5بابوا غينيا الجديدة145

515.060.45.812.10.30.20.00.01.31.411.13.7هايتي146

0.28.40.00.20.41.48.76.5-1,828.650.56.26.6السودان147

9.21.335.44.4(.)768.322.413.84.10.70.10.8كينيا148

....0.10.03.32.6-3.2..78.699.142.811.1جيبوتي149

................52.9..184.7189.4تيمور-ليشته150

..0.55.46.723.1-0.13.01.1-367.728.33.810.9زمبابوي151

d 86.714.115.93.91.10.10.30.05.30.811.92.2توغو152

1.83.30.23.51.45.62.6-2.7-335.916.08.32.2اليمن153

0.12.90.40.13.42.081.49.2-1,198.041.615.413.7أوغندا154

2.40.011.96.322.212.0-58.238.330.712.64.511.3غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
d 0.20.25.72.319.911.8-689.359.114.28.41.00.7السنغال156

....2.1..0.0..1.2..36.6..355.280.7إريتيريا157

0.211.79.022.615.8-0.4-6,437.348.90.96.52.12.0النيجر158

4.21.132.94.3(.)3.90.1(.)1,505.139.327.312.4جمهورية تنزاينا المتحدة159

الجدول
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مالحظات
يعرض هذا الجدول بيانات حول الدول المدرجة في   

الجزأين األول والثاني من قائمة الدول المتلقية للمعونات 
المقدمة من لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان اإلقتصادي 2007e وجرى االتفاق على 
استخدام الدخل القومي اإلجمالي ال الناتج المحلي اإلجمالي 

عند مقارنة المساعدات اإلنمائية الرسمية وإجمالي خدمة 
الديون نسبة لحجم االقتصاد )انظر تعريفات المصطلحات 

اإلحصائية(. ومع ذلك فقد اتم استخدام الناتج المحلي 
اإلجمالي في هذا الجدول لتسهيل مقارنة البيانات الواردة فيه. 
وتجدر اإلشارة إلى أن كال المقامين يعطيان نفس النتائج مع 

فروق طفيفة.
تمثل المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة صافي مجموع   .a

تدفقات المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دول لجنة 
المساعدة اإلنمائية إضافة إلى تايبي الصينية، وجمهورية 

التشيك وهنغاريا وآيسلندا وإسرائيل وجمهورية كوريا 
والكويت وبولندا والعربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا 

وتركيا واإلمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول 
المتبرعة الصغيرة بما فيها إستونيا والتفيا وليتوانيا 

وسلوفينيا فضال عن اإلقراض بشروط ميسرة من منظمات 
متعددة األطراف. وتدل القيمة السلبية على أن مبالغ تسديد 

قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية تفوق مبالغ المساعدات 
اإلنمائية الرسمية المتلقاة.

تدل القيمة السلبية على ان رؤوس األموال الخارجة من   .b
البالد تفوق تلك القادمة إليها.

تتكون التدفقات الخاصة األخرى من تدفقات استثمارات   .c
الحافظة غير المنتجة للديون وتدفقات االستثمار في األسهم 

وتدفقات حافظة الديون واإلقراض المصرفي المتعلق 
باألنشطة التجارية.

تشير البيانات إلى عام 2004.  .d

تشير البيانات إلى عام 2003.  .e
f. المكسيك وتركيا كانا البلدين الوحيدين من بين البلدان العضوة 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اللذين حصال على 
مساعدات إنمائية رسمية من هذه المصادر في 2005.

g. يشمل اإلجمالي العالمي 14614 مليون دوالر غير مخصص 
لبلدان محددة أو مناطق محددة.

المصادر
العمود 1:         منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي - 

 2007b لجنة مساعدة التنمية
العمود 2:         تم حسابها على أساس بيانات مساعدة إنمائية 

رسمية وعدد السكان الصادرة عن منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي - لجنة 

.2007b مساعدة التنمية
العمودين 3 و4:  تم حسابها على أساس بيانات مساعدة إنمائية 
رسمية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي - لجنة مساعدة التنمية 

2007b والناتج المحلي اإلجمالي الصادر عن 
.2007b البنك الدولي

العمودين 5 و6:  تم حسابها على أساس بيانات االستثمارات 
األجنبية المباشرة والناتج المحلي اإلجمالي 
الصادرة عن البنك الدولي 2007b والناتج 

المحلي اإلجمالي الصادرة عن البنك الدولي 
.2007b

العمودين 7 و8:  تم حسابها على أساس بيانات حافظة االستثمار، 
والقروض المصرفية والتجارية والناتج المحلي اإلجمالي وفقا 

.2007b لبيانات البنك الدولي
العمودين 9 و10:  تم حسابها على أساس بيانات خدمات الديون 
والناتج المحلي اإلجمالي الصادرة عن البنك 

 .2007b الدولي
 .2007b العمودين 11 و12: البنك الدولي

d 0.70.06.04.920.019.9-182.119.410.35.50.63.1غينيا160

0.10.00.81.114.28.1-576.063.711.126.70.30.4رواندا161

4.05.64.73.26.88.19.2-3.3-441.827.72.61.3أنغوال162

d 0.12.11.68.27.2-(.)349.141.414.58.13.40.5بنين163

..0.17.14.629.3-575.344.726.627.81.20.10.1مالوي164

..0.31.86.13.314.7-945.081.014.413.06.23.6زامبيا165

0.811.72.835.45.5-119.16.66.40.70.41.60.1ساحل العاج166

0.63.74.943.441.4-0.5-365.048.423.245.60.10.1بروندي167

....3.73.0(.)0.1-1,827.631.89.625.70.25.7جمهورية الكونغو الديمقراطية168

0.51.02.00.839.04.1-1,937.327.28.417.30.12.4إثيوبيا169

..0.71.14.4(.)(.)379.839.017.96.90.512.9تشاد170

..0.02.00.413.2(.)0.4(.)95.323.616.77.0جمهورية إفريقيا الوسطى171

0.33.21.426.24.2-1,285.965.040.519.40.41.61.0موزامبيق172

d 0.22.81.712.37.2(.)691.551.119.813.00.23.0مالي173

d 0.24.01.117.47.1-515.436.915.615.11.60.40.4النيجر174

d 0.03.510.831.140.2(.)79.149.951.826.30.83.3غينيا-بيساو175

..1.10.96.8(.)(.)0.4(.)659.649.910.512.8بوركينا فاسو176

343.462.19.128.85.04.90.60.03.32.110.19.2سيراليون177

T16.51.40.90.92.70.51.54.44.6..13.0 86,043.0الدول النامية

T33.911.89.30.32.60.50.83.02.316.97.0 25,979.5الدول األقل نموا

........T94.32.93.0......1.8 29,612.0الدول العربية

................T4.90.80.2 9,541.6شرق آسيا والمحيط الهادي

T11.30.50.30.82.90.51.24.06.623.722.9 6,249.5أمريكا الالتينية والكاريبي

T6.31.20.8(.)0.80.31.22.32.6..15.4 9,937.5جنوب آسيا

........T41.75.75.10.42.40.31.7 30,167.7جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

........T13.1(.)0.3....(.)4.4 5,299.4وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

............Tf....(.)1.01.6 759.4منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

......T0.0..0.01.01.6 0.0منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

............T1.6..(.)1.01.7 2,633.0تنمية بشرية مرتفعة

T9.41.80.70.72.80.61.94.83.722.210.3 40,160.4تنمية بشرية متوسطة

T42.09.79.00.71.50.40.66.45.622.012.2 21,150.9تنمية بشرية منخفضة

......T......1.01.6 ..دخل مرتفع

T13.70.71.30.93.10.42.24.55.520.314.3 42,242.2دخل متوسط

T18.24.13.20.41.40.31.03.73.127.113.7 44,123.0دخل منخفض

....Tg16.30.30.21.01.9..2.0..5.1 106,372.9العالم
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أولويات اإلنفاق العام

تنمية بشرية مرتفعة
....8.10.00.0..8.3آيسلندا1

....8.17.17.72.91.7النرويج2

....6.54.94.72.01.8أستراليا3

....6.86.55.22.01.1كندا4

....5.75.04.81.30.6آيرلندا5

....7.77.17.42.61.5السويد6

....6.75.36.01.81.0سويسرا7

....3.60.91.0..6.3اليابان8

....5.75.65.42.51.5هولندا9

....8.25.55.93.42.5فرنسا10

....5.76.56.51.61.4فنلندا11

....6.95.15.95.34.1الواليات المتحدة12

....5.74.14.31.81.1إسبانيا13

....7.16.98.52.01.8الدنمارك14

....7.85.35.51.20.9النمسا15

....7.04.85.43.92.7المملكة المتحدة16

....6.95.06.12.41.1بلجيكا17

....d,e0.90.8 7.23.03.6اللوكسمبورغ18

....6.56.16.51.91.0نيوزيلندا19

....6.53.04.72.11.9إيطاليا20

........2.84.2..هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

....f1.4 4.62.8..8.2ألمانيا22

....6.16.56.912.39.7إسرائيل23

....4.22.34.34.54.1اليونان24

....e4.94.7 1.33.13.7سنغافورة25

....2.93.84.63.72.6جمهورية كوريا26

....g1.5 6.64.86.02.2سلوفينيا27

....2.63.76.35.01.4قبرص28

....7.04.65.72.72.3البرتغال29

....6.43.9..2.63.5بروني دار السالم30

e8.23.1 4.57.86.90.80.8باربادوس31

1.83.04.8..4.4..6.5جمهورية التشيك32

....2.24.85.148.54.8الكويت33

....7.04.44.50.90.7مالطا34

........d 1.83.51.6قطر35

5.76.15.52.81.512.821.5هنغاريا36

4.35.25.42.81.91.611.2بولندا37

4.33.33.81.21.04.45.8األرجنتين38

....d6.22.0 2.02.01.3اإلمارات العربية المتحدة39

2.92.43.54.33.88.86.7شيلي40

....5.13.6..2.73.9البحرين41

12.6..1.7..5.35.64.3سلوفاكيا42

10.1..1.2..4.95.55.2ليتوانيا43

g1.5..12.1 5.30.5..4.0إستونيا44

19.6..1.7..4.04.15.3التفيا45

3.62.52.63.11.310.613.3األوروغواي46

h,i5.54.77.6 g1.6..12.8 6.2كرواتيا47

5.13.44.90.00.06.83.0كوستاريكا48

....d,e0.80.7 3.43.73.6جزر البهاما49

d4.01.85.87.9 4.66.55.4سيشيل50

........5.59.79.8كوبا51

3.03.85.40.40.44.35.7المكسيك52

21.7..4.65.44.23.52.4بلغاريا53

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإلنفاق العام 
على الصحة

)% من إجمالي 
الناتج المحلي( 

اإلنفاق العام على التعليم
)% من إجمالي الناتج المحلي( 

aاإلنفاق العسكري
)% من إجمالي الناتج المحلي(

bإجمالي خدمات الديون
)% من إجمالي الناتج المحلي(
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ول
جد

ال 19

1.910.6....3.32.79.3سانت كيتس ونيفس54

e1.71.9 1.0..4.8..5.0تونغا55

....e..2.0 2.7..2.8الجماهيرية العربية الليبية56

........3.8..3.4أنتيغوا وباربودا57

4.1..2.43.03.616.511.9عمان58

d....8.92.6 1.44.14.2ترينيداد وتوباغو59

7.0(.)3.43.53.44.62.0رومانيا60

....2.55.86.814.08.2المملكة العربية السعودية61

d1.31.0 e6.513.5 5.24.63.8بنما62

2.25.16.22.62.49.87.2ماليزيا63

g1.2..2.3 4.65.76.01.5بيالروس64

2.43.84.50.30.26.54.5موريشويس65

2.7..1.9......4.1البوسنة والهرسك66

d12.34.1..5.5 3.73.63.6االتحاد الروسي67

d5.91.4..1.0 2.9..3.0ألبانيا68

4.1..2.2..3.5..5.7مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

4.42.41.61.87.9..4.8البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
d,e....3.56.0 5.0..4.2دومينيكا71

1.64.0....5.8..3.3سانت لوسيا72

23.1..1.1..2.33.92.3كازاخستان73

g1.210.64.0 1.8..2.04.6فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

6.72.44.81.83.79.78.3كولومبيا75

7.1..2.4..3.76.26.4أوكرانيا76

d....4.95.5 4.5..4.1ساموا77

2.33.14.22.61.16.211.0تايالند78

1.80.60.53.33.0..1.9الجمهورية الدومينيكة79

4.420.7..2.74.65.41.2بيليز80

i2.21.9 e2.72.02.01.2 1.8الصين81

1.52.6....5.04.95.2غرينادا82

e2.2 g2.7..2.8 3.2..1.4أرمينيا83

h,i2.43.73.52.84.911.6 5.6تركيا84

..........3.65.9سورينام85

i8.04.9 e6.95.315.64.8 4.7األردن86

1.92.82.40.11.41.87.0بيرو87

2.67.64.53.516.1..3.2لبنان88

d,e1.92.610.511.4 2.22.51.0اإلكوادور89

1.43.02.71.40.98.110.0الفلبين90

e6.07.32.01.611.67.2 2.8تونس91

e7.90.6 2.95.16.42.31.2فيجي92

2.25.5....3.95.98.2سانت فنسنت وغرينادينز93

3.24.14.72.95.80.61.3إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

2.61.94.31.00.76.26.7باراغواي95

2.9..3.5..2.9..1.5جورجيا96

74.54.2..4.42.28.50.9غويانا97

g2.5..1.9 0.97.72.52.5أذربيجان98

2.12.64.81.9..2.03.2سريالنكا99

4.14.4....6.37.07.1جزر المالديف100

2.84.55.30.60.614.410.1جامايكا101

e1.73.4 0.7..3.93.66.6الرأس األخضر102

3.51.82.82.00.64.33.8السلفادور103

1.52.914.25.8..2.65.1الجزائر104

2.71.8......1.51.8فيتنام105

............e 7.8األراضي الفلسطينية المحتلة106



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإلنفاق العام 
على الصحة

)% من إجمالي 
الناتج المحلي( 

اإلنفاق العام على التعليم
)% من إجمالي الناتج المحلي( 

aاإلنفاق العسكري
)% من إجمالي الناتج المحلي(

bإجمالي خدمات الديون
)% من إجمالي الناتج المحلي(
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 أولويات اإلنفاق العام19

1.01.00.91.81.28.76.3إندونيسيا107

6.05.19.70.8..2.23.9الجمهورية العربية السورية108

e..3.8 2.9....3.33.9تركمانستان109

d4.0 g0.71.63.5 3.93.43.1نيكاراغوا110

8.6..0.3..4.25.34.3مولدوفا111

4.72.87.12.8..2.23.9مصر112

e..5.6 0.5....2.49.4أوزبكستان113

2.4..4.011.55.34.31.6منغوليا114

0.612.84.6....4.03.8الهندوراس115

d1.6 g3.1..5.2 2.36.04.4قرغيزستان116

4.12.46.42.31.67.95.7بوليفيا117

1.50.33.01.5..2.31.3غواتيماال118

d,e..1.53.01.4 3.9..3.1الغابون119

1.60.7....3.14.69.6فانوتاو120

2.0..3.55.95.43.81.5جنوب إفريقيا121

g2.2 e..3.4 1.09.13.50.3طاجيكستان122

4.913.8........9.9سان تومي وبرنسيبي123

4.06.210.74.13.02.80.5بوتسوانا124

....g3.2 4.77.96.95.6ناميبيا125

1.75.06.75.04.56.95.3المغرب126

d....3.90.1 0.6..1.2غينيا اإلستوائية127

0.93.73.83.22.82.63.0الهند128

d,e....5.54.7 5.63.83.3جزر سليمان129

e1.06.0 2.1..2.3..0.8جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

1.93.11.82.70.5..1.7كمبوديا131

........e 1.3..0.3ميانمار132

e....1.70.8 5.6..3.0بوتان133

0.41.0....3.9..1.6جزر القمر134

5.40.40.76.22.7..2.8غانا135

0.42.62.35.83.54.82.2الباكستان136

2.04.62.33.83.614.33.6موريتانيا137

5.56.213.44.52.33.83.7ليسوتو138

1.419.02.3..1.27.42.2الكونغو139

0.91.52.51.01.02.51.3بنغالديش140

e5.31.6 4.05.76.21.81.8سوازيالند141

1.52.03.40.92.11.91.6نيبال142

1.82.53.21.21.17.21.5مدغشقر143

d1.51.34.64.7 1.53.21.8الكاميرون144

2.10.617.27.9....3.0بابوا غينيا الجديدة145

1.31.4......2.91.4هايتي146

e0.41.4 3.52.3..1.56.0السودان147

1.86.76.72.91.79.21.3كينيا148

e3.32.6 4.43.57.95.94.2جيبوتي149

............8.8تيمور-ليشته150

d,e4.42.35.46.7 3.57.74.6زمبابوي151

2.63.11.55.30.8..1.1توغو152

d,e7.97.03.51.4 9.6..1.9اليمين153

d3.12.33.42.0 2.51.55.2أوغندا154

d1.20.5 e11.96.3 1.83.82.0غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
2.43.95.42.01.55.72.3السنغال156

e..2.1 24.1..5.4..1.8إريتيريا157

0.90.711.79.0..1.40.9نيجيريا158

d,e2.01.14.21.1 1.72.82.2جمهورية تنزانيا المتحدة159

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإلنفاق العام 
على الصحة

)% من إجمالي 
الناتج المحلي( 

اإلنفاق العام على التعليم
)% من إجمالي الناتج المحلي( 

aاإلنفاق العسكري
)% من إجمالي الناتج المحلي(

bإجمالي خدمات الديون
)% من إجمالي الناتج المحلي(
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g2.0 e6.04.9 0.72.02.02.4غينيا160

3.83.72.90.81.1..4.3رواندا161

d,e2.75.73.26.8 2.6..1.5أنغوال162

d....2.11.6 3.5..2.5بنين163

e7.14.6 9.63.25.81.30.7مالوي164

e6.13.3 3.42.82.03.72.3زامبيا165

d,e1.31.5 e11.72.8 4.6..0.9ساحل العاج166

0.83.55.13.46.23.74.9بوروندي167

2.43.73.0......1.1جمهورية الكونغو الديمقراطية168

j8.52.62.00.8 2.72.46.1إثيوبيا169

1.00.71.1..1.51.62.1تشاد170

g1.12.00.4 1.6..1.52.2جمهورية إفريقيا الوسطى171

3.75.90.93.21.4..2.7موزامبيق172

4.32.12.32.81.7..3.2مالي173

e4.01.1 1.2..2.23.32.3النيجر174

e..4.03.510.8 5.2..1.3غينيا-بيساو175

3.32.64.72.71.31.10.9بوركينا فاسو176

d1.41.03.32.1 3.8..1.9سيراليون177

ول
جد

ال 19

مالحظات
بسبب القيود على البيانات، يجب الحرص عند إجراء   .a

المقارنات بين البالد. لمالحظات مفصلة على البيانات أنظر 
.SIPRI 2007c

لإلجماليات، أنظر الجدول 18.  .b
تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة المحددة.  .c
تقديرات المعهد الوطني لإلحصائيات أو معهد اليونسكو   .d

لإلحصائيات.
تشير البيانات لسنة سابقة عن تلك المحددة؛ من عام 1999   .e

وما يليه.

تشير البيانات إلى جمهورية ألمانيا االتحادية قبل إعادة   .f
التوحيد.

في الحاالت التي ال تتوفر فيها البيانات عن سنة 1999، تم   .g
استخدام البيانات من أقرب سنة بين عامي 1991 و1992.

اتشير البيانات إلى عام 2005.   .h
البيانات التي تشير إلى سنة أو فترة غير تلك المحددة،   .i

تختلف عن التعريف القياسي أو تشير فقط إلى جزء من البلد.
تشير البيانات إلى عام 2006.   .j

المصدر:
.2007b العمود 1: البنك الدولي

.2007b العمودين 2 و3: معهد اليونسكو لإلحصائيات
.SIPRI 2007b :4 العمود
.SIPRI 2007c :5 العمود

العمودين 6 و7:  تم حسابها استنادا إلى بيانات عن خدمة الدين 
وإجمالي الناتج المحلي من البنك الدولي 

.2007b



نسبة البطالة
األهداف اإلنمائية لأللفية
نسبة البطالة بين الشباب

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

العاطلين عن العمل
)باآلالف(

اإلجمالي
)% من القوة 

العاملة(

المعدل السنوي
)% من القوة 

العاملة(

اإلناث
)% من نسبة 

الذكور(

اإلجمالي
)% من القوة العاملة 

a)42-51 في سن

اإلناث
)% من نسبة 

الذكور(

بطالة طويلة األمد
)% من إجمالي البطالة(

الرجالالنساء
200620062006/199620062006200620062006

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ
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... للوصول إلى الموارد الضرورية لمستوى حياة الئقة ...20

البطالة في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

مالحظات
مدى العمر قد يكون 24-16 لبعض البلدان.  .a

تشير البيانات إلى 2005.  .b

المصادر
األعمدة 3-1، 5، 7، و8:  منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي 2007.

تنمية بشرية مرتفعة
5.23.02.91108.4815.39.2آيسلندا1

83.83.53.9948.610111.116.8النرويج2

527.04.96.610410.49015.220.1أستراليا3

1,106.06.37.79411.6808.39.1كندا4

91.44.46.0898.48924.540.8آيرلندا5

331.97.06.910321.310212.216.1السويد6

168.74.03.71387.79442.635.0سويسرا7

2,730.04.14.5918.08120.840.9اليابان8

365.03.93.91267.611743.646.8هولندا9

2,729.09.49.912123.911543.344.8فرنسا10

204.07.710.110918.89521.828.0فنلندا11

7,002.04.65.010010.5869.210.7الواليات المتحدة12

1,837.18.512.218417.914432.225.9أسبانيا13

114.23.95.01367.610020.220.7الدنمارك14

195.54.84.31189.110525.129.5النمسا15

1,602.05.35.68613.97514.927.5المملكة المتحدة16

381.88.28.312618.910656.554.7بلجيكا17

b4.83.318013.7 b138 b20.5 b33.8 b 9.1لوكسمبورغ18

82.63.85.41179.61085.58.8نيوزيلندا19

1,673.66.89.416521.613254.850.8إيطاليا20

4,250.08.48.511913.58956.557.8ألمانيا22

427.48.910.324324.519660.148.1اليونان24

824.03.54.07610.0770.91.2جمهورية كوريا26

427.87.75.913816.212653.350.3البرتغال29

371.17.27.215317.511256.353.9جمهورية التشيك32

316.87.57.110819.110745.147.1هنغاريا36

2,344.313.815.711629.811252.049.0بولندا37

353.113.415.812026.610372.373.9سلوفاكيا42

1,367.33.23.31186.21382.32.7المكسيك52

تنمية بشرية متوسطة
2,445.09.98.610618.710944.232.6تركيا84

T6.06.711212.59832.032.4 34,366.6منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الجدول



ترتيب دليل التنمية البشرية

a معدالت البطالةb التوظيف وفقا للنشاط االقتصادي
التوظيف في القطاع غير الرسمي كنسبة مئوية 

cمن التوظيف في القطاع غير الزراعي عدد العاطلين 
عن العمل
)باآلالف(

اإلجمالي
)كنسبة من 

القوى العاملة(

اإلناص
)كنسبة من 
معدل الذكور(

اإلجمالي 
)باآلالف(

الزراعة
)%(

الصناعة
)%(

الخدمات
 سنة)%(

المسح

 كال
الجنسين

)%(
اإلناث
)%(

الذكور
)%( 1996–2005 d1996–2005 d1996–2005 d1996–2005 d1996–2005 d1996–2005 d1996–2005 d
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... الوصول إلى الموارد الالزمة لتحقيق مستوى معيشة مالئم ...21

البطالة والعمل في القطاع غير الرسمي في دول منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي

تنمية بشرية مرتفعة
........1585(.)2015.6683,386هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

........2469.01122,49422276إسرائيل23

........1165.3982,26703070سنغافورة25

........585.811194693753سلوفينيا27

........195.314833852471قبرص28

........e....14612177 7بروناي دار السالم30

........149.811813231770باربادوس31

................f1.1 f173 f 15الكويت33

........127.514214922968مالطا34

........133.954843834156قطر35

g40 g31 g46 g 1,14110.61359,639124752003األرجنتين38

........412.31181,77983359اإلمارات العربية المتحدة39

h36 h44 h31 h 4406.91395,9051323641996شيلي40

....................16البحرين41

........1338.31011,474142957ليتوانيا43

........527.98160753461إستونيا44

........g12 g26 g62 g 998.7931,036التفيا45

g5 g22 g74 g2000302534 15512.21611,115أوروغواي46

........22912.71201,573172954كرواتيا47

1266.61921,7771522632000201722كوستاريكا48

........1810.212216141878جزر البهاما49

....................4سيشيل50

........881.91294,642211959كوبا51

........33410.1952,98093457بلغاريا53

........g4 g19 g74 g 28......أنتيغوا وباربودا57

........g6 g11 g82 g 282....53عمان58

........508.019052572864ترينيداد وتوباغو59

........7057.2839,147323038رومانيا60

........3275.22745,91352174العربية السعودية61

13710.31731,1881617672004332935بنما62

........3703.61009,987153053ماليزيا63

........f1.5 f325 f4,701 g21 g35 g40 g 68بيالروس64

529.62844901032572004869موريشيوس65

5,7757.810568,1691030602004121112االتحاد الروسي67

........i 15714.4141931581428ألبانيا68

........32437.3105545203248مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

8,2648.917284,5962121582003373142البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
........311.08026241854الدومينيكا71

........1316.416459111853سانت لوسيا72

........6598.41407,182341749كازاخستان73

1,82315.81279,9941120692004464547فنزويال74

i2004 g58 g59 g55 g 2,40611.817418,217221959كولومبيا75

i2004444 1,6017.29120,680192456أوكرانيا76

....4961.48036,302432037200272تايالند78

h48 h50 h47 h 71617.92543,3151621631997جمهورية الدومينيكان79

........1211.023078281755بيليز80

........737,400441816..8,3904.2الصين81

........35142459......غرانادا82

........42436.4911,108461738آرمينيا83

........1214.02007361575سورينام85

........4342274......األردن86

g56 g55 g57 g 43711.41433,400124762004بيرو87

الجدول
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البطالة والعمل في القطاع غير الرسمي في دول منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي21

....................116لبنان88

g40 g44 g37 g 3347.91863,892821702004اإلكوادور89

h72 h73 h71 h 2,6197.49932,8753715481995الفلبين90

h39 h53 h 9550–1994........48614.2132تونس91

........35152056......سانت فنست وغرينادين93

........2,55611.517019,760253045إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

....h66 h 2068.11512,2473216531995باراغواي95

........27913.8851,74554936جورجيا96

........240282348......غوايانا97

........g39 g12 g49 g 3698.51253,850أذربيجان98

........6237.72166,943342339سريالنكا99

........86141950....2جزر المالديف100

........13010.92071,063181864جامايكا101

h57 h69 h46 h 1846.8442,5261924571997السلفادور103

h43 h41 h43 h 1,47515.31037,7982126531997الجزائر104

........9262.113142,316581725فيتنام105

........21226.771578162558األراضي الفلسطيني المحتلة106

h78 h77 h78 h 10,8549.115594,9484418381998إندونيسيا107

63811.72904,822302743200322724الجمهورية العربية السورية108

g55 g59 g52 g 13512.21651,9533118402000نيكاراغوا110

1047.3691,31941164320048511مولدوفا111

g45 g59 g42 g 2,24111.031118,1193020502003مصر112

........8,885391935......أوزبكستان113

........f3.3 f120 f951401644 33مونغوليا114

h58 h66 h74 h 1084.11972,5443921401997هندوراس115

1868.51161,8075310372003433945قرغيزستان116

g5 g28 g67 g1997 h64 h74 h55 h 2225.51612,091بوليفيا117

........1723.41964,769392038غواتيماال118

4,38526.610011,6221025652004161615جنوب إفريقيا121

................f2.7 f121 f 51طاجيكستان122

........14423.8123567232250بوتسوانا124

........22133.8138432311256ناميبيا125

i1995 h45 h47 h44 h 1,22611.01069,603442036المغرب126

g67 g13 g20 g,i2000 g56 g57 g55 g 16,6344.3100308,760الهند128

........g85 g4 g11 g 2,165....38جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

........5031.81476,243701119كمبوديا131

........f....18,359631225 i 190ميانمار132

........8,300551431......غانا135

04706670–3,5667.719438,8824221372003باكستان136

........21639.3153353571523ليسوتو138

........2,0024.311744,322521435بنغالديش140

........g79 g6 g21 g 1781.8857,459نيبال142

........3834.51608,09978715مدغشقر143

........g61 g9 g23 g 4687.5825,806الكاميرون144

........692.8302,34572423بابوا غينيا الجديدة145

........511139........هايتي146

h72 h83 h59 h 1,6741920621999....1,276كينيا148

........g2 g8 g80 g 77......جيبوتي149

................2986.063زمبابوي151

........46911.5663,622541135اليمن153

........3463.21569,25769822أوغندا154

الجدول
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تنمية بشرية منخفضة
........g4 g19 g77 g 82......إريتيريا157

