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قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.93881.012.617.358,81020.954الرنويج1

0.93781.912.020.538,692110.989اأ�سرتاليا2

0.90780.612.519.725,438300.979نيوزيلندا3

0.90279.612.415.747,09450.917الواليات املتحدة االأمريكية4

0.89580.311.617.933,078200.936اآيرلندا5

c10.3 d14.881,011 e,f–50.861 0.89179.6ليختن�ستاين6

0.89080.311.216.740,65840.911هولندا7

0.88881.011.516.038,66860.913كندا8

0.88581.311.615.636,93680.911ال�سويد9

0.88580.212.215.635,30890.915اأملانيا10

0.88483.211.515.134,692110.915اليابان11

12g0.87779.811.616.829,518160.918جمهورية كوريا

10.889–0.87482.210.315.539,849�سوي�رشا13

0.87281.610.416.134,34190.898فرن�سا14

0.87281.211.915.627,831140.916اإ�رشائيل15

0.87180.110.317.133,87280.897فنلندا16

0.86982.110.418.222,917200.928اآي�سلندا17

0.86780.310.615.934,87330.888بلجيكا18

10.883–0.86678.710.316.936,404الدامنرك19

0.86381.310.416.429,66160.897اأ�سبانيا20

اإدارية خا�سة(21 )منطقة  ال�سني  110.860–0.86282.510.013.845,090هونغ كونغ 

0.85579.710.516.527,58080.890اليونان22

0.85481.49.716.329,61940.882اإيطاليا23

180.836–0.85279.910.113.351,109لك�سمربغ24

90.859–0.85180.49.815.037,056النم�سا25

60.860–0.84979.89.515.935,087اململكة املتحدة26

h48,893–190.831 0.84680.78.814.4�سنغافورة27

0.84176.912.315.222,678100.886اجلمهورية الت�سيكية28

0.82878.89.016.725,85730.853�سلوفينيا29

c10.4 i11.538,056 j,k–150.817 0.82480.8اأندورا30

0.81875.111.614.921,658120.854�سلوفاكيا31

280.774–0.81577.79.211.558,006االإمارات العربية املتحدة32

l110.850 0.81580.09.914.421,004مالطة33

0.81273.712.015.817,168130.864اإ�ستونيا34

0.81080.09.913.821,96260.840قرب�ص35

0.80573.911.715.317,472100.851هنغاريا36

300.769–0.80577.47.514.049,915بروين دار ال�سالم37

m–360.737 0.80376.07.312.779,426قطر38

80.809–0.80176.09.414.326,664البحرين39

0.79579.18.015.522,10500.815الربتغال40

0.79576.010.015.217,80340.834بولندا41

n21,67300.806 0.78877.79.313.4بربادو�ص42

تنمية ب�رشية مرتفعة
b,o11.625,201 p–90.788 0.78474.411.1جزر البهاما43

0.78372.110.916.014,82470.832ليتوانيا44
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1

دليل التنمية الب�شرية وعنا�شره

قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

0.78378.89.714.513,561110.840�سيلي45

0.77575.79.315.514,60360.821االأرجنتني46

420.714–0.77177.96.112.555,719الكويت47

0.76973.010.415.412,944130.822التفيا48

b,q14.4 h12,491160.825 0.76974.610.6اجلبل االأ�سود49

0.76773.210.614.812,844130.820رومانيا50

20.798–0.76776.79.013.816,389كرواتيا51

0.76576.78.415.713,80830.810اأوروغواي52

50.775–0.75574.57.316.517,068اجلماهريية العربية الليبية53

0.75576.09.413.513,34740.796بنما54

200.742–0.75273.37.813.524,726اململكة العربية ال�سعودية55

30.785–0.75076.78.713.413,971املك�سيك56

30.775–0.74474.79.512.513,927ماليزيا57

0.74373.79.913.711,139100.795بلغاريا58

230.719–0.73669.99.211.424,233ترينيداد وتوباغو59

0.73574.49.513.510,449110.788�رشبيا60

b,q14.612,92610.763 0.73269.69.3بيالرو�ص61

0.72579.18.311.710,87070.768كو�ستاريكا62

0.72373.79.613.88,424140.788بريو63

0.71976.910.411.37,976190.787األبانيا64

150.729–0.71967.28.814.115,258االحتاد الرو�سي65

0.71465.410.315.110,23460.756كازاخ�ستان66

b,o13.08,74780.769 0.71370.810.2اأذربيجان67

b,q13.08,222120.771 0.71075.58.7البو�سنة والهر�سك68

0.71068.611.314.66,535200.794اأوكرانيا69

30.725–0.70271.97.214.011,764اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

0.70174.58.212.39,48730.742جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

130.712–0.70172.17.213.013,344موري�سيو�ص72

30.728–0.69972.97.213.810,607الربازيل73

b,q12.64,902260.805 0.69872.012.1جورجيا74

90.716–0.69674.26.214.211,846فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

0.69574.210.811.95,495190.787اأرمينيا76

0.69575.47.613.37,93170.749اإكوادور77

0.69476.99.212.45,693160.782بليز78

30.732–0.68973.47.413.38,589كولومبيا79

0.68872.39.611.77,20760.748جامايكا80

0.68374.36.514.57,97910.729تون�ص81

0.68173.18.613.15,956100.755االأردن82

260.679–0.67972.26.511.813,359تركيا83

60.716–0.67772.97.212.88,320اجلزائر84

0.67772.110.413.74,038230.792تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.66969.211.013.04,315210.771فيجي86

b,o13.0 h7,05210.719 0.66965.39.9تركمان�ستان87

90.695–0.66372.86.911.98,273اجلمهورية الدومينيكية88

40.707–0.66373.57.511.47,258ال�سني89

0.65972.07.712.16,49800.711ال�سلفادور90

0.65874.48.212.04,886100.738�رشي النكا91

n8,001–110.683 0.65469.36.613.5تايلند92

290.637–0.64861.37.512.712,747غابون93

b,q12.07,093–70.681 0.64669.47.2�سورينام94

0.64366.39.213.74,357110.724بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

0.64072.37.812.04,58590.714باراغواي96

0.63872.38.711.54,002120.726الفلبني97

380.613–0.63355.58.912.413,204بوت�سوانا98

0.62368.99.712.03,149190.729جمهورية مولدوفا99

0.62267.38.313.53,619120.710منغوليا100
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قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

80.657–0.62070.56.511.05,889م�رش101

b,q11.53,085170.721 0.61768.210.0اأوزبك�ستان102

b,o11.7 r3,266 s130.709 0.61469.08.8ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

0.61167.98.512.23,302110.702غيانا104

140.629–0.60662.17.411.86,323ناميبيا105

0.60472.66.511.43,75050.676هندورا�ص106

110.636–0.60272.34.712.45,408ملديف107

0.60071.55.712.73,95720.663اإندوني�سيا108

0.59868.49.312.62,291170.726قريغيز�ستان109

370.581–0.59752.08.213.49,812جنوب اأفريقيا110

r4,760–90.627 0.58974.64.910.5اجلمهورية العربية ال�سورية111

0.58067.39.811.42,020220.709طاجيك�ستان112

0.57274.95.510.42,99570.646فييت نام113

100.594–0.56771.84.410.54,628املغرب114

0.56573.85.710.82,56770.652نيكاراغوا115

130.583–0.56070.84.110.64,694غواتيماال116

b,q8.122,218–780.454 0.53851.05.4غينيا االإ�ستوائية117

b,o11.23,306–40.573 0.53471.93.5الراأ�ص االأخ�رش118

60.549–0.51964.44.410.33,337الهند119

b,o11.25,303–230.485 0.50262.12.8تيمور -  لي�ستي120

230.482–0.49847.07.110.35,132�سوازيلند121

0.49765.94.69.22,32130.548جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

b,o9.12,17260.550 0.49467.04.5جزر �سليمان123

0.49462.25.89.81,868120.566كمبوديا124

40.523–0.49067.24.96.82,678باك�ستان125

90.503–0.48953.95.99.33,258الكونغو126

b,o10.21,91880.553 0.48866.14.2�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
0.47055.67.09.61,628100.541كينيا128

0.46966.94.88.11,587120.543بنغالدي�ص129

0.46757.17.19.71,385140.556غانا130

30.493–0.46051.75.99.82,197الكامريون131

0.45162.74.09.21,59680.511ميامنار132

90.453–0.43963.92.58.62,387اليمن133

0.43562.33.59.21,49980.491بنن134

b,o10.2953220.550 0.43561.25.2مدغ�سقر135

50.454–0.43357.33.78.12,118موريتانيا136

100.447–0.43161.64.35.22,227بابوا غينيا اجلديدة137

0.42867.53.28.81,201120.506نيبال138

0.42863.35.39.6844220.557توغو139

b,o10.71,176120.507 0.42866.22.8جزر القمر140

80.448–0.42745.95.810.32,021لي�سوتو141

b,q8.92,156–120.436 0.42348.45.0نيجرييا142

0.42254.14.710.41,22450.491اأوغندا143

70.433–0.41156.23.57.51,816ال�سنغال144

n949130.493 0.40461.74.96.8هايتي145

b,o4.44,941–470.353 0.40348.14.4اأنغوال146

b,q4.72,471–240.394 0.40256.13.8جيبوتي147

10.441–0.39856.95.15.31,344جمهورية تنزانيا املتحدة148

100.420–0.39758.43.36.31,625كوت ديفوار149

50.434–0.39547.36.57.21,359زامبيا150

50.426–0.39056.62.88.61,358غامبيا151

10.432–0.38551.13.310.61,190رواندا152

0.38554.64.38.991160.463مالوي153

220.373–0.37958.92.94.42,051ال�سودان154

120.358–0.34944.63.38.01,419اأفغان�ستان155

b,t8.695300.380 0.34058.91.6غينيا156
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1

دليل التنمية الب�شرية وعنا�شره

قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

b,o8.3992–20.357 0.32856.11.5اإثيوبيا157

0.31748.22.97.280940.360�سرياليون158

0.31547.73.56.375840.363جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

70.312–0.30949.21.48.01,171مايل160

b,q5.81,215–120.303 0.30553.71.3بوركينا فا�سو161

0.30059.13.911.032050.509ليربيا162

b,o6.01,067–90.298 0.29549.21.5ت�ساد163

b,q9.153810.362 0.28948.62.3غينيا - بي�ساو164

50.300–0.28448.41.28.2854موزامبيق165

0.28251.42.79.640200.400بوروندي166

30.285–0.26152.51.44.3675النيجر167

0.23948.03.87.829100.390جمهورية الكونغو الدميقراطية168

0.14047.07.29.217600.472زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
....17,924........اأنتيغوا وبربودا

0.260..11.35,607..66.8..بوتان

0.892....79.010.217.7..كوبا

....12.58,549......دومينيكا

....5.5643..60.4..اإريرتيا

....13.47,998..75.8..غرينادا

0.600....68.55.69.7..العراق

....12.33,715......كرييبا�ص

..........67.7..جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

....13.513,475..72.4..لبنان

b,o13.0....0.766 9.8....جزر مار�سال

..............موناكو

......8.5......ناورو

......13.1..73.9..االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

....11.125,653..76.1..ُعمان

b,o14.9..0.836 12.1....باالو

....12.314,196......�سانت كيت�ص ونيف�ص

....13.08,652..74.2..�سانت لو�سيا

....13.58,535..72.0..�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

....12.24,126..72.2..�ساموا

..............�سان مارينو

....14.719,128......�سي�سيل

......r 1.8..50.4..ال�سومال

......11.2......توفالو

....10.43,908..70.8..فانواتو

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقت�سادي
0.87980.311.415.937,077—0.904

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

0.84480.010.013.942,370—0.845

البلدان النامية
0.610—0.58869.15.710.87,861الدول العربية

0.692—0.64372.67.211.56,403�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
0.740—0.70269.59.213.611,462اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

0.746—0.70474.07.913.710,642اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.551—0.51665.14.610.03,417جنوب اآ�سيا

0.436—0.38952.74.59.02,050جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

0.902—0.87880.311.315.937,225تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.749—0.71772.68.313.812,286تنمية ب�رشية مرتفعة

0.634—0.59269.36.311.05,134تنمية ب�رشية متو�سطة
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دليل التنمية الب�شرية وعنا�شره

قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

0.445—0.39356.04.18.21,490تنمية ب�رشية منخف�سة

0.441—0.38657.73.78.01,393اأقل البلدان منوًا

0.663—0.62469.37.412.310,631العامل

مالحظات
a.  تت�سمن املالحظة الفنية 1 تفا�سيل حول طريقة ح�ساب دليل التنمية 

الب�رشية.  
تعود البيانات اإىل �سنة �سابقة لل�سنة املحّددة.  .b

ا�سُتخدمت يف ح�ساب دليل التنمية الب�رشية تقديرات غري من�سورة، عن   .c
اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة  

)2009d(.مل تن�رش البيانات الأن عدد ال�سكان اأقل من 100,000.  
ُح�سب على اأ�سا�ص متو�سط �سنوات الدرا�سة للكبار يف �سوي�رشا.  .d

ا�ستندت احل�سابات اإىل معّدل منو ن�سيب الفرد من الناجت املحلي   .e
االإجمايل ح�سب معادل القوة ال�رشائية بالدوالر االأمريكي ل�سوي�رشا،  

.)2010a( عن �سندوق النقد الدويل  
ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات الناجت املحلي االإجمايل من احل�سابات   .f

القومية ال�سادرة عن �سعبة االإح�ساءات يف االأمم املتحدة: قاعدة   
بيانات املجاميع الرئي�سية، وبيانات ال�سكان من اإدارة ال�سوؤون   

االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )2009d(، ون�سبة   
.)2010g( سعر ال�رشف ملعادل القوة ال�رشائية ل�سوي�رشا من البنك الدويل�  

الأغرا�ص توحيد اال�ستخدام ي�سار اإىل جمهورية كوريا بكوريا   .g
اجلنوبية يف ن�ص التقرير.  

ُح�سب على اأ�سا�ص خط االنحدار.  .h
ُح�سب على اأ�سا�ص متو�سط �سنوات الدرا�سة للكبار يف اأ�سبانيا.  .i

ا�ستندت احل�سابات اإىل معدل منو ن�سيب الفرد من الناجت املحلي   .j
االإجمايل ح�سب معادل القوة ال�رشائية بالدوالر االأمريكي الأ�سبانيا،   

.)2010a( عن �سندوق النقد الدويل  
ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات الناجت املحلي االإجمايل من احل�سابات   .k

القومية ال�سادرة عن �سعبة االإح�ساءات يف االأمم املتحدة: قاعدة   
بيانات املجاميع الرئي�سية، وبيانات ال�سكان من اإدارة ال�سوؤون   

االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )2009d(، ون�سبة   
.)2010g( سعر ال�رشف ملعادل القوة ال�رشائية الأ�سبانيا من البنك الدويل�  

اأ�سعار العام 2007.  .l
ا�ستندت احل�سابات اإىل ن�سبة الدخل القومي االإجمايل بالدوالر   .m

االأمريكي اإىل الناجت املحلي االإجمايل بالدوالر االأمريكي، عن البنك   
.)2010g( الدويل  

معهد اليون�سكو لالإح�ساء )2009(.  .n
ا�ستندت احل�سابات اإىل متو�سط �سنوات الدرا�سة للكبار من م�سوح   .o

االأ�رش املعي�سية من قاعدة بيانات البنك الدويل حول توزيع الدخل.  
ا�ستندت احل�سابات اإىل عوامل التحويل اإىل معادل القوة ال�رشائية عن   .p

�سندوق النقد الدويل )2010a(، وبيانات ن�سيب الفرد من الناجت   
املحلي االإجمايل بالعملة املحلية، ون�سبة الدخل القومي االإجمايل اإىل  
.)2010g( الناجت املحلي االإجمايل بالدوالر االأمريكي، عن البنك الدويل  

ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات امل�سوح املتعددة املوؤ�رشات   .q
للمجموعات، ال�سادرة عن منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف(.  

يعود اإىل التعليم االبتدائي والثانوي فقط، وقد ا�ستندت احل�سابات   .r
.)2010a( اإىل بيانات معهد اليون�سكو لالإح�ساء  

ا�ستندت احل�سابات اإىل معدل منو ن�سيب الفرد من الناجت املحلي   .s
االإجمايل ح�سب معادل القوة ال�رشائية بالدوالر االأمريكي لفيجي، عن   

.)2010a( سندوق النقد الدويل�  
ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات امل�سوح ال�سحية والدميغرافية للوكالة   .t

االأمريكية للتنمية الدولية.  

امل�سادر
العمود 1: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية 

)Barro and Lee( وبارو اأند يل ،)2009d( واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة
 ،)2010g( والبنك الدويل ،)2010a( ومعهد اليون�سكو لالإح�ساء ،)2010(

.)2010a( و�سندوق النقد الدويل
العمود 2: اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة 

.)2009d(
العمود 3: بارو اأند يل  )2010(.

.)2010a( العمود 4: معهد اليون�سكو لالإح�ساء
العمود 5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات ن�سيب الفرد من الدخل القومي 

االإجمايل ون�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل ح�سب معادل القوة 
ال�رشائية بالدوالر االأمريكي )بال�سعر اجلاري وبال�سعر الثابت(، عن البنك 

الدويل )2010g(، ومعّدالت النمو امل�ستنتج لن�سيب الفرد من الناجت املحلي 
.)2010a( االإجمايل من �سندوق النقد الدويل

القومي  الدخل  الفرد من  ن�سيب  ترتيب  اإىل  ا�ستندت احل�سابات   :6 العمود 
االإجمايل وترتيب دليل التنمية الب�رشية.