........g3 g22 g75 g 5,229......نيجيريا158

9135.113216,915823152001434146تنزانيا )الجمهورية المتحدة(159

h72 h87 h66 h 1991..............غينيا160

........g90 g3 g7 g 160.6383,143رواندا161

....................e 19أنغوال162

h93 h97 h87 h 1992..............بنين163

........50812.0923,53070723زامبيا165

................e14.0 e88 e 1بروندي167

g93 g3 g5 g2004414836 1,6545.031220,843إثيوبيا169

h74 h95 h60 h 1993..............تشاد170

g21 g21 g21 g 2003..............جمهورية إفريقيا الوسطى171

....h74 h 1999............192موزامبيق172

2004718063........2278.8153ماليزيا173

....e............2000 h77 h 7بوركينا فاسو176

مالحظات
ال يمكن مقارنة البيانات بشكل أكيد بين الدول كونه تم جمعها 

من مصادر مختلفة، وبالتالي يمكن أن تختلف البيانات عن 
التعريف الرسمي للبطالة والقطاع غير الرسمي

تشير البيانات إلى تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة إال في   .a
حال تم اإلشارة إلى غير ذلك

قد ال تشير بيانات القطاع غير الرسمي إلى نفس سنة بيانات   .b
التوظيف والبطالة، ونتيجة لذلك فاألرقام الواردة غير 

متكافئة.
قد ال تشير بيانات القطاع غير الرسمي إلى نفس سنة بيانات   .c
التوظيف والبطالة، ونتيجة لذلك فاألرقام الواردة غير متكافئة

تشير البيانات إلى آخر سنة خالل الفترة المبينة  .d
تشير البيانات إلى المتقدمين بطلبات عمل  .e

تشير البيانات إلى عدد العاطلين عن العمل المسجلين  .f
تشير البيانات إلى سنة أو فترة غير تلك المبينة أو تختلف عن   .g

التعريف الرسمي أو تشير إلى جزء من الدولة فقط
البيانات من شارم وراني 2007  .h

تشمل الخدمات األشخاص الذين يعملون في منظمات   .i
ومؤسسات دولية و/أو األشخاص المصنفين وفقا لنشاطهم 

االقتصادي

المصادر
2007b األعمدة 3-1: منظمة العمل الدولية
األعمدة 7-4: منظمة العمل الدولية 2005

األعمدة 11-8:  مكتب اإلحصاء التابع لمنظمة العمل الدولية 
2007 إال إذا تم ذكر غير ذلك.
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... مع الحفاظ عليها لألجيال المقبلة ...22

 الطاقة والبيئة

تنمية بشرية مرتفعة
12.10.50.50.25.6-2.5..29,43066.4100آيسلندا1

5.915.930.793.92.60.2..26,6576.5100النرويج2

0.2-42.3-4.821.321.31,636.8..11,84930.4100أستراليا3

....3.412.533.63,101.3..18,4085.9100كندا4

9.581.99.76.72.33.4..6,75162.7100آيرلندا5

(.)4.513.066.9275.31.6..1.9100-16,670السويد6

b10.3 b100..8.30.930.912.20.70.4 8,669سويسرا7

(.)0.8-1.468.2248.7-6.4..8,45921.8100اليابان8

5.811.710.83.70.20.4..7,19632.7100هولندا9

c24.6 c100..5.98.028.3155.510.20.5 8,231فرنسا10

1.173.9225.03.10.1-3.8..17,37433.2100فنلندا11

4.625.333.13,030.944.40.1..14,24011.9100الواليات المتحدة12

4.935.9179.244.42.2-6.9..6,41263.3100إسبانيا13

7.914.711.85.00.60.8..6,9677.4100الدنمارك14

7.32.946.738.60.90.2..8,25627.7100النمسا15

7.322.211.828.52.30.6..6,75615.9100المملكة المتحدة16

0.1-0.1-5.210.322.06.7..8,98633.4100بلجيكا17

0.1(.)6.177.533.50.9..16,63021.1100اللوكسمبورغ18

5.125.031.083.15.90.5..10,2386.7100نيوزيلندا19

d36.1 d100..8.2-2.533.999.816.01.3 6,029إيطاليا20

........11.56.4....6,40134.4هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

6.231.631.7110.83.40.2..7,44210.4100ألمانيا22

6,92462.8970.27.34.78.31.70.20.7إسرائيل23

7.411.129.137.54.50.9..5,63060.1100اليونان24

0.00.0(.)8,68567.71000.04.430.63.4سنغافورة25

0.1-1.1-6.363.562.7-4.2..7,710178.3100جمهورية كوريا26

5.410.662.812.60.80.4......7,262سلوفينيا27

5.98.518.91.70.10.5....5,71897.2قبرص28

9.841.337.86.81.5-7.1..4,92569.9100البرتغال29

0.7-0.4-52.82.8....8,84280.9990.0بروني دار السالم30

....(.)4.0........3,30485.0باربادوس31

(.)4.030.834.326.50.2......6,720جمهورية التشيك32

6.7(.)15,42375.01000.01.963.10.30.1الكويت33

......7.547.91.1....5,54253.4مالطا34

......(.)....19,840101.8710.2قطر35

5.940.621.519.81.80.6....4,0706.7هنغاريا36

5.174.830.091.93.10.2....3,7936.9بولندا37

0.4-22.4-2,71470.6951.87.415.812.1330.2األرجنتين38

12,00041.5920.42.215.73.73.10.71.8اإلمارات العربية المتحدة39

3,347138.7990.26.111.921.5161.28.60.4شيلي40

......11,93252.3990.01.821.50.6البحرين41

(.)3.945.340.119.30.1......5,335سلوفاكيا42

4.560.533.521.01.50.5......3,505ليتوانيا43

3.5113.253.922.81.20.4......6,168إستونيا44

5.6122.647.429.41.70.4......2,923التفيا45

2,40852.4950.210.45.38.615.16.04.4األوروغواي46

5.612.038.221.40.20.1......3,818كرواتيا47

0.4-1.7-1,87654.4990.110.02.946.823.9كوستاريكا48

....e87.0........51.55.2 6,964جزر البهاما49

e88.2........88.90.40.00.0 2,716سيشيل50

24.727.16.62.1....1,3800.6960.5كوبا51

0.5-47.8-5.58.533.7642.4....2,13046.5المكسيك52

3.044.732.836.33.00.6....10.3-4,582بلغاريا53

الجدول
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e115.3........14.70.10.00.0 3,333سانت كيتس ونيفس54

e30.8........5.0(.)0.00.0 327تونغا55

0.12.20.00.0....22.2970.2-3,147الجماهيرية العربية الليبية56

....e-10.7........21.40.1 1,346أنتيغوا وباربودا57

0.00.0(.)(.)29.9-5,07983.2960.13.0عمان58

0.3-0.1-5.344.12.3-4,92167.1990.01.3ترينيداد وتوباغو59

0.0(.)4.580.927.763.7....19.9-2,548رومانيا60

28.21.327.30.00.0-6,90257.9970.82.0المملكة العربية السعودية61

0.1-0.8-1,80751.0850.58.413.557.742.9بنما62

0.4-14.9-5.163.6208.9-3,196129.6980.64.1ماليزيا63

2.489.638.078.95.20.5......3,508بيالروس64

0.3-(.)18.20.4....1,775147.2940.1موريشويس65

0.1-0.3-43.121.9..5.3......2,690البوسنة والهرسك66

1.60.0-2.028.347.98,087.9......6,425االتحاد الروسي67

(.)5.955.229.07.90.1....1,84782.3ألبانيا68

4.613.735.89.10.00.0......3,863مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

0.5-423.3-6.757.24,777.0-2,34039.5976.56.8البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
0.5-(.)61.30.5........1,129170.7دومينيكا71

27.90.20.00.0........1,879136.6سانت لوسيا72

0.2-0.9-1.986.71.233.4......4,320كازاخستان73

0.6-43.1-3,77023.6990.42.60.554.1477.1فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

e3.1866.310.929.658.5607.3-7.1-0.1 1,074كولومبيا75

2.011.716.595.83.00.2......3,727أوكرانيا76

e103.0........60.41.70.42.1 619ساموا77

e141.1990.64.9-14.028.4145.2-14.5-0.6 2,020تايالند78

....1,536197.7930.77.67.028.413.8الجمهورية الدومينيكة79

....e13.8........72.516.5 686بيليز80

1,684212.4998.54.4108.621.21,972.9401.51.7الصين81

....(.)12.2........1,963225.0غرينادا82

1.2-0.6-5.6122.810.02.8......1,744أرمينيا83

6.26.413.2101.85.00.3....2,122109.5تركيا84

94.7147.80.00.0........9.9-3,437سورينام85

1,73853.41000.03.64.30.90.80.00.0األردن86

0.1-14.1-92744.6727.710.930.053.7687.4بيرو87

f0.20.8 2,691374.61000.03.529.913.31.4لبنان88

1.4-29.6-17.739.2108.5-1,09277.3901.34.8اإلكوادور89

2.2-34.1-12.724.071.6-67768.88116.27.9الفلبين90

1,31393.7990.18.222.26.810.64.14.3تونس91

e44.9........54.710.00.20.1 926فيجي92

1.5(.)27.40.1........1,030114.1سانت فنسنت وغرينادينز93

13.66.8110.80.00.0-2,460126.7971.83.1إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

0.8-26.8-2.046.5184.8-1,14699.3860.96.4باراغواي95

....4.1236.339.727.6......1,577جورجيا96

....f 76.7151.0........1,090155.3غويانا97

....11.39.4..2.5......2,796أذربيجان98

1.2-4.2-420127.0666.78.313.829.919.3سريالنكا99

0.00.0(.)3.0........539385.6جزر المالديف100

0.1-0.1-18.231.33.4-2,697160.8870.32.5جامايكا101

20.70.80.33.0........529330.1الرأس األخضر102

1.4-0.8-3.114.43.0-73262.7801.47.0السلفادور103

88940.7980.66.04.51.022.84.91.8الجزائر104

560324.28413.24.226.539.7129.335.72.5فيتنام105

f0.00.0 1.50.1..........513األراضي الفلسطينية المحتلة106
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e75.054101.24.1-0.148.8885.0-280.7-1.6 476إندونيسيا107

1,78488.4901.93.419.92.54.60.91.6الجمهورية العربية السورية108

g-21.38.841.30.00.0 1.3......2,060تركمانستان109

1.4-13.5-2.342.751.9-52537.1691.75.2نيكاراغوا110

2.040.810.03.30.10.2......1,554مولدوفا111

e93.0981.54.9-2.20.10.70.23.5 1,465مصر112

0.811.18.033.02.50.5......1,944أوزبكستان113

0.7-12.4-6.5102.5....25.2651.0-1,260منغوليا114

2.5-27.4-3.941.546.5-73079.4622.74.8الهندوراس115

3.392.34.58.70.30.3......2,320قرغيزستان116

0.4-40.6-10.654.2587.4-49342.1643.34.5بوليفيا117

1.1-8.1-3.636.339.4-532100.0792.76.4غواتيماال118

(.)1.5-1,1285.4480.74.93.184.5217.8الغابون119

e18.4........36.14.40.00.0 206فانوتاو120

h20.8 h7014.03.7-4.57.692.00.00.0 4,818جنوب إفريقيا121

(.)(.)2.1139.62.94.1......2,638طاجيكستان122

e-23.8........28.40.30.00.0 99سان تومي وبرنسيبي123

i.. i391.18.640.021.1119.4-17.8-0.9 ..بوتسوانا124

i.. i341.410.2-16.59.376.6-11.0-0.8 ..ناميبيا125

13.99.843.60.80.1-65284.7854.510.3المغرب126

e0........58.216.3-2.3-0.8 52غينيا اإلستوائية127

61877.656487.25.537.122.8677.037.60.4الهند128

e13.8........77.621.7-6.0-1.4 107جزر سليمان129

e80.0........69.9161.4-11.7-0.5 126جمهورية الو الديمقراطية الشعبية130

e-44.42010.9....59.2104.5-25.0-1.3 10كمبوديا131

1.2-70.0-49.0322.2....129111.51145.1ميانمار132

e126.7........68.032.01.60.4 229بوتان133

e3.3........2.90.1-0.1-3.9 31جزر القمر134

1.7-19.3-22.34911.35.418.324.255.2-289غانا135

1.6-6.3-56461.65471.14.27.72.519.0الباكستان136

e60.0........0.32.7-1.5-2.4 112موريتانيا137

i.. i111.9....0.30.1(.)4.0 ..ليسوتو138

0.1-2.6-2.1203.23.345.465.8224.7-229الكونغو139

0.1-0.1-154111.03296.210.57.26.78.7بنغالديش140

i.. i........31.55.40.71.0 ..سوازيالند141

1.6-11.8-86104.83318.14.018.425.436.4نيبال142

0.4-8.5-22.1128.4....565.71515.2مدغشقر143

0.9-33.0-4.445.6212.5-2568.9478.74.5الكاميرون144

e28.1........65.0294.4-20.9-0.4 620بابوا غينيا الجديدة145

0.6-0.1-39.93.81.1-17.6365.56.2-61هايتي146

0.8-88.4-116123.13025.43.733.228.4675.5السودان147

0.3-1.9-3.86.235.2-16926.11429.42.1كينيا148

....e-46.8........0.20.1 260جيبوتي149

e..........53.78.0-1.7-1.2 294تيمور-ليشته150

1.4-46.9-13.445.3175.4-10.1348.72.6-924زمبابوي151

2.9-3.0-26.97.13.9-1021.0175.13.1توغو152

6.01.05.50.00.0-20834.23613.22.8اليمين153

e61.5924.6....18.436.3-13.0-1.8 63أوغندا154

e30.7........41.74.70.30.4 98غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
0.5-6.8-20670.2337.86.528.245.086.7السنغال156

0.3-0.7-15.415.5....203.5..67إريتيريا157

2.4-61.5-1.94671.11.422.712.2110.9-157نيجيريا158

1.0-61.8-12.539.9352.6-694.51134.21.3جمهورية تنزانيا المتحدة159

الجدول
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مالحظات
بسبب االختالفات في التعريف القانوني للمخالفات؛ ال يمكن   .a

مقارنة البيانات بين البالد بشكل كامل.
البيانات إبتداء من 4 إبريل 2007وتشير إلى سنة إسقاط كل   .b

الجرائم )ما لم يحدد غير ذلك(.
تم جمع لبيانات خالل إحدى السنوات المحددة.  .c

البيانات إبتداء من يناير 2007.  .d
تبدأ البيانات من مايو 2007 ما لم يحدد غير ذلك.  .e

تشير البيانات إلى سنة ما عدا تلك المحددة، أو إلى تعريف   .f
يختلف عن التعريف القياسي، أو إلى جزء من البلد فقط.

تستبقي البلد عقوبة اإلعدام.  .g
تم إلغاء عقوبة اإلعدام للجرائم العادية.  .h

تم إلغاء عقوبة اإلعدام عمليا وإن لم تكن قد ألغت من   . i
القانون. لم يتم إعدام منذ السنة المذكورة.

البيانات محملة مباشرة من  .j 
http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/ 

highest_to_lowest_rates.php
في عام 2005؛ ذكرت لجنة برلمانية لحقوق اإلنسان أن   .k

%2.7 من السجناء في سجون صنعاء المركزية كانوا من 
النساء.

في عام 2005؛ كان %2.7 من سجناء سجون صنعاء   .l 
المركزية من النساء. 

المصدر
العمود 1:  تم حسابه على أساس بيانات عن استهالك الوقود 

التقليدي وإجمالي احتياجات الطاقة من األمم المتحدة 
.2007d

.2007d العمود 2: األمم المتحدة
العمود 3:  تم حسابه على أساس بيانات من األمم المتحدة 

.2007d
العمود 4:  وكالة الطاقة الدولية 2002 ووكالة الطاقة الدولية 

.2006
العمود 5: وكالة الطاقة الدولية 2006.

العمودان 6 و7:  البنك الدولي 2007b, استنادا على بيانات من 
وكالة الطاقة الدولية.

العمود 8: منظمة األغذية والزراعة 2005.

العمودان 9 و10:  تم حسابها على أساس بيانات من منظمة 
األغذية والزراعة 2005.

e3.6........27.467.2-6.8-0.6 87غينيا160

e24.0........19.54.81.63.4 31رواندا161

0.2-18.7-12.447.4591.0-220161.91513.53.3أنغوال162

1.9-9.7-8172.3226.53.325.821.323.5بنين163

e14.9711.8....36.234.0-4.9-0.8 100مالوي164

0.9-66.7-7.8199.51.50.457.1424.5-721زامبيا165

29.132.7104.11.80.1-2247.7509.13.7ساحل العاج166

e-4.3........5.91.5-1.4-3.2 22بوروندي167

0.3-69.2-55.858.91,336.1-42.1653.82.2-92جمهورية الكونغو الديمقراطية168

0.9-21.1-1560.82.85.811.9130.0..36إثيوبيا169

e-31.3........9.5119.2-11.9-0.6 11تشاد170

e-12.5........36.5227.6-4.5-0.1 28جمهورية إفريقيا الوسطى171

0.2-7.5-545856.1618.62.6105.824.6192.6موزامبيق172

e36.7........10.3125.7-15.0-0.7 41مالي173

e-13.0........1.012.7-6.8-2.3 40النيجر174

e4.8........73.720.7-1.4-0.4 44غينيا-بيساو175

e55.0712.4....29.067.9-3.6-0.3 31بوركينا فاسو176

0.6-2.9-38.527.5........54.7-24سيراليون177

j1,569.0 j4.6..27.921,147.8-1,381.7-0.4 68..1,221الدول النامية

0.6-583.6-27.55,541.6..........119الدول األقل نموا

0.6-88.0-7.2877.7..3.4......1,841الدول العربية

75.50.1-28.64,579.3..........1,599شرق آسيا والمحيط الهادي

j45.0 j6.2..45.99,159.0-686.3-0.5 90..2,043أمريكا الالتينية والكاريبي

14.2911.812.50.1..5.1......628جنوب آسيا

j547.0 j....26.85,516.4-549.6-0.6 26..478جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

(.)38.38,856.522.7..2.6......4,539وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

30.910,382.467.90.1..5.3..100..8,795منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

31.29,480.8105.60.1..5.3..100..10,360منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

0.1-366.8-36.224,327.1..5.0..99..7,518تنمية بشرية مرتفعة

0.2-462.4-23.310,799.6..4.5..72..1,146تنمية بشرية متوسطة

0.5-379.5-29.84,076.5......25..134تنمية بشرية منخفضة

29.29,548.4107.10.1..5.2..100..10,210دخل مرتفع

0.2-683.1-33.823,132.3..4.2..90..2,039دخل متوسط

0.6-676.2-23.96,745.6......45..449دخل منخفض

j..76 j1,577.0 j4.8 j..30.3 j39,520.3 j-1,252.7 j-0.2 2,701العالم
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تنمية بشرية مرتفعة
2.23.63.02.732.624.60.00.064.572.60.00.10.00.0أيسلندا1

21.532.14.02.439.844.19.216.148.536.64.84.10.00.0النرويج2

87.5122.040.044.537.131.116.918.91.51.24.54.30.00.0أستراليا3

209.4272.011.610.336.935.826.129.612.211.53.94.69.38.8كندا4

10.415.333.317.647.056.018.122.70.61.01.01.60.00.0أيرلندا5

47.652.26.25.030.828.51.21.613.112.711.617.237.436.2السويد6

25.027.21.40.653.847.16.510.210.510.53.77.124.722.5سويسرا7

444.5530.517.421.157.447.49.913.32.32.01.11.211.915.0اليابان8

0.31.43.21.41.3(.)66.881.813.410.036.540.246.143.1هولندا9

227.8276.08.95.238.333.111.414.92.11.75.14.335.942.6فرنسا10

29.235.018.214.135.130.67.510.33.23.915.619.617.217.3فنلندا11

1,927.52,340.323.823.740.040.722.821.82.01.53.23.28.39.0الواليات المتحدة12

91.1145.221.214.151.049.15.520.52.42.54.53.515.510.3أسبانيا13

17.919.634.018.945.741.810.222.40.33.06.413.20.00.0الدنمارك14

25.134.416.311.842.442.220.724.010.99.79.811.60.00.0النمسا15

212.2233.929.716.138.936.222.236.30.20.30.31.78.19.1المملكة المتحدة16

49.256.721.79.038.140.216.624.90.10.21.52.822.621.9بلجيكا17

3.64.831.71.745.966.212.024.70.20.30.71.20.00.0لوكسمبورج18

13.816.98.211.828.840.328.318.930.723.84.05.10.00.0نيوزيلندا19

148.0185.29.98.957.344.226.438.13.84.30.62.30.00.0إيطاليا20

10.718.151.536.849.447.70.012.10.00.00.50.30.00.0هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(21

356.2344.736.123.735.535.815.423.40.41.31.33.511.212.3ألمانيا22

0.00.0(.)(.)12.119.519.839.277.351.20.26.63.03.7إسرائيل23

22.231.036.428.957.757.10.67.61.02.14.03.30.00.0اليونان24

99.880.30.019.70.00.00.00.00.00.0(.)13.430.10.2سنغافورة25

93.4213.827.423.153.645.02.912.80.60.20.81.014.817.9جمهورية كوريا26

5.67.325.420.231.735.813.612.74.54.14.86.721.521.0سلوفينيا27

1.62.63.71.595.996.30.00.00.01.60.40.60.00.0قبرص28

17.727.215.512.366.058.50.013.84.52.414.010.80.00.0البرتغال29

1.82.60.00.06.829.792.269.60.00.01.00.70.00.0بروناي دار السالم30

............................باربادوس31

49.045.264.244.718.322.110.717.00.20.50.03.96.714.3جمهورية التشيك32

8.528.10.00.040.166.559.833.50.00.00.10.00.00.0الكويت33

0.80.923.80.076.2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0مالطا34

0.00.0(.)6.315.80.00.012.115.787.884.30.00.00.1قطر35

28.627.821.411.129.826.031.243.60.40.41.34.012.513.0هنغاريا36

99.993.075.558.713.323.89.013.20.10.22.25.10.00.0بولندا37

46.163.72.11.445.736.740.850.43.44.63.73.54.12.8األرجنتين38

0.00.0(.)22.546.90.00.039.927.960.172.10.00.00.0اإلمارات العربية المتحدة39

14.129.618.413.945.839.210.623.86.27.019.015.50.00.0شيلي40

4.88.10.00.026.523.273.576.80.00.00.00.00.00.0البحرين41

21.318.836.722.521.118.423.931.20.82.20.82.414.724.8سلوفاكيا42

16.28.64.92.342.229.128.928.80.72.41.88.327.831.9ليتوانيا43

9.65.159.959.331.715.512.815.70.00.12.012.10.00.0إستونيا44

7.84.76.31.345.329.730.628.85.46.18.530.20.00.0التفيا45

0.158.659.40.03.126.819.924.215.40.00.0(.)2.32.9أوروغواي46

9.18.99.07.553.450.724.226.73.66.13.44.00.00.0كرواتيا47

2.03.80.10.548.351.40.00.014.441.136.67.00.00.0كوستاريكا48

............................جزر البهاما49

............................سيشيل50

0.134.920.30.00.0(.)16.810.20.80.264.173.40.26.0كوبا51

124.3176.52.84.967.058.818.625.05.24.95.94.70.61.6المكسيك52

28.820.132.134.633.724.618.714.00.62.00.63.713.324.3بلغاريا53

... مع الحفاظ عليها ألجيال المستقبل ..

مصادر الطاقة 23 الجدول
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............................سانت كيتس ونيفيس54

............................تونغا55

11.519.00.00.063.872.235.127.00.00.01.10.80.00.0الجماهيرية العربية الليبية56

............................أنتيغوا وباربودا57

4.614.00.00.046.633.353.466.70.00.00.00.00.00.0عمان58

6.012.70.00.021.413.677.886.20.00.00.80.20.00.0ترينيداد وتوباغو59

62.438.320.722.729.224.646.236.41.64.71.08.50.03.8رومانيا60

0.00.0(.)(.)61.3140.30.00.064.763.635.336.40.00.0العربية السعودية61

1.52.61.30.057.171.70.00.012.812.328.316.10.00.0بنما62

23.361.34.49.655.843.329.241.81.50.89.14.50.00.0ماليزيا63

0.54.80.00.0(.)(.)42.226.65.62.462.227.929.763.7بيالروس64

............................موريشيوس65

7.05.059.455.329.026.65.57.43.79.52.33.70.00.0البوسنة والهرسك66

878.3646.720.716.031.020.641.854.11.62.41.41.13.66.1االتحاد الروسي67

2.72.423.71.045.268.17.60.69.219.313.69.60.00.0ألبانيا68

2.72.757.648.740.633.20.02.31.65.10.05.60.00.0مقدونيا )جمهورية يوغسالفيا السابقة(69

134.0209.57.26.543.942.22.48.013.313.931.126.50.41.2البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
............................الدومينيكا71

............................سانت لوسيا72

73.752.454.252.628.214.514.533.50.91.30.20.10.00.0كازاخستان73

43.960.91.10.143.250.447.238.17.210.61.20.90.00.0فنزويال )الجمهورية البوليفارية(74

24.728.612.49.442.043.313.621.49.612.022.314.40.00.0كولومبيا75

251.7143.232.026.024.110.336.547.10.40.70.10.27.916.1أوكرانيا76

............................ساموا77

43.9100.08.711.245.245.511.625.91.00.533.416.50.00.0تايالندا78

4.17.40.34.074.875.10.00.10.72.224.218.60.00.0جمهورية الدومينيكان79

............................بيليز80

863.21,717.261.263.312.818.51.52.31.32.023.213.00.00.8الصين81

............................كندا82

0.027.7(.)(.)7.92.63.10.048.916.645.252.31.76.0أرمينيا83

53.085.231.926.444.635.15.426.74.65.613.66.30.00.0تركيا84

............................سورينام85

0.00.0(.)3.57.10.00.095.378.52.919.51.71.00.1األردن86

10.013.81.56.758.553.54.110.69.012.826.916.40.00.0بيرو87

2.35.60.02.493.792.90.00.01.91.84.42.30.00.0لبنان88

6.110.40.00.075.983.53.74.47.05.713.55.10.00.0اإلكوادور89

26.244.75.013.645.935.40.05.920.020.729.224.40.00.0الفلبين90

5.58.51.40.057.550.022.336.60.10.218.713.30.00.0تونس91

............................فيجي92

............................سانت فنسنت وجزر غريندين93

68.8162.50.90.771.947.525.450.50.80.91.00.50.00.0إيران )الجمهورية اإلسالمية(94

........................3.14.0باراغواي95

12.33.24.80.547.125.336.933.55.317.03.720.10.00.0جورجيا96

............................جويانا97

0.00.0(.)(.)26.013.80.30.045.238.654.758.70.21.9أذربيجان98

5.59.40.10.724.043.20.00.04.93.271.052.90.00.0سريالنكا99

............................جزر المالديف100

2.93.81.11.082.486.50.00.00.30.316.212.20.00.0جاميكا101

............................جزر الرأس األخضر102

32.044.40.00.019.822.648.132.40.00.0(.)2.54.60.0السلفادور103

0.10.10.20.00.0(.)23.934.82.62.040.631.756.766.0الجزائر104

9.61.93.677.746.70.00.0(.)24.351.39.115.811.324.3فيتنام105

............................األراضي الفلسطينية المحتلة106
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مصارد الطاقة  23

103.2179.53.814.233.236.617.917.11.53.743.628.50.00.0إندونيسيا107

0.00.0(.)(.)86.365.311.733.02.01.7(.)11.717.90.0الجمهورية العربية السورية108

0.00.00.00.0(.)19.616.31.50.038.026.562.475.00.3تركمنستان109

2.13.30.00.029.241.40.00.017.38.153.250.50.00.0نيكاراجوا110

10.03.620.02.149.319.032.869.00.20.20.42.10.00.0مولدوفيا111

31.961.32.41.570.549.221.145.32.71.93.32.30.00.0مصر112

0.00.0(.)(.)46.447.07.32.221.812.170.084.61.21.1أوزبكستان113

3.42.673.675.024.522.70.00.00.00.01.31.70.00.0منغوليا114

2.931.151.00.00.08.14.062.042.00.00.0(.)2.43.9هندوراس115

7.62.833.219.740.522.519.922.111.343.80.10.10.00.0قيرغيزستان116

2.85.30.00.046.556.222.625.83.74.027.214.00.00.0بوليفيا117

4.58.00.03.128.840.50.00.03.43.567.953.20.00.0جواتيماال118

1.21.70.00.028.231.07.26.14.94.159.758.80.00.0الجابون119

............................فاناتو120

91.2127.672.972.011.612.21.62.80.10.211.410.52.42.3جنوب أفريقيا121

5.63.511.21.336.842.624.814.025.441.50.00.00.00.0طاجيكستان122

............................سان تومي وبرينسيبي123

33.124.10.00.0(.)(.)1.31.939.431.526.936.50.00.0بوتسوانا124

0.0..13.5..10.3..0.0..66.8..0.2..1.4..ناميبيا125

6.713.816.832.376.160.20.62.81.61.04.73.30.00.0المغرب126

............................غينيا االستوائية127

319.9537.333.238.719.623.93.15.41.91.741.729.40.50.8الهند128

............................جزر سليمان129

............................جمهورية الو الشعبية الديمقراطية130

0.0..73.2..0.1..0.0..26.6..0.0..4.8..كمبوديا131

10.714.70.60.66.913.77.114.41.01.884.469.60.00.0ميانمار132

............................بوتان133

............................جزر القمر134

5.38.90.00.018.928.70.00.09.25.173.166.00.00.0غانا135

43.476.34.85.325.221.923.233.03.43.543.235.50.20.8باكستان136

............................موريتانيا137

............................ليسوتو138

1.11.20.00.026.538.20.00.04.02.569.456.30.00.0الكونغو139

12.824.22.21.414.719.129.044.70.60.553.534.30.00.0بنجالديش140

............................سوازيالندا141

5.89.20.82.04.59.20.00.01.32.393.486.60.00.0نيبال142

............................مدغشقر143

5.07.00.00.019.516.60.00.04.54.875.978.60.00.0الكاميرون144

............................بابوا غينيا الجديدة145

1.62.50.50.020.523.20.00.02.50.976.575.80.00.0هايتي146

10.618.40.00.017.519.90.00.00.80.681.779.50.00.0السودان147

12.517.20.70.416.819.10.00.04.05.978.474.60.00.0كينيا148

............................جيبوتي149

............................تيمور الشرقية150

9.49.736.623.18.77.10.00.04.05.250.461.90.00.0زيمبابوي151

1.42.00.00.015.618.20.00.00.60.382.679.40.00.0توغو152

2.66.70.00.097.098.80.00.00.00.03.01.20.00.0اليمن153

............................أوغندا154

............................غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
2.23.00.03.139.255.30.20.40.02.060.639.20.00.0السنغال156

0.0..64.8..(.)..0.0..35.2..0.0..0.8..إريتريا157

15.013.94.67.50.50.779.878.00.00.0(.)70.9103.80.1نيجيريا158

0.27.66.30.00.61.40.791.092.10.00.0(.)9.820.4تنزانيا )الجمهورية المتحدة(159

الجدول
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............................غينيا160

............................رواندا161

6.39.90.00.023.228.57.06.21.01.568.863.80.00.0أنجوال162

93.264.70.00.0(.)1.72.60.00.05.833.30.00.00.0بنين163

............................ماالوي164

5.57.14.01.312.69.60.00.012.510.773.478.70.00.0زامبيا165

4.47.80.00.024.823.90.017.82.61.672.158.30.00.0ساحل العاج166

............................بوروندي167

11.917.01.81.510.13.20.00.04.13.784.092.50.00.0الكونجو )الجمهورية الديمقراطية(168

15.221.60.00.06.68.20.00.00.61.192.890.60.00.0أثيوبيا169

............................تشاد170

............................جمهورية أفريقيا الوسطى171

7.210.20.50.04.65.20.00.20.311.294.485.40.00.0موزمبيق172

............................مالي173

............................النيجر174

............................غينيا بيساو175

............................بوركينا فاسو176

............................سيراليون177

T ..T ..30.332.530.531.09.414.12.72.926.318.00.81.4الدول النامية

................T ..T ........17.4الدول األقل نموا

T 237.4T 477.11.11.359.554.233.940.20.70.44.83.80.00.0الدول العربية

................T ..T ........25.1شرق آسيا والمحيط الهادي

T ..T ..4.54.851.948.716.821.77.99.017.714.30.71.1أمريكا الالتينية والكاريبي

T 456.2T 818.923.926.127.728.39.017.91.91.737.125.30.40.6جنوب آسيا

................T ..T ........13.8جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

T 1,751.5T 1,266.327.622.629.820.536.146.01.42.21.22.14.07.0وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

T 4,525.5T 5,547.623.520.442.040.518.621.82.92.73.13.59.911.0منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

T 4,149.4T 5,101.122.219.942.340.619.021.72.92.63.03.410.611.6منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

T 5,950.8T 6,981.221.718.340.939.322.826.02.82.93.43.98.39.5تنمية بشرية مرتفعة

T ..T 3,816.736.840.624.725.112.913.82.02.522.716.81.01.2تنمية بشرية متوسطة

................T ..T ........13.1تنمية بشرية منخفضة

T 4,300.4T 5,423.221.719.042.941.519.522.72.82.52.93.210.211.0دخل مرتفع

T 3,556.4T 4,594.431.634.331.028.321.721.72.33.111.410.12.12.4دخل متوسط

T ..T ....23.3..20.6..11.6..2.3..41.8..0.5دخل منخفض

Tf 8,757.7Tf 11,433.925.3g 25.3g 36.8g 35.0g 19.1g 20.7g 2.5g 2.6g 10.3g 10.0g 6.0g 6.3العالم

مالحظات
يتكون مجموع موارد الطاقة الرئيسية من االنتاج احمللي   .a
والواردات ومخزونات الطاقة البحرية الدولية والتغير في 

اخملزونات، وتشكل جزءاً من مقياس استهالك الطاقة 

التجاري. ومن املمكن في بعض األمثلة أن يساوي مجموع 

احلصص املائة ألنه لم يتم حذف توليد الطاقة عن طريق 

ضخ من محطات الطاقة الكهرومائية.

كانت نسبة الطاقة املتجددة في عام 2005 12.6%   .b
من إجمالي الطاقة، %17 منها عن طريق توليد الطاقة 

باحملطات الكهرومائية، و%1 طاقة شمسية، و%3 طاقة 

احلرارة اجلوفية، والكتلة األحيائية والفضالت %79، وتتفاوت 

هذه احلصص بني الدول املنفردة.

الفحم ومنتجات الفحم  .c
النفط اخلام وسوائل الغاز الطبيعي واملواد اخلام واملنتجات   .d

النفطية 

تتكون الكتلة األحيائية، والتي يشار إليها أيضا بالوقود   .e
التقليدي، من مواد احليوانات والنباتات (احلطب، بقايا 

النباتات، اإليثانول، مواد ووفضالت احليوانات، ومحاليل 

الكبريت القليوية. بينما تتكون الفضالت من النفايات 

احلضرية (النفايات الناجمة عن السكان وقطاعات اخلدمات 

التجارية والعامة التي جتمعها السلطات احمللية للتخلص 

منها في موقع مركزي إلنتاج احلرارة و/أو الكهرباء) إضافة إلى 

النفايات الصناعية

البيانات هي مجموع البيانات العاملية وفقا لوكالة الطاقة   .f
الدولية 2007.

مت حساب البيانات وفقا للمجموع الدولي كما هو صادر عن   .g
وكالة الطاقة الدولية 2007.

 المصادر
 العمودان 1-2: وكالة الطاقة الدولية 2007.

األعمدة 3-14: تم حسابها بناء على بيانات موارد الطاقة الرئيسية 
من وكالة الطاقة الدولية 2007



ترتيب دليل التنمية البشرية

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

اإلجمالي
)مليون طن ثاني 
أكسيد الكربون(

التغير السنوي
)%(

الحصة من إجمالي 
)%(bالعالم

لكل فرد 
)طن ثاني أكسيد 

الكربون(

كثافة الكربون للطاقة
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
لكل وحدة مستخدمة من الطاقة
)كيلو طن ثاني أكسيد الكربون 

 لكل كيلوطن مكافئ نفط(

كثافة الكربون للنمو
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون لكل وحدة من 
الناتج المحلي اإلجمالي 
)كيلو طن ثاني أكسيد 
الكربون لكل مليون، 

2000، تعادل القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي(

انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون من  

الكتلة األحيائية 
cمن الغابات

)مليون طن ثاني أكسيد 

الكربون/ السنة(

مخزونات 
الكربون في 

الكتلة األحيائية 
dفي الغابات

)مليون طن كربون(

199020042004–1990199020041990200419902004199020042005–19902005
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انبعاثات ومخزون ثاني أكسيد الكربون ... مع الحفاظ عليها ألجيال المستقبل ...24

تنمية بشرية مرتفعة
0.11.5-7.97.60.930.640.320.24(.)(.)2.02.20.7آيسلندا1

15.6344.0-33.287.511.70.10.37.819.11.543.170.310.53النرويج2

8,339.0..278.5326.61.21.21.116.316.23.182.820.810.58أستراليا3

....415.8639.03.81.82.215.020.01.992.380.660.69كندا4

1.019.8-30.642.32.70.10.18.810.52.942.780.550.31آيرلندا5

30.21,170.0-49.553.00.50.20.25.85.91.040.980.260.21السويد6

6.1154.0-0.40.20.16.25.41.711.490.210.17-42.740.4سويسرا7

118.51,892.0-1,070.71,257.21.24.74.38.79.92.402.360.370.36اليابان8

1.225.0-0.60.59.48.72.111.730.410.30(.)141.0142.0هولندا9

44.21,165.0-363.8373.50.21.61.36.46.01.601.360.290.23فرنسا10

22.5815.7-51.265.82.00.20.210.312.61.761.730.460.45فنلندا11

499.518,964.0-4,818.36,045.81.821.220.919.320.62.502.600.680.56الواليات املتحدة12

28.3392.0-212.1330.34.00.91.15.57.62.332.320.310.33إسبانيا13

1.026.0-49.852.90.50.20.29.79.82.782.640.420.33الدمنارك14

....57.669.81.50.30.27.48.62.302.100.320.29النمسا15

4.2112.0-579.4586.90.12.62.010.09.82.732.510.470.34اململكة املتحدة16

3.765.3-0.40.310.19.72.051.740.450.34(.)100.6100.7بلجيكا17

0.59.0-25.925.02.772.370.780.48(.)(.)9.911.31.0اللوكسمبورغ18

....22.631.62.80.10.16.77.71.651.790.390.35نيوزيلندا19

51.9636.0-389.7449.71.11.71.66.97.82.632.440.320.30إيطاليا20

....26.237.43.10.10.14.65.52.462.180.230.19هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

h808.3-1.34.3 h2.812.3 h9.82.75 h2.320.58 h0.38-74.91,303.0 980.4أملانيا22

....33.171.28.20.10.26.910.42.743.430.390.47إسرائيل23

1.758.7-72.496.62.40.30.37.18.83.263.170.490.43اليونان24

....45.152.21.10.20.214.912.33.372.040.990.48سنغافورة25

32.2258.0-241.2465.46.61.11.65.69.72.602.180.570.51جمهورية كوريا26

i16.22.6 j0.1 i0.16.2 i8.12.462.260.51 i0.43-8.5147.1 12.3سلوفينيا27

0.12.8-6.89.23.022.580.520.45(.)(.)4.66.73.2قبرص28

8.9113.8-42.358.92.80.20.24.35.62.392.220.300.31البرتغال29

1.239.3....23.024.03.203.27(.)(.)5.88.83.7بروني دار السالم30

............4.14.7(.)(.)1.11.31.3باربادوس31

i116.9-1.3 j0.6 i0.413.4 i11.43.202.571.03 i0.66-12.6326.3 138.4جمهورية التشيك32

....1.81..43.499.39.20.20.320.337.15.133.95الكويت33

6.36.12.882.700.530.360.00.1(.)(.)2.22.50.7مالطا34

........12.252.923.90.10.224.979.31.762.93قطر35

6.2173.0-0.40.30.25.85.62.102.170.500.37-60.157.1هنغاريا36

44.1895.6-0.81.51.19.18.03.483.351.240.68-347.6307.1بولندا37

109.7141.72.10.50.53.43.72.382.220.380.31121.62,411.0األرجنتني38

0.716.6-54.7149.112.30.20.527.234.12.433.401.191.57اإلمارات العربية املتحدة39

105.91,945.9-35.662.45.40.20.22.73.92.532.230.470.38شيلي40

....11.716.93.20.10.124.223.92.432.261.921.30البحرين41

i36.3-1.5 j0.2 i0.18.4 i6.72.451.980.96 i0.51-9.8202.9 44.3سلوفاكيا42

i13.3-3.1 j0.1 i(.)5.7 i3.81.921.450.67 i0.32-6.3128.9 21.4ليتوانيا43

i18.9-2.0 j0.1 i0.116.1 i14.03.963.662.46 i1.12..167.2 24.9إستونيا44

i7.1-3.7 j0.1 i(.)4.8 i3.02.151.540.85 i0.28-13.9230.9 12.7التفيا45

....1.21.61.741.910.180.19(.)(.)3.95.52.9األوروغواي46

i23.52.9 j0.1 i0.13.9 i5.32.592.660.52 i0.48-10.8192.4 17.4كرواتيا47

1.01.51.441.730.150.173.4192.8(.)(.)2.96.48.5كوستاريكا48

......0.46....7.66.7(.)(.)1.92.00.2جزر البهاما49

0.130.440.03.7....1.66.7(.)(.)0.10.527.2سيشيل50

34.7347.0-....1.40.10.13.02.31.912.41-32.025.8كوبا51

....413.3437.80.41.81.55.04.23.322.650.650.46املكسيك52

18.3263.0-3.10.30.18.45.52.612.251.290.72-75.342.5بلغاريا53

الجدول
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....0.200.22....1.53.2(.)(.)0.10.16.3سانت كيتس ونيفس54

....0.150.16....0.81.1(.)(.)0.10.13.7تونغا55

0.06.4....37.859.94.20.20.29.19.33.273.29اجلماهيرية العربية الليبية56

....0.540.46....4.86.0(.)(.)0.30.42.7أنتيغوا وباربودا57

....0.16.313.62.252.610.520.88(.)10.330.914.3عمان58

16.932.56.60.10.113.924.92.802.881.982.050.223.6ترينيداد وتوباغو59

566.5(.)3.00.70.36.74.22.482.340.990.54-155.190.4رومانيا60

254.8308.21.51.11.115.913.63.782.191.181.020.017.5اململكة العربية السعودية61

1.31.82.102.220.290.289.8620.0(.)(.)3.15.75.8بنما62

55.3177.515.80.20.63.07.52.443.130.560.763.43,510.0ماليزيا63

i64.9-2.6 j0.4 i0.29.2 i6.62.432.421.96 i1.03-20.0539.0 94.6بيالروس64

3.9(.)0.210.24....1.42.6(.)(.)1.53.28.5موريشويس65

i15.619.2 j(.) i0.11.1 i4.01.063.31....-10.9175.5 4.7البوسنة والهرسك66

i1,524.1-1.9 j8.8 i5.3 13.410.62.562.381.61 i1.1771.832,210.0 1,984.1االحتاد الروسي67

0.752.0-2.21.22.731.550.730.26(.)(.)3.5-7.33.7ألبانيا68

i10.4-0.2 j(.) i(.)5.2 i5.13.633.860.91 i0.830.020.3 10.6مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

209.5331.64.20.91.11.41.81.561.620.220.241,111.449,335.0البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
....0.170.26....0.81.5(.)(.)0.10.15.8دومينيكا71

....0.240.38....1.22.2(.)(.)0.20.49.1سانت لوسيا72

i200.2-1.9 j1.1 i0.7 15.713.33.253.653.30 i2.070.2136.7 259.2كازاخستان73

....117.4172.53.40.50.66.06.62.673.071.031.20فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

0.50.30.21.61.22.321.940.300.1923.88,062.2-58.053.6كولومبيا75

i329.8-3.8 j2.6 i1.111.5 i7.02.862.351.59 i1.18-60.5744.5 600.0أوكرانيا76

....0.190.16....0.80.8(.)(.)0.10.21.5ساموا77

95.7267.912.80.40.91.74.22.182.760.380.5617.8716.0تايالند78

0.11.32.22.312.560.310.330.082.0(.)9.619.67.5اجلمهورية الدومينيكة79

0.390.440.059.0....1.62.9(.)(.)0.30.811.0بيليز80

334.96,096.0-2,398.95,007.17.810.617.32.13.82.773.111.300.70الصني81

....0.230.29....1.32.7(.)(.)0.10.25.6غرينادا82

i3.6-0.1 j(.) i(.)1.0 i1.20.861.710.65 i0.310.418.1 3.7أرمينيا83

18.0816.8-146.2226.03.90.60.82.63.22.762.760.480.45تركيا84

0.810.780.05,692.0....4.55.2(.)(.)1.82.31.9سورينام85

0.13.12.92.912.520.840.660.02.3(.)10.216.54.4األردن86

....21.031.53.50.10.11.01.12.112.380.250.22بيرو87

1.8..0.13.34.23.943.011.240.92(.)9.116.35.6لبنان88

....16.729.35.40.10.11.62.22.732.900.500.60اإلكوادور89

43.980.55.90.20.30.71.01.681.820.190.22111.2970.7الفلبني90

0.99.8-13.322.95.20.10.11.62.32.402.630.350.32تونس91

....i0.24 0.22....1.11.2(.)(.)0.81.12.3فيجي92

....0.160.29....0.81.7(.)(.)0.10.210.4سانت فنسنت وغرينادينز93

1.7334.0-218.3433.37.01.01.54.06.43.172.970.850.93إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

....0.50.70.731.040.120.18(.)(.)2.34.26.1باراغواي95

i3.9-6.2 j0.1 i(.)2.8 i0.81.731.381.39 i0.32-4.6210.0 15.1جورجيا96

1,722.0..0.630.47....1.51.9(.)(.)1.11.42.0غويانا97

i31.3-3.1 j0.2 i0.16.9 i3.82.992.421.92 i1.060.057.9 49.8أذربيجان98

0.20.60.681.220.090.153.240.0(.)(.)3.811.514.8سريالنكا99

............0.72.5(.)(.)0.20.726.5جزر املالديف100

3.34.02.702.601.041.060.234.0(.)(.)8.010.62.4جامايكا101

0.67.9-0.080.11....0.30.7(.)(.)0.10.315.2الرأس األخضر102

....0.50.91.031.370.140.20(.)(.)2.66.29.7السلفادور103

6.0114.0-77.0193.910.80.30.73.05.53.235.890.560.99اجلزائر104

72.51,174.0-21.498.625.80.10.30.31.20.881.960.280.47فيتنام105

............0.2..(.)....0.6..األراضي الفلسطينية احملتلة106



ترتيب دليل التنمية البشرية

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

اإلجمالي
)مليون طن ثاني 
أكسيد الكربون(

التغير السنوي
)%(

الحصة من إجمالي 
)%(bالعالم

لكل فرد 
)طن ثاني أكسيد 

الكربون(

كثافة الكربون للطاقة
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
لكل وحدة مستخدمة من الطاقة
)كيلو طن ثاني أكسيد الكربون 

 لكل كيلوطن مكافئ نفط(

كثافة الكربون للنمو
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون لكل وحدة من 
الناتج المحلي اإلجمالي 
)كيلو طن ثاني أكسيد 
الكربون لكل مليون، 

2000، تعادل القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي(

انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون من  

الكتلة األحيائية 
cمن الغابات

)مليون طن ثاني أكسيد 

الكربون/ السنة(

مخزونات 
الكربون في 

الكتلة األحيائية 
dفي الغابات

)مليون طن كربون(

199020042004–1990199020041990200419902004199020042005–19902005

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ

300  تقرير التنمية البشرية 2008/2007

انبعاثات ومخزون ثاني أكسيد الكربون24

213.8378.05.50.91.31.21.72.192.170.540.532,271.55,897.0إندونيسيا107

....35.968.46.50.20.23.03.83.083.711.111.11اجلمهورية العربية السورية108

i41.74.1 j0.1 i0.17.0 i8.82.482.681.54 i..-0.217.4 28.0تركمانستان109

0.70.71.251.220.240.2445.4716.0(.)(.)2.64.03.7نيكاراغوا110

i7.7-5.3 j0.1 i(.)4.8 i1.83.032.272.23 i1.05-0.713.2 20.9مولدوفا111

0.67.1-75.4158.17.80.30.51.52.32.372.780.480.58مصر112

i137.81.4 j0.5 i0.55.5 i5.32.622.553.55 i3.07-1.712.4 118.1أوزبكستان113

2.711.9016.9573.9....4.73.1(.)(.)1.0-10.08.5منغوليا114

....0.51.11.071.970.190.36(.)(.)2.67.613.8الهندوراس115

i5.7-4.0 j(.) i(.)2.4 i1.12.182.061.26 i0.65-0.812.6 11.0قرغيزستان116

0.90.81.981.400.400.3189.45,296.0(.)(.)5.57.01.9بوليفيا117

0.61.01.141.610.170.2525.0498.0(.)(.)5.112.210.0غواتيماال118

6.41.04.820.810.960.165.93,643.0(.)(.)5.5-6.01.4الغابون119

....0.160.15....0.50.4(.)(.)0.10.12.4فانوتاو120

331.8436.82.31.51.59.19.83.643.331.030.990.0823.9جنوب إفريقيا121

i5.0-6.3 j0.1 i(.)3.7 i0.82.261.502.38 i0.680.12.8 20.6طاجيكستان122

0.320.310.04.6....0.60.5(.)(.)0.10.12.8سان تومي وبرنسيبي123

1.72.41.712.300.270.235.1141.5(.)(.)2.24.37.0بوتسوانا124

0.198.1230.9(.)0.01.20.021.85(.)(.)..2.5(.)ناميبيا125

9.5240.0-23.541.15.40.10.11.01.43.493.590.290.34املغرب126

0.281.573.9115.0....0.310.5(.)(.)..0.15.4غينيا اإلستوائية127

40.82,343.0-681.71,342.16.93.04.60.81.21.892.340.480.44الهند128

....0.230.21....0.50.3(.)(.)0.20.20.6جزر سليمان129

0.050.1326.41,487.0....0.10.2(.)(.)0.21.332.4جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

0.0280.61,266.0......(.)(.)(.)(.)0.50.51.3كمبوديا131

156.63,168.0....0.10.20.400.69(.)(.)4.39.89.2ميامنار132

7.3345.0-........0.10.2(.)(.)0.10.415.9بوتان133

0.080.090.20.8....0.10.1(.)(.)0.10.12.4جزر القمر134

0.30.30.710.860.150.1640.9496.4(.)(.)3.87.26.5غانا135

68.0125.66.00.30.40.60.81.571.690.390.4122.2259.0الباكستان136

0.700.440.96.6....1.30.8(.)(.)0.2-2.62.6موريتانيا137

..........................ليسوتو138

0.51.01.113.330.380.8614.25,181.0(.)(.)1.23.514.4الكونغو139

15.437.110.10.10.10.10.31.201.630.120.151.231.0بنغالديش140

0.130.200.223.4....0.50.8(.)(.)0.41.08.9سوازيالند141

26.9485.0-0.10.110.340.030.08(.)(.)(.)0.63.027.3نيبال142

0.080.1950.83,130.0....0.10.1(.)(.)0.92.713.6مدغشقر143

0.10.30.320.550.070.1272.11,902.0(.)(.)1.63.89.9الكاميرون144

....0.310.19....0.70.4(.)(.)2.42.40.1بابوا غينيا اجلديدة145

0.10.20.630.800.070.140.28.3(.)(.)1.01.85.5هايتي146

0.20.30.510.590.190.1748.91,530.7(.)(.)5.410.46.6السودان147

0.30.30.470.630.220.305.5334.7(.)(.)5.810.65.8كينيا148

0.220.250.00.4....1.00.5(.)(.)0.40.40.3جيبوتي149

............0.2..(.)....0.2..تيمور-ليشته150

1.60.81.771.130.580.4234.2535.0(.)2.60.1-16.610.6زمبابوي151

....0.20.40.520.860.130.29(.)(.)0.82.314.8توغو152

i21.18.3 j(.) i0.1 0.91.03.253.311.15 i1.250.05.1 10.1اليمني153

0.060.0512.1138.2....0.1(.)(.)(.)0.81.88.9أوغندا154

0.533.2-0.120.12....0.20.2(.)(.)0.20.33.6غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
0.40.41.401.810.280.286.8371.0(.)(.)3.15.04.2السنغال156

....0.17......0.2..(.)....0.8..إريتيريا157

45.3114.010.80.20.40.50.90.641.150.590.92181.61,401.5نيجيريا158

0.10.10.240.230.170.18167.32,254.0(.)(.)2.34.36.2جمهورية تنزانيا املتحدة159

الجدول
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0.090.0715.9636.0....0.20.1(.)(.)1.01.32.3غينيا160

2.144.1-0.070.06....0.10.1(.)(.)0.50.60.6رواندا161

0.50.70.740.830.250.2937.64,829.3(.)(.)4.67.95.0أنغوال162

....0.10.30.430.960.160.29(.)(.)0.72.416.7بنني163

0.130.145.6161.0....0.10.1(.)(.)0.61.05.3مالوي164

0.30.20.450.330.310.2344.41,156.1(.)(.)0.5-2.42.3زامبيا165

9.01,864.0-0.50.31.220.740.260.20(.)(.)0.3-5.45.2ساحل العاج166

....0.040.05....(.)(.)(.)(.)0.20.20.9بوروندي167

0.330.130.070.06293.123,173.0(.)0.1(.)(.)3.4-4.02.1جمهورية الكونغو الدميقراطية168

0.10.10.200.380.070.1313.4252.0(.)(.)3.08.012.1إثيوبيا169

0.030.015.6236.0....0.0(.)(.)(.)0.9-0.10.1تشاد170

0.050.0613.72,801.0....0.10.1(.)(.)0.20.32.0جمهورية إفريقيا الوسطى171

0.10.10.140.250.120.115.7606.3(.)(.)1.02.28.4موزامبيق172

0.070.057.1241.9....(.)(.)(.)(.)0.40.62.4مالي173

0.160.131.712.5....0.10.1(.)(.)1.01.21.1النيجر174

0.210.240.561.0....0.20.2(.)(.)0.20.32.1غينيا-بيساو175

0.130.0819.1298.0....0.10.1(.)(.)1.01.10.7بوركينا فاسو176

....0.100.27....0.10.2(.)(.)0.31.014.1سيراليون177

T 6,831.1T 12,303.35.730.142.51.72.42.342.590.640.565,091.5190,359.7الدول النامية

T 74.1T 146.37.00.30.50.20.2....0.140.171,097.850,811.2الدول األقل نموا

T 733.6T 1,348.46.03.24.73.44.53.022.940.750.8644.42,393.3الدول العربية

T 3,413.5T 6,682.06.815.023.12.13.5....0.900.632,293.827,222.9شرق آسيا والمحيط الهادي

T 1,087.7T 1,422.62.24.84.92.52.62.252.190.400.361,667.097,557.2أمريكا الالتينية والكاريبي

T 990.7T 1,954.67.04.46.70.81.31.942.340.490.46-49.33,843.5جنوب آسيا

T 454.8T 663.13.32.02.31.01.0....0.550.571,153.658,523.2جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

T 4,182.0T 3,168.0-2.018.410.910.37.92.712.511.490.97-165.937,592.0وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

T 11,205.2T 13,318.61.349.446.010.811.52.472.420.540.45-999.759,956.6منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
T 10,055.4T 12,137.51.544.341.912.013.22.422.390.520.45-979.645,488.9منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

T 14,495.5T 16,615.81.063.957.39.810.12.452.400.600.4889.8152,467.3تنمية بشرية مرتفعة

T 5,944.4T 10,215.25.126.235.21.82.52.392.760.830.613,026.586,534.2تنمية بشرية متوسطة

T 77.6T 161.77.70.30.60.30.3....0.240.36858.041,254.0تنمية بشرية منخفضة

T 10,572.1T 12,975.11.646.644.812.113.32.442.400.530.46-937.454,215.3دخل مرتفع

T 8,971.5T 12,162.92.539.542.03.44.02.572.760.950.653,693.1170,735.6دخل متوسط

T 1,323.4T 2,083.94.15.87.20.80.9....0.470.431,275.156,686.1دخل منخفض

Tb 22,702.5Tb 28,982.72.0100.0100.04.34.52.642.630.680.554,038.1282,650.1العالم

مالحظات
تشير البيانات إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من   .a

استهالك الوقود األحيائي الصلب والسائل والغازي ومن 

احتراق الغاز الناجم عن إنتاج اإلسمنت. والقيم األصلية 

الواردة مت توفيرها باألطنان املترية، ولتحويل هذه القيم إلى 

أطنان مترية من ثاني أكسيد الكربون مت اختيار عامل حتويل 

يبلغ 3.664 (الوزن اجلزيئي النسبة 12/44).

ال يضم مجموع انبعاثات العالم انبعاثات ثاني أكسيد   .b
الكربون الواردة في مجموع االنبعاثات الوطنية مثل تلك 

الواردة من خزانات الوقود أو تأكسد منتجات غير الوقود 

الهيدروكربوني (اإلسفلت مثال)، واالنبعاثات الناجتة عن دول 

غير واردة في جداول املؤشرات. وتساوي هذه املؤشرات تقريبا 

%5 من إجمالي العالم. وبالتالي ال يصل مجموع حصص 
الدول الفردية معا إلى 100%.

اتشير إلى صافي اإلنبعاثات أو اإلنحباسات بسبب التغير في   .c
مخزون الكربون في الكتلة األحيائية للغابات، ويشير الرقم 

اإليجابي إلى انبعاثات الكربون بينما يشير الرقم السلبي 

إلى انحباس الكربون، كما يفترض أن كل التغيرات السلبية 

في مخزون الكربون كانت على شكل انبعاثات

اتشير إلى الكتلة األحيائية احلية فقط - فوق وحتت األرض،   .d
وال تشمل الكربون في احلطب أو التربة أو القمامة.

تشمل موناكو  .e
f.  تشمل ساموا األمريكية، غوام، بورتوريكو، جزر تركس 

وكايكوس وجزر فيرجني األمريكية.

تشمل سان مارينو.  .g
تشير البيانات إلى مجموع اإلنبعاثات من جمهورية أملانيا   .h

الفيدرالية السابقة واجلمهورية الدميقراطية األملانية 

السابقة عام 1990.

في حال عدم توفر بيانات 1990 مت اختيار بيانات السنة   .i
األقرب لها بني عامي 1991 و1992.