العمود 7: ا�ستندت احل�سابات اإىل البيانات الواردة يف االأعمدة 2 اإىل 4.
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اجتاهات دليل التنمية الب�صرية،
1980-2010

دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو دليل 

التنمية الب�رشية 
التح�سن يف ترتيب 

دليل التنمية 
aالب�رشية )الن�سبة املئوية(التغريالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

19801990199520002005200920102005–20102009–20101980–20101990–20102000–20101980–2010

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.7880.8380.8690.9060.9320.9370.938000.580.560.3434الرنويج1

0.7910.8190.8870.9140.9250.9350.937000.570.670.2535اأ�سرتاليا2

0.7860.8130.8460.8650.8960.9040.907000.480.550.4747نيوزيلندا3

0.8100.8570.8730.8930.8950.8990.902000.360.250.1065الواليات املتحدة االأمريكية4

0.7200.7680.7990.8550.8860.8940.895000.720.760.4526اآيرلندا5

........0.8750.8890.89150........ليختن�ستاين6

0.7790.8220.8530.8680.8770.8880.890300.440.400.2559هولندا7

0.7890.8450.8570.8670.8800.8860.888000.390.250.2464كندا8

..0.04–300.450.48–0.7730.8040.8430.8890.8830.8840.885ال�سويد9

61..0.62..10–0.8780.8830.885..0.7820.820..اأملانيا10

0.7680.8140.8370.8550.8730.8810.884100.470.410.3356اليابان11

0.6160.7250.7760.8150.8510.8720.877801.180.950.7411جمهورية كوريا12

0.8000.8240.8360.8590.8700.8720.874000.300.300.1876�سوي�رشا13

0.7110.7660.8070.8340.8560.8690.872520.680.650.4537فرن�سا14

10.510.510.3550–0.7480.7880.8090.8420.8610.8710.8720اإ�رشائيل15

10.520.540.5449–2–0.7450.7820.8100.8250.8630.8690.871فنلندا16

1000.500.460.2355–0.7470.7920.8150.8490.8810.8690.869اآي�سلندا17

100.510.420.0552–0.7430.7970.8400.8630.8580.8650.867بلجيكا18

300.390.410.2769–0.7700.7970.8210.8420.8600.8640.866الدامنرك19

0.6800.7290.7890.8280.8480.8610.863100.790.840.4224اأ�سبانيا20

0.6930.7740.7970.8000.8420.8570.862200.730.530.7531هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

0.7070.7530.7610.7840.8390.8530.855300.630.640.8643اليونان22

0.7030.7640.7950.8250.8380.8510.854400.650.560.3542اإيطاليا23

600.570.420.0848–0.7190.7840.8120.8450.8560.8500.852لك�سمربغ24

100.520.450.3058–0.7270.7770.8010.8260.8410.8490.851النم�سا25

400.470.490.3163–0.7370.7700.8240.8230.8450.8470.849اململكة املتحدة26

........0.8260.8410.84610........�سنغافورة27

..0.50....20–0.7740.8010.8380.8410.841....اجلمهورية الت�سيكية28

..0.59....0.7430.7800.8130.8260.82800....�سلوفينيا29

........0.8030.8220.82420........اأندورا30

..0.69....0.7380.7640.7960.8150.81850....�سلوفاكيا31

0.6270.6930.7320.7560.7940.8120.815510.870.810.7623االإمارات العربية املتحدة32

10.590.510.3957–3–0.6830.7350.7540.7830.8060.8130.815مالطة33

..0.63....30–0.7000.7620.8050.8090.812....اإ�ستونيا34

0.6620.7230.7660.7680.7930.8090.810400.670.570.5444قرب�ص35

110.520.760.4866–0.6890.6920.7230.7670.7980.8030.805هنغاريا36

..0.200.16..1–5–0.7730.7870.7920.8010.8040.805..بروين دار ال�سالم37

..0.49....50–0.7640.7990.7980.803......قطر38

100.880.720.4625–0.6150.6940.7380.7650.7930.7980.801البحرين39

0.6250.6940.7450.7740.7750.7910.795310.800.680.2736الربتغال40

..0.760.54..1–0.6830.7100.7530.7750.7910.7953..بولندا41

........10–0.7750.7870.788........بربادو�ص42

تنمية ب�رشية مرتفعة
........30–0.7760.7830.784........جزر البهاما43

..0.500.71..20–0.7090.6770.7300.7750.7820.783..ليتوانيا44

0.6070.6750.7070.7340.7620.7790.783200.850.740.6530�سيلي45

0.6560.6820.7090.7340.7490.7720.775400.560.640.5570االأرجنتني46
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دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو دليل 

التنمية الب�رشية 
التح�سن يف ترتيب 

دليل التنمية 
aالب�رشية )الن�سبة املئوية(التغريالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

19801990199520002005200920102005–20102009–20101980–20101990–20102000–20101980–2010

0.1080..200.44–0.7600.7630.7640.7690.771..0.675الكويت47

200.550.630.8171–0.6510.6790.6520.7090.7630.7690.769التفيا48

........10–0.7550.7680.769........اجلبل االأ�سود49

..0.541.06..0.6880.6740.6900.7330.7640.76711..رومانيا50

..0.63....1–2–0.6900.7200.7520.7650.767....كرواتيا51

..0.670.67..0.6700.6910.7160.7330.7600.76500..اأوروغواي52

........0.7260.7490.75531........اجلماهريية العربية الليبية53

10.690.790.7054–0.6130.6440.6720.7030.7240.7510.7554بنما54

201.010.960.8521–0.5560.6200.6490.6900.7320.7480.752اململكة العربية ال�سعودية55

200.850.830.7338–0.5810.6350.6600.6980.7270.7450.750املك�سيك56

211.060.940.7319–0.5410.6160.6590.6910.7260.7390.744ماليزيا57

10.450.460.6982–1–0.6490.6780.6780.6930.7240.7410.743بلغاريا58

0.6560.6600.6620.6850.7130.7320.736110.380.540.7184ترينيداد وتوباغو59

........1–1–0.7190.7330.735........�رشبيا60

........0.7060.7290.73210........بيالرو�ص61

100.630.630.5968–0.5990.6390.6680.6840.7080.7230.725كو�ستاريكا62

0.5600.6080.6440.6750.6950.7180.723400.850.870.6941بريو63

..0.520.70..10–0.6470.6330.6700.7000.7160.719..األبانيا64

..0.190.82..0.6920.6440.6620.6930.7140.71930..االحتاد الرو�سي65

..0.471.51..10–0.6500.6200.6140.6960.7110.714..كازاخ�ستان66

..1.77....0.5630.5970.6550.7100.713160....اأذربيجان67

........40–0.6980.7090.710........البو�سنة والهر�سك68

..0.140.89..30–0.6900.6440.6490.6960.7060.710..اأوكرانيا69

..1.351.27..0.5360.5760.6190.6600.6970.702102..اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

..0.61....1–0.6340.6600.6780.6970.7011....جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

10.960.760.6428–2–0.5250.6020.6310.6570.6850.6970.701موري�سيو�ص72

..0.73....0.6490.6780.6930.69904......الربازيل73

........30–0.6790.6950.698........جورجيا74

20.440.580.9085–0.6110.6200.6330.6370.6660.6960.6963فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

..1.15....0.5710.6200.6690.6930.69500....اأرمينيا76

210.620.640.7972–0.5760.6120.6300.6420.6760.6920.695اإكوادور77

........3–9–0.6900.6940.694........بليز78

0.5370.5790.6120.6370.6580.6850.689210.830.870.7946كولومبيا79

10.520.520.3583–6–0.5890.6200.6480.6650.6760.6860.688جامايكا80

0.4360.5260.5680.6130.6500.6770.683501.491.301.077تون�ص81

0.5090.5640.5950.6210.6520.6770.681200.970.940.9232االأردن82

111.241.030.7614–0.4670.5520.5830.6290.6560.6740.679تركيا83

0.4430.5370.5640.6020.6510.6710.677111.421.161.189اجلزائر84

..0.450.39..2–6–0.6190.6410.6510.6630.6750.677..تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
900.650.450.2875–0.5510.6120.6360.6510.6670.6670.669فيجي86

........0.6420.6620.66900........تركمان�ستان87

..0.850.61..0.5600.5910.6240.6380.6600.66300..اجلمهورية الدومينيكية88

0.3680.4600.5180.5670.6160.6550.663801.961.831.572ال�سني89

0.4560.5110.5620.6060.6350.6550.659001.231.270.8516ال�سلفادور90

51..0.6350.6530.658000.830.82..0.5130.5580.584�رشي النكا91

0.4830.5460.5810.6000.6310.6480.654101.010.900.8629تايلند92

0.5100.5930.6100.6160.6280.6420.648110.800.450.5062غابون93

........1–5–0.6360.6430.646........�سورينام94

..0.80....30–0.5930.6310.6370.643......بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

0.5280.5570.5800.5930.6190.6340.640010.640.690.7579باراغواي96

10.660.720.6778–2–0.5230.5520.5690.5970.6190.6350.638الفلبني97

0.4310.5760.5890.5720.5930.6270.633201.280.471.0115بوت�سوانا98

..0.061.21..0.6160.5470.5520.6060.6200.62300..جمهورية مولدوفا99

..0.901.43..0.5200.5020.5390.5880.6160.62220..منغوليا100

0.3930.4840.5230.5660.5870.6140.620201.521.230.908م�رش101

........11–0.5880.6120.617........اأوزبك�ستان102

........1–5–0.6140.6120.614........ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

0.5000.4720.5220.5520.5850.6050.611100.671.291.0281غيانا104
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اجتاهات دليل التنمية الب�شرية، 1980-2010 

دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو دليل 

التنمية الب�رشية 
التح�سن يف ترتيب 

دليل التنمية 
aالب�رشية )الن�سبة املئوية(التغريالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

19801990199520002005200920102005–20102009–20101980–20101990–20102000–20101980–2010

..0.460.64..0.5530.5820.5680.5770.6030.60620..ناميبيا105

0.4360.4950.5230.5520.5790.6010.604001.090.990.9127هندورا�ص106

..1.60....0.5130.5600.5950.60240......ملديف107

0.3900.4580.5080.5000.5610.5930.600221.431.351.8212اإندوني�سيا108

..0.180.84..1–0.5770.5150.5500.5720.5940.5980..قريغيز�ستان109

....0.03–..1–6–0.5870.5940.597..0.6010.634..جنوب اأفريقيا110

74..300.750.63–0.5760.5860.589..0.4700.5190.546اجلمهورية العربية ال�سورية111

..0.101.61–..0.5920.5010.4930.5500.5760.58000..طاجيك�ستان112

..1.701.24..0.4070.4570.5050.5400.5660.57210..فييت نام113

0.3510.4210.4500.4910.5360.5620.567101.591.491.445املغرب114

200.841.101.0067–0.4400.4540.4730.5120.5450.5620.565نيكاراغوا115

0.4080.4510.4790.5140.5330.5560.560001.051.080.8539غواتيماال116

..1.21....0.4770.5100.5360.53810......غينيا االإ�ستوائية117

..0.64....10–0.5000.5190.5310.534......الراأ�ص االأخ�رش118

0.3200.3890.4150.4400.4820.5120.519101.611.441.666الهند119

........0.4280.4970.502110........تيمور -  لي�ستي120

..0.130.17–..0.5110.5230.4900.4740.4920.49800..�سوازيلند121

..1.691.56..0.3540.3880.4250.4600.4900.49741..جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

..0.73....1–4–0.4590.4830.4920.494......جزر �سليمان123

..1.81....0.3850.4120.4660.4890.49410....كمبوديا124

201.521.551.6410–0.3110.3590.3890.4160.4680.4870.490باك�ستان125

0.100.6590–410.19–0.4620.4990.4690.4580.4700.4830.489الكونغو126

........1–3–0.4660.4850.488........�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
100.500.371.0387–0.4040.4370.4350.4240.4430.4640.470كينيا128

0.2590.3130.3500.3900.4320.4630.469101.992.031.863بنغالدي�ص129

200.840.790.8277–0.3630.3990.4210.4310.4430.4630.467غانا130

200.870.481.0273–0.3540.4180.4080.4150.4370.4560.460الكامريون131

........0.4060.4440.45160........ميامنار132

..2.04....0.3580.4030.4310.43982......اليمن133

0.2640.3050.3470.3860.4180.4320.435001.671.781.194بنن134

..0.86....2–2–0.3990.4200.4360.435......مدغ�سقر135

..1.251.05..0.3370.3680.3900.4110.4290.43300..موريتانيا136

22..0.4080.4260.431011.271.07..0.2950.3490.386بابوا غينيا اجلديدة137

0.2100.3160.3440.3750.4000.4230.428522.371.521.341نيبال138

400.700.850.7286–0.3470.3610.3740.3990.4140.4250.428توغو139

........3–8–0.4230.4260.428........جزر القمر140

0.270.1091–100.24–0.3970.4510.4520.4230.4040.4230.427لي�سوتو141

........0.4020.4190.42300........نيجرييا142

..2.031.87..0.2810.3120.3500.3800.4160.42240..اأوغندا143

0.2910.3310.3380.3600.3880.4080.411011.151.081.3440ال�سنغال144

........1–6–0.4060.4100.404........هايتي145

..1.45....0.3490.3760.3990.40321......اأنغوال146

........1–1–0.3820.3990.402........جيبوتي147

..0.951.81..0.3290.3300.3320.3700.3920.39811..جمهورية تنزانيا املتحدة148

10.420.480.4789–4–0.3500.3600.3690.3790.3830.3940.397كوت ديفوار149

0.341.3592–0.3820.4230.3710.3450.3600.3870.395100.11زامبيا150

..1.29....10–0.3120.3430.3620.3850.390....غامبيا151

0.2490.2150.1920.2770.3340.3790.385201.452.923.3113رواندا152

0.2580.2890.3440.3440.3360.3760.385001.331.441.1320مالوي153

201.391.471.1918–0.2500.2820.3100.3360.3600.3750.379ال�سودان154

........0.3070.3420.34910........اأفغان�ستان155

........10–0.3230.3380.340........غينيا156

..2.73....0.2500.2870.3240.32830......اإثيوبيا157

0.2290.2300.2260.2360.2920.3130.317101.091.622.9553�سرياليون158

100.580.370.5288–0.2650.2930.2940.2990.2990.3110.315جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

0.1650.1870.2120.2450.2790.3050.309202.102.532.3460مايل160

........0.2850.3030.30500........بوركينا فا�سو161

0.2093..0.2940.2640.2940.300200.05....0.295ليربيا162
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اجتاهات دليل التنمية الب�شرية، 1980-2010 

دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو دليل 

التنمية الب�رشية 
التح�سن يف ترتيب 

دليل التنمية 
aالب�رشية )الن�سبة املئوية(التغريالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

19801990199520002005200920102005–20102009–20101980–20101990–20102000–20101980–2010

..0.90....60–0.2690.2990.2930.295......ت�ساد163

........10–0.2780.2860.289........غينيا - بي�ساو164

0.1950.1780.1860.2240.2630.2800.284001.252.342.3733موزامبيق165

0.1810.2360.2160.2230.2390.2760.282101.470.872.3317بوروندي166

101.511.872.0945–0.1660.1800.1920.2120.2410.2580.261النيجر167

0.441.7594–0.37–0.2670.2610.2260.2010.2230.2330.23900جمهورية الكونغو الدميقراطية168

5.0595–3.53–1.81–0.2410.2840.2620.2320.1590.1180.14000زمبابوي169

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقت�سادي
0.7540.7980.8270.8520.8680.8760.879——0.510.480.31—

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

0.7010.7610.7790.7990.8290.8400.844——0.620.510.54—

البلدان النامية
—1.321.121.14——0.3960.4700.5050.5250.5620.5830.588الدول العربية

—1.731.611.40——0.3830.4660.5190.5590.6000.6360.643�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
—1.110.310.80——0.5030.6600.6280.6480.6790.6980.702اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

—0.680.680.64——0.5730.6140.6400.6600.6810.6990.704اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
—1.651.441.61——0.3150.3870.4150.4400.4810.5100.516جنوب اآ�سيا

—0.940.462.10——0.2930.3540.3580.3150.3660.3840.389جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

—0.510.480.31——0.7530.7970.8270.8510.8670.8750.878تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
—0.850.620.84——0.5560.6330.6340.6590.6920.7120.717تنمية ب�رشية مرتفعة

—1.651.491.49——0.3610.4400.4800.5100.5550.5860.592تنمية ب�رشية متو�سطة
—1.241.191.68——0.2710.3100.3240.3320.3660.3880.393تنمية ب�رشية منخف�سة

—1.441.401.72——0.2510.2920.3110.3250.3570.3820.386اأقل البلدان منوًا

—1.050.850.89——0.4550.5260.5540.5700.5980.6190.624العامل

امل�سادر
االأعمدة 1 اإىل 7:  ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات اإدارة ال�سوؤون 

االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )2009d(، وبارو اأند يل 
 ،)2010g( والبنك الدويل ،)2010a( ومعهد اليون�سكو لالإح�ساء ،)2010(

 .)2010a( و�سندوق النقد الدويل
االأعمدة 8 اإىل 13: ا�ستندت احل�سابات اإىل قيمة دليل التنمية الب�رشية 

لالأعوام املعنية.

مالحظات
جرى القيا�ص على اأ�سا�ص االنحراف عن امل�سار )انظر الف�سل 2(.   .a

انخفا�ص االأرقام يعني �رشعة التح�سن.  
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دليل التنمية الب�صرية معدلً
بعامل عدم امل�صاواة

دليل التنمية        
aالب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل
عدم امل�ساواة 

دليل متو�سط العمر املتوّقع 
عند الوالدة معداًل بعامل

cعدم امل�ساواة
دليل التعليم معداًل بعامل 

dعدم امل�ساواة
دليل الدخل معّداًل بعامل 

eعدم امل�ساواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
الفارق االإجمايل 
)الن�سبة املئوية(

التغري
bالقيمةيف الرتتيب

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق   
)الن�سبة املئوية(

20102010201020102010201020102010201020102000–2010

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
f25.8 0.9380.8766.600.9274.00.9192.40.78813.1الرنويج1

f35.2 0.9370.8647.900.9344.70.9821.70.70216.6اأ�سرتاليا2

36.2........0.9125.0......0.907نيوزيلندا3

f40.8 90.8866.00.8633.20.66723.5–0.9020.79911.4الواليات املتحدة االأمريكية4

f34.3 30.9114.60.8883.20.66418.8–0.8950.8139.2اآيرلندا5

....................0.891ليختن�ستاين6

f30.9 0.8900.8188.110.9114.60.8344.00.72015.3هولندا7

f32.6 20.9185.00.8343.20.69817.1–0.8880.8128.6كندا8

f25.0 0.8850.8246.940.9343.70.8253.60.72613.0ال�سويد9

f28.3 0.8850.8148.030.9114.40.8582.30.68916.7اأملانيا10

24.9........0.9613.9......0.884اليابان11

f31.6 180.9024.80.66325.50.65318.4–0.8770.73116.7جمهورية كوريا12

f33.7 0.8740.8137.140.9414.40.7862.00.72514.3�سوي�رشا13

f32.7 30.9324.50.7519.10.70913.9–0.8720.7929.2فرن�سا14

f39.2 110.9224.80.7997.90.60323.7–0.8720.76312.5اإ�رشائيل15

f26.9 0.8710.8067.520.9134.00.8054.70.71113.4فنلندا16

..f 0.8690.8116.650.9483.50.8542.60.65913.4اآي�سلندا17

f33.0 0.8670.7948.420.9114.60.7845.20.70115.1بلجيكا18

f24.7 0.8660.8106.560.8844.80.8133.00.73811.3الدامنرك19

f34.7 0.8630.7799.700.9284.40.7815.70.65318.5اأ�سبانيا20

43.4........0.9504.1......0.862هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

f34.3 20.9074.00.7885.80.63319.9–0.8550.76810.2اليونان22

f36.0 50.9314.30.70611.80.64519.4–0.8540.75212.0اإيطاليا23

..f 0.8520.7759.020.9034.80.6926.20.74615.7لك�سمربغ24

f29.1 0.8510.7877.550.9134.50.7532.40.70915.1النم�سا25

f36.0 0.8490.7669.710.9004.90.7662.10.65321.0اململكة املتحدة26

42.5........0.9253.8......0.846�سنغافورة27

f25.8 0.8410.7906.180.8624.30.8591.30.66712.2اجلمهورية الت�سيكية28

f31.2 0.8280.7716.950.8914.30.7504.00.68512.2�سلوفينيا29

....................0.824اأندورا30

f25.8 0.8180.7646.730.8166.50.8211.70.66411.7�سلوفاكيا31

..........0.8467.4......0.815االإمارات العربية املتحدة32

..........0.8975.6......0.815مالطة33

f36.0 0.8120.7339.800.7847.90.8513.10.59017.7اإ�ستونيا34

..f 10.9015.10.62615.70.65013.8–0.8100.71611.7قرب�ص35

g30.0 0.8050.7368.630.7966.60.8154.10.61414.7هنغاريا36

..........0.8605.4......0.805بروين دار ال�سالم37

41.1........0.8207.4......0.803قطر38

..........0.8168.1......0.801البحرين39

f38.5 10.8914.80.6705.70.57523.9–0.7950.70011.9الربتغال40

f34.9 0.7950.70910.810.8296.40.7287.10.59018.4بولندا41

..g 0.63116.1....0.8417.9......0.788بربادو�ص42

  تنمية ب�رشية مرتفعة
..g 40.7779.70.6657.90.58624.5–0.7840.67114.4جزر البهاما43

f35.8 0.7830.69311.510.7528.80.8044.30.55120.6ليتوانيا44

f52.0 100.8676.90.65613.30.44834.1–0.7830.63419.0�سيلي45
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دليل التنمية الب�شرية معدالً بعامل عدم امل�شاواة