تشير إلى فترة 2004-1992  .j

 المصادر
األعمدة 1 و2 و4-7: تم حسابها بناء على بيانات مركز تحليل 

 بيانات ثاني أكسيد الكربون 2007. 
العمود 3: تم حسابه بناًء على البيانات الواردة في العمودين 

 1 و2.
العمود 12: تم حسابه بناء على بيانات منظمة األغذية والزراعة 

2007b، وتم حساب المجموع الكلي لمكتب تقرير التنمية 

 البشرية من قبل منظمة األغذية والزراعة.
العمود 13: منظمة األغذية والزراعة 2007b وتم حساب 

المجموع الكلي لمكتب تقرير التنمية البشرية من قبل منظمة 
األغذية والزراعة.
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... بينما نحافظ عليها لألجيال المقبلة ...25

 وضع المعاهدات البيئية الدولية الرئيسية

تنمية بشرية مرتفعة
200119932002199419891989200219851997آيسلندا1

200119932002199319861988200219961996النرويج2

19921998199319871989200419942000..أستراليا3

200119922002199219861988200120031995كندا4

200319942002199619881988200119961997آيرلندا5

200219932002199319861988200219961995السويد6

200219932003199419871988200319841996سويسرا7

200319932002199319881988200219961998اليابان8

200219932002199419881988200219961995هولندا9

200319942002199419871988200419961997فرنسا10

200419942002199419861988200219961995فنلندا11

2000..199219981993198619882001..الواليات املتحدة12

200219932002199319881988200419971996إسبانيا13

200219932002199319881988200320041995الدمنارك14

200219942002199419871989200219951997النمسا15

200319932002199419871988200519971996اململكة املتحدة16

200419962002199619881988200619981997بلجيكا17

200219942002199419881988200320001997اللوكسمبورغ18

200519932002199319871988200419962000نيوزيلندا19

200419942002199419881988200119951997إيطاليا20

..................هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

200319932002199319881988200219941996أملانيا22

1996..199620041995199219922001..إسرائيل23

200419942002199419881988200619951997اليونان24

19972006199519891989200519941999..سنغافورة25

19961999..200019932002199419921992جمهورية كوريا26

200219952002199619921992200419952001سلوفينيا27

200319971999199619921992200519882000قبرص28

200419932002199319881988200419971996البرتغال29

19901993200219962002........بروني دار السالم30

200219942000199319921992200419931997باربادوس31

200119932001199319931993200219962000جمهورية التشيك32

19942005200219921992200619861997..الكويت33

200719942001200019881988200119931998مالطا34

200719962005199619961996200420021999قطر35

200419942002199419881989200120021999هنغاريا36

200319942002199619901990200119982001بولندا37

200019942001199419901990200519951997األرجنتني38

19952005200019891989200219821998..اإلمارات العربية املتحدة39

200019942002199419901990200519971997شيلي40

19942006199619901990200619851997..البحرين41

200319942002199419931993200219962002سلوفاكيا42

200319952003199619951995200620032003ليتوانيا43

..2005..200419942002199419961996إستونيا44

200419952002199519951995200420042002التفيا45

200119942001199319891991200419921999األوروغواي46

200219961999199619921992200719952000كرواتيا47

200719942002199419911991200719921998كوستاريكا48

200419941999199319931993200519832000جزر البهاما49

200419922002199219931993200219911997سيشيل50

200219942002199419921992200119841997كوبا51

200219932000199319871988200319831995املكسيك52

200019952002199619901990200419962001بلغاريا53
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199319921992200419931997..20011993سانت كيتس ونيفس54

199819981998200219951998..20031998تونغا55

200519992006200119901990200519841996اجلماهيرية العربية الليبية56

200319931998199319921992200319891997أنتيغوا وباربودا57

200319952005199519991999200519891996عمان58

200019941999199619891989200219862000ترينيداد وتوباغو59

200319942001199419931993200419961998رومانيا60

19942005200119931993200219961997..اململكة العربية السعودية61

200219951999199519891989200319961996بنما62

200319942002199419891989200219961997ماليزيا63

200220002005199319861988200420062001بيالروس64

200219922001199219921992200419941996موريشويس65

20002007200219931993200119942002..البوسنة والهرسك66

19942004199519861988200219972003..االحتاد الروسي67

200519942005199419991999200420032000ألبانيا68

200519982004199719941994200419942002مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

200319942002199419901990200419881997البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
200419932005199419931993200319911997دومينيكا71

200519932003199319931993200219851997سانت لوسيا72

1997..199519991994199819982001..كازاخستان73

1998..2002199420051994198819892005فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

200319952001199419901993200119821999كولومبيا75

200219972004199519861988200119992002أوكرانيا76

200219942000199419921992200219951998ساموا77

200519942002200319891989200519822001تايالند78

200619982002199619931993200719821997اجلمهورية الدومينيكة79

200419942003199319971998200219831998بيليز80

200519932002199319891991200419961997الصني81

19911997..200419942002199419931993غرينادا82

200419932003199319991999200320021997أرمينيا83

1998..1997199119912001..20032004تركيا84

19972006199619971997200219982000..سورينام85

200319932003199319891989200419951996األردن86

1995..2004199320021993198919932005بيرو87

19942006199419931993200319951996..لبنان88

1995..2003199320001993199019902004اإلكوادور89

200619942003199319911991200419842000الفلبني90

200319932003199319891989200419851995تونس91

200119931998199319891989200119821998فيجي92

200319962004199619961996200519931998سانت فنسنت وغرينادينز93

200319962005199619901990200619821997إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

200419941999199419921992200419861997باراغواي95

19941999199419961996200619961999..جورجيا96

19931997..19942003199419931993..غويانا97

1998..2005199520002000199619962004أذربيجان98

200419932002199419891989200519941998سريالنكا99

200219921998199219881989200620002002جزر املالديف100

200119951999199519931993200719831997جامايكا101

200519952006199520012001200619871995الرأس األخضر102

200319951998199419921992200119841997السلفادور103

200419932005199519921992200619961996اجلزائر104

200419942002199419941994200219941998فيتنام105

..................األراضي الفلسطينية احملتلة106
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 وضع المعاهدات البيئية الدولية الرئيسية25

200419942004199419921992200119861998إندونيسيا107

1997..2004199620061996198919892005اجلمهورية العربية السورية108

1996....19951999199619931993..تركمانستان109

200219951999199519931993200520001998نيكاراغوا110

200319952003199519961996200420071999مولدوفا111

200319942005199419881988200319831995مصر112

1995....19931999199519931993..أوزبكستان113

200319931999199319961996200419961996منغوليا114

200019952000199519931993200519931997الهندوراس115

1997..2005200020031996200020002006قرغيزستان116

200219941999199419941994200319951996بوليفيا117

200419951999199519871989200219971998غواتيماال118

200719982006199719941994200719981996الغابون119

19932001199319941994200519991999..فانوتاو120

200319972002199519901990200219971997جنوب إفريقيا121

1997..1997199619982007..20041998طاجيكستان122

199920012001200619871998..1999..سان تومي وبرنسيبي123

200219942003199519911991200219901996بوتسوانا124

200519952003199719931993200519831997ناميبيا125

200019952002199519951995200420071996املغرب126

19971997..20002000199419882006..غينيا اإلستوائية127

200319932002199419911992200619951996الهند128

200419942003199519931993200419971999جزر سليمان129

200419952003199619981998200619981996جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

200319952002199520012001200619831997كمبوديا131

200119942003199419931993200419961997ميامنار132

19822003..200219952002199520042004بوتان133

199419941994200719941998..1994..جزر القمر134

200319952003199419891989200319831996غانا135

200119942005199419921992200119971997الباكستان136

200519942005199619941994200519961996موريتانيا137

200119952000199519941994200220071995ليسوتو138

200619962007199619941994200719821999الكونغو139

200419942001199419901990200720011996بنغالديش140

200619962006199419921992200619841996سوازيالند141

200119942005199319941994200719981996نيبال142

200319992003199619961996200520011997مدغشقر143

200319942002199419891989200119851997الكاميرون144

200519932002199319921992200319972000بابوا غينيا اجلديدة145

200019962005199620002000200119961996هايتي146

200519932004199519931993200619851995السودان147

200219942005199419881988200419891997كينيا148

200219952002199419991999200419911997جيبوتي149

2003........2006..2006..تيمور-ليشته150

199419921992200119931997..20051992زمبابوي151

200419952004199519911991200419851995توغو152

200519962004199619961996200419871997اليمني153

200119932002199319881988200419901997أوغندا154

200419942001199419901990200619841996غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
200319942001199419931993200319841995السنغال156

1996..2005199520051996200520052005إريتيريا157

200319942004199419881988200419861997نيجيريا158

200319962002199619931993200419851997جمهورية تنزانيا املتحدة159

الجدول
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200019932000199319921992200119851997غينيا160

200419982004199620012001200219821998رواندا161

20002007199820002000200619901997..أنغوال162

200519942002199419931993200419971996بنني163

200019942001199419911991200219841996مالوي164

200419932006199319901990200619831996زامبيا165

19942007199419931993200419841997..ساحل العاج166

19972001199719971997200519821997..بوروندي167

200519952005199419941994200519891997جمهورية الكونغو الدميقراطية168

200319942005199419941994200319821997إثيوبيا169

199419891994200419821996..20061994تشاد170

199519931993200219841996..20001995جمهورية إفريقيا الوسطى171

200219952005199519941994200519971997موزامبيق172

200219942002199519941994200319851995مالي173

200419952004199519921992200619821996النيجر174

19952005199520022002200219861995..غينيا-بيساو175

200319932005199319891989200420051996بوركينا فاسو176

19952006199420012001200319941997..سيراليون177
aأخرى

19831995..200220042004..2002..أفغانستان

2002................أندورا

200119932001199320032003200419951998جزر الكوك

..1985..............العراق

200419952000199419931993200420031998كريباتي

200319942005199419951995200219822003كوريا (اجلمهورية الشعبية الدميقراطية)

200220022002200019961996200219821998ليبيريا

19942004199719891989200419841999..ليشتينشتاين

200319922003199219931993200319911998جزر املارشال

19931999199419941995200519911996..ميكرونيزيا (الواليات الفيدرالية)

200019922006199219931993200419961999موناكو

200620062007200620062006200620062007اجلبل األسود

200119932001199320012001200219961998ناورو

200219961999199620032003200520061998نيوي

200319991999199920012001200219961999باالو

1999........1994..1994..سان مارينو

..20022001200120022001..20062001صربيا

19892002..20012001........الصومال

19931998200219931993200420021998..توفالو
c140190173189190190145154191إجمالي مجموعات البالد

180410035230ملعاهدات املوقعة ولم يصدق عليها بعد

مالحظات

البيانات إبتداءا من 1 يوليو 2007. تشير البيانات على سنة   
التصديق أو االنضمام أو املوافقة ما لم يحدد غير ذلك. كل 

تلك املراحل لها نفس التأثيرات القانونية. اخلط البارز يبني أن 

التوقيع لم يتليه التصديق حتى اآلن. 

a    الدول أو املناطق باإلضافة إلى الدول أو املناطق املدرجة في 
جداول املؤشر الرئيسية، التي وقعت على األقل اتفاقية 

واحدة من اتفاقيات البيئة التسعة املدرجة في هذا اجلدول                                                                                                                              

ب- بعد انفصال صربيا واجلبل األسود إلى دولتني منفصلتني 

في يونيو 2006، كل إجراءات املعاهدات )التصديق، التوقيع، 

إلخ( تظل سارية بالنسبة جلمهورية صربيا

b    تشير إلى التصديق أو القبول أو االعتماد أو االنضمام 

املصدر:

كل األعمدة: ألمم املتحدة 2007
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أشخاص نازحون 
aداخليا

)آالف(                               

bنقل األسلحة التقليدية
)1990 أسعار( الالجئون

في بلد اللجوء
)آالف(

cفي بلد المنشأ
)آالف( 

إجمالي القوات المسلحةالصادرات

الواردات
)ماليين دوالر أمريكي(

دوالر أمريكي 
ماليين  

dالحصة
آالف)%(  

الدليل
)100 = 1985(

e 2006e 2006e 20061996200620062006–200220072007

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ

306  تقرير التنمية البشرية 2008/2007

... حماية األمان الشخصي...26

الجئون وأسلحة

تنمية بشرية مرتفعة
..0........(.)(.)..آيسلندا1

2362(.)1835012..43..النرويج2

5274(.)5827684(.)69..أستراليا3

38910022716376(.)152..كندا4

1073....011..8..آيرلندا5

10412247222843(.)80..السويد6

..1877214414(.)49..سويسرا7

24099(.)8134000(.)2..اليابان8

1811711,48135350(.)101..هولندا9

281211,557825555(.)146..فرنسا10

2979(.)6058431(.)12..فنلندا11

84415404177,888301,50670..الواليات املتحدة12

52435378803114746..إسبانيا13

2274(.)701333(.)37..الدمنارك14

4073(.)10061(.)25..النمسا15

30207354621,071419157..اململكة املتحدة16

4044(.)4450(.)17..بلجيكا17

1129....40..2..اللوكسمبورغ18

973(.)780(.)5..نيوزيلندا19

293697860219150(.)27..إيطاليا20

............(.)2..هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

2135293,850924651(.)605..أملانيا22

42011889942242168118–150 إسرائيل23

14773(.)3771,45223(.)2..اليونان24

73133(.)153540(.)....سنغافورة25

687115(.)11,7591,29289(.)..جمهورية كوريا26

..7....2142(.)..سلوفينيا27

g1(.)169260(.)10100 210قبرص28

4460....7431(.)(.)..البرتغال29

7171....173......بروني دار السالم30

161........(.)....باربادوس31

2512(.)22246556..جمهورية التشيك32

16133(.)11,1611070(.)..الكويت33

2250(.)100(.)2..مالطا34

12200(.)20100(.)(.)..قطر35

3230(.)831383370..هنغاريا36

14245(.)71499224169..بولندا37

7267(.)3157530..األرجنتني38

51119(.)4742,4397(.)(.)..اإلمارات العربية املتحدة39

7675(.)111801,1250..شيلي40

11393(.)181600(.)....البحرين41

..15(.)13000(.)..سلوفاكيا42

..12(.)1115330..ليتوانيا43

..4(.)1180(.)..إستونيا44

..5....104(.)..التفيا45

2578(.)470(.)(.)..األوروغواي46

..21(.)72941400–4كرواتيا47

..0........(.)12..كوستاريكا48

1172....00(.)....جزر البهاما49

17(.)........(.)....سيشيل50

4930........134..كوبا51

g337968....238184 12–10املكسيك52

5134(.)53123200..بلغاريا53

الجدول
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..................سانت كيتس ونيفس54

........00(.)....تونغا55

..76(.)320524..اجلماهيرية العربية الليبية56

170(.)........(.)....أنتيغوا وباربودا57

42144(.)2844060(.)(.)..عمان58

3143....00(.)....ترينيداد وتوباغو59

7037(.)27411310..رومانيا60

225360(.)24111,7251480..اململكة العربية السعودية61

00....00(.)2..بنما62

10999(.)371386540..ماليزيا63

..73(.)1902540..بيالروس64

00....300(.)....موريشويس65

..12(.)180102005200البوسنة والهرسك66

1901159046,733291,02719–82االحتاد الروسي67

1127....1400(.)..ألبانيا68

..11....11800مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

288104(.)315313231..البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة 
............(.)....دومينيكا71

............(.)....سانت لوسيا72

..66(.)47170530..كازاخستان73

82167(.)14354986..فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

h(.)735733....209316 3833–1853كولومبيا75

..1331188....264..أوكرانيا76

..................ساموا77

307130(.)1333611470..تايالند78

25113....40(.)....اجلمهورية الدومينيكة79

1167....00(.)(.)..بيليز80

3011411,2743,26156422,25558..الصني81

............(.)....غرينادا82

..g114151040....44 8أرمينيا83

51582(.)120132271,51045445–954تركيا84

2100....00(.)....سورينام85

101144(.)50027611713..األردن86

g171383650(.)8063 60بيرو87

72414(.)80020122000–216لبنان88

57134....121290..اإلكوادور89

10692....13243(.)120الفلبني90

35100....35616(.)..تونس91

4148....200....فيجي92

............(.)....سانت فنسنت وغرينادينز93

54589(.)9681026308919..إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

1069....20(.)(.)..باراغواي95

..11(.)24116000–222جورجيا96

115....100....غويانا97

..i312600....67 687–579أذربيجان98

g(.)11715220....151699 600سريالنكا99

........00(.)....جزر املالديف100

3143....1025....جامايكا101

113....00(.)....الرأس األخضر102

1638....630(.)..السلفادور103

g94 j887173....13881 1,000اجلزائر104

45544....2374207179..فيتنام105

........g,k..33490 57–25األراضي الفلسطينية احملتلة106
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الجئون وأسلحة26

302109(.)35435548(.)250–150إندونيسيا107

g702122193(.)30877 305اجلمهورية العربية السورية108

..26....01100تركمانستان109

1422(.)0....2(.)..نيكاراغوا110

..7(.)12000(.)..مولدوفا111

469105(.)8889865260..مصر112

..g19000155 3أوزبكستان113

927........1(.)..منغوليا114

1272........1(.)..الهندوراس115

..13(.)2010(.)..قرغيزستان116

46167....026(.)1..بوليفيا117

g(.)700....1650 242غواتيماال118

5208....063(.)8..الغابون119

..................فانوتاو120

6258(.)35138862115..جنوب إفريقيا121

..8....11013..طاجيكستان122

............(.)....سان تومي وبرنسيبي123

9225....290(.)3..بوتسوانا124

..9....5100..ناميبيا125

201135....158649..املغرب126

145....00(.)....غينيا اإلستوائية127

1,316104(.)600158189961,67211الهند128

............(.)....جزر سليمان129

2954....2600....جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

124354(.)183300(.)..كمبوديا131

l..2031207....375202 500ميامنار132

........10800....بوتان133

............(.)....جزر القمر134

1493....451070..غانا135

..m1,044 n265293090(.)619 ..الباكستان136

16188....13320..موريتانيا137

2100....00(.)....ليسوتو138

g562100....10115 8الكونغو139

127139....5002685208بنغالديش140

........00(.)1..سوازيالند141

69276....200128300–100نيبال142

1466....190(.)....مدغشقر143

14192....351040..الكاميرون144

394....00(.)10..بابوا غينيا اجلديدة145

............21....هايتي146

105186....5,3552026862948السودان147

24175....431273500كينيا148

11367....00(.)9..جيبوتي149

..1........(.)..100تيمور-ليشته150

g,o413020....2971 570زمبابوي151

9250....262700توغو152

67105....96100..اليمني153

45225....17002722200–1200أوغندا154

1200....14100..غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
g211500....14139 64السنغال156

..202(.)45518715700–40إريتيريا157

8590....9131672..نيجيريا158

2767....485200..جمهورية تنزانيا املتحدة159

الجدول
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g31700....12121 19غينيا160

33635....499310..رواندا161

g13207900(.)107216 62أنغوال162

5111....00(.)11..بنني163

594(.)0....(.)4..مالوي164

1593....515(.)120..زامبيا165

17129....750392600ساحل العاج166

35673....1001339700بوروندي167

51106....1,1002084024613جمهورية الكونغو الدميقراطية168

15371....280978300–100إثيوبيا169

17139....1132873602تشاد170

3130....212127209جمهورية إفريقيا الوسطى171

1170....00(.)3..موزامبيق172

7143....11100..مالي173

5227....100(.)..النيجر174

9105........81..غينيا-بيساو175

11275....00(.)1..بوركينا فاسو176

11355....274300..سيراليون177

T 13,95090..........7,084..الدول النامية

T 1,781152..........2,177..الدول األقل نموا

T 2,16780..........2,001..الدول العربية

T 5,95280..............شرق آسيا والمحيط الهادي

T 1,32799..............أمريكا الالتينية والكاريبي

T 2,877113..........2,326..جنوب آسيا

T 1,102130..........2,227..جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..T 2,050..........168..وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

T 4,99569..........2,556..منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
4,02869..........2,533..منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

7,10152..25,830......2,885..تنمية بشرية مرتفعة

10,14391..........5,389..تنمية بشرية متوسطة

835146..........1,453..تنمية بشرية منخفضة

4,61174..............دخل مرتفع

..9,440..........3,267..دخل متوسط

5,413110..........3,741..دخل منخفض

Tp 23,700Tp 9,894Tp 9,894Tp 22,115Tp 26,130Tp 26,742..T 19,80173العالم

مالحظات

البيانات المحفوظة في IMDC مستندة على مصادر مختلفة.   .a
وترتبط التوقعات بمستويات عليا من عدم التأكد.

تبدأ البيانات من 10 مايو 2007. األرقام هي قيم لمؤشر   .b
االتجاه – وهو مؤشر فقط لحجم تحويالت األسلحة الدولية 
– وليس للقيمة المالية الحقيقية لمثل تلك التحويالت. وتوفر 
التقارير المنشورة عن تحويالت األسلحة معلومات جزئية؛ 
حيث ال تذكر كل التحويالت بشكل تام. والتقديرات المقدمة 

متحفظة وقد تقلل من التحويالت الفعلية لألسلحة التقليدية.
بلد المنشأ للعديد من الالجئين غير متوفرة أو مسجلة.   .c

وبالتالي قد يحدث خطأ في تقدير هذه البيانات.
حسابات باستخدام إجماليات 2002-2006 لكل البلدان   .d
والممثلين غير الحكوميين بصادرات األسلحة التقليدية 

.SIPRI 2007b الرئيسية كما تم تعريفها في
تشير البيانات لنهاية عام 2006, ما لم يحدد غير ذلك.  .e

يتضمن الرقم األعلى تقدير البدو المرحلون داخليا.  .f
تشير البيانات إلى سنة أو فترة غير تلك المذكورة.  .g

التقدير األدنى متراكم منذ 1994. والتقدير األعلى متراكم   .h
منذ 1985.

األرقام ال تتضمن 30,000 من األرمن الذين رحلوا إلى   .i
إقليم ناغورنو كاراباخ.

طبقا لحكومة الجزائر, هناك ما يقدر بـ 165,000 الجئ   .j
صحراوي في معسكرات تندوف.

يتضمن التقدير األدنى لألشخاص المهجرون داخليا فقط   .k
الذين تم طردهم بشكل رئيسي بهدم منازلهم منذ عام 2000. 

والتقدير األعلى متراكم منذ 1967.
ال يتضمن التقدير أجزاء معينة من البلد أو بعض مجموعات   .l

األناس المرحلون داخليا.
وقع ترحيل بسبب النزاعات في إقليمي بلوشستان   .m

ووزيرستان, إال أن التقديرات غير متوفرة بسبب صعوبة 
الوصول إلى تلك المناطق.

األرقام هي فقط لألفغان الذين يعيشون في معسكرات   .n
ويتلقون المعونة من اللجنة العليا لشئون الالجئين التابعة 

لألمم المتحدة.
ال يتضمن الناس المرحلون بسبب حيازات األرض أو العنف   .o

السياسي. وال يتضمن كذلك الناس المرحلون مؤخرا بسبب 
فقدهم ألعمالهم أو األشكال األخرى من كسب العيش.

البيانات هي إجماليات وفرها مصدر المعلومات الرئيسي.   .p
  

المصادر
.IDMC 2007 :1 العمود

العمودان 2 و3: اللجنة العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم 
المتحدة 2007.

.SIPRI 2007a :5العمودان 4 و
.SIPRI 2007b :6 العمود

العمود 7: تم حسابه على أساس البيانات بشأن نقل األسلحة من 
.SIPRI 2007a
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الجريمة والعدالة

تنمية بشرية مرتفعة
1.01194061928آيسلندا1

0.83,0486651979النرويج2

1.325,35312671985أستراليا3

f107 f51998 1.934,096كندا4

0.93,0807241990آيرلندا5

2.47,4508251972السويد6

2.96,1118351992سويسرا7

g ..0.579,055626اليابان8

1.021,01312891982هولندا9

f85 f41981 1.652,009فرنسا10

2.83,9547561972فنلندا11

g ..5.62,186,2307389الواليات املتحدة12

1.264,21514581995إسبانيا13

0.84,1987751978الدمنارك14

0.88,76610551968أستراليا15

f124 f6 f1998 2.188,458اململكة املتحدة16

1.59,5979141996بلجيكا17

0.976816751979لوكسمبورغ18

1.37,62018661989نيوزيلندا19

f104 f51994 1.261,721إيطاليا20

..0.611,58016820هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

1.078,5819551987أملانيا22

h 2.613,90920921954إسرائيل23

0.89,9849062004اليونان24

f350 f11.. g 0.515,038سنغافورة25

g ..2.245,882975جمهورية كوريا26

1.51,3016541989سلوفينيا27

f76 f32002 1.7580قبرص28

1.812,87012171976البرتغال29

i 1.452914081957دار السالم30

g ..7.59973675بربادوس31

2.218,95018551990جمهورية التشيك32

g ..1.03,50013015الكويت33

1.83528642000مالطا34

g ..0.8465551قطر35

2.115,72015661990هنغاريا36

1.687,90123031997بولندا37

h 9.554,47214051984األرجنتني38

g ..0.68,92728811اإلمارات العربية املتحدة39

h 1.739,91624072001شيلي40

g ....1.070195البحرين41

2.38,49315851990سلوفاكيا42

9.48,12424031998ليتوانيا43

6.84,46333341998استونيا44

h 8.66,67629261999التفيا45

5.66,94719361907أوروغواي46

1.83,5948151990كرواتيا47

6.27,78218171877كوستاريكا48

f1,5004622.. g 15.9جزر البهاما49

7.419323981993سيشيل50

g ....55,000487..كوبا51

13.0214,45019652005املكسيك52

3.111,43614831998بلغاريا53

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

aجرائم القتل الدولية
)لكل 100,000 شخص(                         

2000-2004b

نزالء السجن

السنة التي ألغت فيها البالد 
eجزئيا أو تماما عقوبة اإلعدام

إجمالي 
2007c 

  لكل  100,000 
شخص عام

2007c

إناث 
)%(

2007d

ية
شر

لب
ة ا

مي
تن

 ال
ت

شرا
مؤ

تقرير التنمية البشرية 2008/2007  311

ول
جد

ال 27

f2145471.. g 4.8سانت كيتس ونيفيس54

f12811461982 i 2.0تونغا55

g ..11,7902073..اجلماهيرية العربية الليبية56

g ..1762253..أنتيغوا وبربودا57

g ..0.62,020815عمان58

g ..3,8512963..ترينيداد وتوباغو59

2.435,42916451989رومانيا60

g ..0.928,6121326اململكة العربية السعودية61

9.611,64936471922بنما62

g ..2.435,6441417ماليزيا63

g ..8.341,5834268بيالروس64

2.52,46420561995موريشيوس65

1,5265932001..البوسنة والهرسك66

i 19.9869,81461171999اإلحتاد الروسي67

5.73,49111132007ألبانيا68

2.32,0269921991مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

h 361,40219161979..البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
g ..(.)2.8289419الدومينيكا71

g ..5033032..سانت لوسيا72

f49,2923407.. g 16.8كازاخستان73

33.219,8537461863جمهورية فنزويال البوليفارية74

62.762,21613461910كولومبيا75

7.4165,71635661999أوكرانيا76

22312392004..ساموا األمريكية77

g ..8.5164,44325617تايالندا78

12,72514331966..جمهورية الدومينيكان79

g ..1,3594872..بيليز80

f1,548,498 f118 f5.. g 2.1الصني81

i 23726511978..غرينادا82

2.52,8798932003أرمينيا83

3.865,4589132004تركيا84

i 10.31,60035661982سورينام85

f5,5891042.. g 0.9األردن86

h 5.535,64212671979بيرو87

f5,9711684.. g 5.7لبنان88

18.312,25193111906اإلكوادور89

4.389,63910882006الفلبني90

i 1991..1.226,000263تونس91

f1,11313121979 h 1.7فيجي92

g ..3673123..سانت فنسنت وغرينادين93

g ..2.9147,9262144اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية94

12.65,0638651992باراغواي95

6.211,73127621997جورجيا96

f1,5241994.. g 13.8غويانا97

2.418,25921921998أذربيجان98

i 6.723,61311441976سريالنكا99

f343 f221952 i 1.31,125جزر املالديف100

g ..34.44,9131825جامايكا101

75517851981..الرأس األخضر102

h 31.512,17617461983السلفادور103

i 1.442,00012711993اجلزائر104

g ..88,41410512..فيتنام105

g ........4.0األراضي الفلسطينية احملتلة106
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الجريمة والعدالة27

g ..1.199,946455إندونيسيا107

g ..1.110,599587اجلمهورية العربية السورية108

1999..22,000489..تركمانستان109

f5,6109871979 12.8نيكاراغوا110

f247 f51995 6.78,876مولدوفيا111

f61,845874.. g 0.4مصر112

g ....48,000184..أوزبكستان113

g ..12.86,9982694منغوليا114

11,58916131956..هندوراس115

i 8.015,74429251998قرغيزستان116

h 2.87,7108371997بوليفيا117

g ..25.57,227575غواتيماال118

....j212 j 2,750..الغابون119

f1386541980 i 0.7فاناتو120

47.5157,40233521997جنوب أفريقيا121

f10,8041644.. g 7.6طاجاكستان122

f1558221990 6.2ساو تومي وبرينسيب123

f6,2593485.. g 0.5بوتسوانا124

6.34,81426721990ناميبيا125

i 0.554,54217521993املغرب126

g ..........غينيا االستوائية127

f332,112304.. g 3.7الهند128

h 2976211966..جزر سليمان129

g ..4,0206911..جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

8,1605861989..كمبوديا131

..0.260,00012018ميامنار132

2004........بوتان133

g ....20030..جزر القمر134

i 12,7365521957..غانا135

g ..0.089,370572باكستان136

k1987 i 815263..موريتانيا137

f2,9241563.. g 50.7ليسوتو138

i 1982..91838..الكونغو139

g ..71,200503..بنغالديش140

i 13.62,73424931968سوازيالند141

3.47,1352681997نيبال142

f20,29410731958 i 0.5مدغشقر143

g ....20,000125..الكاميرون144

i 9.14,0566951950بابوا غينيا اجلديدة145

3,6704371987..هايتي146

f12,000362.. g 0.3السودان147

i 47,03613041987..كينيا148

1995..38461..جيبوتي149

1999(.)32041..تيمور الشرقية150

g ..8.418,0331393زميبابوي151

i 3,2006521960..توغو152

f83 f.. l.. g 4.014,000اليمن153

g ..7.426,126953أوغندا154

i 4503211981..غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
5,3605442004..السنغال156

g ..........إريتريا157

f40,444302.. g 1.5نيجيريا158

f43,9111133.. g 7.5جمهورية تنزانيا املتحدة159

الجدول
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g ..3,070372..غينيا160

f67,000 f691 f,j3.. g 8.0رواندا161

6,0084431992..أنغوال162

i 5,8347541987..بينني163

i 9,6567411992..ماالوي164

g ..8.114,3471203زامبيا165

f49 f22000 4.19,274ساحل العاج166

g ..7,9691063..بوروندي167

g ..30,000573..جمهورية الكونغو الدميقراطية168

g ....65,00092..إثيوبيا169

g ..3,416352..تشاد170

i 1981..4,168110..جمهورية أفريقيا الوسطى171

10,0005161990..موزمبيق172

i 4,4073321980..ماليزيا173

i 5,7094631976..النيجر174

1993........غينيا بيساو175

i 2,8002311988..بوركينا فاسو176

g ....1,74032..سيراليون177

مالحظات

بسبب االختالفات في التعريف القانوني للمخالفات؛ ال يمكن   .a
مقارنة البيانات بين البالد بشكل كامل.