دليل التنمية        
aالب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل
عدم امل�ساواة 

دليل متو�سط العمر املتوّقع 
عند الوالدة معداًل بعامل

cعدم امل�ساواة
دليل التعليم معداًل بعامل 

dعدم امل�ساواة
دليل الدخل معّداًل بعامل 

eعدم امل�ساواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
الفارق االإجمايل 
)الن�سبة املئوية(

التغري
bالقيمةيف الرتتيب

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق   
)الن�سبة املئوية(

20102010201020102010201020102010201020102000–2010

f48.8 210.79010.40.67212.10.33451.7–0.7750.56227.5االأرجنتني46

..........0.8507.3......0.771الكويت47

f36.3 0.7690.68411.020.7688.50.7783.30.53620.5التفيا48

h36.9 0.7690.6939.940.8017.30.7119.60.58412.6اجلبل االأ�سود49

g32.1 0.7670.67512.130.75110.90.69313.10.59012.2رومانيا50

g29.0 20.8446.00.63610.40.51227.8–0.7670.65015.3كرواتيا51

f47.1 20.80610.10.65310.80.50426.3–0.7650.64216.1اأوروغواي52

..........0.75912.1......0.755اجلماهريية العربية الليبية53

f54.9 200.76613.60.6449.90.32152.6–0.7550.54128.3بنما54

..........0.73712.7......0.752اململكة العربية ال�سعودية55

f51.6 80.78712.30.56417.90.46931.6–0.7500.59321.0املك�سيك56

f37.9 0.48828.7....0.7978.0......0.744ماليزيا57

g29.2 0.7430.65911.350.7719.40.6828.10.54516.1بلغاريا58

h40.3 20.65317.40.6116.60.60121.9–0.7360.62115.5ترينيداد وتوباغو59

h28.2 0.7350.65610.860.7839.00.64011.10.56212.2�رشبيا60

g28.8 0.7320.6649.390.7168.80.6838.00.59911.1بيالرو�ص61

f48.9 60.8588.30.51917.70.42833.7–0.7250.57620.6كو�ستاريكا62

g50.5 260.70916.50.51030.20.34842.7–0.7230.50130.7بريو63

g33.0 0.7190.62712.740.80210.90.60112.70.51214.4األبانيا64

g43.7 0.7190.63611.570.66111.50.63111.20.61611.9االحتاد الرو�سي65

h30.9 0.7140.61713.630.59517.20.7535.30.52517.6كازاخ�ستان66

g16.8 0.7130.61413.830.61323.80.64612.00.5864.4اأذربيجان67

g36.3 20.7989.20.54519.40.41631.1–0.7100.56520.4البو�سنة والهر�سك68

f27.6 0.7100.6528.1140.68511.00.7952.80.50910.4اأوكرانيا69

38.3........0.68017.3......0.702اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

h42.8 0.7010.58416.740.77310.40.52717.50.48921.8جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

..........0.73111.4......0.701موري�سيو�ص72

f55.0 150.69816.60.47025.70.40137.6–0.6990.50927.2الربازيل73

h40.8 0.6980.57917.050.66719.00.7494.90.38825.9جورجيا74

f43.4 10.74513.30.49517.00.44932.0–0.6960.54921.2فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

g30.2 0.6950.61911.0120.72715.30.6756.50.48310.8اأرمينيا76

f54.4 0.6950.55420.230.74515.20.50121.80.45823.4اإكوادور77

g59.6 160.78812.40.54519.80.28248.5–0.6940.49528.7بليز78

f58.5 180.71815.10.48223.90.34443.6–0.6890.49228.6كولومبيا79

g45.5 0.6880.57416.690.69016.70.6198.30.44224.1جامايكا80

i40.8 60.75112.70.37838.70.46921.8–0.6830.51125.2تون�ص81

g37.7 0.6810.55019.270.72913.30.50825.10.45018.7االأردن82

h41.2 0.6790.51823.610.69016.50.40527.40.49826.5تركيا83

35.3........0.68817.9......0.677اجلزائر84

......0.70514.50.7215.1......0.677تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
......0.67113.90.67911.0......0.669فيجي86

g40.8 120.52027.50.64710.20.35538.7–0.6690.49326.4تركمان�ستان87

f48.4 70.67818.90.45022.20.40732.6–0.6630.49924.8اجلمهورية الدومينيكية88

i41.5 0.6630.51123.000.71415.60.45323.20.41229.5ال�سني89

f46.9 140.68716.50.41532.50.38232.7–0.6590.47727.6ال�سلفادور90

g41.1 0.6580.54617.1110.75612.30.51917.90.41420.8�رشي النكا91

g42.5 0.6540.51621.250.7069.50.49118.00.39634.0تايلند92

g41.5 0.6480.51221.050.44631.90.5757.30.52322.1غابون93

g52.8 70.65116.70.47520.10.37834.9–0.6460.48924.3�سورينام94

f57.2 170.53427.20.51028.70.23254.2–0.6430.39838.0بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

f53.2 60.66319.90.49419.80.34233.4–0.6400.48224.7باراغواي96

g44.0 0.6380.51818.9110.70515.00.55412.90.35528.0الفلبني97

61.0........0.41725.9......0.633بوت�سوانا98

g37.4 0.6230.53913.5160.67313.10.6357.50.36719.4جمهورية مولدوفا99

g36.6 0.6220.52715.2160.57922.60.6355.80.39916.4منغوليا100

g32.1 70.64119.80.30443.60.46515.9–0.6200.44927.5م�رش101

h36.7 0.6170.52115.7170.56525.90.6721.40.37217.9اأوزبك�ستان102
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دليل التنمية الب�شرية معدالً بعامل عدم امل�شاواة

دليل التنمية        
aالب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل
عدم امل�ساواة 

دليل متو�سط العمر املتوّقع 
عند الوالدة معداًل بعامل

cعدم امل�ساواة
دليل التعليم معداًل بعامل 

dعدم امل�ساواة
دليل الدخل معّداًل بعامل 

eعدم امل�ساواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
الفارق االإجمايل 
)الن�سبة املئوية(

التغري
bالقيمةيف الرتتيب

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق   
)الن�سبة املئوية(

20102010201020102010201020102010201020102000–2010

..f 110.61620.50.50322.40.17063.1–0.6140.37539.0ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

f43.2 0.6110.49718.670.56725.20.5889.60.36920.3غيانا104

h74.3 150.50324.50.42927.80.17868.3–0.6060.33844.3ناميبيا105

f55.3 40.66919.70.37931.00.29139.7–0.6040.41930.6هندورا�ص106

g37.4 0.6020.50815.6140.70015.50.43311.50.43419.5ملديف107

g37.6 0.6000.49417.790.67816.80.42421.40.41814.8اإندوني�سيا108

g33.5 0.5980.50815.1150.60121.60.61111.10.35712.2قريغيز�ستان109

h57.8 10.35330.20.52920.80.37340.9–0.5970.41131.2جنوب اأفريقيا110

..g 0.5890.46720.840.76911.10.31231.50.42418.3اجلمهورية العربية ال�سورية111

g33.6 0.5800.46919.160.51731.00.6089.40.32815.3طاجيك�ستان112

g37.8 0.5720.47816.490.75013.80.39817.10.36718.2فييت نام113

g40.9 0.5670.40728.120.67118.30.24642.70.40920.7املغرب114

g52.3 0.5650.42624.660.71815.60.33333.30.32423.8نيكاراغوا115

f53.7 0.5600.37233.600.64020.40.27036.10.29742.5غواتيماال116

......0.25548.20.29729.2......0.538غينيا االإ�ستوائية117

50.4....0.68816.40.27730.7......0.534الراأ�ص االأخ�رش118

g36.8 0.5190.36529.600.48331.30.25540.60.39714.7الهند119

g31.9 40.43834.30.19744.30.43319.2–0.5020.33433.3تيمور -  لي�ستي120

g50.7 70.27236.40.33638.30.35932.3–0.4980.32035.7�سوازيلند121

g32.6 0.4970.37424.850.52627.60.28730.50.34515.5جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

......0.55725.20.28430.2......0.494جزر �سليمان123

g44.2 0.4940.35128.830.44533.40.33131.10.29521.4كمبوديا124

g31.2 0.4900.33631.510.50132.90.19646.40.38510.6باك�ستان125

g47.3 0.4890.33431.800.31241.90.33030.00.36022.0الكونغو126

50.6....0.47934.40.32422.7......0.488�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
g47.7 10.35437.20.36929.20.25228.8–0.4700.32031.9كينيا128

g31.0 0.4690.33129.410.55525.30.21944.80.29914.8بنغالدي�ص129

g42.8 0.4670.34925.470.35439.70.4877.50.24625.4غانا130

g44.6 10.27944.40.31235.30.32119.9–0.4600.30433.9الكامريون131

..........0.41838.2......0.451ميامنار132

g37.7 20.47731.20.14949.80.34117.6–0.4390.28934.2اليمن133

g38.6 50.40439.70.20244.10.27619.2–0.4350.28235.2بنن134

g47.2 0.4350.30829.230.41536.40.32030.80.22019.3مدغ�سقر135

g39.0 50.36138.90.19943.20.31021.5–0.4330.28135.1موريتانيا136

50.9........0.47028.5......0.431بابوا غينيا اجلديدة137

g47.3 0.4280.29231.930.56924.30.19343.30.22626.4نيبال138

g34.4 0.4280.28732.920.44335.40.26441.50.20320.0توغو139

h64.3 110.53427.00.18547.40.14054.0–0.4280.24043.9جزر القمر140

h52.5 0.4270.28234.000.26036.60.36824.90.23439.5لي�سوتو141

g42.9 60.22051.10.22846.00.29825.1–0.4230.24641.7نيجرييا142

g42.6 0.4220.28632.150.32140.70.32128.20.22926.4اأوغندا143

g39.2 0.4110.26236.200.35937.40.17247.30.29321.1ال�سنغال144

h59.5 70.44332.90.21940.70.14147.9–0.4040.23940.8هايتي145

g58.6 40.20653.70.20726.20.33436.4–0.4030.24239.9اأنغوال146

g39.9 0.4020.25237.300.33841.00.14447.00.32921.3جيبوتي147

g34.6 0.3980.28528.490.36537.50.23728.70.26817.6جمهورية تنزانيا املتحدة148

g48.4 0.3970.25436.130.36140.50.16044.80.28120.5كوت ديفوار149

g50.7 0.3950.27031.570.23146.50.33024.20.25920.8زامبيا150

g47.3 20.35638.50.17444.70.21833.3–0.3900.23839.0غامبيا151

g46.7 0.3850.24337.030.25947.40.26330.70.21031.5رواندا152

g39.0 0.3850.26132.180.32740.30.25634.70.21319.7مالوي153

..........0.37938.5......0.379ال�سودان154

......0.16158.80.19939.3......0.349اأفغان�ستان155

g43.3 10.34144.50.13542.60.19926.8–0.3400.20938.4غينيا156

g29.8 0.3280.21634.310.33142.10.13738.20.22020.8اإثيوبيا157

g42.5 10.24844.50.15048.20.19222.2–0.3170.19339.3�سرياليون158

g43.6 30.22049.80.16345.90.17028.1–0.3150.18342.0جمهورية اأفريقيا الو�سطى159
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دليل التنمية الب�شرية معدالً بعامل عدم امل�شاواة

دليل التنمية        
aالب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل
عدم امل�ساواة 

دليل متو�سط العمر املتوّقع 
عند الوالدة معداًل بعامل

cعدم امل�ساواة
دليل التعليم معداًل بعامل 

dعدم امل�ساواة
دليل الدخل معّداًل بعامل 

eعدم امل�ساواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
الفارق االإجمايل 
)الن�سبة املئوية(

التغري
bالقيمةيف الرتتيب

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق   
)الن�سبة املئوية(

20102010201020102010201020102010201020102000–2010

g39.0 0.3090.19138.300.23150.10.13336.90.22725.4مايل160

g39.6 0.3050.19536.230.29644.50.10837.30.23125.3بوركينا فا�سو161

g52.6 0.3000.18837.310.35143.30.22546.40.08419.0ليربيا162

g39.8 0.2950.17939.300.21054.50.11937.80.22920.8ت�ساد163

h35.5 20.21552.50.17240.30.12432.5–0.2890.16642.4غينيا - بي�ساو164

g47.1 20.24445.70.14428.20.10758.1–0.2840.15545.3موزامبيق165

g33.3 0.2820.17737.020.25947.80.20636.30.10424.9بوروندي166

h43.9 0.2610.17333.920.27446.80.10931.30.17321.1النيجر167

g44.4 0.2390.15336.200.20952.90.24429.10.07022.1جمهورية الكونغو الدميقراطية168

h50.1 0.1400.09829.900.28134.20.41620.10.00834.5زمبابوي169

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقت�سادي
0.8790.78910.2..0.9075.00.8105.60.66919.5..

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

0.8440.756 j10.5..0.900 j5.30.790 j4.30.607 j21.8..

البلدان النامية
..j27.6..0.619 j21.60.289 j43.40.432 j17.7 0.5880.426الدول العربية

..j21.5..0.699 j16.30.452 j21.20.407 j27.1 0.6430.505�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
..0.67214.30.62311.90.53516.1..0.7020.60713.6اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

..0.72815.10.51022.10.39537.6..0.7040.52725.1اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
..0.49930.40.24641.30.38314.5..0.5160.36130.2جنوب اآ�سيا

..0.29443.80.25434.10.23826.0..0.3890.26132.8جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

..0.9075.00.8105.70.66819.5..0.8780.78910.2تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
..0.71813.80.56117.60.47228.1..0.7170.57519.8تنمية ب�رشية مرتفعة

..0.61122.40.36929.30.40121.9..0.5920.44924.3تنمية ب�رشية متو�سطة
..0.34840.80.22738.20.24223.2..0.3930.26732.0تنمية ب�رشية منخف�سة

..0.37539.00.20938.00.23222.3..0.3860.26331.9اأقل البلدان منوًا

..0.63021.30.43628.20.42522.7..0.6240.48921.7العامل

مالحظات
تت�سمن املالحظة الفنية 2 تفا�سيل حول طريقة ح�ساب دليل التنمية   .a

الب�رشية معداًل بعامل عدم امل�ساواة.  
ُيح�سب التغرّي يف الرتتيب يف البلدان التي �سملها ح�ساب دليل التنمية   .b

الب�رشية معداًل بعامل عدم امل�ساواة.  
ُح�سب عامل عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل جداول الوفيات ال�سادرة   .c

عن اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية يف االأمم املتحدة.   
ُح�سب عامل عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل بيانات من م�سوح خمتلفة   .d
لالأ�رش املعي�سية منها: درا�سة الدخل يف لك�سمربغ، وم�سح االحتاد   

االأوروبي حول الدخل والظروف املعي�سية ال�سادر عن املكتب   
االإح�سائي للجماعات االأوروبية، وقاعدة بيانات البنك الدويل   

حول توزيع الدخل، وامل�سح املتعدد املوؤ�رشات للمجموعات   
لليوني�سيف، وامل�سح ال�سحي والدميغرايف للوكالة االأمريكية للتنمية   

الدولية، وم�سح ال�سحة العاملية ملنظمة ال�سحة العاملية.  
ُح�سب عامل عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل بيانات من م�سوح خمتلفة   .e
لالأ�رش املعي�سية منها: درا�سة الدخل يف لك�سمربغ، وم�سح االحتاد   

االأوروبي حول الدخل والظروف املعي�سية ال�سادر عن املكتب   
االإح�سائي للجماعات االأوروبية، وقاعدة بيانات البنك الدويل   

حول توزيع الدخل، وامل�سح املتعدد املوؤ�رشات للمجموعات   
لليوني�سيف، وامل�سح ال�سحي والدميغرايف للوكالة االأمريكية للتنمية   

الدولية، وقاعدة البيانات عن تفاوت الدخل يف العامل للمعهد   

العاملي لبحوث اقت�سادات التنمية التابع جلامعة االأمم املتحدة.  
جرى تقدير التفاوت على اأ�سا�ص ن�سيب الفرد املتاح من دخل االأ�رشة.  .f

جرى تقدير عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل الدخل املحت�سب على  .g
اأ�سا�ص منهجية مطابقة موؤ�رشات االأ�سول هارتغن وكال�سن   

.)2010( )Harttgen and Klasen(  
جرى تقدير عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل �رشيحة الدخل وفق املعهد   .h

العاملي لبحوث اقت�سادات التنمية التابع جلامعة االأمم املتحدة.  
i.  جرى تقدير التفاوت يف م�ستوى املعي�سة على اأ�سا�ص ن�سيب الفرد من 

ا�ستهالك االأ�رشة.  
ا�ستندت احل�سابات اإىل اأقّل من ن�سف عدد البلدان.   .j

امل�سادر
العمود 1: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية 

واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )2009d(، وبارو اأند يل )2010(، 
ومعهد اليون�سكو لالإح�ساء )2010a(، والبنك الدويل )2010g(، و�سندوق 

.)2010a( النقد الدويل
العمود 2: ُح�سب على اأ�سا�ص املتو�ّسط الهند�سي لالأعمدة 5 و7 و9 

با�ستخدام منهجّية املالحظة الفنّية 2.
االأعمدة 3 و6 و8 و10:  ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات جداول الوفّيات 

ال�سادرة عن االأمم املتحدة، ودرا�سة الدخل يف لك�سمربغ، وم�سح االحتاد 
االأوروبي حول الدخل والظروف املعي�سية ال�سادر عن املكتب االإح�سائي 

للجماعات االأوروبية، وقاعدة بيانات البنك الدويل حول توزيع الدخل، 
وامل�سح املتعدد املوؤ�رشات للمجموعات لليوني�سيف، وامل�سح ال�سحي 

والدميغرايف للوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، وم�سح ال�سحة العاملية 
ملنظمة ال�سحة العاملية، وقاعدة البيانات عن تفاوت الدخل يف العامل 
للمعهد العاملي لبحوث اقت�سادات التنمية التابع جلامعة االأمم املتحدة 

با�ستخدام منهجّية املالحظة الفنّية 2.

العمود 4: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات العمودين 1 و2.
العمود 5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات العمود 6 واملوؤ�رش غري املعّدل 

ملتو�سط العمر املتوقع.
العمود 7: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات العمود 10 واملوؤ�رش غري املعّدل 

للتعليم.
العمود 9: ا�ستندت احل�سابات اإىل املوؤ�رش غري املعّدل للدخل.

  .)2010c( العمود 11: البنك الدويل



جلدول
4ا

تقرير التنمية الب�شرية 2010 160
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معدل خ�سوبة 
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)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
....50.23478.636.199.399.177.382.688.4الرنويج1

e 99..180.296414.929.795.197.269.983.070.8اأ�سرتاليا2

e 94....250.320922.633.671.673.572.184.5نيوزيلندا3

f95.394.568.780.672.8..99 370.4001135.917.0الواليات املتحدة االأمريكية4

100..290.344115.915.582.381.562.880.789.0اآيرلندا5

..............24.0........ليختن�ستاين6

100..10.17463.839.186.389.273.485.467.0هولندا7

100..160.289712.824.992.392.774.382.774.0كندا8

......30.21237.747.087.987.177.181.8ال�سويد9

g 100....70.24047.731.191.392.870.882.3اأملانيا10

100..120.27364.712.380.082.362.185.254.3اليابان11

100..200.310145.513.779.491.754.575.680.2جمهورية كوريا12

g 100....40.22855.527.262.974.576.687.8�سوي�رشا13

....110.26086.919.679.684.665.874.971.0فرن�سا14

......280.332414.314.278.977.261.170.1اإ�رشائيل15

100....80.248711.441.570.170.173.977.7فنلندا16

......130.279415.133.366.357.781.789.9اآي�سلندا17

....60.23687.736.275.779.860.973.574.6بلجيكا18

......20.20936.038.059.065.677.284.3الدامنرك19

....140.280412.133.670.975.763.281.765.7اأ�سبانيا20

....67.371.060.579.284.0..5.7......هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

....230.31738.914.764.472.055.479.076.2اليونان22

e 99....90.25134.920.276.584.151.674.5اإيطاليا23

100....240.3181212.323.366.473.958.173.9لك�سمربغ24

......190.300412.826.667.385.968.381.0النم�سا25

....320.355824.119.668.867.869.282.282.0اململكة املتحدة26

e 100....100.255144.524.557.364.860.681.8�سنغافورة27

100....270.330410.616.085.587.661.178.1اجلمهورية الت�سيكية28

100....170.29364.910.045.963.767.575.4�سلوفينيا29

..........h 25.050.850.9........اأندورا30

100....310.352620.719.380.887.161.376.5�سلوفاكيا31

100....450.4643716.022.576.977.342.592.6االإمارات العربية املتحدة32

g 100....350.395811.58.764.473.541.377.7مالطة33

100....390.4092521.420.894.494.670.278.6اإ�ستونيا34

100....150.284106.114.364.075.264.578.5قرب�ص35

100....340.382620.211.193.296.754.868.0هنغاريا36

100....66.623.562.677.8..1325.0....بروين دار ال�سالم37

100....940.6711215.90.062.154.749.393.1قطر38

h74.7 h33.586.5....99 550.5123216.713.857.0البحرين39

100..210.3101116.528.344.643.869.079.667.1الربتغال40

100....260.325813.918.079.783.956.971.0بولندا41

100100..420.4481642.713.789.587.676.584.9بربادو�ص42
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معدل
امل�ساركة يف 

القوى
العاملة

)الن�سبة املئوية(

معدل انت�سار 
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الذكوراالإناثالذكوراالإناثاالإناثالقيمةالرتتيبالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

تنمية ب�رشية مرتفعة
9899..74.382.8....1653.025.0....جزر البهاما43

100....330.3591121.917.791.995.765.571.6ليتوانيا44

100..530.5051659.612.767.369.848.178.964.2�سيلي45

600.5347756.939.857.054.957.081.665.39999االأرجنتني46

i52.243.945.684.5....100 430.451413.23.1الكويت47

100....220.3161015.220.094.896.270.678.8التفيا48

h98.8 h....39.49799 j 1414.711.197.5....اجلبل االأ�سود49

490.4782431.29.883.890.555.370.770.09499رومانيا50

100....300.345714.120.957.472.358.971.7كرواتيا51

540.5082061.112.356.651.764.484.677.09799اأوروغواي52

j 100....520.504973.27.755.644.025.181.1اجلماهريية العربية الليبية53

91....810.63413082.616.763.560.752.687.0بنما54

96..1280.7601826.10.050.357.921.881.823.8اململكة العربية ال�سعودية55

680.5766064.822.157.763.646.384.670.99494املك�سيك56

79100..500.4936212.814.666.072.846.782.1ماليزيا57

99....360.3991142.221.769.170.663.473.8بلغاريا58

480.4734534.633.367.666.659.481.942.59698ترينيداد وتوباغو59

j 41.29899....1422.121.661.770.7....�رشبيا60

j 68.174.172.699100....1821.332.5....بيالرو�ص61

9094..510.5013067.036.854.452.848.884.2كو�ستاريكا62

j 740.61424054.729.264.178.661.377.671.39173بريو63

610.5459214.27.183.289.255.576.460.197100األبانيا64

100....410.4422825.111.590.671.368.776.3االحتاد الرو�سي65

j 670.57514030.712.392.295.173.980.450.7100100كازاخ�ستان66

h96.0 h66.371.151.17789 j 620.5538233.811.490.0اأذربيجان67

j 65.478.135.799100....315.912.3....البو�سنة والهر�سك68

440.4631828.38.291.596.162.372.666.79999اأوكرانيا69

980.67414018.32.839.057.232.573.173.39897اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

j 50.474.813.59498....1021.731.7....جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

e 99..460.4661539.317.145.252.946.380.375.8موري�سيو�ص72

9897..800.63111075.69.448.846.364.085.2الربازيل73

h92.7 h59.877.447.39498 710.5976644.76.089.7جورجيا74

9495..640.5615789.918.633.429.654.082.7فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

660.5707635.78.494.194.868.681.853.19398اأرمينيا76

j 860.64521082.825.044.245.848.179.272.78499اإكوادور77

j 730.6005278.711.135.232.849.083.734.39496بليز78

j 900.65813074.39.749.548.543.379.878.29496كولومبيا79

j 840.63817077.313.674.071.162.278.469.09197جامايكا80

560.5151006.919.933.548.027.774.260.29690تون�ص81

760.6166224.58.557.673.824.778.357.19999االأردن82

770.6214438.89.127.146.826.974.671.09283تركيا83

700.5941807.36.536.349.338.283.161.48995اجلزائر84

k84.087.956.076.7....99 22.83.1......تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
99....86.688.640.280.4..21031.5....فيجي86

65.376.661.899100......13019.5....تركمان�ستان87

870.646150108.717.149.741.854.683.672.99998اجلمهورية الدومينيكية88

380.405459.721.354.870.474.584.886.99198ال�سني89

e 890.65317082.716.741.948.250.581.272.59484ال�سلفادور90

720.5995829.85.856.057.638.580.368.09999�رشي النكا91

690.58611037.312.725.633.770.785.081.19899تايلند92

990.67852089.916.153.834.771.182.932.79486غابون93
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)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

j 41.871.342.19090....7239.525.5....�سورينام94

960.67229078.214.755.167.964.182.960.67766بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

850.64315072.313.646.751.358.088.379.49677باراغواي96

780.62323045.020.265.963.750.280.650.69162الفلبني97

j 910.66338052.111.173.677.575.181.844.49794بوت�سوانا98

j 400.4292233.821.885.892.353.455.667.898100جمهورية مولدوفا99

570.5234616.64.283.081.870.079.566.09999منغوليا100

1080.71413039.03.743.461.124.476.460.37479م�رش101

j 61.773.764.999100....2412.916.4....اأوزبك�ستان102

88............25.40.0......ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

j 920.66747062.730.042.643.749.285.434.28183غيانا104

750.61521074.426.949.646.153.563.655.19581ناميبيا105

j 1010.68028093.123.431.936.343.484.665.29267هندورا�ص106

590.53312013.412.031.337.358.376.539.08184ملديف107

j 1000.68042039.811.624.231.153.386.261.49373اإندوني�سيا108

j 630.56015032.325.681.081.260.983.847.89798قريغيز�ستان109

l66.368.051.067.060.39291 820.63540059.233.9جنوب اأفريقيا110

j 1030.68713061.112.424.724.122.082.158.38493اجلمهورية العربية ال�سورية111

j 650.56817028.419.693.285.859.179.837.98983طاجيك�ستان112

j 580.53015016.625.824.728.074.280.679.09188فييت نام113

1040.69324018.96.220.136.428.783.663.06863املغرب114

970.674170112.718.530.844.748.681.972.49074نيكاراغوا115

1070.713290107.212.016.021.250.089.943.38441غواتيماال116

j 39.494.010.18663....680122.86.0....غينيا االإ�ستوائية117

j 56.282.761.39878....21094.918.1....الراأ�ص االأخ�رش118

j 1220.74845068.19.226.650.435.784.556.37447الهند119

61.684.810.06119....38053.829.2....تيمور -  لي�ستي120

j 930.66839083.922.149.946.155.275.850.68574�سوازيلند121

j 880.65066037.425.222.936.881.480.632.23520جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

e 7443..24.650.4....22041.80.0....جزر �سليمان123

950.67254039.215.811.620.675.685.540.06944كمبوديا124

1120.72132045.721.223.546.821.886.729.66139باك�ستان125

j 1210.744740112.89.243.848.762.483.644.38686الكونغو126

46.978.529.39881....66.17.3......�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
1170.738560103.59.820.138.677.688.939.39242كينيا128

j 1160.73457071.66.330.839.361.485.555.85118بنغالدي�ص129

1140.72956064.07.933.983.175.275.623.59057غانا130

1290.7631000127.513.921.134.954.082.229.28263الكامريون131

18.017.664.286.737.07657..38018.4....ميامنار132

1380.85343068.10.77.624.420.174.327.74736اليمن133

j 1270.759840111.810.811.325.968.179.017.08478بنن134

j 86.089.327.18051....510132.89.4....مدغ�سقر135

j 1180.73882090.019.98.020.860.482.29.37561موريتانيا136

e 7939..1330.78447055.00.912.424.472.174.2بابوا غينيا اجلديدة137

1100.716830101.433.217.939.965.981.948.04419نيبال138

j 1150.73151064.811.115.345.164.686.416.88462توغو139

j 74.685.925.77562....40045.73.0....جزر القمر140

j 1020.68596073.525.824.320.371.978.737.39055لي�سوتو141

j 39.574.814.75839....1100126.67.3....نيجرييا142

1090.715550150.030.79.120.880.591.223.79442اأوغندا143

j 1130.727980104.429.210.919.465.389.911.88752ال�سنغال144

j 1190.73967046.45.222.536.358.483.032.08526هايتي145

j 76.389.26.28047....1400123.737.3....اأنغوال146
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ال�سكان من
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على االأقل
)الن�سبة املئوية من 
الفئة العمرية 25 

وما فوق(

معدل
امل�ساركة يف 

القوى
العاملة

)الن�سبة املئوية(

معدل انت�سار 
و�سائل منع 

احلمل

الرعاية
ال�سحية ما قبل 

الوالدة،
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الذكوراالإناثالذكوراالإناثاالإناثالقيمةالرتتيبالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

j 63.280.317.89293....65023.013.9....جيبوتي147

j 88.891.126.47646....950130.430.4....جمهورية تنزانيا املتحدة148

1300.765810129.98.913.625.251.382.412.98557كوت ديفوار149

j 1240.752830141.815.225.744.260.478.740.89447زامبيا150

j 1200.74269088.19.416.531.671.285.117.59857غامبيا151

j 830.638130036.750.97.48.087.985.936.49652رواندا152

1260.7581100135.213.010.420.474.677.741.09254مالوي153

j 1060.70845056.816.812.818.232.374.07.66449ال�سودان154

1340.7971800121.325.95.834.033.385.518.61614اأفغان�ستان155

m....82.390.09.18838 j ..910152.3....غينيا156

80.891.114.7286....720104.421.4....اإثيوبيا157

j 1250.7562100126.013.29.520.467.168.18.28742�سرياليون158

j 1320.768980106.610.510.326.271.686.919.06954جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

j 1350.799970162.910.23.28.438.168.98.27049مايل160

79.791.517.48554....700130.915.3....بوركينا فا�سو161

1310.7661200141.613.815.739.269.176.811.47946ليربيا162

64.078.32.83914....1500164.45.2....ت�ساد163

j 61.285.410.37839....1100129.210.0....غينيا - بي�ساو164

j 1110.718520149.234.81.56.085.786.616.58948موزامبيق165

790.627110018.631.75.29.291.588.319.79234بوروندي166

1360.8071800157.412.42.57.637.988.111.24618النيجر167

j 1370.8141100201.47.710.736.257.486.820.68574جمهورية الكونغو الدميقراطية168

1050.70588064.618.248.862.060.874.560.29469زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
100100..........16.7........اأنتيغوا وبربودا

54.171.930.78851....44038.313.9....بوتان

470.4734545.243.273.980.448.677.072.6100100كوبا

h23.2 h......10094 18.829.7........دومينيكا

j 61.684.48.07028....45066.922.0....اإريرتيا

10099..........42.421.4......غرينادا

1230.75130085.525.522.042.714.271.549.88489العراق

90..36.1........4.4........كرييبا�ص

97..60.780.768.6....3700.020.1....جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

24.174.858.09698....15016.24.7....لبنان

8195..........3.0........جزر مار�سال

..............25.0........موناكو

35.69597........0.0........ناورو

....16.772.450.2......78.7......االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

10098..26.179.1....6410.49.1....ُعمان

100..32.8........6.9........باالو

100100..........6.7........�سانت كيت�ص ونيف�ص

9998..55.380.4....61.617.2......�سانت لو�سيا

95100..61.484.1....58.918.2......�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

100....41.879.5....27.68.2......�ساموا

..............15.0........�سان مارينو

..........h66.6 h 23.566.9........�سي�سيل

j 58.086.014.62633....140070.18.2....ال�سومال

97100..........0.0........توفالو

8493..79.788.6....47.03.9......فانواتو
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دليل الفوارق بني اجلن�شني

دليل
الفوارق بني 

aاجلن�سني
ن�سبة وفيات 

bاالأمهات
معدل خ�سوبة 

cاملراهقات

املقاعد يف 
املجل�ص 
النيابي

)الن�سبة املئوية(

ال�سكان من
ذوي  التح�سيل 
العلمي الثانوي

على االأقل
)الن�سبة املئوية من 
الفئة العمرية 25 

وما فوق(

معدل
امل�ساركة يف 

القوى
العاملة

)الن�سبة املئوية(

معدل انت�سار 
و�سائل منع 

احلمل

الرعاية
ال�سحية ما قبل 

الوالدة،
زيارة واحدة

على االأقل

الوالدات التي 
جترى

با�رشاف جهاز 
�سحي متخ�س�ص

الذكوراالإناثالذكوراالإناثاالإناثالقيمةالرتتيبالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقت�سادي
—0.317819.420.684.086.665.580.1....99

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

—0.3761611.218.170.472.158.282.3..100100

البلدان النامية
0.69923842.68.731.845.027.078.246.97477—الدول العربية

9191..0.46712618.119.848.261.470.184.5—�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
0.4984128.212.578.074.058.675.063.09596—اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

9591..0.60912272.617.551.352.755.383.3—اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.73945465.010.427.449.137.284.253.87045—جنوب اآ�سيا

0.735881122.317.323.938.163.882.323.67348—جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

10099..0.319819.120.583.786.165.380.2—تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.5718247.713.361.261.352.779.566.39596—تنمية ب�رشية مرتفعة

0.59124241.816.040.957.454.784.168.48474—تنمية ب�رشية متو�سطة
0.748822108.914.419.032.061.383.427.86639—تنمية ب�رشية منخف�سة

0.746786104.516.617.829.164.785.229.56336—اأقل البلدان منوًا

8275..0.56027353.716.251.661.756.882.6—العامل

مالحظات
تت�سمن املالحظة الفنية 3 تفا�سيل حول طريقة ح�ساب دليل الفوارق   .a

بني اجلن�سني.  
حم�سوبة على اأ�سا�ص معدل وفيات االأمهات لكل 100,000 والدة حية.  .b

حم�سوب على اأ�سا�ص عدد الوالدات لكل 1,000 اإمراأة من الفئة   .c
العمرية 15-19.  

تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحددة.  .d
الوالدات يف االأماكن املخ�س�سة.  .e

f.  اأ�سا�ص احل�ساب هو االأع�ساء الذين ي�سّوتون يف جمل�ص النواب فقط.

تقديرات منظمة ال�سحة العاملية.  .g
تقديرات معهد اليون�سكو لالإح�ساء.  .h

مل تنتخب اأي امراأة يف انتخابات عام 2008، غري اأن امراأتني عّينتا   .i
يف جمل�ص الوزراء يف حزيران/يونيو 2008، والوزراء يف احلكومة   

ي�سغلون مقاعد يف الربملان اأي�سًا.  
ت�سمل الوالدات باإ�رشاف عاملني �سحّيني غري االأطباء واملمر�سني   .j

والقابالت القانونيات.  

مل تنتخب اأي امراأة يف انتخابات عام 2008، غري اأن امراأة واحدة   .k
عّينت يف جمل�ص الوزراء، والوزراء يف احلكومة ي�سغلون مقاعد يف   

الربملان اأي�سًا.  
ال ت�سمل البيانات املندوبني املناوبني الذين يعّينون ملهام خم�س�سة،   .l

وعددهم 36، بل جرى ح�ساب الن�سبة املئوية على اأ�سا�ص جمموع   
املقاعد الدائمة يف الربملان وعددها 54.  

ُحّل جمل�ص النواب عقب االنقالب الذي وقع يف كانون االأول/دي�سمرب   .m
.2008  

امل�سادر
 ،)2010c( العمودان 1 و2: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات اليوني�سيف

واإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة 
)2009d(، واالحتاد الربملاين الدويل )2010(، وبارو اأند يل )2010(، 

.)2010d( ومنظمة العمل الدولية
.)2010c( العمودان 3 و11: اليوني�سيف

العمود 4: اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة 
.)2009d(

العمود 5: االحتاد الربملاين الدويل )2010(.
العمودان 6 و7:  بارو اأند يل )2010(.

.)2010d( العمودان 8 و9:  منظمة العمل الدولية
العمود 10: االأمم املتحدة )2009(.