البيانات إبتداء من 4 إبريل 2007وتشير إلى سنة إسقاط كل   .b
الجرائم )ما لم يحدد غير ذلك(.

تم جمع لبيانات خالل إحدى السنوات المحددة.  .c
البيانات إبتداء من يناير 2007.  .d

تبدأ البيانات من مايو 2007 ما لم يحدد غير ذلك.  .e
تشير البيانات إلى سنة ما عدا تلك المحددة، أو إلى تعريف   .f

يختلف عن التعريف القياسي، أو إلى جزء من البلد فقط.
تستبقي البلد عقوبة اإلعدام.  .g

تم إلغاء عقوبة اإلعدام للجرائم العادية.  .h
تم إلغاء عقوبة اإلعدام عمليا وإن لم تكن قد ألغت من   .i

القانون. لم يتم إعدام منذ السنة المذكورة.
http://www.kcl.ac.uk/ البيانات محملة مباشرة من  .j

depsta/rel/icps/worldbrief/highest_to_lowest_
rates.php

في عام 2005؛ ذكرت لجنة برلمانية لحقوق اإلنسان أن   .k
%2.7 من السجناء في سجون صنعاء المركزية كانوا من 

النساء.
في عام 2005؛ كان %2.7 من سجناء سجون صنعاء   .l

المركزية من النساء.
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... وتحقيق المساواة لجميع النساء والرجال28

 دليل التنمية المتعلقة بالقضايا الجنسانية

تنمية بشرية مرتفعة
e.. e101 f90 f28,637 f40,000 f0 ..10.96283.179.9آيسلندا1

e.. e103 f95 f30,749 f40,000 f-1 ..30.95782.277.3النرويج2

e.. e114 f112 f26,31137,4141 ..20.96083.378.5أستراليا3

e.. e101 f,g98 f,g25,448 f,h40,000 f,h0 ..40.95682.677.9كندا4

e.. e102 f98 f21,076 f40,000 f-10 ..150.94080.976.0آيرلندا5

e.. e100 f91 f29,04436,0591 ..50.95582.778.3السويد6

e.. e838825,056 f40,000 f-2 ..90.94683.778.5سويسرا7

e.. e858717,802 f40,000 f-5 ..130.94285.778.7اليابان8

e.. e989925,62539,8453 ..60.95181.476.9هولندا9

e.. e999423,94537,1693 ..70.95083.776.6فرنسا10

e.. e105 f98 f26,79537,7393 ..80.94782.075.6فنلندا11

e.. e988925,005 f,h40,000 f,h-4 ..160.93780.475.2الواليات املتحدة12

e.. e101 f95 f18,335 h36,324 h1 ..120.94483.877.2إسبانيا13

e.. e107 f99 f28,76639,2883 ..110.94480.175.5الدمنارك14

e.. e939118,397 f40,000 f-4 ..190.93482.276.5النمسا15

e.. e969026,242 f40,000 f6 ..100.94481.276.7اململكة املتحدة16

e.. e979422,182 f40,000 f3 ..140.94081.875.8بلجيكا17

e.. e85 i84 i20,446 f40,000 f-5 ..230.92481.475.4اللوكسمبورغ18

e.. e115 f102 f20,66629,4791 ..180.93581.877.7نيوزيلندا19

h39,163 h3 170.93683.277.298.098.8938818,501إيطاليا20

j97.3 j737922,433 f40,000 f-1 220.92684.979.197.3هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

e.. e878821,82337,4612 ..200.93181.876.2أملانيا22

j97.7 j928720,497 h31,345 h2 210.92782.378.197.7إسرائيل23

f97 f16,73830,1840 240.92280.976.794.297.8101اليونان24

..20,04439,150....81.477.588.696.6....سنغافورة25

e.. e89 f102 f12,53131,476-1 ..260.91081.574.3جمهورية كوريا26

f,k99.7 f,k999017,022 h27,779 h1 250.91481.173.699.6سلوفينيا27

l27,808 l0 270.89981.576.695.198.6787716,805قبرص28

k95.8 k938715,29425,8810 280.89580.974.592.0البرتغال29

h,m37,506 h,m-2 310.88679.374.690.295.2797615,658بروني دار السالم30

f,j99.7 f,j94 g84 g12,868 h,m20,309 h,m0 300.88779.373.699.7باربادوس31

e.. e848213,99227,4402 ..290.88779.172.7جمهورية التشيك32

h36,403 h0 320.88479.675.791.094.4797112,623الكويت33

330.87381.176.889.286.4818112,83425,6230مالطا34

h,m37,774 h,m-3 370.86375.874.688.689.185719,211قطر35

e.. e938614,05822,0981 ..340.87277.068.8هنغاريا36

e.. e918410,414 h17,493 h1 ..350.86779.471.0بولندا37

g86 g10,063 h18,686 h1 360.86578.671.197.297.294األرجنتني38

k89.0 k68 g54 g8,329 h33,555 h-5 430.85581.076.887.8اإلمارات العربية املتحدة39

h17,293 h-1 400.85981.375.395.695.882846,871شيلي40

2-420.85777.073.983.688.6908210,49629,796البحرين41

e.. e807711,777 h20,218 h2 ..390.86078.270.3سلوفاكيا42

f99.6 f978712,00017,3494 380.86178.066.999.6ليتوانيا43

f99.8 f998612,112 h19,430 h2 410.85876.865.599.8إستونيا44

f99.8 f978310,95116,8420 440.85377.366.599.7التفيا45

g83 g7,203 h12,890 h0 450.84979.472.297.396.295األوروغواي46

f99.3 f75 g72 g10,58715,6870 460.84878.871.897.1كرواتيا47

470.84280.976.295.194.774726,98313,2710كوستاريكا48

j95.0 j717114,656 h,l20,803 h,l0 480.84175.069.695.0جزر البهاما49

..h.. h ..92.391.48481........سيشيل50

f99.8 f92834,268 h,m9,489 h,m0 490.83979.875.899.8كوبا51

1-510.82078.073.190.293.276756,03915,680املكسيك52

500.82376.469.297.798.781827,17611,0101بلغاريا53

الجدول
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..h,l.. h,l ..7472............سانت كيتس ونيفس54

h10,981 h-1 530.81473.871.899.098.881795,243تونغا55

k92.8 k97 g91 g4,054 h,m13,460 h,m-9 620.79776.371.174.8اجلماهيرية العربية الليبية56

..h,l.. h,l ..................أنتيغوا وباربودا57

h,l23,880 h,l-13 670.78876.773.673.586.967674,516عمان58

k98.9 k66649,307 h20,053 h-1 560.80871.267.297.8ترينيداد وتوباغو59

540.81275.668.496.398.479757,44310,7612رومانيا60

h25,678 h-13 700.78374.670.376.387.576764,031اململكة العربية السعودية61

550.81077.872.791.292.583765,5379,6363بنما62

g72 g5,75115,8611 580.80276.171.485.492.077ماليزيا63

f99.8 f91876,2369,8353 570.80374.962.799.4بيالروس64

h18,098 h-2 630.79675.869.180.588.275767,407موريشويس65

..f99.0 f....2,864 h,m4,341 h,m 77.171.894.4....البوسنة والهرسك66

f99.7 f93858,476 h13,581 h3 590.80172.158.699.2االحتاد الروسي67

f99.2 f68 g69 g3,728 h6,930 h2 610.79779.573.198.3ألبانيا68

h9,734 h0 640.79576.371.494.198.271694,676مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

g86 g6,20410,6645 600.79875.568.188.888.489البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
..h,l.. h,l ..8478............دومينيكا71

..h,l8,805 h,l 78724,501....75.071.3....سانت لوسيا72

f99.8 f97916,1419,7231 650.79271.560.599.3كازاخستان73

g73 g4,560 h8,683 h-1 680.78776.370.492.793.376فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

660.78976.068.792.992.877745,6808,9662كولومبيا75

f99.7 f87864,9709,0670 690.78573.662.099.2أوكرانيا76

k98.9 k76723,338 h8,797 h-2 720.77674.267.898.3ساموا77

710.77974.565.090.594.972716,69510,7320تايالند78

g70 g4,907 h11,465 h-2 740.77374.868.687.286.878اجلمهورية الدومينيكة79

j94.6 j81834,022 h10,117 h21 520.81479.173.194.6بيليز80

n71.0 n86.595.169705,220 h8,213 h1 730.77674.3الصني81

..h,l.. h,l ..7472....69.866.5....غرينادا82

f99.7 f74683,893 h6,150 h0 750.77274.968.299.2أرمينيا83

3-790.76373.969.079.695.364734,38512,368تركيا84

h11,029 h-1 780.76773.066.487.292.082724,426سورينام85

2-800.76073.870.387.095.279772,5668,270األردن86

h7,791 h3 760.76973.368.282.593.787854,269بيرو87

j93.6 j86832,701 h8,585 h-1 810.75973.769.493.6لبنان88

..h5,572 h 3,102....77.771.889.792.3....اإلكوادور89

770.76873.368.993.691.683793,8836,3754الفلبني90

h12,924 h-1 830.75075.671.565.383.479743,748تونس91

j95.9 j76743,928 h8,103 h1 820.75770.666.195.9فيجي92

..h8,722 h 70684,449....73.269.0....سانت فنسنت وغرينادينز93

h11,363 h0 840.75071.868.776.888.073734,475إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

k94.3 k70 g69 g2,3586,892-1 860.74473.469.292.7باراغواي95

..77751,7315,188....74.566.7....جورجيا96

f,j99.2 f,j87842,665 h6,467 h-2 880.74268.162.499.2غويانا97

f99.5 f66683,960 h6,137 h0 870.74370.863.598.2أذربيجان98

o92.3 o64 g63 g2,6476,479-1 890.73575.667.989.1سريالنكا99

h,m7,946 h,m4 850.74467.666.696.496.266653,992جزر املالديف100

o74.1 o82743,107 h5,503 h0 900.73274.969.685.9جامايكا101

k87.8 k66673,087 h8,756 h-2 930.72373.867.575.5الرأس األخضر102

k82.1 k70703,0437,5430 920.72674.368.279.2السلفادور103

h10,515 h-2 950.72073.070.460.179.674733,546اجلزائر104

h3,604 h3 910.73275.771.986.993.962662,540فيتنام105

......74.471.388.096.78481....األراضي الفلسطينية احملتلة106
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15 عاما( 1995-2005

معدل االلتحاق اإلجمالي في 
التعليم االبتدائي واإلعدادي 

b )%( 2005والثانوي

 cقيمة الدخل التقديرية
)معدل قوة الشراء بالدوالر 

األمريكي( 2005

الترتيب وفقا 
لدليل التتنمية 
البشرية ناقص 
الترتيب وفقا 
لدليل التنمية 
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 دليل التنمية المتعلقة بالقضايا الجنسانية28

h5,280 h1 940.72171.667.886.894.067702,410إندونيسيا107

h5,684 h0 960.71075.571.873.687.863671,907اجلمهورية العربية السورية108

..f99.3 f....6,108 h,m9,596 h,m 67.058.598.3....تركمانستان109

h5,577 h-2 990.69675.069.076.676.872701,773نيكاراغوا110

f,k99.6 f,k73671,634 h2,608 h1 970.70472.064.798.6مولدوفا111

..1,6357,024....73.068.559.483.0....مصر112

f,j99.6 f,j72 g75 g1,547 h2,585 h1 980.69970.063.699.6أوزبكستان113

h2,799 h0 1000.69569.262.897.598.083721,413منغوليا114

h4,680 h0 1010.69473.165.880.279.874682,160الهندوراس115

f99.3 f80761,414 h2,455 h0 1020.69269.661.798.1قرغيزستان116

g90 g2,059 h3,584 h0 1030.69166.962.680.793.184بوليفيا117

h6,990 h0 1040.67573.266.263.375.464702,267غواتيماال118

k88.5 k68 g72 g5,049 h8,876 h0 1050.67056.955.679.7الغابون119

..h3,830 h 61662,601....71.367.5....فانوتاو120

g77 g6,927 h15,446 h-1 1070.66752.049.580.984.177جنوب إفريقيا121

f99.7 f6477992 h1,725 h1 1060.66969.063.899.2طاجيكستان122

h3,357 h-2 1100.63766.763.077.992.265651,022سان تومي وبرنسيبي123

1090.63948.447.681.880.470695,91319,0940بوتسوانا124

h9,679 h2 1080.64552.250.983.586.866635,527ناميبيا125

h7,297 h-1 1120.62172.768.339.665.755621,846املغرب126

g64 g4,635 h,l10,814 h,l1 1110.63151.649.180.593.452غينيا اإلستوائية127

o73.4 o60681,620 h5,194 h0 1130.60065.362.347.8الهند128

..h2,672 h 46501,345....63.862.2....جزر سليمان129

h2,692 h-1 1150.59364.561.960.977.056671,385جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

h3,149 h1 1140.59460.655.264.184.756642,332كمبوديا131

......64.257.686.493.95148....ميامنار132

..h,m4,463 h,m 2,141........66.563.1....بوتان133

j63.9 j42501,337 h2,643 h0 1160.55466.362.063.9جزر القمر134

h2,893 h0 1170.54959.558.749.866.448532,056غانا135

h3,607 h-7 1250.52564.864.335.464.134451,059الباكستان136

h2,996 h1 1180.54365.061.543.459.545471,489موريتانيا137

h4,480 h1 1190.54142.942.190.373.767652,340ليسوتو138

k90.5 k4854841 h1,691 h1 1200.54055.252.879.0الكونغو139

g56 g1,282 h2,792 h1 1210.53964.062.340.853.956بنغالديش140

1230.52941.440.478.380.958622,1877,6590سوازيالند141

h2,072 h-4 1280.52062.962.134.962.754621,038نيبال142

h1,090 h3 1220.53060.156.765.376.55861758مدغشقر143

h3,086 h0 1260.52450.249.459.877.057681,519الكاميرون144

g43 g2,140 h2,960 h3 1240.52960.154.350.963.438بابوا غينيا اجلديدة145

..j56.5 j....1,146 h2,195 h 61.357.756.5....هايتي146

o71.1 o3539832 h3,317 h-3 1310.50258.956.051.8السودان147

1270.52153.151.170.277.759621,1261,3542كينيا148

j79.9 j22291,422 h2,935 h1 1290.50755.252.679.9جيبوتي149

..h.. h ..7173....60.558.9....تيمور-ليشته150

k92.7 k51 g54 g1,499 h2,585 h1 1300.50540.241.486.2زمبابوي151

h2,119 h-2 1340.49459.656.038.568.74664907توغو152

k73.1 k4367424 h1,422 h-3 1360.47263.160.034.7اليمني153

h1,708 h2 1320.50150.249.157.776.862641,199أوغندا154

j49.9 j49 g51 g1,327 h2,525 h2 1330.49659.957.749.9غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
h2,346 h1 1350.49264.460.429.251.137421,256السنغال156

j71.5 j29416891,5440 1370.46959.054.071.5إريتيريا157

k78.2 k5161652 h1,592 h-1 1390.45647.146.060.1نيجيريا158

h863 h1 1380.46452.050.062.277.54952627جمهورية تنزانيا املتحدة159

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
دليل التنمية الجنسانية

العمر المتوقع عند الوالدة 
)سنوات( )2005(

نسبة محو األمية لدى البالغين 
a )% ممن تزيد أعمارهم عن 

15 عاما( 1995-2005

معدل االلتحاق اإلجمالي في 
التعليم االبتدائي واإلعدادي 

b )%( 2005والثانوي

 cقيمة الدخل التقديرية
)معدل قوة الشراء بالدوالر 

األمريكي( 2005

الترتيب وفقا 
لدليل التتنمية 
البشرية ناقص 
الترتيب وفقا 
لدليل التنمية 
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ومنطقة ترتيب دليل التنمية اجلنسانية لـ157 دولة 

ول
جد

ال 28

h2,734 h-1 1410.44656.453.218.142.638521,876غينيا160

h1,392 h1 1400.45046.743.659.871.451511,031رواندا161

g28 g1,787 h2,898 h0 1420.43943.340.154.282.924أنغوال162

h1,543 h-2 1450.42256.554.123.347.94259732بنني163

h771 h1 1430.43246.746.054.074.96264565مالوي164

h1,319 h1 1440.42540.640.359.876.35863725زامبيا165

g47 g795 h2,472 h0 1460.41348.346.538.660.832ساحل العاج166

h791 h0 1470.40949.847.152.267.33442611بوروندي167

g39 g488 h944 h0 1480.39847.144.454.180.928جمهورية الكونغو الدميقراطية168

h1,316 h0 1490.39353.150.522.850.03648796إثيوبيا169

h1,735 h-2 1520.37051.849.012.840.828471,126تشاد170

g36 g933 h1,530 h-2 1530.36845.042.333.564.823جمهورية إفريقيا الوسطى171

h1,378 h2 1500.37343.642.025.054.848581,115موزامبيق172

h1,234 h2 1510.37155.350.815.932.73142833مالي173

h991 h-1 1550.35554.956.715.142.91926561النيجر174

j29 g45 g558 h1,103 h-1 1560.35547.544.260.060.0غينيا-بيساو175

h1,458 h2 1540.36452.949.816.631.42533966بوركينا فاسو176

g52 g507 h1,114 h0 1570.32043.440.224.246.738سيراليون177

مالحظات

تشير إلى تقديرات محو األمية المستمدة من االحصاءات   .a
أو عمليات المسح التي تمت بين أعوام 1995 و2005 إال 

إذا تم ذكر غير ذلك. وبسبب الفروق في المنهجيات المتبعة 
ووقت جمع البيانات ينبغي توخي الحذر عند عقد المقارنات 
بين هذه البيانات. للمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على

./http://www.uis.unesco.org:
قد تشير بعض البيانات إلى التقديرات الوطنية أو تقديرات   .b

معهد اليونسكو اإلحصائي، للمزيد من التفاصيل يمكن 
./http://www.uis.unesco.org:االطالع على

بسبب عدم توفر بيانات الدخل بشكل مفصل وفقا للجنس   .c
فقد تم تقييم بشكل غير دقيق على أساس نسبة دخل النساء 

غير الزراعي إلى نسبة دخل الرجال غير الزراعي، ونسبة 
الرجال والنساء من عدد السكان الناشط اقتصاديا واجمالي 

عدد النساء والرجال ومعدل ناتج الدخل القومي الفردي 
اإلجمالي بتقدير قيمة الشراء بالدوالر األمريكي )انظر 

المالحظة الفنية 1(، والتقييمات تستند على بيانات أحدث 
سنة متوفرة بين عامي 1996 و2005 إال إذا تم ذكر غير 

ذلك.

تم إعادة حساب ترتيب دليل التنمية البشرية المستخدم في   .d
هذه الحسابات للدول الـ157 والتي يتوفر لها قيمة دليل 

التنمية الجنسانية، وتشير القيمة اإليجابية إلى أن ترتيب دليل 
التنمية الجنسانية أعلى من قيمة دليل التنمية البشرية، بينما 

تشير القيمة السلبية إلى عكس ذلك.
تم تطبيق قيمة دليل تنمية جنسانية ألغراض حساب قيمة   .e

دليل التنمية الجنسانية.
من أجل حساب قيمة دليل التنمية الجنسانية تم تخفيض قيم   .f

النساء والرجال الواردة في هذا الجدول لعكس القيم العظمى 
لمعدالت محو األمية )%99(، ومعدالت االلتحاق اإلجمالية 

)%100( ومعدل ناتج الدخل القومي الفردي )40 ألف 
دوالر أمريكي(. لالطالع على مزيد من المعلومات انظر 

المالحظة التقنية 1.
تشير البيانات إلى سنة تسبق السنة المذكورة.  .g

لم تتوفر أية بيانات تتعلق باألجور، وألغراض تقييم الدخل   .h
المكتسب للنساء والرجال تم اعتبار قيمة 0.75 لنسبة أجور 
النساء من النشاطات غير الزراعية مقارنة بأجور الرجال 

من النشاطات غير الزراعية.
ستاتيك 2006.   .i

عند عدم توفر البيانات تم استخدام بيانات معهد اليونسكو   .j
اإلحصائي لعام 2003 والتي تعتمد على احصاءات أو 

عمليات مسح قديمة وينبغي بالتالي توخي الحذر في تفسير 
هذه البيانات.

تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء والتي تسند على نموذج   .k
توقعات معدالت محو األمية العالمية وفق الفئات العمرية 

التي يتوقعها المعهد.
تم تعديل البيانات من السنوات الماضية لعكس قيمها وفقا   .l

ألسعار عام 2005.
هيستون وسامرز وآتين 2006. قد تختلف البيانات عن   .m

التعريفات المعتمدة عادة.
ألغراض إحصائية ال تشمل بيانات الصين بياناَت هونغ   .n

كونغ وماكاو المنطقتين اإلداريتيين الخاصتين.
تشير البيانات إلى سنوات أو فترات غير تلك المبينة في   .o

عنوان الخانة، أو يختلف تعريفها عن التعريف المتبع 
رسميًا، او تشير فقط إلى جزء من دولة ما.  

 المصادر
 العمود 1: مصمم على أساس قيم التنمية الجنسانية الواردة في

العمود 2: تم حساب القيم على أساس البيانات الواردة في 
 األعمدة: 3-10، انظر المالحظة التقنية 1 للمزيد من التفاصيل.

.2007e العمود 3 و4: األمم المتحدة 
 .2007a العمود 5 و6: اليونسكو 

 .2007c العمود 7 و8: اليونسكو 
العمود 9 و10: تم حسابها على أساس البيانات المتوفرة لقيمة 
الدخل اإلجمالي الوطني الفردي )بتقدير قيمة الشراء بالدوالر 

 2007b األمريكي( وبيانات السكان المستمدة من البنك الدولي
ما لم يتم ذكر غير ذلك، أما بيانات األجور فمن بيانات معهد 

اليونسكو اإلحصائي 2007b، وبيانات نسبة السكان الناشطين 
 اقتصاديا فمن بيانات معهد اليونسكو اإلحصائي 2005.  

العمود 11: تم حسابها بناًء على ترتيب دليل التنمية البشرية 
وترتيب دليل التنمية الجنسانية التي تمت إعادة حسابة قيمتها 

 في العمود 1.

ندا آيسل 1 .
ا ي أسترال 2 .
النرويج 3 .

كندا 4 .
السويد 5 .
ندا هول 6 .
فرنسا 7 .
ندا ل فن 8 .

سويسرا 9 .
المملكة المتحدة 10 .

الدنمارك 11 .
ا ي ان إسب 12 .
يابان ال 13 .
بلجيكا 14 .
ندا آيرل 15 .

الواليات المتحدة 16 .
ا ي إيطال 17 .

ندا ل نيوزي 18 .
النمسا 19 .
ا ي ألمان 20 .

إسرائيل 21 .
هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية  22 .

خاصة(
اللوكسمبورغ 23 .

اليونان 24 .
ا ي ن ي سلوف 25 .

ا جمهورية كوري 26 .

قبرص 27 .
البرتغال 28 .

باربادوس 29 .
بروني دار السالم 30 .
جمهورية التشيك 31 .

الكويت 32 .
مالطا 33 .

ا هنغاري 34 .
ندا بول 35 .

األرجنتين 36 .
قطر 37 .

ا ي يتوان ل 38 .
ا سلوفاكي 39 .

شيلي 40 .
ا ي إستون 41 .

البحرين 42 .
اإلمارات العربية المتحدة 43 .

ا ي التف 44 .
األوروغواي 45 .

ا ي كورات 46 .
جزر البهاما 47 .

كوستاريكا 48 .
ا كوب 49 .

ا بلغاري 50 .
المكسيك 51 .

بيليز 52 .
تونغا 53 .

ا ي رومان 54 .
بنما 55 .

ترينداد وتوباغو 56 .
يبية ل الجماهيرية العربية ال 57 .

بيالروس 58 .
ا ماليزي 59 .

االتحاد الروسي 60 .
البرازيل 61 .

ا ي ان ب أل 62 .
موريشوس 63 .

ا السابقة( ي مقدونيا )جمهورية يوغسالف 64 .
كازاخستان 65 .

ا ي كولومب 66 .
عمان 67 .

يفارية( فنزويال )الجمهورية البول 68 .
ا ي أوكران 69 .

المملكة العربية السعودية 70 .
تايالند 71 .
ساموا 72 .

الصين 73 .
جمهورية الدومينكان 74 .

ا ي ن أرمي 75 .
البيرو  76 .
بين  فل ال 77 .

سورينام  78 .
ا  تركي 79 .

األردن  80 .

بنان  ل 81 .
فيجي  82 .
تونس  83 .

إيران )الجمهورية اإلسالمية(  84 .
باراغواي  ال 85 .
أذربيجان  86 .

ا  ان غواي 87 .
جزر المالديف  88 .

سريالنكا  89 .
جامايكا  90 .

تنام  ي ف 91 .
السلفادور  92 .

الراس األخضر  93 .
ا  إندونيسي 94 .

الجزائر  95 .
الجمهورية العربية السورية  96 .

مولدوفا  97 .
أوزبكستان  98 .

نيكاراغوا  99 .
ا  ي مونغول 100 .

الهندوراس 101 .
قرغيزستان 102 .

ا ي يف بول 103 .
غواتيماال 104 .

الغابون 105 .
طاجيكستان 106 .

ا ي جنوب إفريق 107 .

ا ي ب نامي 108 .
ا بوتسوان 109 .

سان تومي وبرنسيبي 110 .
نيا اإلستوائية غي 111 .

المغرب 112 .
الهند 113 .

ا كمبودي 114 .
جمهورية الو الشعبية الديمقراطية 115 .

جزر القمر 116 .
ا غان 117 .

ا ي ان ت موري 118 .
ليسوتو 119 .
الكونغو 120 .

بنغالديش 121 .
مدغشقر 122 .

سوازيالند 123 .
بابوا غيني الجديدة 124 .

باكستان ال 125 .
الكاميرون 126 .

ا ي ن كي 127 .
نيبال 128 .

جيبوتي 129 .
زمبابوي 130 .
السودان 131 .

أوغندا 132 .
ا ي غامب 133 .
توغو 134 .

السنغال 135 .
اليمن 136 .

ا إريتيري 137 .
ا المتحدة ي جمهورية تنزان 138 .

ا نيجيري 139 .
رواندا 140 .
ا ي ن غي 141 .
أنغوال 142 .

مالوي 143 .
ا ي زامب 144 .
بنين 145 .

ساحل العاج 146 .
بوروندي 147 .

جمهورية الكونغو الديمقراطية 148 .
ا ي إثيوب 149 .

موزامبيق 150 .
مالي 151 .
تشاد 152 .

ا الوسطى جمهورية إفريقي 153 .
نا فاسو بوركي 154 .

النيجر 155 .
يا - بيساو ن غي 156 .

سيراليون 157 .



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
مقياس تمكين المرأة

األهداف اإلنمائية لأللفية
aمقاعد النساء في البرلمان

)% من اإلجمالي(

النساء المّشرعات،
كبار المسؤوالت 

bوالمديرات
)% من اإلجمالي(

العامالت المحترفات 
bوالتقنييات

)% من اإلجمالي(
نسبة تقدير الدخل المكتسب 

cبين اإلناث والذكور القيمةالترتيب

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ
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... وتحقيق المساواة لكل النساء والرجال ...29

اجراءات تمكين المرأة

تنمية بشرية مرتفعة
50.86231.727560.72آيسلندا1

10.91037.930500.77النرويج2

80.84728.337560.70أستراليا3

100.82024.336560.64كندا4

190.69914.231520.53آيرلندا5

20.90647.330510.81السويد6

270.66024.88220.63سويسرا7

d46 d0.45 540.55711.110اليابان8

60.85936.026500.64هولندا9

180.71813.937470.64فرنسا10

30.88742.030550.71فنلندا11

150.76216.342560.63الواليات املتحدة12

120.79430.532480.50إسبانيا13

40.87536.925530.73الدمنارك14

130.78831.027490.46النمسا15

140.78319.334470.66اململكة املتحدة16

70.85035.732490.55بلجيكا17

0.51....23.3....اللوكسمبورغ18

110.81132.236530.70نيوزيلندا19

210.69316.132460.47إيطاليا20

27400.56......هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

90.83130.637500.58أملانيا22

280.66014.226540.65إسرائيل23

370.62213.026490.55اليونان24

160.76124.526440.51سنغافورة25

640.51013.48390.40جمهورية كوريا26

410.61110.833570.61سلوفينيا27

480.58014.315450.60قبرص28

220.69221.334500.59البرتغال29

e26440.42 ......بروني دار السالم30

300.64917.643520.63باربادوس31

340.62715.330520.51جمهورية التشيك32

f....0.35 3.1....الكويت33

630.5149.220380.50مالطا34

840.3740.08240.24قطر35

500.56910.435620.64هنغاريا36

390.61419.133610.60بولندا37

170.72836.833530.54األرجنتني38

290.65222.58250.25اإلمارات العربية املتحدة39

d52 d0.40 600.51912.725شيلي40

0.35....13.8....البحرين41

330.63019.331580.58سلوفاكيا42

250.66924.843670.69ليتوانيا43

310.63721.837700.62إستونيا44

380.61919.042650.65التفيا45

590.52510.840540.56األوروغواي46

400.61221.724500.67كرواتيا47

240.68038.625400.53كوستاريكا48

200.69622.246600.70جزر البهاما49

......23.5....سيشيل50

d62 d0.45 260.66136.034كوبا51

460.58921.529420.39املكسيك52

420.60622.134600.65بلغاريا53

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
مقياس تمكين المرأة

األهداف اإلنمائية لأللفية
aمقاعد النساء في البرلمان

)% من اإلجمالي(

النساء المّشرعات،
كبار المسؤوالت 

bوالمديرات
)% من اإلجمالي(

العامالت المحترفات 
bوالتقنييات

)% من اإلجمالي(
نسبة تقدير الدخل المكتسب 

cبين اإلناث والذكور القيمةالترتيب
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ول
جد

ال 29

......0.0....سانت كيتس ونيفس54

0.48....3.3....تونغا55

0.30....7.7....اجلماهيرية العربية الليبية56

..13.94555....أنتيغوا وباربودا57

800.3917.89330.19عمان58

230.68525.443530.46ترينيداد وتوباغو59

680.49710.729570.69رومانيا60

920.2540.03160.16اململكة العربية السعودية61

490.57416.743510.57بنما62

650.50413.123400.36ماليزيا63

0.63....29.8....بيالروس64

510.56217.125430.41موريشويس65

......14.0....البوسنة والهرسك66

710.4898.039650.62االحتاد الروسي67

0.54....7.1....ألبانيا68

350.62528.329520.48مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

700.4909.334520.58البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
..12.94855....دومينيكا71

g55530.51 660.50210.3سانت لوسيا72

740.4698.638670.63كازاخستان73

d61 d0.53 560.54218.627فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

d50 d0.63 690.4969.738كولومبيا75

750.4628.738640.55أوكرانيا76

0.38....6.1....ساموا77

730.4728.729540.62تايالند78

530.55917.132510.43اجلمهورية الدومينيكة79

620.51711.941500.40بيليز80

570.53420.317520.64الصني81

......28.6....غرينادا82

0.63....9.2....أرمينيا83

900.2984.47320.35تركيا84

0.40....25.5....سورينام85

0.31....7.9....األردن86

320.63629.234460.55بيرو87

0.31....4.7....لبنان88

430.60025.035480.56اإلكوادور89

450.59022.158610.61الفلبني90

0.29....19.3....تونس91

h....0.48 ......فيجي92

0.51....18.2....سانت فنسنت وغرينادينز93

870.3474.116340.39إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

d0.34 780.4289.62354باراغواي95

790.4149.426620.33جورجيا96

0.41....29.0....غويانا97

0.65....11.3....أذربيجان98

850.3694.921460.41سريالنكا99

760.43712.015400.50جزر املالديف100

0.56....13.6....جامايكا101

0.35....15.3....الرأس األخضر102

580.52916.733450.40السلفادور103

320.34..6.2....اجلزائر104

520.56125.822510.70فيتنام105

..1135......األراضي الفلسطينية احملتلة106



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
مقياس تمكين المرأة

األهداف اإلنمائية لأللفية
aمقاعد النساء في البرلمان

)% من اإلجمالي(

النساء المّشرعات،
كبار المسؤوالت 

bوالمديرات
)% من اإلجمالي(

العامالت المحترفات 
bوالتقنييات

)% من اإلجمالي(
نسبة تقدير الدخل المكتسب 

cبين اإلناث والذكور القيمةالترتيب
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اجراءات تمكين المرأة29

0.46....11.3....إندونيسيا107

d0.34 40..12.0....اجلمهورية العربية السورية108

0.64....16.0....تركمانستان109

0.32....18.5....نيكاراغوا110

550.54721.839660.63مولدوفا111

910.2633.89300.23مصر112

0.60....16.4....أوزبكستان113

770.4296.650540.50منغوليا114

d52 d0.46 470.58923.441الهندوراس115

890.3020.025570.58قرغيزستان116

670.50014.636400.57بوليفيا117

0.32....8.2....غواتيماال118

0.57....13.7....الغابون119

0.68....3.8....فانوتاو120

i....0.45 32.8....جنوب إفريقيا121

0.57....19.6....طاجيكستان122

0.30....7.3....سان تومي وبرنسيبي123

610.51811.133510.31بوتسوانا124

360.62326.930550.57ناميبيا125

880.3256.412350.25املغرب126

0.43....18.0....غينيا اإلستوائية127

0.31....9.0....الهند128

0.50....0.0....جزر سليمان129

0.51....25.2....جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

830.37711.414330.74كمبوديا131

......j ......ميامنار132

......2.7....بوتان133

0.51....3.0....جزر القمر134

0.71....10.9....غانا135

820.37720.42260.29الباكستان136

0.50....17.6....موريتانيا137

0.52....25.0....ليسوتو138

0.50....10.1....الكونغو139

k23120.46 810.37915.1بنغالديش140

0.29....16.8....سوازيالند141

l8190.50 860.35117.3نيبال142

0.70....8.4....مدغشقر143

0.49....8.9....الكاميرون144

0.72....0.9....بابوا غينيا اجلديدة145

0.52....6.3....هايتي146

0.25....16.4....السودان147

0.83....7.3....كينيا148

0.48....10.8....جيبوتي149

......m 25.3....تيمور-ليشته150

0.58....22.2....زمبابوي151

0.43....8.6....توغو152

930.1290.74150.30اليمني153

0.70....29.8....أوغندا154

0.53....9.4....غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
0.54....19.2....السنغال156

0.45....22.0....إريتيريا157

0.41..........نيجيريا158

440.59730.449320.73جمهورية تنزانيا املتحدة159

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
مقياس تمكين المرأة

األهداف اإلنمائية لأللفية
aمقاعد النساء في البرلمان

)% من اإلجمالي(

النساء المّشرعات،
كبار المسؤوالت 

bوالمديرات
)% من اإلجمالي(

العامالت المحترفات 
bوالتقنييات

)% من اإلجمالي(
نسبة تقدير الدخل المكتسب 

cبين اإلناث والذكور القيمةالترتيب
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ترتيب متكني املرأة لـ93 دولة

ول
جد

ال 29

0.69....19.3....غينيا160

0.74....45.3....رواندا161

0.62....15.0....أنغوال162

0.47....8.4....بنني163

0.73....13.6....مالوي164

0.55....14.6....زامبيا165

0.32....8.5....ساحل العاج166

0.77....31.7....بوروندي167

0.52....7.7....جمهورية الكونغو الدميقراطية168

720.47721.420300.60إثيوبيا169

0.65....6.5....تشاد170

0.61....10.5....جمهورية إفريقيا الوسطى171

0.81....34.8....موزامبيق172

0.68....10.2....مالي173

0.57....12.4....النيجر174

0.51....14.0....غينيا-بيساو175

0.66....11.7....بوركينا فاسو176

0.45....14.5....سيراليون177

مالحظات

البيانات إبتداءا من 31 مايو 2007, ما لم يحدد غير   .a
ذلك. في حالة وجود مجالس شعب ومجالس شيوخ, تشير 

البيانات للمعدل المرجح لحصص النساء من المقاعد في كال 
المجلسين.

تشير البيانات ألحدث سنة متوفرة بين 1994 و2005.   .b
التوقعات بالنسبة للبلدان التي طبقت التصنيف القياسي 

الدولي للوظائف األخير )ISCO-88( غير قابلة للمقارنة 
بشكل كامل مع البالد التي تستخدم التصنيف السابق 

.)ISCO-1968(
تم حسابها استنادا على البيانات في األعمدة 9 و10 في   .c
جدول 27. تستند التقديرات على أحدث سنة متاحة بين 

1996 و2005.
.ISCO-1968 تتبع البيانات تصنيف  .d

ليس لبروني دار السالم برلمان في الوقت الحالي.  .e
لم يتم انتخاب مرشحة امرأة في انتخابات عام 2006.تم   .f
تعيين امرأة واحدة في الوزارة ذات الـ 16 وزيرا والتي 
أدت اليمين في يوليو 2006. وضمت وزارة جديدة أدت 

اليمين في مارس 2007 امرأتين. وحيث أن أعضاء الوزارة 

يجلسون أيضا في البرلمان, هناك امرأتين من مجموع 
65 عضوا.

لم يتم انتخاب مرشحة امرأة في انتخابات عام 2006.   .g
وبالرغم من ذلك عينت امرأة ناطقة باسم المجلس وبالتالي 

أصبحت عضوة فيه.
تتضمن األرقام بخصوص توزيع المقاعد المندوبين الدورين   .h
الـ 26 الخاصين والذين تم تعيينهم على أساس هذا الغرض. 

وبالتالي فإن كل النسب المئوية المعطاة تم حسابها على 
أساس المقاعد الـ54 الدائمة.

في عام 2004, ارتفع عدد المقاعد في البرلمان من 300   .i
إلى 345، مع إضافة 45 مقعدا خاصا بالمرأة. واكتملت 

هذه المقاعد الخاصة في سبتمبر وأكتوبر من عام 2005، 
لتخصيصهم إلى األحزاب السياسية بنسبة مساهمتهم في 
التصويت الوطني الذي جرى في انتخابات عام 2001.

تم تأسيس جمعية انتقالية في يناير 2007. وستعقد انتخابات   .j
الجمعية التأسيسية في 2007.

كان الغرض من االنتخابات التي جرت في 30 أغسطس   .k
2001 هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لتيمور 

الشرقية. وأصبحت هذه الهيئة هي البرلمان الوطني في 20 
مايو 2002 – وهو تاريخ استقالل البلد – دون أي انتخابات.

املصادر:

عمود 1: محدد على أساس قيم مقياس تمكية المرأة في العمود 2.
عمود 2: محسوب على أساس البيانات في عواميد 3-6، أنظر 

المالحظات الفنية 1 لمزيد من التفصيل.
عمود 3: محسوب على أساس بيانات حول المقاعد البرلمانية من 

.2007c تقرير اتحاد البرلمانيين الدولي
عمود 4 و5: محسوب على اساس البيانات التشغيلية من منظمة 

.2007b العمل الدولية
عمود 6: محسوب على اساس بيانات العمود 9 و10 من 

الجدول 28.

النرويج 1 .
السويد 2 .
فنلندا 3 .

الدنمرك 4 .
آيسلندا 5 .
هولندا 6 .
بلجيكا 7 .

يا أسترال 8 .
ألمانيا 9 .

كندا 10 .
نيوزيلندا 11 .

أسبانيا 12 .
النمسا 13 .

المملكة المتحدة 14 .
الواليات المتحدة 15 .

سنغافورة 16 .
األرجنتين 17 .

فرنسا 18 .
جزر البهاما 19 .

آيرلندا 20 .
يا إيطال 21 .

البرتغال 22 .
ترينداد وتوباغو 23 .

كوستاريكا 24 .
ليتوانيا 25 .
سويسرا 26 .
إسرائيل 27 .

باربادوس 28 .
كوبا 29 .

اإلمارات العربية المتحدة 30 .
استونيا 31 .

بيرو 32 .
سلوفاكيا 33 .

جمهورية التشيك 34 .

جمهورية مقدونيا  35 .
اليوغسالفية السابقة

ناميبيا 36 .
اليونان 37 .

التفيا 38 .
بولندا 39 .

كرواتيا 40 .
سلوفينيا 41 .
بلغاريا 42 .

اإلكوادور 43 .
تنزانيا )الجمهورية  44 .

المتحدة(
المكسيك 45 .

فلبين ال 46 .
هندوراس 47 .

قبرص 48 .
بنما 49 .

المجر 50 .
موريشيوس 51 .

فيت نام 52 .
جمهورية الدومينيكان 53 .

يابان ال 54 .
مولدوفيا 55 .

فينزويال )الجمهورية  56 .
البوليفارية(

الصين 57 .
السلفادور 58 .
أوروغواي 59 .

شيلي 60 .
بوتسوانا 61 .

بيليز 62 .
مالطا 63 .

جمهورية كوريا 64 .
ماليزيا 65 .

سانت لوسيا 66 .
يفيا بول 67 .

رومانيا 68 .
كولومبيا 69 .
البرازيل 70 .

اإلتحاد الروسي 71 .
إثيوبيا 72 .
تايالندا 73 .

كازاخستان 74 .
أوكرانيا 75 .

جزر المالديف 76 .
يا منغول 77 .

باراغواي 78 .
جورجيا 79 .

عمان 80 .
بنغالديش 81 .
باكستان 82 .

كمبوديا 83 .
قطر 84 .

سريالنكا 85 .
نيبال 86 .

إيران )الجمهورية اإلسالمية( 87 .
المغرب 88 .

قرغيزستان 89 .
تركيا 90 .
مصر 91 .

المملكة العربية السعودية 92 .
اليمن 93 .



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

األهداف اإلنمائية لأللفية
 aإلمام البالغين بالقراءة والكتابة

األهداف اإلنمائية لأللفية
aإلمام الشباب بالقراءة والكتابة

صافي االلتحاق بالتعليم 
c,bاالبتدائي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق بالتعليم 

d,bاإلبتدائي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق بالتعليم 

d,bاإلعدادي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق 
d,bبالتعليم الثانوي

‘نسبة اإلناث
)% البالغين 
من العمر 
15 وأكبر(

1995-2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
1995-2005

نسبة اإلناث
)% البالغين 
من العمر 
)15-24

1995-2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
1995-2005

نسبة اإلناث
)%(
2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
2005

نسبة اإلناث
)%(
2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
2005

نسبة اإلناث
)%(
2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
2005

نسبة اإلناث
)%(
2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
2005

شرية
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مؤ
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تنمية بشرية مرتفعة
e0.97 e98 e0.97 e109 e1.03 e93 e1.85 e 97........آيسلندا1

981.00981.001141.01971.54........النرويج2

971.001040.991440.95801.25........أستراليا3

e,f1.00 e,f116 e,f0.98 e,f72 e,f1.36 e,f 99............كندا4

961.001060.991181.09671.27........آيرلندا5

961.00971.001031.001001.55........السويد6

930.991010.99910.93430.84........سويسرا7

1001.001001.001021.00520.89........اليابان8

980.991060.981170.98631.08........هولندا9

f1.00 f1100.991161.00641.29 99........فرنسا10

981.00990.991131.051011.21........فنلندا11

931.01990.99951.02971.40........الواليات املتحدة12

990.991050.981271.05741.22........إسبانيا13

961.01991.001261.03941.39........الدمنارك14

e1.02 e1061.001000.95551.20 98........النمسا15

991.001071.001071.03701.39........اململكة املتحدة16

991.001030.991080.97701.24........بلجيكا17

e,f1.18 e,f 951.011001.00971.0613........اللوكسمبورغ18

991.001021.001271.07991.50........نيوزيلندا19

98.00.9999.81.00980.991020.99990.99761.36إيطاليا20

e0.94 e1010.94850.96310.95 90........هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

....e1.01 e1011.00990.98 96........أملانيا22

981.011101.01920.99661.34........إسرائيل23

94.20.9699.01.00991.001011.001010.98951.14اليونان24

................88.60.9299.61.00سنغافورة25

991.001040.99931.00690.62........جمهورية كوريا26

g1.00 g99.9 g1.00 g980.991000.99991.00961.43 99.6سلوفينيا27

e1.00 e101 e1.00 e97 e1.02 e35 e1.13 e 95.10.9699.81.0099قبرص28

g0.96 g99.6 g1.00 g981.001120.961041.10641.30 92.0البرتغال29

90.20.9598.91.00941.011071.00981.04202.02بروني دار السالم30

f2.47 f 981.001081.001131.0054........باربادوس31

e1.02 e1000.98971.02521.16 93........جمهورية التشيك32

91.00.9699.81.00860.99970.98981.06292.66الكويت33

89.21.0397.81.04840.95950.941011.03371.36مالطا34

88.60.9997.51.03961.001060.99990.98333.45قطر35

880.98970.98960.99781.46........هنغاريا36

971.00980.99990.99741.41........بولندا37

f0.99 f112 f0.99 f89 f1.07 f76 f1.41 f 97.21.0099.11.0098األرجنتني38

g0.99 g95.5 g0.98 g700.97820.97661.0539 e,f3.24 e,f 87.8اإلمارات العربية املتحدة39

e0.98 e1010.96911.01470.96 95.61.0099.21.0089شيلي40

83.60.9497.31.00971.001040.991021.06502.23البحرين41

e1.01 e980.99951.01461.29 92........سلوفاكيا42

99.61.0099.71.00891.00951.00960.99931.57ليتوانيا43

99.81.0099.81.00950.99990.971011.01821.66إستونيا44

e1.03 e900.96981.01961.79 99.71.0099.81.0089التفيا45

e,f1.01 e,f108 f0.98 f113 f1.16 f55 e,f2.03 e,f 97.31.0199.01.0193األوروغواي46

f0.99 f94 f0.99 f89 f1.02 f42 f1.19 f 97.10.9899.71.0087كرواتيا47

e1.26 e 1090.99821.0628....95.11.0098.01.01كوستاريكا48

....921.031011.00911.00........جزر البهاما49

....e,f1.01 e,f116 e1.01 e105 e0.99 e 92.31.0199.41.01100سيشيل50

e1.72 e 99.81.00100.01.00960.98990.95941.0078كوبا51

90.20.9797.61.00981.001080.98831.07240.99املكسيك52

97.70.9998.11.00930.991010.991010.95471.14بلغاريا53

... وتحقيق المساواة لكل النساء والرجال30

عدم المساواة بين الجنسين في التعليم
الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

األهداف اإلنمائية لأللفية
 aإلمام البالغين بالقراءة والكتابة

األهداف اإلنمائية لأللفية
aإلمام الشباب بالقراءة والكتابة

صافي االلتحاق بالتعليم 
c,bاالبتدائي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق بالتعليم 

d,bاإلبتدائي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق بالتعليم 

d,bاإلعدادي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق 
d,bبالتعليم الثانوي
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....e1.06 e102 e1.06 e93 e0.98 e 96........سانت كيتس ونيفس54

e0.96 e112 e0.95 e102 e,f1.08 e,f8 e,f1.67 e,f 99.01.0099.41.0093تونغا55

g0.81 g96.5 g0.97 g....1060.98107 e1.19 e59 e,f1.09 e,f 74.8اجلماهيرية العربية الليبية56

........................أنتيغوا وباربودا57

73.50.8596.70.99761.01851.00850.96191.09عمان58

g0.99 g99.5 g1.00 g90 e1.00 e99 e0.97 e82 e1.04 e14 e1.27 e 97.8ترينيداد وتوباغو59

96.30.9897.81.00920.991060.99861.01501.26رومانيا60

76.30.8794.70.98791.03911.00860.96341.47اململكة العربية السعودية61

91.20.9995.60.99980.991090.97731.07551.63بنما62

f1.00 f96 f1.00 f81 f1.14 f36 f1.31 f 85.40.9397.31.0095ماليزيا63

e0.97 e1000.97961.01721.37 99.41.0099.81.0088بيالروس64

e0.99 e191.26 80.50.9195.41.02961.021021.0088موريشويس65

................94.40.9599.81.00البوسنة والهرسك66

e1.01 e1281.00910.9982 e1.36 e 99.21.0099.81.0093االحتاد الروسي67

f1.00 f105 f0.99 f77 f0.96 f23 f1.57 f 98.30.9999.51.0094ألبانيا68

94.10.9698.50.99921.00981.00830.98351.38مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

f1.00 f135 f0.93 f111 f1.10 f27 f1.32 f 88.81.0097.91.0295البرازيل70

تنمية بشرية منخفضة
....e1.02 e92 e0.99 e106 e0.97 e 85........دومينيكا71

960.981070.97851.21202.80........سانت لوسيا72

99.31.0099.91.00900.981080.99970.97621.42كازاخستان73

e,f1.08 e,f 92.70.9998.11.02921.011040.98791.1341فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

92.91.0098.41.01871.001110.98821.11311.09كولومبيا75

e1.00 e1071.00850.92751.20 99.20.9999.81.0083أوكرانيا76

g0.99 g99.4 g1.00 g91 e,f1.00 e,f100 e1.00 e85 e1.12 e7 e,f0.93 e,f 98.3ساموا77

h0.96 h94 h0.96 h72 h1.05 h44 h1.06 h 90.50.9597.81.0086تايالند78

e,f1.64 e,f 87.21.0095.41.03881.011100.95781.2141اجلمهورية الدومينيكة79

e1.02 e4 f2.43 f 961.031250.9685........بيليز80

e0.99 e74 e1.00 e200.95 112....86.50.9198.50.99الصني81

....e0.99 e91 e0.96 e102 e1.03 e 83........غرينادا82

99.20.9999.91.00811.05961.04891.03311.22أرمينيا83

e0.95 e68 e0.82 e260.74 79.60.8493.30.95870.9591تركيا84

f1.62 f 87.20.9594.10.98961.041201.001001.3315سورينام85

87.00.9199.01.00901.02961.01881.02401.06األردن86

e1.03 e 82.50.8896.30.98971.001121.00921.0134بيرو87

920.991050.97931.10541.15........لبنان88

....e,f1.01 e,f117 e1.00 e61 e1.00 e 89.70.9796.51.0098اإلكوادور89

93.61.0296.61.03951.021120.99901.12311.23الفلبني90

65.30.7892.20.96971.011080.97881.09351.40تونس91

e0.99 e105 e0.98 e91 e1.07 e17 e1.20 e 96........فيجي92

....880.951050.90831.24........سانت فنسنت وغرينادينز93

76.80.8796.70.991001.101221.22780.94251.09إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

g0.98 g96.1 g1.00 g88 f1.00 f103 f0.97 f64 f1.02 f28 e,f1.34 e,f 92.7باراغواي95

f0.99 f941.01831.01471.04 92........جورجيا96

1310.981031.02132.13............غويانا97

98.20.9999.91.00840.98950.98810.96140.90أذربيجان98

....e,f1.00 e,f101 e,f0.99 e,f83 e,f1.00 e,f 89.10.9796.11.0198سريالنكا99

e,f1.14 e,f(.) e,f2.37 e,f 96.41.0098.31.00791.00930.9878جزر املالديف100

e1.00 e941.00891.0326 e,f2.29 e,f 90....85.91.16جامايكا101

g0.86 g96.7 g1.01 g890.981050.95701.0771.04 75.5الرأس األخضر102

g0.96 g90.3 g1.04 g931.001110.96641.03211.23 79.2السلفادور103

e1.07 e241.37 60.10.7686.10.92950.981070.9386اجلزائر104

910.94750.97130.71....86.90.9393.60.99فيتنام105

e1.04 e 88.00.9198.81.00800.99880.991021.0739األراضي الفلسطينية احملتلة106



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

األهداف اإلنمائية لأللفية
 aإلمام البالغين بالقراءة والكتابة

األهداف اإلنمائية لأللفية
aإلمام الشباب بالقراءة والكتابة

صافي االلتحاق بالتعليم 
c,bاالبتدائي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق بالتعليم 

d,bاإلبتدائي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق بالتعليم 

d,bاإلعدادي

األهداف اإلنمائية لأللفية
إجمالي االلتحاق 
d,bبالتعليم الثانوي

‘نسبة اإلناث
)% البالغين 
من العمر 
15 وأكبر(

1995-2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
1995-2005

نسبة اإلناث
)% البالغين 
من العمر 
)15-24

1995-2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
1995-2005

نسبة اإلناث
)%(
2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
2005

نسبة اإلناث
)%(
2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
2005

نسبة اإلناث
)%(
2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
2005

نسبة اإلناث
)%(
2005

نسبة اإلناث 
إلى نسبة 

الذكور
2005

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ

324  تقرير التنمية البشرية 2008/2007

عدم المساواة بين الجنسين في التعليم30

e0.96 e115 e0.96 e63 e0.99 e15 e0.79 e 86.80.9298.51.0094إندونيسيا107

....1210.95650.94....73.60.8490.20.95اجلمهورية العربية السورية108

................98.30.9999.81.00تركمانستان109

e,f1.11 e,f 76.61.0088.81.06860.981100.97711.1519نيكاراغوا110

g0.99 g99.7 g1.00 g86 e0.99 e92 e0.99 e83 e1.03 e41 e1.48 e 98.6مولدوفا111

....e0.95 e970.94820.92 59.40.7178.90.8891مصر112

e,f0.99 e,f93 e,f0.97 e,f14 e,f0.80 e,f 99............أوزبكستان113

97.51.0098.41.01851.03941.02981.13541.62منغوليا114

e1.02 e113 e1.00 e73 e1.24 e20 e,f1.46 e,f 80.21.0190.91.0592الهندوراس115

98.10.9999.71.00860.99970.99871.01461.25قرغيزستان116

....e,f1.01 e,f113 e,f1.00 e,f87 f0.97 f 80.70.8796.10.9896بوليفيا117

e,f0.72 e,f 63.30.8478.40.91920.951090.92490.918غواتيماال118

....g0.90 g95.1 g0.98 g....129 e,f0.99 e,f42 e,f0.86 e,f 79.7الغابون119

e0.98 e116 e0.97 e38 f0.86 f4 e,f0.58 e,f 93........فانوتاو120

f1.00 f102 f0.96 f97 f1.07 f171.22 80.90.9694.31.0187جنوب إفريقيا121

99.21.0099.81.00960.96990.96740.8390.35طاجيكستان122

....77.90.8594.90.99960.991320.98461.08سان تومي وبرنسيبي123

e1.00 e1050.9875 e1.05 e51.00 81.81.0295.61.0484بوتسوانا124

f1.15 f 83.50.9693.51.03741.071001.01601.157ناميبيا125

e0.85 e100.85 39.60.6060.50.75830.94990.8946املغرب126

e,f0.57 e,f2 f0.43 f 1110.9522....80.50.8694.91.00غينيا اإلستوائية127

e0.93 e116 e0.94 e500.8090.70 47.80.6567.70.8085الهند128

....940.95270.83............جزر سليمان129

60.90.7974.70.90810.951080.88400.7670.72جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

e,f0.69 e,f20.46 64.10.7678.90.90980.981290.9224كمبوديا131

....86.40.9293.40.98911.021011.02400.99ميامنار132

........................بوتان133

e0.88 e30 e0.76 e2 e,f0.77 e,f 80............جزر القمر134

e0.85 e40.56 49.80.7565.50.86650.99870.9640غانا135

35.40.5553.10.69590.76750.76230.7440.88الباكستان136

43.40.7355.50.82721.00941.01190.8520.33موريتانيا137

891.061311.00431.2641.27....90.31.23ليسوتو138

g0.87 g96.5 g0.98 g481.20840.9235 e,f0.84 e,f1 e,f0.19 e,f 79.0الكونغو139

e,f1.03 e,f111 f1.03 f48 f1.03 f40.53 40.80.7660.30.9096بنغالديش140

e1.01 e104 e0.93 e44 e0.96 e51.06 78.30.9789.81.0380سوازيالند141

e,f0.87 e,f1080.9142 e0.86 e3 f0.40 f 34.90.5660.10.7574نيبال142

20.89....65.30.8568.20.94921.001360.96مدغشقر143

e0.85 e39 e0.80 e5 e0.66 e 107........59.80.78الكاميرون144

....e,f0.88 e,f23 e,f0.79 e,f 70....50.90.8064.10.93بابوا غينيا اجلديدة145

........................هايتي146

....560.87330.94....51.80.7371.40.84السودان147

e0.95 e2 f0.60 f 70.20.9080.71.01791.011100.9648كينيا148

300.81360.82190.6620.73........جيبوتي149

e,f1.48 e,f 1450.92521.0012............تيمور-ليشته150

g0.93 g97.9 g1.00 g82 f1.01 f95 f0.98 f35 f0.91 f3 e,f0.63 e,f 86.2زمبابوي151

e0.51 e1 e,f0.20 e,f 38.50.5663.60.76720.86920.8527توغو152

g0.47 g58.9 g0.65 g63 e,f0.73 e,f750.74310.4950.37 34.7اليمني153

e0.81 e3 f0.62 f 1191.0017....57.70.7571.20.86أوغندا154

e,f0.99 e,f84 f1.06 f42 f0.82 f(.) f0.23 f 77........غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
....29.20.5741.00.70670.97770.97180.75السنغال156

f0.15 f (.)430.86570.81230.59........إريتيريا157

g0.77 g81.3 g0.94 g64 e0.88 e950.86310.847 f0.55 f 60.1نيجيريا158

e0.48 e 1....62.20.8076.20.94910.981040.96جمهورية تنزانيا املتحدة159

الجدول



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

األهداف اإلنمائية لأللفية
 aإلمام البالغين بالقراءة والكتابة

األهداف اإلنمائية لأللفية
aإلمام الشباب بالقراءة والكتابة

صافي االلتحاق بالتعليم 
c,bاالبتدائي
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d,bاإلعدادي

األهداف اإلنمائية لأللفية
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d,bبالتعليم الثانوي
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e0.53 e10.24 18.10.4333.70.57610.87740.8421غينيا160

e1.04 e121 e1.02 e13 e0.89 e2 e0.62 e 59.80.8476.90.9875رواندا161

f0.78 f1 e,f0.66 e,f 15........54.20.6563.20.75أنغوال162

e0.57 e1 e,f0.25 e,f 23.30.4933.20.56700.81850.8023بنني163

f0.54 f (.)54.00.7270.70.86971.051241.02250.81مالوي164

....e0.82 e 59.80.7866.20.91891.001080.9525زامبيا165

....e,f0.80 e,f63 e,f0.79 e,f18 e,f0.55 e,f 38.60.6352.10.7450ساحل العاج166

e0.74 e1 e0.38 e 52.20.7870.40.92580.91780.8611بوروندي167

....e,f0.78 e,f16 e,f0.58 e,f 54....54.10.6763.10.81جمهورية الكونغو الدميقراطية168

22.80.4638.50.62590.92860.86240.6510.32إثيوبيا169

e0.33 e(.) e0.14 e 620.678....12.80.3123.20.42تشاد170

........e0.66 e 44....33.50.5246.90.67جمهورية إفريقيا الوسطى171

25.00.4636.60.61740.91940.85110.6910.49موزامبيق172

e0.62 e2 e0.47 e 15.90.4916.90.52450.81590.8018مالي173

15.10.3523.20.44330.73390.7370.6810.45النيجر174

e,f0.71 e,f56 e,f0.67 e,f13 e,f0.54 e,f(.) e,f0.18 e,f 37........غينيا-بيساو175

16.60.5326.50.66400.79510.80120.7010.45بوركينا فاسو176

f0.71 f22 e,f0.71 e,f1 e,f0.40 e,f 65....24.20.5237.40.63سيراليون177

i0.95 i104 i0.94 i58 i0.93 i16 i0.91 i 69.90.9181.40.9183الدول النامية

i0.92 i90 i0.89 i28 i0.81 i3 i0.63 i 44.30.8058.00.8070الدول األقل نموا

i0.92 i88 i0.90 i65 i0.92 i21 i1.01 i 59.40.8879.50.8877الدول العربية

i0.99 i110 i0.98 i72 i1.00 i21 i0.93 i 86.70.9997.50.9993شرق آسيا والمحيط الهادي

i1.00 i115 i0.96 i91 i1.08 i32 i1.17 i 89.71.0197.01.0195أمريكا الالتينية والكاريبي

i0.92 i109 i0.93 i48 i0.83 i9 i0.74 i 47.40.8166.60.8182جنوب آسيا

i0.93 i92 i0.89 i28 i0.79 i4 i0.62 i 51.20.8465.10.8468جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

i1.00 i107 i0.99 i90 i0.98 i63 i1.30 i 98.71.0099.61.0091وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

i1.00 i101 i0.99 i98 i1.00 i65 i1.17 i 96........منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

i1.01 i102 i0.99 i103 i1.00 i76 i1.20 i 96........منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

................93.61.0198.41.01تنمية بشرية مرتفعة

................71.20.9283.20.92تنمية بشرية متوسطة

................43.80.8058.90.80تنمية بشرية منخفضة

i1.01 i101 i0.99 i102 i1.00 i73 i1.21 i 95........دخل مرتفع

i0.99 i110 i0.97 i78 i1.01 i28 i1.09 i 86.50.9996.20.9992دخل متوسط

i0.92 i99 i0.91 i41 i0.82 i7 i0.68 i 48.80.8265.80.8276دخل منخفض

i0.96 i104 i0.95 i64 i0.94 i25 i1.05 i 72.70.9282.50.9285العالم

مالحظات

تشير البيانات إلى تقديرات اإللمام بالقراءة والكتابة من   .a
إحصاءات السكان أو االستطالعات التي جرت بين عامي 
1995 و2005, ما لم يحدد غير ذلك. وبسبب االختالفات 

في المنهج وتخطيط الوقت للبيانات األساسية, يجب الحرص 
عند المقارنة بين البالد وعلى الزمن. ولمزيد من التفاصيل، 

./http://www.uis.unesco.org أنظر
قد تشير بيانات بعض البالد إما للمعهد الوطني لإلحصائيات   .b

أو لمعهد اليونسكو لإلحصائيات. ولمزيد من التفاصيل، أنظر 
./http://www.uis.unesco.org

صافي نسبة التسجيل هو عدد التالميذ في مجموعة السن   .c
النظري للتعليم لمستوى محدد من مستوى التعليم المسجل في 

هذا المستوى, معير عنه كنسبة من إجمالي السكان في تلك 
المجموعة العمرية.