العمود 12: منظمة ال�سحة العاملية )2010(.
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ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر 
متعدد االبعاد

ال�سكان 
املعر�سون خلطر 

الفقر املتعدد 
b,cاالأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون وجهًا من اأوجه
احلرمان ال�سديد

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون دون 
خط فقر الدخل

دليل الفقر 
a,bاملتعدد االأبعاد

bجمموع ال�سكانbسدة احلرمان�dالتعليمdال�سحة
امل�ستوى 
dاملعي�سي

1.25 دوالر يف 
اليوم ح�سب 
معادل القوة 

خط الفقر القوميال�رشائية
)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
....0.0000.046.73.10.03.10.0اجلمهورية الت�سيكية28

..2>0.00.00.40.03.10.0..�سلوفينيا29

16.8..0.0000.00.00.00.03.80.0�سلوفاكيا31

....0.0020.635.32.00.65.40.0االإمارات العربية املتحدة32

..2>0.0267.236.51.37.35.10.1اإ�ستونيا34

..2>0.0030.838.93.80.14.50.0هنغاريا36

214.8>..............بولندا41

تنمية ب�رشية مرتفعة
..2>..............ليتوانيا44

..2>..............�سيلي45

..f3.0 f37.7 f5.7 f15.4 f3.8 f4.7 f3.4 0.011االأرجنتني46

25.9>0.0010.346.71.30.11.61.1التفيا48

..2>0.0061.541.61.94.20.80.7اجلبل االأ�سود49

228.9>......2.8......رومانيا50

211.1>2.32.40.4..0.0071.641.6كرواتيا51

..2>0.0061.734.70.11.75.10.0اأوروغواي52

9.536.8..............بنما54

0.0154.038.95.810.19.26.74.047.0املك�سيك56

..2>..............ماليزيا57

212.8>..............بلغاريا58

....0.0205.635.10.41.55.60.8ترينيداد وتوباغو59

..2>3.65.20.40.8 40.0 0.0030.8�رشبيا60

217.4>0.0000.035.10.82.03.10.1بيالرو�ص61

223.9>..............كو�ستاريكا62

0.08519.843.117.18.514.638.27.751.6بريو63

218.5>0.0041.038.19.46.67.20.9األبانيا64

219.6>0.0051.338.90.81.63.50.4االحتاد الرو�سي65

215.4>0.0020.636.95.01.39.81.1كازاخ�ستان66

249.6>0.0215.438.612.410.220.34.2اأذربيجان67

219.5>0.0030.837.27.011.10.40.8البو�سنة والهر�سك68

219.5>0.0082.235.71.26.22.10.2اأوكرانيا69

..2>..............اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

221.7>0.0081.940.96.75.97.20.9جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

0.0398.546.013.120.25.22.85.221.5الربازيل73

0.0030.835.25.32.45.94.613.454.5جورجيا74

..3.5.............. فنزويال )جمهورية-البوليفارية(75

0.0082.336.55.59.514.60.83.750.9اأرمينيا76

0.0092.241.62.12.34.63.94.738.3اإكوادور77

....0.0245.642.67.68.513.37.0بليز78

0.0419.244.18.313.217.59.716.045.1كولومبيا79

218.7>..............جامايكا80

..0.0102.837.14.91.113.16.92.6تون�ص81

214.2>0.0102.735.51.610.611.90.2االأردن82

19.015.416.07.32.627.0 45.9 0.0398.5تركيا83
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دليل الفقر املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر 
متعدد االبعاد

ال�سكان 
املعر�سون خلطر 

الفقر املتعدد 
b,cاالأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون وجهًا من اأوجه
احلرمان ال�سديد

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون دون 
خط فقر الدخل

دليل الفقر 
a,bاملتعدد االأبعاد

bجمموع ال�سكانbسدة احلرمان�dالتعليمdال�سحة
امل�ستوى 
dاملعي�سي

1.25 دوالر يف 
اليوم ح�سب 
معادل القوة 

خط الفقر القوميال�رشائية
)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.04811.143.313.217.513.113.24.448.5اجلمهورية الدومينيكية88

0.05612.544.96.310.911.312.415.92.8ال�سني89

6.430.7..............ال�سلفادور90

0.0215.338.714.40.59.826.41422.7�رشي النكا91

..2>0.0061.738.59.912.65.61.5تايلند92

..22.419.235.434.84.8 45.5 0.16135.4غابون93

....0.0447.558.85.218.815.92.3�سورينام94

0.17536.348.321.637.831.438.011.737.7بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

..0.06413.348.515.07.513.132.46.5باراغواي96

..0.06712.653.511.113.614.218.222.6الفلبني97

0.0082.237.67.25.110.15.32.448.5جمهورية مولدوفا99

0.06515.841.020.76.819.039.62.236.1منغوليا100

216.7>0.0266.440.46.918.016.90.9م�رش101

0.0082.336.28.14.417.42.346.327.2اأوزبك�ستان102

....0.05513.839.76.54.712.410.8غيانا104

....0.18739.647.223.516.037.260.8ناميبيا105

0.16032.648.917.846.621.130.818.250.7هندورا�ص106

0.09520.845.912.212.614.431.229.416.7اإندوني�سيا108

0.0194.938.89.218.72.18.33.443.1قريغيز�ستان109

0.0143.146.73.93.28.110.826.222.0جنوب اأفريقيا110

....0.0215.537.57.120.413.61.3اجلمهورية العربية ال�سورية111

0.06817.140.023.114.335.621.921.553.5طاجيك�ستان112

0.07514.352.512.012.310.830.121.528.9فييت نام113

..0.13928.548.811.436.331.521.42.5املغرب114

0.21140.751.915.736.425.954.115.845.8نيكاراغوا115

0.12725.949.19.826.815.040.511.751.0غواتيماال116

..20.6..............الراأ�ص االأخ�رش118

0.29655.453.516.137.556.558.541.628.6الهند119

37.239.7..............تيمور -  لي�ستي120

0.18341.144.424.525.933.566.362.969.2�سوازيلند121

0.26747.356.514.143.922.359.744.033.5جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

0.26353.948.920.240.936.078.425.830.1كمبوديا124

..g51.0 g54.0 g11.8 g51.229.2 g42.922.6 0.275باك�ستان125

0.27055.948.422.521.747.673.854.142.3الكونغو126

..0.23651.645.823.936.726.674.328.4�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
0.30260.450.023.221.941.486.219.746.6كينيا128

0.29157.850.421.231.453.176.349.640.0بنغالدي�ص129

0.14030.146.421.424.117.957.53028.5غانا130

0.29954.654.718.337.442.667.932.839.9الكامريون131

32.0..0.08814.262.017.632.711.722.8ميامنار132

..0.28352.553.913.054.534.438.217.5اليمن133

0.41272.057.313.262.851.779.147.339.0بنن134

0.41370.558.514.855.449.683.767.868.7مدغ�سقر135

0.35261.757.115.155.344.166.821.246.3موريتانيا136

0.35064.754.115.638.058.377.255.130.9نيبال138

..0.28454.352.421.639.938.075.538.7توغو139

..0.40873.955.316.060.145.790.346.1جزر القمر140

0.22048.145.827.529.722.182.443.456.3لي�سوتو141

..0.36863.557.915.742.459.572.164.4نيجرييا142

51.531.1..............اأوغندا143

..0.38466.957.411.666.954.354.933.5ال�سنغال144

..0.30657.353.318.441.037.376.054.9هايتي145

..0.45277.458.410.756.960.882.054.3اأنغوال146
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دليل الفقر املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر 
متعدد االبعاد

ال�سكان 
املعر�سون خلطر 

الفقر املتعدد 
b,cاالأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون وجهًا من اأوجه
احلرمان ال�سديد

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون دون 
خط فقر الدخل

دليل الفقر 
a,bاملتعدد االأبعاد

bجمموع ال�سكانbسدة احلرمان�dالتعليمdال�سحة
امل�ستوى 
dاملعي�سي

1.25 دوالر يف 
اليوم ح�سب 
معادل القوة 

خط الفقر القوميال�رشائية
)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e

..0.13929.347.316.139.325.628.118.4جيبوتي147

0.36765.356.323.034.035.590.688.535.7جمهورية تنزانيا املتحدة148

..0.32052.261.416.462.740.637.723.3كوت ديفوار149

0.32563.751.117.830.151.378.364.368.0زامبيا150

0.32460.453.617.653.452.160.134.361.3غامبيا151

0.44381.454.414.053.646.195.376.656.9رواندا152

0.38472.353.219.843.645.293.973.952.4مالوي153

42.0................اأفغان�ستان155

..0.50582.461.39.474.860.884.470.1غينيا156

0.58290.064.75.283.948.294.23944.2اإثيوبيا157

0.48981.560.011.160.658.292.453.470.2�سرياليون158

..0.51286.459.37.672.756.292.362.4جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

..0.56487.164.77.381.165.886.851.4مايل160

0.53682.664.98.680.462.981.656.546.4بوركينا فا�سو161

..0.48483.957.79.568.959.691.683.7ليربيا162

..0.34462.954.728.239.48.295.261.9ت�ساد163

48.865.7..............غينيا - بي�ساو164

0.48179.860.39.869.152.786.474.755.2موزامبيق165

..0.53084.562.712.271.635.597.381.3بوروندي166

..0.64292.769.34.087.164.993.065.9النيجر167

0.39373.253.716.148.448.285.559.271.3جمهورية الكونغو الدميقراطية168

....0.17438.545.224.615.129.664.5زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..26.3..............بوتان

....0.05914.341.314.332.020.05.2العراق

....0.0030.738.212.714.62.80.8االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

..2>..............�سي�سيل

....0.51481.263.39.574.547.686.7ال�سومال

مالحظات
تت�سمن املالحظة الفنية 4 تفا�سيل حول طريقة ح�ساب دليل الفقر   .a

املتعدد االأبعاد.  
مل تتوفر جميع املوؤ�رشات جلميع البلدان: لذلك يجب توخي احلذر يف   .b
قيمة  رجحت  البيانات  توفر  عدم  حاالت  ويف  البلدان.  بني  املقارنة   

املوؤ�رشات على اأ�سا�ص جمموع 100 يف املائة ولالإطالع على   
التفا�سيل حول حاالت عدم توفر البيانات عن البلدان، انظر  

.)2010( Alkire and Santos  
االأ�سخا�ص املعر�سون للحرمان املتعدد االأوجه، هم الذين يعانون   .c

من حرمان يف عدد من املوؤ�رشات يرتاوح بني 2 و10.  

ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من حرمان يف 1,5 على االأقل من   .d
املوؤ�رشات املرجحة يف ال�سحة اأو التعليم اأو م�ستوى املعي�سة   

.)2010( Alkire and Santos ولالإطالع على التفا�سيل انظر  
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحددة.  .e

تنطبق التقديرات على اأجزاء حمددة من البلد فقط.  .f
ينبغي تف�سري التقديرات على اأ�سا�ص احلد االأدنى الأن البيانات عن   .g

التغذية مل تكن متوفرة �سمن جمموعة البيانات امل�ستخدمة.  

امل�سادر
االأعمدة 1 و2 و4 اإىل 7: ا�ستندت احل�سابات اإىل البيانات الواردة يف 

م�سوح خمتلفة لالأ�رش املعي�سية حول احلرمان يف ال�سحة والتعليم وم�ستوى 
املعي�سة.

العمود 3: ا�ستندت احل�سابات اإىل عدد من امل�سوح لالأ�رش املعي�سية التي 
اأجريت بني عامي 2000 و2008 )امل�سوح ال�سحية والدميغرافية للوكالة 

االأمريكية للتنمية الدولية، وامل�سوح املتعددة املوؤ�رشات للمجموعات 
لليوني�سيف، وم�سوح منظمة ال�سحة العاملية(.

.)2010c( العمودان 8 و9: البنك الدويل
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التمكني

امل�ساءلةاحلريات املدنيةاحلرية ال�سيا�سيةالقدرة على التغيري

الر�سا بحرية
اخليار

الدميقراطية)الن�سبة املئوية للر�سا( 
انتهاكات 

حقوق االإن�سان
حرية 

ال�سحافة
ال�سحافيون 
�سحايا الف�ساداملحتجزون

الالمركزية 
الدميقراطية

االلتزام
ال�سيا�سي

)العدد(d)الدليل(cالنقاط )1-5(bالنقاط )a)0-2االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين واجهوا 

النقاط )e)0-2حالة ر�سوة يف ال�سنة االأخرية(

)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين 
عربوا عن راأيهم

للم�سوؤولني العامني(
200920092008200820092009200820082008

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.005231..93932الرنويج1

9190213.108123اأ�سرتاليا2

8990213.009223نيوزيلندا3

8385234.009232الواليات املتحدة االأمريكية4

8283210.007226اآيرلندا5

......0....2....ليختن�ستاين6

8788211.004130هولندا7

9192223.708220كندا8

9081210.006229ال�سويد9

8586213.504235اأملانيا10

7075213.303222اليابان11

55562215.7010122جمهورية كوريا12

236..9087221.00�سوي�رشا13

79782210.706223فرن�سا14

f23.8011..18 645823اإ�رشائيل15

9293210.009119فنلندا16

2.005225..86872اآي�سلندا17

23..8685222.506بلجيكا18

9693220.005237الدامنرك19

70702311.006217اأ�سبانيا20

5..11.803....9090هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

4339239.0015216اليونان22

63602212.106214اإيطاليا23

36..4.004..93902لك�سمربغ24

36..8586213.005النم�سا25

8182224.004224اململكة املتحدة26

73731145.001012�سنغافورة27

27....7371215.00اجلمهورية الت�سيكية28

36..8988219.509�سلوفينيا29

......0....2....اأندورا30

214..49512111.00�سلوفاكيا31

83850221.5020016االإمارات العربية املتحدة32

7673222.505121مالطة33

16..5353220.509اإ�ستونيا34

7473215.5018216قرب�ص35

4344215.5034215هنغاريا36

......0..........بروين دار ال�سالم37

77720224.008124قطر38

..890236.50201..البحرين39

6067228.006223الربتغال40

7468219.50825بولندا41

......0....2....بربادو�ص42
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التمكني

امل�ساءلةاحلريات املدنيةاحلرية ال�سيا�سيةالقدرة على التغيري

الر�سا بحرية
اخليار

الدميقراطية)الن�سبة املئوية للر�سا( 
انتهاكات 

حقوق االإن�سان
حرية 

ال�سحافة
ال�سحافيون 
�سحايا الف�ساداملحتجزون

الالمركزية 
الدميقراطية

االلتزام
ال�سيا�سي

)العدد(d)الدليل(cالنقاط )1-5(bالنقاط )a)0-2االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين واجهوا 

النقاط )e)0-2حالة ر�سوة يف ال�سنة االأخرية(

)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين 
عربوا عن راأيهم

للم�سوؤولني العامني(
200920092008200820092009200820082008

تنمية ب�رشية مرتفعة
......0..22....جزر البهاما43

4547212.3021211ليتوانيا44

72742210.508126�سيلي45

11..62592211.308االأرجنتني46

80780115.3019124الكويت47

17..3941223.0022التفيا48

13....47501217.00اجلبل االأ�سود49

54522312.503629رومانيا50

19....62482117.20كرواتيا51

19..8080217.605اأوروغواي52

..2..0364.50....اجلماهريية العربية الليبية53

14.506130..68642بنما54

60520476.5129022اململكة العربية ال�سعودية55

66662448.3011222املك�سيك56

11..83831244.304ماليزيا57

214..48452215.60بلغاريا58

12..8183237.004ترينيداد وتوباغو59

12....15.50..42372�رشبيا60

56570359.5022011بيالرو�ص61

8.009231..87872كو�ستاريكا62

59572220.9012118بريو63

214..47432221.80األبانيا64

13..50511460.9121االحتاد الرو�سي65

11..71691349.7123كازاخ�ستان66

45451253.5636125اأذربيجان67

28..32250210.50البو�سنة والهر�سك68

13..38382322.0023اأوكرانيا69

575904104.12319119اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

212..4251228.80جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

..2..14.00..2....موري�سيو�ص72

76732415.905219الربازيل73

23..43402318.802جورجيا74

65612339.517220فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

39392331.1017212اأرمينيا76

73712220.007215اإكوادور77

022..0....62622بليز78

75752540.1011229كولومبيا79

15....7374244.80جامايكا80

70761361.5214216تون�ص81

75760431.905114االأردن82

38462338.3113212تركيا83

50581349.6028116اجلزائر84

......0....1....تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
......0160.00....فيجي86

..0..02107.00....تركمان�ستان87

83832426.8012216اجلمهورية الدومينيكية88

..2..70680484.524ال�سني89

64632217.306214ال�سلفادور90

74742475.015212�رشي النكا91

84862344.0013229تايلند92

..2..43.50..1....غابون93

......2110.60....�سورينام94

74692324.2018227بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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التمكني

امل�ساءلةاحلريات املدنيةاحلرية ال�سيا�سيةالقدرة على التغيري

الر�سا بحرية
اخليار

الدميقراطية)الن�سبة املئوية للر�سا( 
انتهاكات 

حقوق االإن�سان
حرية 

ال�سحافة
ال�سحافيون 
�سحايا الف�ساداملحتجزون

الالمركزية 
الدميقراطية

االلتزام
ال�سيا�سي

)العدد(d)الدليل(cالنقاط )1-5(bالنقاط )a)0-2االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين واجهوا 

النقاط )e)0-2حالة ر�سوة يف ال�سنة االأخرية(

)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين 
عربوا عن راأيهم

للم�سوؤولني العامني(
200920092008200820092009200820082008

10..69672314.3010باراغواي96

87872438.3013224الفلبني97

15.5010118..84841بوت�سوانا98

20..48462333.8034جمهورية مولدوفا99

42402323.3020125منغوليا100

60551451.4324012م�رش101

76711367.7712123اأوزبك�ستان102

......0....2....ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

219..10.50..66651غيانا104

23....7675119.00ناميبيا105

64642242.009213هندورا�ص106

......2114.00....ملديف107

75752328.504211اإندوني�سيا108

63642140.0024112قريغيز�ستان109

7370138.5013224جنوب اأفريقيا110

10..72660478.0124اجلمهورية العربية ال�سورية111

59651232.0017119طاجيك�ستان112

73740381.719216فييت نام113

71810341.012406املغرب114

74762216.8013214نيكاراغوا115

63632229.5012023غواتيماال116

..0..1365.50....غينيا االإ�ستوائية117

......11.00..2....الراأ�ص االأخ�رش118

66602429.3115112الهند119

..0..2216.00....تيمور -  لي�ستي120

......0352.50....�سوازيلند121

84840192.0015142جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

......0..21....جزر �سليمان123

14..93911235.2111كمبوديا124

31402465.709115باك�ستان125

25..52551334.3043الكونغو126

......0....2....�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
23..58612425.0032كينيا128

62620437.30907بنغالدي�ص129

19..7472226.0014غانا130

20..69701430.5126الكامريون131

6....05102.79....ميامنار132

62541483.424119اليمن133

67662216.0020221بنن134

45.8012210..33292مدغ�سقر135

28..69760328.5118موريتانيا136

..2..2214.70....بابوا غينيا اجلديدة137

58572435.608211نيبال138

24231215.5022219توغو139

....19.0011..50402جزر القمر140

......27.50..1....لي�سوتو141

51472446.0027030نيجرييا142

21..76781321.5023اأوغندا143

54572322.0020026ال�سنغال144

26..42401215.0020هايتي145

69700336.5033039اأنغوال146

29..31.0013..65650جيبوتي147

32..54581215.5027جمهورية تنزانيا املتحدة148

....76750329.0022كوت ديفوار149

26.8017116..71681زامبيا150
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امللحق الإح�صائي

التمكني

امل�ساءلةاحلريات املدنيةاحلرية ال�سيا�سيةالقدرة على التغيري

الر�سا بحرية
اخليار

الدميقراطية)الن�سبة املئوية للر�سا( 
انتهاكات 

حقوق االإن�سان
حرية 

ال�سحافة
ال�سحافيون 
�سحايا الف�ساداملحتجزون

الالمركزية 
الدميقراطية

االلتزام
ال�سيا�سي

)العدد(d)الدليل(cالنقاط )1-5(bالنقاط )a)0-2االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين واجهوا 

النقاط )e)0-2حالة ر�سوة يف ال�سنة االأخرية(

)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين 
عربوا عن راأيهم

للم�سوؤولني العامني(
200920092008200820092009200820082008

..0..1248.31....غامبيا151

77741264.7010126رواندا152

88882215.5010026مالوي153

38....69690554.00ال�سودان154

63561554.3031022اأفغان�ستان155

30....67630428.50غينيا156

35371349.0414117اإثيوبيا157

72732334.0015041�سرياليون158

038..66671417.80جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

4963228.0023216مايل160

57561315.0014112بوركينا فا�سو161

28..72712215.5029ليربيا162

52411544.5016022ت�ساد163

......2123.50....غينيا - بي�ساو164

51491319.0020115موزامبيق165

43442429.0014213بوروندي166

19..88872348.5017النيجر167

019..54551553.50جمهورية الكونغو الدميقراطية168

10..41431446.5033زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
......0....2....اأنتيغوا وبربودا

......15.80..2....بوتان

140..26280394.022كوبا

......0....2....دومينيكا

..0..13115.519....اإريرتيا

......0....2....غرينادا

21..37390553.3136العراق

......0....2....كرييبا�ص

..2..112.50..0....جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

66640315.4030112لبنان

......0....2....جزر مار�سال

......0..........موناكو

......0....2....ناورو

g69.8015..20 5..4647االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

..0..0129.50....ُعمان

......0....2....باالو

......0....2....�سانت كيت�ص ونيف�ص

..2..0....2....�سانت لو�سيا

......0....2....�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

..0..0....1....�ساموا

......0....2....�سان مارينو

......16.00..1....�سي�سيل

......0577.50....ال�سومال

......0....2....توفالو

..2..0....2....فانواتو

مالحظات
0 غري دميقراطي، 1 دميقراطي بدون تعاقب، 2 دميقراطي.  .a

1 اأقل حد من االنتهاكات حلقوق االإن�سان، 5 اأعلى حد من االنتهاكات   .b
حلقوق االإن�سان.   

c.  النقطة االأدنى تعني اأعلى م�ستوى من احلرية لل�سحافة. 
d.  ت�سري البيانات اإىل حاالت موثقة ل�سحافيني تعر�سوا لالحتجاز 

حتى 1 كانون االأول/دي�سمرب 2009. والبلدان التي ت�سجل   
النقطة 0 مل ت�سهد اأي حالة موثقة حتى ذلك التاريخ.  

0 عدم ح�سول انتخابات حملية، 1 انتخاب الهيئة الت�رشيعية وتعيني   .e
الهيئة التنفيذية، 2 انتخاب الهيئتني الت�رشيعية والتنفيذية حمليًا.  
ت�سري اإىل حدود اإ�رشائيل ما قبل عام 1967 وال ت�سمل االأرا�سي   .f

الفل�سطينية املحتلة )غزة وال�سفة الغربية(.  
ت�سري اإىل االنتهاكات التي ترتكبها اإ�رشائيل داخل االأرا�سي الفل�سطينية   .g

املحتلة، والنقطة 4 ت�سري اإىل اأعمال العنف يف ال�سفة الغربية على يد   
اأ�سخا�ص تابعني لل�سلطة الفل�سطينية اأو يعملون معها.  

امل�سادر
االأعمدة 1 و2 و7 و9: قاعدة بيانات غالوب العاملّية )2010(.  

 Cheibub, Ghandi, and( وفريالند  وغاندي  �سيبوب   :3 العمود 
.)2010( )Vreeland

)Gibney, Cornett, and Woods( العمود 4: جيبني وكورنيت وود�ص
.)2010(

العمود 5: مرا�سلون بال حدود )2009(.

العمود 6: جلنة حماية ال�سحفيني )2009(.

العمود 8: بيك )Beck( واآخرون )2001(.
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ال�صتدامة والتعر�ض للمخاطر 7
املدخرات 
ال�سافية 
aاملعدلة

الب�سمة 
االإيكولوجية 

لالإ�ستهالك

احل�سة من جمموع اإمدادات 
الطاقة االأولية 

ن�سيب
الفرد من 
انبعاثات 

ثاين اأك�سيد 
الكربون

املنطقة 
املحمية

ن�سبة ال�سكان 
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)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سيب
الفرد من 
الهكتارات(

)الن�سبة 
)باالأطنان()الن�سبة املئوية(املئوية(

)الن�سبة املئوية 
من م�ساحة 

الياب�سة(
)الن�سبة 
املئوية(

)الن�سبة 
)لكل مليون ن�سمة()الن�سبة املئوية( املئوية(

)املتو�سط
ال�سنوي، لكل
مليون ن�سمة(

200820062007200719902006200920102008200820042000–2009

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
16.24.269317.48.614.40006549الرنويج1

94617.418.110.590035458..15.0اأ�سرتاليا2

0189..7.667336.77.425.950..نيوزيلندا3

0.99.086519.019.014.81101357,322الواليات املتحدة االأمريكية4

7.58.29138.810.41.0001046اآيرلندا5

..0......42.4............ليختن�ستاين6

1.24.693411.210.312.45002030–هولندا7

7.65.8761616.216.78.03008463كندا8

33316.05.611.3000554..20.5ال�سويد9

f9.740.5800124449 4.081912.1..اأملانيا10

15.34.18339.510.116.30001941,378اليابان11

21.13.78215.69.92.43201501,232جمهورية كوريا12

5.652216.35.622.8000108108..�سوي�رشا13

9.84.65177.06.215.140081108فرن�سا14

11.35.49647.410.318.713002139اإ�رشائيل15

16.05.5502410.212.79.1000198فنلندا16

19818.17.49.7000044....اآي�سلندا17

5.773410.810.30.9100020327..بلجيكا18

13.87.282189.89.95.09001110الدامنرك19

10.15.68375.98.08.610013720اأ�سبانيا20

083......9504.85.541.8....هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

4.85.89457.28.713.8102226195–اليونان22

137127..8.64.99177.58.19.920اإيطاليا23

0000..89326.024.519.8....لك�سمربغ24

17.64.973267.98.622.9300147820النم�سا25

10.09.424.4300189683..3.96.190اململكة املتحدة26

0026252..34.74.5100015.612.85.4�سنغافورة27

13.45.383512.711.315.14021672,344اجلمهورية الت�سيكية28

f7.612.181015033 18.13.969106.4�سلوفينيا29

..000..6.0............اأندورا30

f7.023.590074219 81.14.97168.4–�سلوفاكيا31

..10.3100029.432.85.620351..االإمارات العربية املتحدة32

..000..10006.36.317.3....مالطة33

f13.120.0525748 9.06.4901016.4اإ�ستونيا34

9736.89.211.011002420..2.8–قرب�ص35

5.03.27956.05.75.11700208509هنغاريا36

..0....100025.015.542.90....بروين دار ال�سالم37

..9.7100025.256.20.70000..قطر38

..0....100024.128.81.40..15.6البحرين39

4.14.479184.45.75.92101911,560الربتغال40

9.23.99469.18.321.81301016261بولندا41

0000..4.04.60.1........بربادو�ص42
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الذين 
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سيب
الفرد من 
الهكتارات(

)الن�سبة 
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)لكل مليون ن�سمة()الن�سبة املئوية( املئوية(

)املتو�سط
ال�سنوي، لكل
مليون ن�سمة(

200820062007200719902006200920102008200820042000–2009

تنمية ب�رشية مرتفعة
006,666....7.66.513.7........جزر البهاما43

2040....6.63.36296.04.24.55ليتوانيا44

0.43.178222.73.716.51441614,774–�سيلي45

7.73.09073.54.45.423103491,963االأرجنتني46

9.77.9100019.031.21.61101150الكويت47

f3.317.8212205 14.84.664305.1التفيا48

13.38280273............اجلبل االأ�سود49

284601,072..13.72.783136.84.67.113رومانيا50

f5.27.3181122552 11.33.38773.7كرواتيا51

62381.32.10.36004214,824..7.2اأوروغواي52

..3310..3.29919.29.20.18..اجلماهريية العربية الليبية53

18.93.275251.32.018.747311892,950بنما54

10861....1.83.5100013.215.831.34–اململكة العربية ال�سعودية55

9.03.28994.64.111.146151746,587املك�سيك56

9553.17.217.9104601,667....ماليزيا57

2.93.37858.76.39.1800437203بلغاريا58

680146..100013.925.331.2..19.2–ترينيداد وتوباغو59

6.019180176....8911....�رشبيا60

19.84.29259.67.17.3507100بيالرو�ص61

9.12.747531.01.820.913511811,383كو�ستاريكا62

7.01.870301.01.413.61183224418,032بريو63

8.52.668212.31.49.86329721,349األبانيا64

f10.99.034132411,531 1.64.489313.9االحتاد الرو�سي65

f12.62.52453358571 2.54.499115.9كازاخ�ستان66

f4.27.242055525474 0.12.39825.9–اأذربيجان67

f7.00.66157910,832 3.49191.2..البو�سنة والهر�سك68

8.52.782111.96.93.56253131,561اأوكرانيا69

13458,770....2.79914.06.67.125..اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

f5.34.9701114860,392 8585.6..9.0جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

1981220..1.43.14.5......8.5موري�سيو�ص72

53441.41.928.083202693,908..5.2الربازيل73

f1.23.722542118,916 70302.9..0.3–جورجيا74

69506....6.52.388126.26.353.82فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

f1.58.0104101,04510,704 18.11.67161.1اأرمينيا76

0.41.987131.62.425.12681249,126اإكوادور77

1.72.928.01110054,328......8.8بليز78

1.51.971291.61.420.4282616811,288كولومبيا79

90103.44.518.9361734017,504....جامايكا80

7.01.986141.62.31.337615174362تون�ص81

3.62.09823.23.69.422422042,639االأردن82

8.32.890102.63.61.95110427957تركيا83

21.41.910003.14.06.329175324622اجلزائر84

04018,168..0.81.314.5........تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
06,720......1.11.91.3....7.13.7–فيجي86

f9.03.011..26910 3.810007.2..تركمان�ستان87

0.31.481201.32.122.1714172563,319–اجلمهورية الدومينيكية88

35.11.887122.14.616.69114569396,359ال�سني89

42580.51.00.86131321539,965..0.1–ال�سلفادور90

10.40.946550.20.620.82110931531,444�رشي النكا91

18.01.781191.84.319.6172434546,173تايلند92

40606.61.614.9013673721,357..3.6غابون93

4.55.411.4071606,744........�سورينام94

4.72.482180.81.218.22147563317,895–بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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تقرير التنمية الب�شرية 2010
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م�سادر حم�ّسنة

معّدل الوفيات 
الناجمة عن تلوث 

الهواء واملياه 
من م�سادر داخلّية 

dوخارجّية

ال�سكان
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من الكوارث
 eالطبيعية

الوقود 
bاالأحفوري

امل�سادر 
cاملياهاملتجددة

مرافق ال�رشف 
ال�سحي

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سيب
الفرد من 
الهكتارات(

)الن�سبة 
)باالأطنان()الن�سبة املئوية(املئوية(

)الن�سبة املئوية 
من م�ساحة 

الياب�سة(
)الن�سبة 
املئوية(

)الن�سبة 
)لكل مليون ن�سمة()الن�سبة املئوية( املئوية(

)املتو�سط
ال�سنوي، لكل
مليون ن�سمة(

200820062007200719902006200920102008200820042000–2009

9.03.415850.50.75.51143022410,590باراغواي96

57430.70.810.9292432260,119..22.3الفلبني97

37.23.969231.62.630.9225407717,925بوت�سوانا98

f2.01.422102134086,995 17.31.79024.8جمهورية مولدوفا99

9634.53.613.4312450318120,113..3.0منغوليا100

2.11.49641.42.25.925163452م�رش101

f4.32.3271307152,431 14.11.79915.3–اأوزبك�ستان102

010,768......4.0............ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

1.62.04.9061926259,712......14.4غيانا104

9.93.068210.01.414.52886715242,577ناميبيا105

13.12.255450.51.018.215142938518,638هندورا�ص106

9204,901....0.72.9........ملديف107

69310.81.514.1320485054,935..2.4–اإندوني�سيا108

10.41.361392.51.16.910107736518قريغيز�ستان109

3.52.788109.18.66.91792335033,998–جنوب اأفريقيا110

15.21.69822.93.50.6331142228,263–اجلمهورية العربية ال�سورية111

f1.04.1103061,302100,709 18.80.962383.9طاجيك�ستان112

9.71.051490.31.26.2862543825,632فييت نام113

19.81.39440.91.51.63919311861,156املغرب114

2.341590.60.836.714154831610,527..نيكاراغوا115

5.31.746540.60.930.6961946827,087غواتيماال116

1,182155....0.48.819.20......38.5–غينيا االإ�ستوائية117

164621311,020..0.20.62.5........الراأ�ص االأخ�رش118

24.20.870290.81.35.310126995455,557الهند119

315031693..0.26.1..........تيمور -  لي�ستي120

0.50.93.003145718156,115......7.1�سوازيلند121

0.10.216.34434784724,535....17.11.0جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

4332,050......0.50.40.1....54.71.7جزر �سليمان123

0.929710.00.324.03939711,30462,992..كمبوديا124

6.10.762370.60.910.3410558968,953باك�ستان125

57.11.039580.50.49.502970898862–الكونغو126

..1174666....0.60.7........�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
20800.20.311.63141691,10694,526..10.2كينيا128

66340.10.31.611204782149,538..23.7بنغالدي�ص129

6.61.632680.30.414.0118871,2833,238–غانا130

1.127730.10.29.21526531,832168..الكامريون131

1.031680.10.26.31929198835,989..ميامنار132

f1.00.53238481,102135 1.09910.8..اليمن133

1.037620.10.423.8225882,0373,832..بنن134

0.10.12.9059891,96723,628....7.01.2مدغ�سقر135

1.40.50.52451741,27337,166....3.1..موريتانيا136

0.50.73.1060557375,078....3.11.7بابوا غينيا اجلديدة137

11890.00.117.0212698779,611..30.5نيبال138

13850.20.211.3540881,4032,991....توغو139

56466447,708..0.10.10.0......7.0جزر القمر140

0.564157130452,807..........19.4لي�سوتو141

1.619810.50.712.81242682,120432..نيجرييا142

0.00.19.72333521,69210,899......3.3اأوغندا143

12.21.253470.40.424.11631491,9117,394ال�سنغال144

0.528720.10.20.31537831,08012,150..هايتي145

42.60.934660.40.612.4350435,2255,421–اأنغوال146

0.70.60.0884488594,144....0.9..جيبوتي147

1.010900.10.127.72546761,39213,303..جمهورية تنزانيا املتحدة148

1.70.923770.50.422.6120771,88439كوت ديفوار149

0.71.211890.30.236.0540511,96136,424–زامبيا150

0.20.21.5188331,2832,059....3.91.1غامبيا151
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على اأرا�ص 
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ال�سكان الذين ال ي�ستخدمون 
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معّدل الوفيات 
الناجمة عن تلوث 

الهواء واملياه 
من م�سادر داخلّية 

dوخارجّية

ال�سكان
املت�رشرون
من الكوارث
 eالطبيعية

الوقود 
bاالأحفوري

امل�سادر 
cاملياهاملتجددة

مرافق ال�رشف 
ال�سحي

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سيب
الفرد من 
الهكتارات(

)الن�سبة 
)باالأطنان()الن�سبة املئوية(املئوية(

)الن�سبة املئوية 
من م�ساحة 

الياب�سة(
)الن�سبة 
املئوية(

)الن�سبة 
)لكل مليون ن�سمة()الن�سبة املئوية( املئوية(

)املتو�سط
ال�سنوي، لكل
مليون ن�سمة(

200820062007200719902006200920102008200820042000–2009

0.10.110.01035463,34521,544......20.1رواندا152

0.10.115.01920442,39570,315......25.1مالوي153

13.12.226740.20.34.940436697920,408–ال�سودان154

0.20.00.41152635,12523,278........اأفغان�ستان155

0.20.16.8129811,7593,227....11.31.5–غينيا156

9920.10.118.47262882,57137,289..8.9اإثيوبيا157

0.10.25.0051875,623457....1.00.8–�سرياليون158

0.10.114.7033661,812510....4.61.4–جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

0.10.02.46044643,3679,531....1.9..مايل160

0.10.113.97324893,1302,504....1.4..بوركينا فا�سو161

0.20.218.1032833,2871,080....1.2..ليربيا162

0.00.09.44550912,54731,625....49.91.8–ت�ساد163

0.20.216.1139793,26911,817....16.61.0غينيا - بي�ساو164

5950.10.115.8253831,42847,950..4.6–موزامبيق165

0.10.04.91928543,51951,177........بوروندي166

0.10.16.82552915,44550,079....1.7..النيجر167

2.50.74960.10.010.0054773,2601,288–جمهورية الكونغو الدميقراطية168

1.028701.60.828.029185688975,240..زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
032,725......4.95.17.0........اأنتيغوا وبربودا

0.20.628.408357890......50.4بوتان

2.387133.12.66.3176923397,163..كوبا

012,965......0.91.721.7........دومينيكا

0.15.05939861,23187,758..0.82774..اإريرتيا

3065,910....1.32.31.7........غرينادا

1.39902.83.20.1521271,244276..العراق

00......0.30.322.0........كرييبا�ص

4367,874..1.4881212.23.64.030..جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

149460..0.12.19353.13.80.510لبنان

62701,465..1.01.63.1........جزر مار�سال

..000..23.7............موناكو

..0........14.414.1........ناورو

91100....0.8..........االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

117783..3.510005.616.310.7612..ُعمان

..0......15.75.82.0........باالو

..140..1.62.73.6........�سانت كيت�ص ونيف�ص

00..2..1.22.314.3........�سانت لو�سيا

01,557......0.71.710.9......7.6�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

003,277....0.80.93.4........�ساموا

..0....................�سان مارينو

022,448......1.68.642.0........�سي�سيل

0.00.00.62670773,49067,697....1.5..ال�سومال

..3160..0.4............توفالو

1748036,308..0.50.44.3........فانواتو

مالحظات
ت�سمل ال�رشر الناجم عن انبعاثات اجلزئيات.   .a

الوقود االأحفوري ي�سمل الفحم ومنتجات الفحم، والنفط اخلام،   .b
واأنواع الغاز الطبيعي امل�سيل، وعلف احليوانات، ومنتجات النفط،   

والغاز الطبيعي.  
م�سادر الطاقة املتجددة ت�سمل الطاقة املائية والطاقة احلرارية   .c
االأر�سية واملواد املتجددة القابلة لالحرتاق والنفايات والطاقة   

ال�سم�سية وطاقة الرياح، وال ت�سمل الطاقة الذرية.  
ت�سمل حاالت الوفاة ب�سبب االإ�سهال الناجم عن املياه وال�رشف ال�سحي  .d

والنظافة ال�سحية؛ وحاالت الوفاة من االلتهابات احلادة يف جهاز   
التنف�ص )االأطفال دون �سن اخلام�سة( واأمرا�ص الرئة املزمنة )الكبار   
ما فوق �سن الثالثني(، و�رشطان الرئة )الكبار ما فوق �سن الثالثني(   

الناجمة عن التدخني؛ وحاالت الوفاة ب�سبب اأمرا�ص التنف�ص   

وااللتهابات يف جهاز التنف�ص، و�رشطان الرئة، وبع�ص اأمرا�ص   
القلب وال�رشايني الناجمة عن تلوث الهواء.  

ت�سمل الكوارث الطبيعية موجات اجلفاف والزالزل واالأوبئة   .e
وموجات احلر ال�سديد والفي�سانات وانت�سار احل�رشات والعوا�سف   

والرباكني وحرائق الغابات.  
تعود البيانات اإىل �سنة خمتلفة عن ال�سنة املحددة.  .f

امل�سادر
.)2010a( العمود 1: البنك الدويل

العمود 2: ال�سبكة العاملية للب�سمة االإيكولوجية )2009(.
العمودان 3 و4: ا�ستندت احل�سابات اإىل البيانات املتعلقة مبجمل اإمدادات 

الطاقة االأولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2009(.
 Boden، Maryland، and( العمودان 5 و6: بودن ومرييالند واأندر�ص

.)2009( )Andres
العمود 7: برنامج االأمم املتحدة للبيئة/املركز العاملي لر�سد حفظ الطبيعة 

.)2006(
.)2010a( والزراعة  لالأغذية  املتحدة  االأمم  منظمة   :8 العمود 

العمودان 9 و10: منظمة ال�سحة العاملية واليوني�سيف )2010(.