نسبة التسجيل اإلجمالية هي العدد الكلي للتالميذ المسجلين   .d
في مستوى محدد من مستوى التعليم – بغض النظر عن 

السن – معبر عنه كنسبة مئوية للسكان في المجموعة 
العمرية النظرية. وبالنسبة للمستوى الثالثي, فالسكان 

المستخدمون في مجموعة الخمس سنوات العمرية يتابعون 
من سن مغادرة المدرسة الثانوية.وتشير نسب التسجيل 

اإلجمالية في الزيادة من 100 إلى التالميذ أو الطالب خارج 

المجموعة العمرية النظرية المسجلين في هذا المستوى 
من التعليم.

تقديرات المعهد الوطني أو معهد اليونسكو لإلحصائيات.  .e
تشير البيانات إلى عام سابق عن ذلك المحدد.  .f

تقديرات معهد اليونسكو لإلحصائيات مستندة على النموذج   .g
العالمي لتوقعات اإللمام بالقراءة والكتابة المحددة عمريا, 

إبريل 2007.
تشير البيانات إلى السنة الدراسية في 2006.  .h

تشير البيانات إلى إجماليات تم حسابها بواسطة معهد   .i
اليونسكو لإلحصائيات.

المصادر
.2007a األعمدة 1-4: معهد اليونسكو لإلحصائيات

.2007c األعمدة من 5-12: معهد اليونسكو لإلحصائيات 
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... وتحقيق المساواة لكل النساء والرجال 31

عدم المساواة بين الجنسين في النشاط االقتصادي

تنمية بشرية مرتفعة
70.510486411113485555050آيسلندا1

63.3112872583290635050النرويج2

56.4109803593188656040أستراليا3

60.51058424113288646139كندا4

53.21507419123986515347آيرلندا5

58.793871393490635050السويد6

60.41168035123285636238سويسرا7

48.3966654183577598020اليابان8

56.2129772483086627921هولندا9

....48.2105793512358460فرنسا10

56.9988637123884564060فنلندا11

59.61058212103090686238الواليات املتحدة12

44.91326646124184526436إسبانيا13

59.3968424123486628416الدمنارك14

49.51157666134081556832النمسا15

55.2104801293390656040اململكة املتحدة16

43.71207313113582628515بلجيكا17

....c3 c8 c42 c89 c55 c 44.6124693اللوكسمبورغ18

60.41138259113284596634نيوزيلندا19

37.41046235183979565446إيطاليا20

....7229377(.)(.)53.711476هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

50.81147723164182567624أملانيا22

50.11228513113288647228إسرائيل23

43.5121671412103076586832اليونان24

....21367963(.)(.)50.610166سنغافورة25

....50.2107689717347459جمهورية كوريا26

53.6998099254765435842سلوفينيا27

53.71137646113485597525قبرص28

55.7113791312214266466535البرتغال29

....211298869(.)44.19855بروني دار السالم30

....64.911083348267862باربادوس31

51.9857735274971467426جمهورية التشيك32

................49.014158الكويت33

....34.0159491218348163مالطا34

....33489749(.)36.312341قطر35

42.1917337214276516931هنغاريا36

47.783781718173966436040بولندا37

....53.3139701211338866األرجنتني38

....914368655(.)38.215242اإلمارات العربية املتحدة39

....36.61145261712298354شيلي40

................29.310333البحرين41

51.8877636255072447426سلوفاكيا42

51.787821117213768466238ليتوانيا43

52.3818047244472495050إستونيا44

49.07877815163575494357التفيا45

....56.4123722713298664األوروغواي46

44.796741916183763477327كرواتيا47

....44.91375652113268252كوستاريكا48

....65309464(.)64.410591جزر البهاما49

......................سيشيل50

....43.911359102814237650كوبا51

....40.21165052119307649املكسيك52

41.26978711293964506535بلغاريا53

الجدول
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......................سانت كيتس ونيفس54

................47.512663تونغا55

................32.116840اجلماهيرية العربية الليبية56

....c5 c7 c29 c87 c63 c 3......أنتيغوا وباربودا57

....22.7149285714118082عمان58

....46.71126121014378453ترينيداد وتوباغو59

50.194803331253542347030رومانيا60

....17.611822151249871اململكة العربية السعودية61

....50.8131644229228656بنما62

....46.510557111627356249ماليزيا63

................52.58782بيالروس64

....42.71025491129346255موريشويس65

................58.39786البوسنة والهرسك66

54.39080812213871502476االحتاد الروسي67

................49.08470ألبانيا68

40.885631920303451465446مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

....56.712771162513277148البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
....143110247240......دومينيكا71

....54.01166791411236245سانت لوسيا72

65.3106873235102458415446كازاخستان73

....57.41526921611258659فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

....61.31357683216217648كولومبيا75

49.686791721213862415050أوكرانيا76

................39.29751ساموا77

....65.68781414419224134تايالند78

....46.41275722315248353اجلمهورية الدومينيكة79

....43.31395263712198344بيليز80

................68.89483الصني81

....101712327746......غرينادا82

3863............47.96779أرمينيا83

27.781365222152833506733تركيا84

....33.69252281229764سورينام85

....27.5155362413238373األردن86

....113318668(.)59.112672بيرو87

................32.410241لبنان88

....60.01847341112278462اإلكوادور89

....54.711566254512176439الفلبني90

................28.613838تونس91

................51.810664فيجي92

....55.3124688208277246سانت فنسنت وغرينادينز93

....38.618052342328313746إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

....65.112677203910197042باراغواي95

50.17366575241438346535جورجيا96

....43.512053163420246142غويانا97

....60.2958237419155444أذربيجان98

....34.97745403235402529سريالنكا99

....48.52336751824163956جزر املالديف100

....54.183739255278648جامايكا101

................34.08145الرأس األخضر102

....47.3936233022257545السلفادور103

....35.715845222028264954اجلزائر104

....72.29892605614212623فيتنام105

....10.31111534128285659األراضي الفلسطينية احملتلة106
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....51.010160454315204037إندونيسيا107

....38.61354458247313545اجلمهورية العربية السورية108

................60.59483تركمانستان109

....35.710041104317195232نيكاراغوا110

56.692814041122148387525مولدوفا111

....20.1762739286235549مصر112

................56.69578أوزبكستان113

....53.99766384314194939منغوليا114

....54.016261135123206329الهندوراس115

55.09474555171338366535قرغيزستان116

....62.6129743614398255بوليفيا117

....33.811641185023185627غواتيماال118

................61.49875الغابون119

................79.39991فانوتاو120

....45.9855871314337954جنوب إفريقيا121

................46.38974طاجيكستان122

................29.88340سان تومي وبرنسيبي123

....45.37967192613295843بوتسوانا124

....46.6967429337176349ناميبيا125

....26.811033573919212540املغرب126

................50.310656غينيا اإلستوائية127

................34.09442الهند128

................54.39866جزر سليمان129

....54.010167898134814جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

....74.4969375721071520كمبوديا131

................68.29979ميامنار132

................46.713458بوتان133

................57.99267جزر القمر134

....70.39294506015143627غانا135

....32.711739653816222040الباكستان136

................54.49865موريتانيا137

....45.78163456613173117ليسوتو138

................56.49865الكونغو139

....52.78361595018122338بنغالديش140

................31.28243سوازيالند141

................49.910464نيبال142

....78.9100927977671516مدغشقر143

....c53 c4 c14 c23 c26 c 51.7926568الكاميرون144

................71.810196بابوا غينيا اجلديدة145

....55.6976737636155723هايتي146

................23.78633السودان147

....69.19378162010237557كينيا148

....c3 c1 c11 c88 c78 c (.)52.99464جيبوتي149

................54.310967تيمور-ليشته150

................64.09276زمبابوي151

................50.39356توغو152

....29.7108398843314943اليمني153

....79.7999277605111728أوغندا154

................59.19469غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
................56.39269السنغال156

................58.19564إريتيريا157

....45.495532411308767نيجيريا158

....85.897958480141516جمهورية تنزانيا املتحدة159

الجدول
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مالحظات

بسبب القيود في البيانات يجب الحرص عند إجراء مقارنات 
إحصائيات العمل بين البالد وعلى الزمن. ولمالحظات مفصلة 

عن البيانات, أنظر منظمة العمل الدولية 2005.

حصص النسب المئوية للتوظيف بالنشاط االقتصادي قد ال   .a
تجمع حتى 100 بسبب تدوير أو حذف أنشطة غير مصنفة.

تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة المحددة.  .b
تشير البيانات إلى سنة أو فترة غير تلك المحددة.  .c

 المصادر
 األعمدة 1 و4-9: منظمة العمل الدولية 2005.

األعمدة 2 و3 و10 و11: تم حسابها على أساس البيانات الخاصة 
 بالنسب الفعالة اقتصاديا من منظمة العمل الدولية 2005.

ول
جد

ال 31

................79.410091غينيا160

................80.09395رواندا161

................73.79981أنغوال162

................53.79262بنني163

................85.410095مالوي164

....66.01007378642102027زامبيا165

................38.88944ساحل العاج166

................91.810199بوروندي167

................61.210168جمهورية الكونغو الدميقراطية168

....c94 c3 c3 c6 c3 c 70.8987991إثيوبيا169

................65.610285تشاد170

................70.39979جمهورية إفريقيا الوسطى171

................84.596102موزامبيق172

................72.510087مالي173

................71.310175النيجر174

................61.010566غينيا-بيساو175

................77.610187بوركينا فاسو176

................56.110560سيراليون177

................52.410164الدول النامية

................61.89572الدول األقل نموا

................26.711034الدول العربية

................65.29679شرق آسيا والمحيط الهادي

................51.912765أمريكا الالتينية والكاريبي

................36.29944جنوب آسيا

................62.69673جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

................52.48979وسط وشرقي أوروبا ودول الكومنولث المستقلة

................50.310572منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

................52.810776منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الدخل المرتفع

................51.610773تنمية بشرية مرتفعة

................52.29864تنمية بشرية متوسطة

................63.49772تنمية بشرية منخفضة

................52.110775دخل مرتفع

................57.010172دخل متوسط

................45.79655دخل منخفض

................52.510167العالم



السنة

إجمالي العمل في 
األنشطة السوقية 

األنشطة السوقيةaوغير السوقية

أنشطة أخرىأنشطة غير سوقية محددة

bالطهي والتنظيفcرعاية األطفالdوقت الفراغeالعناية الذاتية )ساعات ودقائق 
لكل يوم(

)ك % من إجمالي 
)ساعات ودقائق لكل يوم()ساعات ودقائق لكل يوم(وقت العمل(

الرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالترتيب حسب دليل التنمية البشرية

شرية
ت التنمية الب

شرا
مؤ
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الجنس والعمل وتخصيص الوقت

تنمية بشرية مرتفعة
017:137:2341612:140:520:340:176:086:2310:189:59–2000النرويج2

................19977:156:583062أستراليا3

4f20057:577:5140591:540:480:35كندا g0:17 g5:285:5310:4910:26

g0:31 g5:356:0810:069:54 20056:386:1030722:461:141:55آيرلندا5

017:327:4342592:040:590:290:165:165:3710:3910:12–2000السويد6

................19966:336:034393اليابان8

9h19955:085:152769هولندا................

997:016:2733593:040:480:280:093:524:2611:5711:46–1998فرنسا10

007:206:5838592:281:010:280:115:296:0810:3810:23–1999فنلندا11

g0:24 g4:545:1810:4210:24 20058:067:5442641:540:360:48الواليات املتحدة12

037:546:5130713:220:370:300:124:345:3411:0511:11–2002أسبانيا13

017:417:3235622:340:590:330:125:115:4410:4310:22–2000اململكة املتحدة16

006:356:0429542:570:550:350:194:405:1211:1210:55–1999بلجيكا17

19h19997:006:573260نيوزيلندا................

038:086:5126704:020:310:280:114:155:2911:1211:16–2002إيطاليا20

027:006:4930552:320:520:260:105:356:0211:0210:44–2001أملانيا22

20047:306:5140862:360:200:550:155:035:3410:4110:45جمهورية كوريا26
f200511:1110:3567962:220:070:37 مناطق ريفية g0:11 g3:373:529:089:29

018:227:2435573:210:540:290:124:405:4310:3210:30–2000سلوفينيا27

29f19997:396:0539823:590:570:42البرتغال g0:10 g3:084:0511:2611:25

008:007:0832563:160:470:350:154:445:3611:0011:00–1999اجملر36

047:557:2531593:131:020:390:164:335:2311:0310:44–2003بولندا37

048:558:0043653:051:050:250:073:514:5210:5710:53–2003ليتوانيا43

008:558:0938603:071:010:370:104:195:0110:3010:35–1999استونيا44

048:318:0246702:310:470:220:044:174:5810:5310:46–2003التفيا45

46i20027:206:563368أوروغواي................

52f20028:106:2523784:430:391:01املكسيك g0:21 g2:373:019:569:43

65j20036:336:0930803:330:300:440:134:345:0911:4911:35موريشيوس

تنمية بشرية متوسطة ومنخفضة
110j19986:296:0828743:310:311:010:175:055:0510:4810:42نيكاراغوا

j19986:336:4036733:490:211:000:115:055:1811:0010:42 مناطق ريفية
j19986:305:3018763:160:431:010:245:525:5610:4210:36مناطق حضرية

114f20009:028:1649763:491:450:450:162:543:3910:2910:40منغوليا
f200010:359:5248804:461:460:430:122:182:5110:2010:31مناطق ريفية

f20007:416:4951703:001:440:470:193:254:2310:3810:47مناطق حضرية

g0:04 g4:084:5312:1111:58 20006:526:0138763:061:000:39جنوب أفريقيا121

128k20007:376:313592الهند................

143j20017:147:0350802:510:170:310:081:452:1513:0913:04مدغشقر
j20017:307:4053782:520:140:310:071:241:5413:1813:13مناطق ريفية

j20016:365:3744862:490:220:310:112:353:0512:4712:43مناطق حضرية

163j19988:035:3659802:490:270:450:051:323:2212:0511:59بنني
j19988:205:5061812:500:220:500:051:513:2611:5211:55مناطق ريفية

j19987:235:0253782:460:370:350:041:583:1612:1312:06مناطق حضرية

مالحظات

يجب الحرص عند المقارنة بين البلدان والمناطق. وما لم يبين 
غير ذلك, فإن بيانات استخدام الوقت في هذا الجدول تشير إلى 

يوم متوسط من السنة إلجمالي السكان في عمر 20-74. وتم 
تضمين زمن االنتقال لكل نشاط من األنشطة في الزمن المذكور 

لمعظم البلدان, و قد تكون هناك استثناءات.
تشير إلى أنشطة اإلنتاج الموجهة ناحية السوق كما تم   .a

تعريفها من قبل نظام الحسابات القومي التابع لألمم المتحدة 
عام 1993.

تتضمن األنشطة التالية: غسل الصحون وتنظيف المساكن   .b
والمغاسل والكي وصيانات منزلية أخرى.

تتضمن الرعاية الطبية لألطفال والتدريس واللعب الخ مع   .c
األطفال ورعاية الطفولة األخرى.

تتضمن الحياة االجتماعية والترفيه والراحة ومزاولة   .d
الرياضة والفنون والحاسبات والتعرض ألجهزة اإلعالم الخ.

يتضمن النوم والطعام والعناية الشخصية األخرى.  .e
تشير البيانات إلى مجموعات أعمار غير المحددة في   .f

التعريف القياسي.
إضافة لرعاية الطفولة, تتضمن القيمة الممثلة رعاية البالغين   .g

ذوي االحتياجات الخاصة أو األشخاص المسنين؛ إما في 
المنزل أو في مكان آخر )على سبيل المثال المساعدة على 

العناية الذاتية(.

هارفي 2001.  .h

تشير البيانات إلى سكان الحضر فقط.  .i
البيانات في األعمدة 1-4 تخص مجموعة عمرية مختلفة عن   .j

البيانات في األعمدة 5-12. وفي كلتا الحالتين؛ فإن السكان 
المرجعيين تماما كما في التعريف القياسي.

األمم المتحدة 2002.  .k

المصادر
كل األعمدة: استخدام الوقت 2007.

الجدول
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ولتحقيق المساواة بين النساء والرجال...33

المشاركة السياسية للمرأة

تنمية بشرية مرتفعة
—1915E 192227.320.631.7, 19151920, 1920آيسلندا1

—1907A 191144.435.837.9, 19131913النرويج2

1902E 194320.06.124.735.5, 19021962, 1962أستراليا3

1920E 192123.113.320.835.0, 19171960, 1960كندا4

1918E 191821.47.813.316.7, 19181928, 1928آيرلندا5

—1919E 192152.438.447.3, 19191921, 1921السويد6

19711971E 197114.314.025.023.9سويسرا7

1945E 194612.51.49.414.5, 19451947, 1947اليابان8

19191917E 191836.021.336.734.7هولندا9

19441944E 194517.66.912.216.9فرنسا10

—19061906E 190747.131.542.0فنلندا11

1920d 1788E 191714.36.616.316.0, 1965الواليات املتحدة12

19311931E 193150.014.636.023.2إسبانيا13

—19151915E 191833.330.736.9الدمنارك14

19181918E 191935.311.532.227.4النمسا15

1918E 191828.66.319.718.9, 19181928, 1928اململكة املتحدة16

19191921A 192121.48.534.738.0, 1948بلجيكا17

—19191919E 191914.313.323.3اللوكسمبورغ18

—18931919E 193323.114.432.2نيوزيلندا19

19451945E 19468.312.917.313.7إيطاليا20

.......... ....هونغ كونغ الصني (منطقة إدارية خاصة)21

19181918E 191946.2..31.621.7أملانيا22

—19481948E 194916.76.714.2إسرائيل23

—19521952E 19525.66.713.0اليونان24

—19471947E 19630.04.924.5سنغافورة25

—19481948E 19485.62.013.4جمهورية كوريا26

19461946E e 19926.3..12.27.5سلوفينيا27

—19601960E 19630.01.814.3قبرص28

—1931E 193416.77.621.3, 19311976, 1976البرتغال29

.. 9.1f ..f ..f——.بروني دار السالم30

19501950A 196629.43.713.323.8باربادوس31

19201920E e 199211.1..15.514.8جمهورية التشيك32

—20052005A 20050.0..g 3.1الكويت33

—19471947E 196615.42.99.2مالطا34

—h 2003....7.7..0.0قطر35

—1918E 192011.820.710.4, 19181945, 1945هنغاريا36

19181918E 19195.913.520.413.0بولندا37

19471947E 19518.36.335.043.1األرجنتني38

—5.60.022.5——.—.اإلمارات العربية املتحدة39

19491949E 195116.7..15.05.3شيلي40

1973A 20028.7..2.525.0, 19732002, 2002البحرين41

—19201920E e 19920.0..19.3سلوفاكيا42

—19191919A 192015.4..24.8ليتوانيا43

—19181918E 191915.4..21.8إستونيا44

—19.0..23.5..19181918التفيا45

19321932E 19420.06.111.19.7األوروغواي46

—19451945E e 199233.3..21.7كرواتيا47

—19491949E 195325.010.538.6كوستاريكا48

1961A 197726.74.112.253.8, 19611964, 1964جزر البهاما49

—19481948E+A 197612.516.023.5سيشيل50

—19341934E 194016.233.936.0كوبا51

19471953A 19529.412.022.617.2املكسيك52

—19371945E 194523.821.022.1, 1945بلغاريا53
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—19511951E 19840.06.70.0سانت كيتس ونيفس54

—19601960E 1993..0.03.3تونغا55

—7.7......19641964اجلماهيرية العربية الليبية56

19511951A 198415.40.010.517.6أنتيغوا وباربودا57

2.415.5..10.0..1994, 19942003, 2003عمان58

19461946E+A 196218.216.719.432.3ترينيداد وتوباغو59

1929E 194612.534.411.29.5, 19291946, 1946رومانيا60

—0.0..0.0———اململكة العربية السعودية61

—1941E 194614.37.516.7, 19411946, 1946بنما62

19571957E 19599.15.19.125.7ماليزيا63

19181919E e 199010.0..29.131.0بيالروس64

—19561956E 19768.07.117.1موريشويس65

19461946E e 199011.1..14.313.3البوسنة والهرسك66

19181918E e 19930.0..9.83.4االحتاد الروسي67

—19201920E 19455.328.87.1ألبانيا68

—19461946E e 199016.7..28.3مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

19321932E 193311.45.38.812.3البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
—19511951E 19800.010.012.9دومينيكا71

19511951A 19798.30.0i 5.618.2سانت لوسيا72

1924E e 199017.6..10.45.1, 19241993, 1993كازاخستان73

—19461946E 194813.610.018.6فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

19541954A 195435.74.58.411.8كولومبيا75

—19191919E e 19905.6..8.7أوكرانيا76

—1948A 19767.70.06.1, 19481990, 1990ساموا77

—19321932A 19487.72.88.7تايالند78

19421942E 194214.37.519.73.1اجلمهورية الدومينيكة79

19541954E+A 19846.30.06.725.0بيليز80

—19491949E 19546.321.320.3الصني81

19511951E+A 197640.0..26.730.8غرينادا82

—19181918E e 19900.035.69.2أرمينيا83

—1930A 19354.31.34.4, 19301934, 1934تركيا84

—19481948E 197511.87.825.5سورينام85

19741974A 198910.70.05.512.7األردن86

—19551955E 195611.85.629.2بيرو87

—19521952A 19916.90.04.7لبنان88

—19291929E 195614.34.525.0اإلكوادور89

19371937E 194125.09.122.518.2الفلبني90

19591959E 19597.14.322.813.4تونس91

.. 19631963A 19709.1j ..j ..jفيجي92

—19511951E 197920.09.518.2سانت فنسنت وغرينادينز93

—19631963E+A 19636.71.54.1إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

19611961E 196330.85.610.08.9باراغواي95

—1918E e 199222.2..9.4, 19181921, 1921جورجيا96

—19531945E 196822.236.929.0غويانا97

—19181918E e 199015.0..11.3أذربيجان98

—19311931E 194710.34.94.9سريالنكا99

—19321932E 197911.86.312.0جزر املالديف100

19441944E 194417.65.011.719.0جامايكا101

—19751975E 197518.812.015.3الرأس األخضر102

—19391961E 196135.311.716.7السلفادور103

19621962A 196210.52.47.23.1اجلزائر104

—19461946E 197611.517.725.8فيتنام105

..............األراضي الفلسطينية احملتلة106
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ول
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ال 33

—19451945A 195010.812.411.3, 2003إندونيسيا107

—19491953E 19736.39.212.0, 1953اجلمهورية العربية السورية108

—19271927E e 19909.526.016.0تركمانستان109

—19551955E 197214.314.818.5نيكاراغوا110

—1924E 199011.1..21.8, 19241993, 1993مولدوفا111

19561956E 19575.93.92.06.8مصر112

19381938E e 19903.6..17.515.0أوزبكستان113

—19241924E 19515.924.96.6منغوليا114

—19551955E 195714.310.223.4الهندوراس115

—19181918E e 199012.5..0.0قرغيزستان116

1938E 19666.79.216.93.7, 19381952, 1952بوليفيا117

—1946E 195625.07.08.2, 19461965غواتيماال118

19561956E 196111.813.312.515.4الغابون119

—1975E 19878.34.33.8, 19751980, 1980فانوتاو120

1930E 193341.42.8k 32.8k 33.3, 19301994, 1994جنوب إفريقيا121

19241924E e 19903.1..17.523.5طاجيكستان122

—19751975E 197514.311.87.3سان تومي وبرنسيبي123

—19651965E 197926.75.011.1بوتسوانا124

19891989E 198919.06.926.926.9ناميبيا125

19631963E 19935.90.010.81.1املغرب126

—19631963E 19684.513.318.0غينيا اإلستوائية127

1935E 19523.45.08.310.7, 19351950, 1950الهند128

—19741974E 19930.00.00.0جزر سليمان129

—19581958E 19580.06.325.2جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

19551955E 19587.1..9.814.8كمبوديا131

.. 19351946E 1947..l ..l ..lميامنار132

—19531953E 19750.02.02.7بوتان133

—19561956E 1993..0.03.0جزر القمر134

—19541954A 196011.8..10.9غانا135

1935E e 19735.610.121.317.0, 19351947, 1947الباكستان136

19611961E 19759.1..17.917.0موريتانيا137

19651965A 196527.8..23.530.3ليسوتو138

19471963E 196314.714.38.513.3, 1961الكونغو139

—1935E 19738.310.3m 15.1, 19351972, 1972بنغالديش140

19681968E+A 197213.33.610.830.0سوازيالند141

—19511951A 19527.46.1n 17.3نيبال142

19591959E 19655.96.56.911.1مدغشقر143

—19461946E 196011.114.48.9الكاميرون144

—19641963E 1977..0.00.9بابوا غينيا اجلديدة145

19571957E 196125.0..4.113.3هايتي146

19641964E 19642.6..17.84.0السودان147

—1919E+A 196910.31.17.3, 19191963, 1963كينيا148

—19461986E 20035.30.010.8جيبوتي149

—o 25.3..22.2......تيمور-ليشته150

1919E+A 198014.711.016.734.8, 19191978, 1957زمبابوي151

—19451945E 196120.05.28.6توغو152

1967E e 19902.94.10.31.8, 19671970, 1970اليمني153

—19621962A 196223.412.229.8أوغندا154

—19601960E 198220.07.89.4غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
—19451945E 196320.612.519.2السنغال156

—p 1955p 1955E 199417.6..22.0إريتيريا157

q 6.47.3..10.0..19581958نيجيريا158

—30.4..15.4..19591959جمهورية تنزانيا املتحدة159
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—19581958E 196315.4..19.3غينيا160

19611961E 198135.717.148.834.6رواندا161

—19751975E 19805.714.515.0أنغوال162

—19561956E 197919.02.98.4بنني163

—19611961E 196414.39.813.6مالوي164

—19621962E+A 196425.06.614.6زامبيا165

—19521952E 196517.15.78.5ساحل العاج166

19611961E 198210.7..30.534.7بوروندي167

19671970E 197012.55.48.44.6جمهورية الكونغو الدميقراطية168

19551955E 19575.9..21.918.8إثيوبيا169

—19581958E 196211.5..6.5تشاد170

—19861986E 198710.03.810.5جمهورية إفريقيا الوسطى171

—19751975E 197713.015.734.8موزامبيق172

—19561956E 195918.5..10.2مالي173

—19481948E 198923.15.412.4النيجر174

—19771977A 197237.520.014.0غينيا-بيساو175

—19581958E 197814.8..11.7بوركينا فاسو176

—14.5..13.0..19611961سيراليون177

أخرى
19631963E 196510.03.727.322.5أفغانستان

—19701973E 199333.3..28.6أندورا

—19801980E 198018.810.825.5العراق

—19671967E 19900.00.07.1كريباتي

—19461946E 1948..21.120.1كوريا (اجلمهورية الشعبية الدميقراطية)

12.516.7..13.6..19461946ليبيريا

—19841984E 198620.04.024.0خلتنشتاين

—19791979E 19910.0..3.0جزر املارشال

—0.0......19791979ميكرونيزيا (إحتاد واليات)

—19621962E 19630.011.120.8موناكو

—r 1946r 1946......8.6اجلبل السود

—19681968E 19860.05.60.0نورو

0.00.0..12.5..19791979بالو

—19591973E 197412.511.711.7سان مارينو

—r 1946r 1946......20.4صربيا

—19561956E 1979..4.08.2الصومال

—19671967E 19890.07.70.0توفالو

مالحظات
a.  تشير البيانات إلى السنة التي تحقق فيها حق التصويت 

أو الترشح في االنتخابات الوطنية على أسس عالمية 
ومتساوية. وعند بيان سنتين، تشير األولى إلى االعتراف 

الجزئي األول بحق التصويت أو الترشح لالنتخابات. وفي 
بعض البلدان، حصلت النساء على الحق في التصويت أو 

الترشح لالنتخابات المحلية قبل حصولهن على هذه الحقوق 
لالنتخابات الوطنية. وال يتضمن هذا الجدول بيانات عن 

حقوق االنتخابات المحلية.
.تبدأ البيانات من 1 يناير 2005. ويتضمن المجموع نواب   .b

رئيس الوزراء والوزراء. ويتضمن أيضا رؤساء الوزارات 
الذين يحملون الحقائب الوزارية ونواب الرؤساء ورؤساء 

أقسام أو وكاالت المستوى الوزاري الذين يمارسون وظيفة 
وزارية في الهيئة الحكومية.