العمود 11: ا�ستندت احل�سابات اإىل منظمة ال�سحة العاملية )2008( واإدارة 
.)2009d(  ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة
العمود 12: ا�ستندت احل�سابات اإىل قاعدة بيانات االأحداث الطارئة 

)CRED EM-DAT( )2010( واإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية 
.)2009d( التابعة لالأمم املتحدة
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جلدول
ا

تقرير التنمية الب�شرية 2010

الأمن الب�صري 8
عوائق التخّل�ص من العوزعوائق التخّل�ص من اخلوف

aنقل االأ�سلحة التقليدية 
)باملليون دوالر

الالجئون وفق بلد اأمريكي لعام 1990(
املن�ساأ

ال�سكان النازحون 
bداخليا

احلرب االأهلية
�سدة احلرمان من الغذاءانت�سار النق�ص يف التغذية احلدةال�سحاياالوارداتال�سادرات

)باالآالف()باالآالف(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)متو�سط �سنوات 
ال�رشاع لكل
)الن�سبة اإىل جمموع ال�سكان(النقاط )c)0-2مليون ن�سمة(

)متو�سط ن�سبة النق�ص
يف احلد االأدنى

لعنا�رش الطاقة الغذائية(
20082008200820081990/200820081990–1992d2004–2006d1990/19922004/2006

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
....5>5>0....25360.0الرنويج1

....5>5>0....63800.0اأ�سرتاليا2

....5>5>0....20.0..نيوزيلندا3

....5>5>0....6,0938082.1الواليات املتحدة االأمريكية4

....5>5>0....1210.0اآيرلندا5

........0..........ليختن�ستاين6

....5>5>0....5541320.0هولندا7

....5>5>0....2364270.1كندا8

....5>5>0....457640.0ال�سويد9

....5>5>0....0.2....اأملانيا10

....5>5>0....5840.2..اليابان11

577>5>0....801,8211.1جمهورية كوريا12

....5>5>0....467140.0�سوي�رشا13

....5>5>0....1,83170.1فرن�سا14

....5>5>78.51..2716651.5اإ�رشائيل15

....5>5>0....671520.0فنلندا16

....5>5>0....0.0....اآي�سلندا17

....5>5>0....2281770.1بلجيكا18

....5>5>0....15900.0الدامنرك19

....5>5>0.90..6033610.0اأ�سبانيا20

........0....0.0....هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

....5>5>0....5630.1..اليونان22

....5>5>0....4241890.1اإيطاليا23

....5>5>0..........لك�سمربغ24

....5>5>0....162200.0النم�سا25

....5>5>1.30..1,0275060.2اململكة املتحدة26

........0....11,1230.1�سنغافورة27

5710>5>0....33201.4اجلمهورية الت�سيكية28

5710>5>0....0.1....�سلوفينيا29

........0....0.0....اأندورا30

575>5>0....0.3..8�سلوفاكيا31

5620>5>0....7480.3..االإمارات العربية املتحدة32

....5>5>0....0.0....مالطة33

5109>5>0....500.2..اإ�ستونيا34

e..0<5<5610 0.0200.5....قرب�ص35

56>5>0....51.6..هنغاريا36

58>5>0....0.0....بروين دار ال�سالم37

........0....0.1....قطر38

........0....190.1..البحرين39

....5>5>0....871590.0الربتغال40

5610>5>0....766232.4بولندا41

578>5>0....130.0..بربادو�ص42
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امللحق الإح�صائي

االأمن الب�شري

عوائق التخّل�ص من العوزعوائق التخّل�ص من اخلوف
aنقل االأ�سلحة التقليدية 

)باملليون دوالر
الالجئون وفق بلد اأمريكي لعام 1990(

املن�ساأ
ال�سكان النازحون 

bداخليا
احلرب االأهلية

�سدة احلرمان من الغذاءانت�سار النق�ص يف التغذية احلدةال�سحاياالوارداتال�سادرات

)باالآالف()باالآالف(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)متو�سط �سنوات 
ال�رشاع لكل
)الن�سبة اإىل جمموع ال�سكان(النقاط )c)0-2مليون ن�سمة(

)متو�سط ن�سبة النق�ص
يف احلد االأدنى

لعنا�رش الطاقة الغذائية(
20082008200820081990/200820081990–1992d2004–2006d1990/19922004/2006

تنمية ب�رشية مرتفعة
076912....0.0....جزر البهاما43

5810>5>0....260.5..ليتوانيا44

5911>07....1335771.0�سيلي45

5711>5>0....211.0..االأرجنتني46

5127>020....50.9..الكويت47

570>5>0....440.8..التفيا48

........0....1.3....اجلبل االأ�سود49

5713>5>0....704.8..رومانيا50

5104>..9997.02.4269.40..كرواتيا51

580>05....650.2..اأوروغواي52

574>5>0....2.1..9اجلماهريية العربية الليبية53

018171311....0.1....بنما54

587>5>0....1150.7..اململكة العربية ال�سعودية55

51012>5>6.25.50.70....املك�سيك56

577>5>0....5410.6..ماليزيا57

5910>5>0....81233.0بلغاريا58

23.2011101115..0.2....ترينيداد وتوباغو59

........f..0 185.9250....�رشبيا60

5618>5>0....5.4..292بيالرو�ص61

588>5>0....0.4..كو�ستاريكا62

27.315021.9128131414..بريو63

5108>5>0....1315.0..األبانيا64

g40.21<5<5811 82–103.118..6,026االحتاد الرو�سي65

5610>5>0....254.8..كازاخ�ستان66

h236.602711127 603–2116.3573..اأذربيجان67

597>5>74.41253,458.20....البو�سنة والهر�سك68

577>5>0....28.4..269اأوكرانيا69

5912>5>1.11..29169.1اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

ال�سابقة71 اليوغو�سالفية  مقدونيا  5108>5>160.60>7.5....جمهورية 

0761012....0.0....موري�سيو�ص72

01061312....722121.4الربازيل73

i289.014712149 249–7712.6247..جورجيا74

5.3010121010..37645.8فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

046231413..16.38.4....اأرمينيا76

02413125....1401.1..اإكوادور77

5925>05....0.0....بليز78

j44.721510139 4,916–92373.53,304..كولومبيا79

0115109....20.8..جامايكا80

5710>5>0....72.3..تون�ص81

596>5>0....281361.9االأردن82

k28.21<5<589 1,200–43578214.4954تركيا83

1010..5>134.81..1,5189.1..اجلزائر84

........0....0.0....تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
5102>08....1.9....فيجي86

l..096109 ..0.7....تركمان�ستان87

027211312....0.3....اجلمهورية الدومينيكية88

015101413....5441,481175.2ال�سني89

210.209101111..5.2....ال�سلفادور90

137.8380193.8227211514....�رشي النكا91

5.5129171511..121.8..تايلند92

588>05....210.1..غابون93
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االأمن الب�شري

عوائق التخّل�ص من العوزعوائق التخّل�ص من اخلوف
aنقل االأ�سلحة التقليدية 

)باملليون دوالر
الالجئون وفق بلد اأمريكي لعام 1990(

املن�ساأ
ال�سكان النازحون 

bداخليا
احلرب االأهلية

�سدة احلرمان من الغذاءانت�سار النق�ص يف التغذية احلدةال�سحاياالوارداتال�سادرات

)باالآالف()باالآالف(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)متو�سط �سنوات 
ال�رشاع لكل
)الن�سبة اإىل جمموع ال�سكان(النقاط )c)0-2مليون ن�سمة(

)متو�سط ن�سبة النق�ص
يف احلد االأدنى

لعنا�رش الطاقة الغذائية(
20082008200820081990/200820081990–1992d2004–2006d1990/19922004/2006

01171010....0.1....�سورينام94

024231315....30.5..بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

016121212....0.1....باراغواي96

1888.0121151514–101.4125..الفلبني97

020261313....0.0....بوت�سوانا98

599>5>170.70..5.6..20جمهورية مولدوفا99

030291414....141.3..منغوليا100

51013>5>2.20..2146.8..م�رش101

6.336.10513813....اأوزبك�ستان102

........0..........ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

01861213....0.7..غيانا104

02919148....661.0..ناميبيا105

019121513....1.1..هندورا�ص106

097105....0.0....ملديف107

1202.2019161313–24119.370..اإندوني�سيا108

5124>017....2.5..16قريغيز�ستان109

....5>5>0....1613870.5جنوب اأفريقيا110

m..0<5<597 29215.2433..اجلمهورية العربية ال�سورية111

815.4034261310..0.5....طاجيك�ستان112

028131616....250328.2..فييت نام113

51113>05....493.5..املغرب114

052212118....1.5....نيكاراغوا115

n44.5014161212 ..5.9..غواتيماال116

........0....410.4..غينيا االإ�ستوائية117

01214119....0.0....الراأ�ص االأخ�رش118

111,81019.65004.1124221715الهند119

....01823..1>0.0....تيمور -  لي�ستي120

012181112....0.0....�سوازيلند121

4.6027191615..78.6..جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

0259138....0.1....جزر �سليمان123

13.6038251614..17.3....كمبوديا124

o11.4222231616 93932.41,250..باك�ستان125

19.97.8582.3040211714....الكونغو126

0155117....0.0....�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
p..033301513 9.7400....كينيا128

5000.2036261817–1210.160..بنغالدي�ص129

0348159....13.2....غانا130

03423159....113.9..الكامريون131

q42.1144171717 184.4470....ميامنار132

451.8250257.3030321516..اليمن133

028191512....0.3....بنن134

032351615....0.3....مدغ�سقر135

0108127....45.6....موريتانيا136

........10.70..0.0....بابوا غينيا اجلديدة137

7045.1021161411–4.250....نيبال138

244.1045371816>16.8....توغو139

101.4040511619..50.4..جزر القمر140

60.401515136..0.0....لي�سوتو141

r1.001581311 ..1714.2..نيجرييا142

s25.1019151411 37.5437..اأوغندا143

4014.3028251410–116.024..ال�سنغال144

52.9063582423..23.1....هايتي145

20171.420313.7066442417..اأنغوال146

209.7060312212..0.7....جيبوتي147
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امللحق الإح�صائي

االأمن الب�شري

عوائق التخّل�ص من العوزعوائق التخّل�ص من اخلوف
aنقل االأ�سلحة التقليدية 

)باملليون دوالر
الالجئون وفق بلد اأمريكي لعام 1990(

املن�ساأ
ال�سكان النازحون 

bداخليا
احلرب االأهلية

�سدة احلرمان من الغذاءانت�سار النق�ص يف التغذية احلدةال�سحاياالوارداتال�سادرات

)باالآالف()باالآالف(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)متو�سط �سنوات 
ال�رشاع لكل
)الن�سبة اإىل جمموع ال�سكان(النقاط )c)0-2مليون ن�سمة(

)متو�سط ن�سبة النق�ص
يف احلد االأدنى

لعنا�رش الطاقة الغذائية(
20082008200820081990/200820081990–1992d2004–2006d1990/19922004/2006

028351516....1.3....جمهورية تنزانيا املتحدة148

l24.4015141311 ..22.2....كوت ديفوار149

040451819....0.2....زامبيا150

020291414....1.4....غامبيا151

279.4045402019..672.5..رواندا152

045292017....0.1....مالوي153

t47.9131201514 128419.24,900..ال�سودان154

........2,833.1240299.12....اأفغان�ستان155

70.001916157..9.5....غينيا156

40038.6271442518–63.9200....اإثيوبيا157

336.1045462222..32.5....�سرياليون158

125.116229.2047411916....جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

9.4114101312..21.8..مايل160

01491310....0.7....بوركينا فا�سو161

u660.9030381818 ..75.2....ليربيا162

8955.116897.8159382217..ت�ساد163

798.8020311414..1.1....غينيا - بي�ساو164

260.3059372216..0.2....موزامبيق165

281.6100111.5144631821....بوروندي166

v18.9138281815 70.86.5..النيجر167

w331.4129751525 368.019,000....جمهورية الكونغو الدميقراطية168

040391917..1,000–16.8570....زمبابوي169

مالحظات
القيمة املالية حلجم نقل االأ�سلحة عن طريق مورد الأغرا�ص ع�سكرية   .a
ل�سالح خمتلف القوى امل�سلحة اأو وكاالت اال�ستخبارات يف بلد اآخر.  
وت�سري البيانات اإىل حجم حركة نقل االأ�سلحة على ال�سعيد الدويل،   
وال ت�سري اإىل القيمة املالية الفعلية، وهذا ميكن اأن يقّلل من احلجم   

الفعلي لنقل االأ�سلحة التقليدية.  
التقديرات م�ستمّدة من مركز ر�سد النزوح الداخلي، وذلك باال�ستناد   .b

اإىل م�سادر خمتلفة، وهي تنطوي على قدر كبري من عدم اليقني.  
1,000 �سحية(، من  )اأقل  حمدودة  اأهلية  حرب   1 اأهلية،  حرب  ال   0  .c

2 حرب اأهلية وا�سعة النطاق. )1,000 �سحية على االأقل(.  

تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحددة.  .d
ي�سمل اأكرث من 200,000 �سخ�ص من القبار�سة االأتراك واليونانيني   .e

الذين نزحوا يف  عام 1974.  
ت�سمل 207,000 من النازحني داخليًا امل�سجلني يف �رشبيا، و20,000  .f
من الغجر النازحني داخليًا غري امل�سجلني يف �رشبيا، و20,000 من   

النازحني داخليًا يف كو�سوفو.  
g.  ت�سمل النازحني داخليًا من ال�سي�سان واأو�سيتيا ال�سمالية الذين هم 

يف و�سع الهجرة الق�رشية داخل منطقة �سمال القوقاز وخارجها،   
وكذلك النازحني داخليًا امل�سجلني لدى احلكومة.  

ت�سمل النازحني داخليًا من ناغورين كاراباخ واالأرا�سي املحتلة   .h
ال�سبع فقط.  

بع�ص الذين نزحوا داخليًا يف عام 2008 غري م�سجلني بعد. ووفقًا   .i
لقانون البلد، يحتفظ العائدون واالأ�سخا�ص الذين ينتقلون اإىل اأماكن   

اأخرى بو�سعهم كنازحني.   
القيمة املرتفعة هي القيمة املرتاكمة منذ عام 1985.   .j

ا�ستندت احل�سابات اإىل م�سح اأجرته جامعة ها�ستيبي  بتكليف من احلكومة.  .k
غري حمدد لعدم وجود اإح�ساءات عن العائدين.  .l

ي�سمل 433,000 �سخ�ص نزحوا من ه�سبة اجلوالن يف عام 1967.  .m
يف اأواخر عام 2007 مل تكن احلكومة قد اأقّرت معايري ت�سمح بدمج   .n

النازحني داخليًا يف برنامج التعوي�سات الوطني. وما من تقديرات   
وا�سحة عن عدد االأ�سخا�ص الذين ال يزالون يعتربون نازحني.  

النزوح ب�سبب ال�رشاعات ح�سل يف اإقليم التخوم ال�سمالية الغربية   .o
وبالو�س�ستان ووزير�ستان ولكن ال تقديرات متاحة لتعذر الو�سول اإليها.   

ياأخذ يف احل�سبان برنامج حكومة كينيا اخلا�ص بالعائدين، الذي   .p
ي�سري اإىل اأن 172,000 من النازحني داخليًا اأثناء اأعمال العنف، التي   
تلت االنتخابات يف كانون االأول/دي�سمرب 2007،قد عادوا يف اأيار/  

مايو 2008.  

املناطق الريفية مليامنار ال�رشقية فقط.  .q
ال تتوفر تقديرات موثوقة حول النازحني داخليًا يف نيجرييا وال   .r

اتفاق عام حول عددهم.   
ال ي�سمل النازحني داخليًا يف املناطق احل�رشية وال يف منطقة   .s

كاراموجا، بل ي�سمل العائدين الذي يتلقون معونة وحماية م�ستمرة.  
ي�سمل 2.7 مليون من النازحني داخليًا يف دارفور و 1.7 مليون يف   .t
منطقة اخلرطوم الكربى و390,000 يف جنوب ال�سودان و60,000   

يف جنوب كردوفان.  
وفقًا للحكومة تو�سل جميع النازحني داخليًا اإىل حلول دائمة )اأدجموا   .u

يف اأماكن اإقامتهم اجلديدة(؛ وُيعتقد اأن 32,000 �سخ�ص تقريبًا ال   
يزالون يف خميمات كانت خم�س�سة للنازحني داخليًا.  

ال ي�سمل 4,500 �سخ�ص تقريبًا ُيعتقد اأنهم عادوا اإىل مدينة ايفروان.  .v
ي�سمل عددًا من النازحني يف املنطقة ال�رشقية من البلد خالل مواجهات   .w

عام 2009 بني امليلي�سيا والقوى امل�سلحة الكونغولية املدعومة من   
االأمم املتحدة.   

امل�سادر
    .)2010a( العمودان 1 و2:  معهد �ستوكهومل الدويل لبحوث ال�سالم

العمود 3: مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني )2010(.
 العمود 4: مركز ر�سد النزوح الداخلي )2010(.

 Lacina( العمود 5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات الت�سينا اأند غالديت�ص
and Gleditsch( )2005( واإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية 

.)2009d( التابعة لالأمم املتحدة
العمود 6: قاعدة بيانات ال�رشاعات لربنامج جامعة اأوب�ساال / واملعهد 

الدويل لبحوث ال�سالم يف اأو�سلو  )2009(.
.)2010a( االأعمدة 7 اإىل 10: منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة
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aال�سخ�سية
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aاحلياة الهادفةاملعي�سة
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)ن�سبة العاملني 
املجيبني 
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)ن�سبة جميع 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
االإناثاملجموعاالإناثاملجموعاالإناثاملجموعبالر�سا(

)0 االأكرث �سلبية، 100 
االقل �سلبية(

2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
829185909090939216..8.18.2الرنويج1

7.98.091828587898988949522اأ�سرتاليا2

7.88.090857987909088949524نيوزيلندا3

7.97.986837594958988919028الواليات املتحدة االأمريكية4

8.18.195907987919393969723اآيرلندا5

........................ليختن�ستاين6

7.87.892859170799392949316هولندا7

8.08.290858791929394949325كندا8

7.97.993808985919392918916ال�سويد9

7.27.488828885879088919122اأملانيا10

6.87.073686476776065899221اليابان11

6.36.568717180816367798223جمهورية كوريا12

8.08.093898982849491949421�سوي�رشا13

7.17.187847284859393919129فرن�سا14

7.17.180807188888177859533اإ�رشائيل15

8.08.290848481869192949515فنلندا16

9795989817....8482..7.87.9اآي�سلندا17

7.37.389888473789290929224بلجيكا18

8.28.394849389919493959315الدامنرك19

7.67.686847886889796929129اأ�سبانيا20

81807860648386828226..6.0هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

6.86.880825790919291797623اليونان22

6.76.782857791919393878727اإيطاليا23

9493949524....8792..7.77.8لك�سمربغ24

7.87.891858672739289938518النم�سا25

7.47.587858879849090969724اململكة املتحدة26

6.76.788957990898183848319�سنغافورة27

6.96.880776568726477869223اجلمهورية الت�سيكية28

7.17.088787063659186918926�سلوفينيا29

......................6.8اأندورا30

76724785877879939427..5.8�سلوفاكيا31

84937895949495868428..7.3االإمارات العربية املتحدة32

9392909231....8365..7.17.1مالطة33

5.65.679644672737980858520اإ�ستونيا34

7.17.189898495948889818033قرب�ص35

5.75.683694388868887909226هنغاريا36

........................بروين دار ال�سالم37

9389918726....6.77.0899386قطر38

9092909137....8666......البحرين39

5.95.790804792909395878328الربتغال40

6.56.682726787919191899420بولندا41

........................بربادو�ص42
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)ن�سبة العاملني 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
االإناثاملجموعاالإناثاملجموعاالإناثاملجموعبالر�سا(

)0 االأكرث �سلبية، 100 
االقل �سلبية(

2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b

تنمية ب�رشية مرتفعة
........................جزر البهاما43

5.85.878643378775452838522ليتوانيا44

6.36.281736890889391838327�سيلي45

7.17.183877093959695919121االأرجنتني46

89897797989193868324..6.6الكويت47

5.45.479633379818081787824التفيا48

63724584937681818227..5.2اجلبل االأ�سود49

5.96.074654274738987798225رومانيا50

78774883837476908328..6.0كرواتيا51

6.86.779846787899494919323اأوروغواي52

......6455....7864......اجلماهريية العربية الليبية53

7.87.891857398989393909015بنما54

7.77.692847795937769918619اململكة العربية ال�سعودية55

7.77.988826993939191868420املك�سيك56

6.66.686876895948886797915ماليزيا57

73672977757778817820..4.4بلغاريا58

76824097979394858719..7.0ترينيداد وتوباغو59

73733584827776827628..5.6�رشبيا60

5.55.566553470737171888720بيالرو�ص61

8.58.588908397979494908921كو�ستاريكا62

5.95.874725496958988797828بريو63

72754378916880797720..4.6األبانيا64

5.95.974563679788383889016االحتاد الرو�سي65

6.16.182685188858181888613كازاخ�ستان66

5.35.273684287867981726721اأذربيجان67

76753980856772747225..5.8البو�سنة والهر�سك68

5.35.271552374737877818117اأوكرانيا69

5.65.871825587878181626532اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

71823493928182787222..4.7جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

........................موري�سيو�ص72

7.67.686827496979495919124الربازيل73

4.34.363502286858383545622جورجيا74

7.87.78690801001009292949419فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