تبدأ البيانات من 31 مايو 2007 ما لم يحدد غير ذلك.   .c
وتم حساب النسبة المئوية – كمرجع – عدد المقاعد الكلية 

المشغولة في البرلمان في ذلك الوقت.
ال تتوفر معلومات عن السنة التي حصلت فيها كل النساء   .d

على الحق في الترشح لالنتخابات. وبالرغم من ذلك، ال يذكر 
الدستور الجنس فيما يتعلق بهذا الحق.

تشير إلى السنة التي تم انتخاب السيدات فيها للنظام البرلماني   .e
الحالي.

ال يوجد حاليا برلمان في بروني دار السالم.  .f
لم يتم انتخاب أي مرشحة في انتخابات عام 2006. وتم   .g
تعيين امرأة واحدة في الوزارة ذات الـ 16 عضوا والتي 

أدت اليمين في مارس 2007. والن أعضاء الوزارة 
يجلسون أيضا في البرلمان, فقد كانت هناك امرأتان من بين 

ما مجموعه 65 عضوا.
طبقا للدستور الجديد المصدق عليه في 2003, منحت النساء   .h

حق التصويت. وحتى اآلن لم تجر أي انتخابات تشريعية.
لم تنتخب أي امرأة في انتخابات عام 2006. وبالرغم من   .i
ذلك, عينت امرأة واحدة كمتحدثة باسم المجلس وأصبحت 

بالتالي عضوا فيه.
تم حل البرلمان أو تعليقه لفترة غير محددة.  .j 

ال تتضمن األرقام الخاصة بتوزيع المقاعد المندوبين الـ 36 
الخاصين المعينون بقاعدة خاصة، وبالتالي تم حساب كل 
النسب المئوية المعطاة على أساس المقاعد الـ 54 الدائمة. 

لم يسبق أن دعي المجلس المنتخب في عام 1990 أو يخول   .k
له حق االجتماع, وتم احتجاز العديد من أعضاءه أو أجبروا 

إلى المنفى.
زاد عدد المقاعد في البرلمان في عام 2004 من 300 إلى   .l
345، بإضافة 45 مقعدا خصصت للنساء. وتم شغل هذه 

المقاعد الخاصة في أكتوبر 2005, بتخصيصها لألحزاب 
السياسية بنسبة مشاركتهم في االقتراع الوطني المتلقاة في 

انتخاب عتم 2001.

تم تأسيس برلمان تشريعي في يناير 2007. وتجرى   .m
انتخابات الجمعية التأسيسية في عام 2007.

الغرض من االنتخابات التي جرت في 30 أغسطس 2001   .n
كان انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لتيمور الشرقية. 

وأصبحت هذه الهيئة برلمانا وطنيا دون أي انتخابات جديدة 
في 20 مايو 2002؛ وهو تاريخ استقالل البالد.

كانت إريتريا جزءا من إثيوبيا في نوفمبر 1955. وتم تطبيق   .o
دستور إريتريا ذات السيادة في 23 مايو 1997 مشترطا أن 
“”يحق لكل مواطني إريتريا – بعمر الثمانية عشر سنة أو 

أكثر – حق التصويت””.
تبدأ البيانات في 31 مايو 2006.  .p 

q. انفصلت صربيا والجبل األسود إلى دولتين مستقلتين في 
يونيو 2006. وحصلت النساء على حق التصويت والترشح 

لالنتخابات في عام 1964، عندما كانت صربيا والجبل 
 األسود جزءا من يوغوسالفيا السابقة. 

المصادر
.2007b األعمدة 1-3: اإلتحاد البرلماني الدولي

العمود 5: المم المتحدة 2007c, بناءا على معلومات من اإلتحاد 
البرلماني الدولي.

.2007c األعمدة 6 و7: اإلتحاد البرلماني الدولي

a. تشير البيانات إلى السنة التي تحقق فيها حق التصويت أو الترشح في االنتخابات الوطنية على أسس عالمية ومتساوية. وعند بيان سنتين، تشير األولى إلى االعتراف الجزئي األول بحق 
التصويت أو الترشح لالنتخابات. وفي بعض البلدان، حصلت النساء على الحق في التصويت أو الترشح لالنتخابات المحلية قبل حصولهن على هذه الحقوق لالنتخابات الوطنية. وال يتضمن هذا 

 الجدول بيانات عن حقوق االنتخابات المحلية.
b.تبدأ البيانات من 1 يناير 2005. ويتضمن المجموع نواب رئيس الوزراء والوزراء. ويتضمن أيضا رؤساء الوزارات الذين يحملون الحقائب الوزارية ونواب الرؤساء ورؤساء أقسام أو 

 وكاالت المستوى الوزاري الذين يمارسون وظيفة وزارية في الهيئة الحكومية.
 c. تبدأ البيانات من 31 مايو 2007 ما لم يحدد غير ذلك. وتم حساب النسبة المئوية – كمرجع – عدد المقاعد الكلية المشغولة في البرلمان في ذلك الوقت.

 d. ال تتوفر معلومات عن السنة التي حصلت فيها كل النساء على الحق في الترشح لالنتخابات. وبالرغم من ذلك، ال يذكر الدستور الجنس فيما يتعلق بهذا الحق.
 e. تشير إلى السنة التي تم انتخاب السيدات فيها للنظام البرلماني الحالي.

 f. ال يوجد حاليا برلمان في بروني دار السالم.
g. لم يتم انتخاب أي مرشحة في انتخابات عام 2006. وتم تعيين امرأة واحدة في الوزارة ذات الـ 16 عضوا والتي أدت اليمين في مارس 2007. والن أعضاء الوزارة يجلسون أيضا في 

 البرلمان, فقد كانت هناك امرأتان من بين ما مجموعه 65 عضوا.
 h. طبقا للدستور الجديد المصدق عليه في 2003, منحت النساء حق التصويت. وحتى اآلن لم تجر أي انتخابات تشريعية.

 i. لم تنتخب أي امرأة في انتخابات عام 2006. وبالرغم من ذلك, عينت امرأة واحدة كمتحدثة باسم المجلس وأصبحت بالتالي عضوا فيه.
 j. تم حل البرلمان أو تعليقه لفترة غير محددة.

 ال تتضمن األرقام الخاصة بتوزيع المقاعد المندوبين الـ 36 الخاصين المعينون بقاعدة خاصة، وبالتالي تم حساب كل النسب المئوية المعطاة على أساس المقاعد الـ 54 الدائمة. 
 k. لم يسبق أن دعي المجلس المنتخب في عام 1990 أو يخول له حق االجتماع, وتم احتجاز العديد من أعضاءه أو أجبروا إلى المنفى.

l. زاد عدد المقاعد في البرلمان في عام 2004 من 300 إلى 345، بإضافة 45 مقعدا خصصت للنساء. وتم شغل هذه المقاعد الخاصة في أكتوبر 2005, بتخصيصها لألحزاب السياسية بنسبة 
 مشاركتهم في االقتراع الوطني المتلقاة في انتخاب عتم 2001.

 m. تم تأسيس برلمان تشريعي في يناير 2007. وتجرى انتخابات الجمعية التأسيسية في عام 2007.
n. الغرض من االنتخابات التي جرت في 30 أغسطس 2001 كان انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لتيمور الشرقية. وأصبحت هذه الهيئة برلمانا وطنيا دون أي انتخابات جديدة في 20 مايو 

 2002؛ وهو تاريخ استقالل البالد.
o. كانت إريتريا جزءا من إثيوبيا في نوفمبر 1955. وتم تطبيق دستور إريتريا ذات السيادة في 23 مايو 1997 مشترطا أن ""يحق لكل مواطني إريتريا – بعمر الثمانية عشر سنة أو أكثر – 

 حق التصويت"".
 p. تبدأ البيانات في 31 مايو 2006.

q. انفصلت صربيا والجبل األسود إلى دولتين مستقلتين في يونيو 2006. وحصلت النساء على حق التصويت والترشح لالنتخابات في عام 1964، عندما كانت صربيا والجبل األسود جزءا 
 من يوغوسالفيا السابقة. 

           "
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آليات حقوق اإلنسان وحقوق العمال34

حالة وثائق حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية

تنمية بشرية مرتفعة
1949196719791979198519961992آيسلندا1

1949197019721972198119861991النرويج2

1949197519801975198319891990أستراليا3

1952197019761976198119871991كندا4

1976200019891989198520021992آيرلندا5

1952197119711971198019861990السويد6

2000199419921992199719861997سويسرا7

199519791979198519991994..اليابان8

..196619711978197819911988هولندا9

1950197119801980198319861990فرنسا10

1959197019751975198619891991فنلندا11

1988199419921977198019941995الواليات املتحدة12

1968196819771977198419871990إسبانيا13

1951197119721972198319871991الدمنارك14

19871992|19581972197819781982النمسا15

1970196919761976198619881991اململكة املتحدة16

1951197519831983198519991991بلجيكا17

1981197819831983198919871994اللوكسمبورغ18

1978197219781978198519891993نيوزيلندا19

1952197619781978198519891991إيطاليا20

1954196919731973198519901992أملانيا22

1950197919911991199119911991إسرائيل23

1954197019971985198319881993اليونان24

1995..1995......1995سنغافورة25

1950197819901990198419951991جمهورية كوريا26

1992199219921992199219931992سلوفينيا27

1982196719691969198519911991قبرص28

1999198219781978198019891990البرتغال29

1995..2006........بروني دار السالم30

1990..19801972197319731980باربادوس31

1993199319931993199319931993جمهورية التشيك32

1995196819961996199419961991الكويت33

197119901990199119901990..مالطا34

20001995......1976..قطر35

1952196719741974198019871991هنغاريا36

1950196819771977198019891991بولندا37

1956196819861986198519861990األرجنتني38

1997..2004....20051974اإلمارات العربية املتحدة39

1953197119721972198919881990شيلي40

200219981992..199019902006البحرين41

1993199319931993199319931993سلوفاكيا42

1996199819911991199419961992ليتوانيا43

1991199119911991199119911991إستونيا44

1992199219921992199219921992التفيا45

1967196819701970198119861990األوروغواي46

1992199219921992199219921992كرواتيا47

1950196719681968198619931990كوستاريكا48

1991..1993....19751975جزر البهاما49

1992197819921992199219921990سيشيل50

198019951991....19531972كوبا51

1952197519811981198119861990املكسيك52

1950196619701970198219861991بلغاريا53

1990..1985....2006..سانت كيتس ونيفس54
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1995........19721972تونغا55

1989196819701970198919891993اجلماهيرية العربية الليبية56

198919931993....19881988أنتيغوا وباربودا57

1996..2006....2003..عمان58

1991..20021973197819781990ترينيداد وتوباغو59

1950197019741974198219901990رومانيا60

200019971996....19501997اململكة العربية السعودية61

1950196719771977198119871990بنما62

1995..1995......1994ماليزيا63

1954196919731973198119871990بيالروس64

197219731973198419921990..موريشويس65

1992199319931993199319931993البوسنة والهرسك66

1954196919731973198119871990االحتاد الروسي67

1955199419911991199419941992ألبانيا68

1994199419941994199419941993مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

1952196819921992198419891990البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
1991..199319931980....دومينيكا71

1993..1982....1990..سانت لوسيا72

1998199820062006199819981994كازاخستان73

1960196719781978198319911990فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

1959198119691969198219871991كولومبيا75

1954196919731973198119871991أوكرانيا76

1994..1992........ساموا77

1992..2003199619991985..تايالند78

1948198319781978198219851991اجلمهورية الدومينيكة79

1998200119962000199019861990بيليز80

1983198119982001198019881992الصني81

1990..1981199119911990..غرينادا82

1993199319931993199319931993أرمينيا83

1950200220032003198519881995تركيا84

1993..1984197619761993..سورينام85

1950197419751975199219911991األردن86

1960197119781978198219881990بيرو87

1953197119721972199720001991لبنان88

1949196619691969198119881990اإلكوادور89

1950196719861974198119861990الفلبني90

1956196719691969198519881992تونس91

1993..1995....19731973فيجي92

1981198119811981198120011993سانت فنسنت وغرينادينز93

1994....1956196819751975إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

2001200319921992198719901990باراغواي95

1993199919941994199419941994جورجيا96

197719771977198019881991..غويانا97

1996199619921992199519961992أذربيجان98

1950198219801980198119941991سريالنكا99

1984198420062006199320041991جزر املالديف100

1991..19681971197519751984جامايكا101

197919931993198019921992..الرأس األخضر102

1950197919791979198119961990السلفادور103

1963197219891989199619891993اجلزائر104

1990..19811982198219821982فيتنام105

..............األراضي الفلسطينية احملتلة106

199920062006198419981990..إندونيسيا107
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ال 34

1955196919691969200320041993اجلمهورية العربية السورية108

199419971997199719991993..تركمانستان109

1952197819801980198120051990نيكاراغوا110

1993199319931993199419951993مولدوفا111

1952196719821982198119861990مصر112

1999199519951995199519951994أوزبكستان113

1967196919741974198120021990منغوليا114

1952200219971981198319961990الهندوراس115

1997199719941994199719971994قرغيزستان116

2005197019821982199019991990بوليفيا117

1950198319921988198219901990غواتيماال118

1983198019831983198320001994الغابون119

1993..1995........فانوتاو120

1998199819981994199519981995جنوب إفريقيا121

199519991999199319951993..طاجيكستان122

200320001991..20001995..سان تومي وبرنسيبي123

199620001995..19742000..بوتسوانا124

1994198219941994199219941990ناميبيا125

1958197019791979199319931993املغرب126

200219871987198420021992..غينيا اإلستوائية127

1959196819791979199319971992الهند128

1995..19822002..1982..جزر سليمان129

a20071981..1991 195019742000جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

1950198319921992199219921992كمبوديا131

1991..1997......1956ميامنار132

1990..1981....1973..بوتان133

199420001993....20042004جزر القمر134

1958196620002000198620001990غانا135

1990..20041996..19571966الباكستان136

198820042004200120041991..موريتانيا137

1974197119921992199520011992ليسوتو138

198819831983198220031993..الكونغو139

1998197920001998198419981990بنغالديش140

196920042004200420041995..سوازيالند141

1969197119911991199119911990نيبال142

196919711971198920051991..مدغشقر143

197119841984199419861993..الكاميرون144

1993..1995....19821982بابوا غينيا اجلديدة145

1995..1981..195019721991هايتي146

19861990..2003197719861986السودان147

200119721972198419971990..كينيا148

200620022002199820021990..جيبوتي149

200320032003200320032003..تيمور-ليشته150

1990..19911991199119911991زمبابوي151

1984197219841984198319871990توغو152

1987197219871987198419911991اليمني153

1995198019951987198519861990أوغندا154

1978197819791978199319851990غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة
1983197219781978198519861990السنغال156

1994..2001200220011995..إريتيريا157

196719931993198520011991..نيجيريا158

1991..19841972197619761985جمهورية تنزانيا املتحدة159

2000197719781978198219891990غينيا160
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1991..19751975197519751981رواندا161

1990..199219921986....أنغوال162

200119921992199219921990..بنني163

199619931993198719961991..مالوي164

197219841984198519981991..زامبيا165

1995197319921992199519951991ساحل العاج166

1997197719901990199219931990بوروندي167

1962197619761976198619961990جمهورية الكونغو الدميقراطية168

1949197619931993198119941991إثيوبيا169

197719951995199519951990..تشاد170

1992..1971198119811991..جمهورية إفريقيا الوسطى171

199719991994..198319831993موزامبيق172

1974197419741974198519991990مالي173

196719861986199919981990..النيجر174

a2000 a199219852000 a1990 2000..غينيا-بيساو175

1965197419991999198719991990بوركينا فاسو176

196719961996198820011990..سيراليون177
aأخرى

1956198319831983200319871994أفغانستان

199720061996..200620062006أندورا

1994..19591970197119711986العراق

1995..2004......كريباتي

1990..198119812001..1989كوريا (اجلمهورية الشعبية الدميقراطية)

1950197620042004198420041993ليبيريا

1994200019981998199519901995خلتنشتاين

1993..2006......جزر املارشال

1950199519971997200519911993موناكو
b2006200620062006200620062006اجلبل األسود

a1994 2001....20012001..نورو

1995..........بالو

200219851985200320061991..سان مارينو
b2001200120012001200120012001صربيا

19902002..197519901990..الصومال

1995..1999......توفالو
الدول  األعضاء  c140172160156183143189إجمالي 

1655182معاهدات وقعت ولم يصدق عليها بعد

الجدول

مالحظات

تشير البيانات إلى سنة التصديق أو املوافقة أو التجديد ما لم   

يحدد غير ذلك. ولكل هذه املراحل نفس التأثيرات القانونية. 

يشير اخلط البارز إلى عدم إمتام املصادقة متبوعا بالتصديق. وتبدأ 

البيانات من 1 يوليو 2007.

a. بلدان أو مناطق – إضافة إلى الدول أو املناطق الـ 177 املتضمنة في 
جداول املؤشر األساسية – التي وقعت أحد الوثائق السبع حلقوق 

اإلنسان على األقل.

b. فيما بعد انفصال صربيا واجلبل األسود إلى دولتني مستقلتني في 
يونيو 2006, يستمر سريان كل أعمال االتفاقية )التصديق أو التوقيع( 

جلمهورية صربيا. وإبتداءا من 1 يوليو 2007, لم يتلق األمني العام 

لألمم املتحدة إخطار من جمهورية اجلبل األسود فيما يتعلق باملعاهدات 

املذكورة في هذا اجلدول, ما لم يحدد غير ذلك.

املصادرc. تشير إلى التصديق أو املوافقة أو االستمرار.

.2007a األعمدة 7-1 : األمم املتحدة 
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نمية بشرية مرتفعة
19501952195819601958196319992000آيسلندا1

19491955193219581959195919802000النرويج2

2006..197319731932196019741973أستراليا3

2000..195919721964....1972كندا4

19551955193119581974199919781999آيرلندا5

19491950193119581962196219902001السويد6

19751999194019581972196119992000سويسرا7

20002001..1967..196519531932اليابان8

19501993193319591971197319762002هولندا9

19511951193719691953198119902001فرنسا10

19501951193619601963197019762000فنلندا11

1999......1991......الواليات املتحدة12

19771977193219671967196719772001إسبانيا13

19511955193219581960196019972000الدمنارك14

19501951196019581953197320002001النمسا15

19491950193119571971199920002000اململكة املتحدة16

19511953194419611952197719882002بلجيكا17

19581958196419641967200119772001اللوكسمبورغ18

2001..20031938196819831983..نيوزيلندا19

19581958193419681956196319812000إيطاليا20

19571956195619591956196119762002أملانيا22

19571957195519581965195919792005إسرائيل23

19621962195219621975198419862001اليونان24

i2002..20052001 [1965]19651965..سنغافورة25

1997199819992001........جمهورية كوريا26

19921992199219971992199219922001سلوفينيا27

19661966196019601987196819972000قبرص28

19771964195619591967195919982000البرتغال29

................بروني دار السالم30

19671967196719671974197420002000باربادوس31

19931993199319961993199320072001جمهورية التشيك32

196619992000..19681961..1961الكويت33

19651965196519651988196819882001مالطا34

197620062000..19982007....قطر35

19571957195619941956196119982000هنغاريا36

19571957195819581954196119782002بولندا37

19601956195019601956196819962001األرجنتني38

198219971997200119982001....اإلمارات العربية املتحدة39

19991999193319991971197119992000شيلي40

2001..2000..19811998....البحرين41

19931993199319971993199319971999سلوفاكيا42

19941994199419941994199419982003ليتوانيا43

19941994199619961996200520072001إستونيا44

19921992200619921992199220062006التفيا45

19541954199519681989198919772001األوروغواي46

19911991199119971991199119912001كرواتيا47

19601960196019591960196219762001كوستاريكا48

20011976197619762001200120012001جزر البهاما49

19781999197819781999199920001999سيشيل50

..1952195219531958195419651975كوبا51

2000..1934195919521961..1950املكسيك52

19591959193219991955196019802000بلغاريا53

20002000200020002000200020052000سانت كيتس ونيفس54

آليات حقوق اإلنسان وحقوق العمال35

حالة االتفاقات الدولية لحقوق العمال األساسية
الجدول
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................تونغا55

20001962196119611962196119752000اجلماهيرية العربية الليبية56

19831983198319832003198319832002أنتيغوا وباربودا57

20052001....19982005....عمان58

19631963196319631997197020042003ترينيداد وتوباغو59

19571958195719981957197319752000رومانيا60

2001..1978197819781978....اململكة العربية السعودية61

19581966196619661958196620002000بنما62

19611957j [1958]1997..19972000..ماليزيا63

19561956195619951956196119792000بيالروس64

20051969196919692002200219902000موريشويس65

19931993199320001993199319932001البوسنة والهرسك66

19561956195619981956196119792003االحتاد الروسي67

19571957195719971957199719982001ألبانيا68

19911991199120031991199119912002مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا السابقة)69

1952195719651957196520012000..البرازيل70

تنمية بشرية متوسطة
19831983198319831983198319832001دومينيكا71

2000..198019801980198019831983سانت لوسيا72

20002001200120012001199920012003كازاخستان73

19821968194419641982197119872005فنزويال (اجلمهورية البوليفارية)74

19761976196919631963196920012005كولومبيا75

19561956195620001956196119792000أوكرانيا76

................ساموا77

20042001..196919691999....تايالند78

19561953195619581953196419992000اجلمهورية الدومينيكة79

19831983198319831999199920002000بيليز80

1990200619992002........الصني81

19941979197919791994200320032003غرينادا82

20062003200420041994199420062006أرمينيا83

19931952199819611967196719982001تركيا84

2006......1976199619761976سورينام85

1968196619581966196319982000..األردن86

19601964196019601960197020022002بيرو87

1977197719771977197720032001..لبنان88

19671959195419621957196220002000اإلكوادور89

19531953200519601953196019982000الفلبني90

19571957196219591968195919952000تونس91

20021974197419742002200220032002فيجي92

20011998199819982001200120062001سانت فنسنت وغرينادينز93

2002..1957195919721964....إيران (اجلمهورية اإلسالمية)94

19621966196719681964196720042001باراغواي95

19991993199719961993199319962002جورجيا96

19671966196619661975197519982001غويانا97

19921992199220001992199219922004أذربيجان98

19951972195020031993199820002001سريالنكا99

................جزر املالديف100

19621962196219621975197520032003جامايكا101

2001..199919791979197919791979الرأس األخضر102

20062006199519582000199519962000السلفادور103

19621962196219691962196919842001اجلزائر104

1997199720032000..2007....األراضي الفلسطينية احملتلة105

19981957195019991958199919992000إندونيسيا107

19601957196019581957196020012003اجلمهورية العربية السورية108

الجدول
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ول
جد

ال 35

....199719971997199719971997تركمانستان109

19671967193419671967196719812000نيكاراغوا110

19961996200019932000199619992002مولدوفا111

19571954195519581960196019992002مصر112

....19921992199719921992..أوزبكستان113

19691969200520051969196920022001منغوليا114

19561956195719581956196019802001الهندوراس115

19921992199219991992199219922004قرغيزستان116

19651973200519901973197719972003بوليفيا117

19521952198919591961196019902001غواتيماال118

2001..196019611960196119611961الغابون119

2006..200620062006200620062006فانوتاو120

19961996199719972000199720002000جنوب إفريقيا121

19931993199319991993199319932005طاجيكستان122

19921992200520051982198220052005سان تومي وبرنسيبي123

19971997199719971997199719972000بوتسوانا124

200120002000..1995199520002000ناميبيا125

1957195719661979196320002001..املغرب126

20012001200120011985200119852001غينيا اإلستوائية127

....1954200019581960....الهند128

..........1985....جزر سليمان129

20052005......1964....جمهورية الو الدميقراطية الشعبية130

19991999196919991999199919992006كمبوديا131

..........1955..1955ميامنار132

................بوتان133

19781978197819781978200420042004جزر القمر134

2000..196519591957195819681961غانا135

19511952195719602001196120062001الباكستان136

19612001196119972001196320012001موريتانيا137

19661966196620011998199820012001ليسوتو138

19601999196019991999199919992002الكونغو139

2001..197219721972197219981972بنغالديش140

19781978197819791981198120022002سوازيالند141

1976197419972002..19962002..نيبال142

19601998196020071962196120002001مدغشقر143

19601962196019621970198820012002الكاميرون144

20001976197619762000200020002000بابوا غينيا اجلديدة145

....197919571958195819581976هايتي146

1957195719701970197020022003..السودان147

1964196419642001200119792001..كينيا148

19781978197819781978200520052005جيبوتي149

................تيمور-ليشته150

20031998199819981989199920002000زمبابوي151

19601983196019991983198319842000توغو152

19761969196919691976196920002000اليمني153

20051963196319632005200520032001أوغندا154

20002000200020002000200020002001غامبيا155

تنمية بشرية منخفضة     
19601961196019611962196719992000السنغال156

..2000200020002000200020002000إريتيريا157

19601960196019601974200220022002نيجيريا158

20001962196219622002200219982001جمهورية تنزانيا املتحدة159

19591959195919611967196020032003غينيا160

19881988200119621980198119812000رواندا161
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20011976197619761976197620012001أنغوال162

19601968196019611968196120012001بنني163

19991965199919991965196519991999مالوي164

19961996196419651972197919762001زامبيا165

19601961196019611961196120032003ساحل العاج166

19931997196319631993199320002002بوروندي167

20011969196020011969200120012001جمهورية الكونغو الدميقراطية168

19631963200319991999196619992003إثيوبيا169

19601961196019611966196620052000تشاد170

19601964196019641964196420002000جمهورية إفريقيا الوسطى171

19961996200319771977197720032003موزامبيق172

19601964196019621968196420022000مالي173

19611962196119621966196219782000النيجر174

....19771977197719771977..غينيا-بيساو175

19601962196019971969196219992001بوركينا فاسو176

....196119611961196119681966سيراليون177
kأخرى

....196319691969......أفغانستان

1962196219591963195919852001..العراق

........2000200020002000كريباتي

2003..1959..1962196219311962ليبيريا

20062006200620062006200620062006اجلبل األسود

19861986199519951985198619952000سان مارينو

20002000200020032000200020002003صربيا

....1961..19601961....الصومال

142150164158158158145158التصديق الكامل

الجدول

مالحظات

يتضمن اجلدول الدول األعضاء في األمم املتحدة . تبدأ البيانات من 

1 يوليو 2007. تشير السنوات إلى تاريخ التصديق.

a.  بلدان أو مناطق – إضافة إلى البلدان أو املناطق الـ 177 
املتضمنة في جداول املؤشر الرئيسية – والتي وقعت على 

وثيقة واحدة على األقل من املواثيق السبع لوثائق حقوق 

اإلنسان.

حق التنظيم والتفاوض اجلماعي )1949(.   .b
اتفاقية العمل اإللزامي )1930(.   .c

اتفاقية حترمي السخرة )1957(.   .d

املصادر 

.2007a كل األعمدة: منظمة العمل الدولية