5.05.161533193948988676831اأرمينيا76

6.46.380765798979392787427اإكوادور77

6.66.679836990917577838624بليز78

7.37.382846998989696888725كولومبيا79

82885098988081919218..6.7جامايكا80

9189869030....5.95.9738572تون�ص81

5.75.880897290908990908828االأردن82

5.55.571764485856875647328تركيا83

8486879033....5.65.9668761اجلزائر84

........................تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
........................فيجي86

857896968483929415..7.27.3تركمان�ستان87

7.67.469805796949295848732اجلمهورية الدومينيكية88

8786797817....788060..6.4ال�سني89

6.76.782806097978990727225ال�سلفادور90

4.74.886775891917675828424�رشي النكا91

6.36.391796395947580828716تايلند92

........................غابون93
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aاحلياة الهادفةاملعي�سة

املجيبون الذين تلقوا 
�سبكة الدعم االجتماعيمعاملة باحرتام
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2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b

........................�سورينام94

6.56.483796794939091828132بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

6.96.985846393939696899016باراغواي96

5.55.583776896969495777634الفلبني97

4.74.458674192918385838123بوت�سوانا98

5.75.668603979777373838427جمهورية مولدوفا99

5.75.678695096966670919215منغوليا100

5.86.284868286879084747533م�رش101

6.06.086796997979291908914اأوزبك�ستان102

........................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

6.56.684876495987779848528غيانا104

84876198988688838616..5.2ناميبيا105

7.07.084836595949192818324هندورا�ص106

........................ملديف107

5.75.663836295959294787813اإندوني�سيا108

5.04.978744891928685858516قريغيز�ستان109

5.04.766794297968383888924جنوب اأفريقيا110

9192848531....8967..5.96.1اجلمهورية العربية ال�سورية111

5.14.978756991907677656721طاجيك�ستان112

5.45.472795998989290797717فييت نام113

5.86.069887190918987858719املغرب114

7.17.180806298979193838328نيكاراغوا115

92887697969191838123..7.2غواتيماال116

........................غينيا االإ�ستوائية117

........................الراأ�ص االأخ�رش118

5.55.474856191907279666526الهند119

........................تيمور -  لي�ستي120

........................�سوازيلند121

..6.26.3918980989843428183جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

........................جزر �سليمان123

4.94.980695181798785827919كمبوديا124

5.45.577755372738981445032باك�ستان125

8082555725....676232..3.6الكونغو126

........................�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
3.73.657702598987881798019كينيا128

5.35.476736394928786535122بنغالدي�ص129

4.74.754663498978885636122غانا130

3.94.063694093918587737423الكامريون131

..687559908953558986....ميامنار132

74805388878490757335..4.8اليمن133

3.02.953632396957980383424بنن134

3.73.746762496957775777419مدغ�سقر135

5.05.057794793938585818019موريتانيا136

........................بابوا غينيا اجلديدة137

5.35.580845193934844808021نيبال138

2.62.731401199995455282430توغو139

8789626216....6723......جزر القمر140

........................لي�سوتو141

3.84.965804092908180726923نيجرييا142

4.54.753643596967983858531اأوغندا143

4.54.639682789888580818022ال�سنغال144

51513581816664646527..3.9هايتي145

4.34.272675490898383585927اأنغوال146

8484909012....5.75.7898677جيبوتي147
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موؤ�رش التجارب 
ال�سلبية

االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
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بالر�سا(
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)0 االأكرث �سلبية، 100 
االقل �سلبية(

2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b

2.42.445672195887477768722جمهورية تنزانيا املتحدة148

681798998989676716..4.54.5كوت ديفوار149

4.34.248783493948383627618زامبيا150

........................غامبيا151

4.24.141643788957775565613رواندا152

6.25.962776499998890727014مالوي153

65776497978990899028..5.0ال�سودان154

4.14.171795383836459545124اأفغان�ستان155

68752796968687585926..4.5غينيا156

50793389877447767721..4.2اإثيوبيا157

3.63.749471998988180595937�سرياليون158

78813196967474566028..4.6جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

3.83.930713099988691757413مايل160

3.63.746702794918381737424بوركينا فا�سو161

3.43.4477046100998280585827ليربيا162

5.45.078695293837974576720ت�ساد163

........................غينيا - بي�ساو164

3.83.974824693928990757722موزامبيق165

8183323016....2.92.8435524بوروندي166

3.83.754825299999394777914النيجر167

7969677123..4.43.660744098جمهورية الكونغو الدميقراطية168

2.82.849722791928184818122زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
96968888939328..6876....كوبا

8482848436....5.55.3646641العراق

4.74.969805886869092737439لبنان

784377808988747145..5.05.0االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

747488899....8773......ال�سومال

مالحظات
تت�سمن قاعدة بيانات غالوب العاملية تفا�سيل ب�ساأن االأ�سئلة حول   .a

.)www.gallup.com( الر�سا  
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .b

امل�سادر
االأعمدة 1 اإىل 12: قاعدة بيانات غالوب العاملّية )2010(.
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الرفاه املدين واملجتمعي 10
اجلرمية وال�سالمة

الر�سا بتدابري الرفاه يف املجتمع
)ن�سبة الر�سا(

معدل جرائم 
مفهوم ال�سالمةa�سحايا االعتداءمعدل ال�رشقةالقتل

املجتمع 
bاملحليbاإمكانية ال�سكن

جودة الرعاية 
bال�سحية

نظام التعليم 
bواملدار�صbجودة الهواءbجودة املياه

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)ن�سبة الذين اأفادوا 

)الن�سبة املئوية(باأنهم وقعوا �سحية( 
2003–2008c2003–2008c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
4280758995..0.634381الرنويج1

4279688988..1.278463اأ�سرتاليا2

5580739185..1.353157نيوزيلندا3

5.2142275757076708587الواليات املتحدة االأمريكية4

2.056362735668759486اآيرلندا5

................2.83ليختن�ستاين6

5189707693..1.084374هولندا7

1.797376736270718389كندا8

5177678495..0.997469ال�سويد9

0.861372787086598795اأملانيا10

0.53173707167537981اليابان11

2.310360686064517883جمهورية كوريا12

5492758296..0.756376�سوي�رشا13

1.4172559765783707886فرن�سا14

4571575753..2.440470اإ�رشائيل15

6366648191..2.532375فنلندا16

6588878597..0.014377اآي�سلندا17

5291776985..1.81,837664بلجيكا18

7186749396..1.462183الدامنرك19

0.91,067658692677587680اأ�سبانيا20

71..686552..185..0.6هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

1.126360636351507469اليونان22

1.2122461644264617183اإيطاليا23

5290737889..1.568376لك�سمربغ24

5793738094..0.562475النم�سا25

4.8282264775988708793اململكة املتحدة26

0.422098895489949799�سنغافورة27

4268716680..2.045660اجلمهورية الت�سيكية28

0.519379692679757685�سلوفينيا29

..................1.3اأندورا30

3858536278..1.725247�سلوفاكيا31

0.913291715382837273االإمارات العربية املتحدة32

4169634165..1.036466مالطة33

6.368560604445597567اإ�ستونيا34

1.08465604267626767قرب�ص35

4766607578..1.531561هنغاريا36

................0.51بروين دار ال�سالم37

487704985778180..1.0قطر38

0.839579716184887262البحرين39

3564698888..1.2195762الربتغال40

049667775..1.255161بولندا41

..................8.7بربادو�ص42
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10
اجلدول

امللحق الإح�صائي

الرفاه املدين واملجتمعي

اجلرمية وال�سالمة
الر�سا بتدابري الرفاه يف املجتمع

)ن�سبة الر�سا(
معدل جرائم 

مفهوم ال�سالمةa�سحايا االعتداءمعدل ال�رشقةالقتل
املجتمع 
bاملحليbاإمكانية ال�سكن

جودة الرعاية 
bال�سحية

نظام التعليم 
bواملدار�صbجودة الهواءbجودة املياه

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)ن�سبة الذين اأفادوا 

)الن�سبة املئوية(باأنهم وقعوا �سحية( 
2003–2008c2003–2008c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة
..................13.7جزر البهاما43

8.6104429512037406671ليتوانيا44

8.11801342654647616085�سيلي45

5.28591639582958517274االأرجنتني46

586626172623752..1.1الكويت47

4.464844564332427565التفيا48

3866727069..3.713570اجلبل االأ�سود49

2.212451572349587067رومانيا50

3966678381..1.628973كرواتيا51

5.82771146744177768794اأوروغواي52

..................2.2اجلماهريية العربية الليبية53

13.3381147675464708274بنما54

677635865675552..0.9اململكة العربية ال�سعودية55

11.65051244644158727366املك�سيك56

2.382649837089938386ماليزيا57

5933456057..2.338456بلغاريا58

4557707674..742..39.7ترينيداد وتوباغو59

3051646358..3.4371270�رشبيا60

5.669248573032576664بيالرو�ص61

8.35271644735772848487كو�ستاريكا62

3.21561543523946516162بريو63

5738495853..3.35154األبانيا64

14.2173331452429425442االحتاد الرو�سي65

10.672452533539546160كازاخ�ستان66

2.07271565741596555اأذربيجان67

4353597677..1.820669البو�سنة والهر�سك68

6.359431452917385344اأوكرانيا69

060516758..755..2.9اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

4053636660..2.025660جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

................3.898موري�سيو�ص72

1040574539537078..22.0الربازيل73

7.662179645147606866جورجيا74

1123613567787060..52.0فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

2.511275543344556365اأرمينيا76

18.13992038604050716364اإكوادور77

4043587163..34.31821443بليز78

1345664664736973..38.8كولومبيا79

5071698689..446..59.5جامايكا80

581697471726559..1.5تون�ص81

1.714384655373675845االأردن82

6359506353..2.910842تركيا83

0.6721539553750615761اجلزائر84

....................تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
..................2.8فيجي86

8171............2.93تركمان�ستان87

4252747265..21.5556738اجلمهورية الدومينيكية88

374676757617374..1.2ال�سني89

51.8921343695764788068ال�سلفادور90

472773675838986..7.4�رشي النكا91

8787888284..5.9107365تايلند92

....................غابون93

..................13.7�سورينام94

2037644352777580..10.6بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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اجلدول

تقرير التنمية الب�شرية 2010

الرفاه املدين واملجتمعي

اجلرمية وال�سالمة
الر�سا بتدابري الرفاه يف املجتمع

)ن�سبة الر�سا(
معدل جرائم 

مفهوم ال�سالمةa�سحايا االعتداءمعدل ال�رشقةالقتل
املجتمع 
bاملحليbاإمكانية ال�سكن

جودة الرعاية 
bال�سحية

نظام التعليم 
bواملدار�صbجودة الهواءbجودة املياه

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)ن�سبة الذين اأفادوا 

)الن�سبة املئوية(باأنهم وقعوا �سحية( 
2003–2008c2003–2008c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c

12.2311240655455758883باراغواي96

6.410566765280828784الفلبني97

6564688469..1339..11.9بوت�سوانا98

5.125637492641585956جمهورية مولدوفا99

2145605163..7.931640منغوليا100

0.81473633961617674م�رش101

166797075818781..3.2اأوزبك�ستان102

....................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

4263617954..1047..20.7غيانا104

5257757682..1433..17.9ناميبيا105

1448675059738275..60.9هندورا�ص106

................2.6196ملديف107

383674074787682..0.7اإندوني�سيا108

7.843352645755688670قريغيز�ستان109

1520603950667470..36.5جنوب اأفريقيا110

3.04584625967676459اجلمهورية العربية ال�سورية111

2.33273635250688347طاجيك�ستان112

280715968837379..1.9فييت نام113

0.474575514634446765املغرب114

13.04411349644060718265نيكاراغوا115

1541695065807864..45.2غواتيماال116

....................غينيا االإ�ستوائية117

..................11.4الراأ�ص االأخ�رش118

6259728667..2.82374الهند119

....................تيمور -  لي�ستي120

..................12.6�سوازيلند121

4472838983..379....جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

................10..جزر �سليمان123

160824186989688..3.2كمبوديا124

544534736548063..6.8باك�ستان125

2824416533..1141....الكونغو126

....................�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
3.691435515444647945كينيا128

382726854799280..2.6بنغالدي�ص129

1069535044537962..1.7غانا130

847555350707751..2.3الكامريون131

8891....54..181....ميامنار132

28457347..106549..4.0اليمن133

4840467856..863....بنن134

7544648153..257....مدغ�سقر135

1065444024426457....موريتانيا136

....................بابوا غينيا اجلديدة137

2.21543646257778171نيبال138

2720305234..1042....توغو139

978442113397766....جزر القمر140

................36.753لي�سوتو141

175135312406836..1.3نيجرييا142

8.7132451493738498353اأوغندا143

1063415516306944..1.1ال�سنغال144

1822354337..3344....هايتي145

3849626047..3853..5.0اأنغوال146

1184564341726963....جيبوتي147

2826556234..2146..7.7جمهورية تنزانيا املتحدة148

0.43647415421267552كوت ديفوار149
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امللحق الإح�صائي

الرفاه املدين واملجتمعي

اجلرمية وال�سالمة
الر�سا بتدابري الرفاه يف املجتمع

)ن�سبة الر�سا(
معدل جرائم 

مفهوم ال�سالمةa�سحايا االعتداءمعدل ال�رشقةالقتل
املجتمع 
bاملحليbاإمكانية ال�سكن

جودة الرعاية 
bال�سحية

نظام التعليم 
bواملدار�صbجودة الهواءbجودة املياه

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)ن�سبة الذين اأفادوا 

)الن�سبة املئوية(باأنهم وقعوا �سحية( 
2003–2008c2003–2008c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c

4544557954..1149....زامبيا150

..................0.4غامبيا151

680604268757855..4.2رواندا152

1455655762679162....مالوي153

71279595450587357..ال�سودان154

1637483532586961....اأفغان�ستان155

3627555538..0.421248غينيا156

2517437729..1649..6.4اإثيوبيا157

2119346428..2.632653�سرياليون158

3434357740..1069....جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

5527306736..577....مايل160

4432486838..760..0.5بوركينا فا�سو161

2120326939..2434....ليربيا162

2334484531..1928....ت�ساد163

....................غينيا - بي�ساو164

6066767971..2452..5.1موزامبيق165

1163543243798552....بوروندي166

573566534559460....النيجر167

2529285442..1347....جمهورية الكونغو الدميقراطية168

8.7711241515932318062زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..................1.4بوتان

1460785359..651....كوبا

1034443135554526....العراق

0.64456556967704137لبنان

................0.012موناكو

647545457595249..3.9االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

................0.99ُعمان

..................35.2�سانت كيت�ص ونيف�ص

..................16.0�سانت لو�سيا

..................8.4�سي�سيل

1374514931569065....ال�سومال

مالحظات
ُيق�سد االأ�سخا�ص الذين اأجابوا بنعم عندما �سئلوا "هل ت�سعر باالأمان   .a

عندما ت�سري مبفردك يف الليل؟ "  
تت�سمن قاعدة بيانات غالوب العاملية تفا�سيل ب�ساأن االأ�سئلة حول   .b

.)www.gallup.com( الر�سا  
c.  تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.

امل�سادر
العمودان 1 و2: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )2010(.

االأعمدة 3 اإىل 10: قاعدة بيانات غالوب العاملّية )2010(.
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تقرير التنمية الب�شرية 2010

الجتاهات الدميغرافية 11
ال�سكان

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

جمموع معدل اخل�سوبةمعدل االإعالةمتو�سط العمر املناطق احل�رشيةمعدل النمو ال�سنوياملجموع
ن�سبة املواليد الذكور 

اإىل االإناث 

 )الن�سبة املئوية()باملاليني(
 )الن�سبة من 
a)بال�سنوات(املجموع(

)لكل 100 ن�سمة من 
)الوالدات لكل اإمراة(الفئات العمرية 15-64(

)املواليد الذكور لكل 
b)100 من االإناث

1990201020301990–19952010–20151990201019902010199020101990–19952010–201519902010

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
4.24.95.50.50.772.079.435.438.954.451.01.91.9105.2105.4الرنويج1

17.121.525.71.21.085.489.132.237.849.848.81.91.9105.2105.3اأ�سرتاليا2

3.44.35.01.70.984.786.231.036.651.949.72.12.0105.1105.8نيوزيلندا3

254.9317.6370.01.20.975.382.332.836.651.749.62.02.0104.9105.1الواليات املتحدة االأمريكية4

3.54.65.60.51.356.961.929.134.663.147.32.01.9105.7106.4اآيرلندا5

................0.00.00.01.30.816.914.3ليختن�ستاين6

15.016.717.50.70.368.782.934.540.845.149.21.61.8104.7105.2هولندا7

27.733.940.11.10.976.680.632.939.947.043.81.71.6104.9105.1كندا8

8.69.310.10.60.483.184.738.340.955.653.42.01.9105.4105.7ال�سويد9

0.273.173.937.744.345.051.11.31.3105.5105.4–79.482.177.90.5اأملانيا10

0.263.166.837.444.743.555.71.51.3105.0105.5–123.2127.0117.40.4اليابان11

43.048.549.10.80.373.883.027.037.944.137.41.71.3112.6110.0جمهورية كوريا12

6.77.68.10.90.473.273.636.941.946.248.01.51.5104.4105.1�سوي�رشا13

56.862.666.50.40.474.185.334.940.152.154.71.71.9104.9104.3فرن�سا14

4.57.39.23.51.490.491.925.829.767.760.82.92.6104.9105.9اإ�رشائيل15

5.05.35.50.50.379.485.136.442.048.650.91.81.9104.5104.6فنلندا16

0.30.30.41.01.490.893.430.035.155.347.22.22.1104.8106.0اآي�سلندا17

9.910.711.30.30.396.497.436.341.349.351.91.61.8105.5104.8بلجيكا18

5.15.55.60.30.284.886.937.140.848.453.21.81.9105.5105.8الدامنرك19

38.845.349.80.30.875.477.433.740.250.247.31.31.6105.8106.4اأ�سبانيا20

5.77.18.21.70.999.5100.031.041.942.832.31.31.0107.8108.1هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

10.211.211.21.00.158.861.436.141.649.148.21.41.4105.6106.6اليونان22

57.060.159.50.10.266.768.437.143.346.252.91.31.4105.9105.5اإيطاليا23

0.40.50.61.41.181.085.236.439.344.546.31.71.7104.4106.5لك�سمربغ24

7.78.48.60.70.265.867.635.741.848.047.71.51.4105.3105.4النم�سا25

57.261.968.00.30.578.179.635.839.953.251.41.81.9104.6105.0اململكة املتحدة26

3.04.85.52.90.9100.0100.029.340.637.134.71.81.3107.4107.3�سنغافورة27

10.310.410.50.00.275.273.535.239.651.541.51.71.5104.9105.7اجلمهورية الت�سيكية28

1.92.02.00.40.250.449.534.141.747.143.31.41.5105.1105.3�سلوفينيا29

................0.10.10.14.11.594.788.0اأندورا30

5.35.45.30.40.156.555.031.337.255.237.81.91.4104.3105.5�سلوفاكيا31

1.94.76.65.32.079.184.127.431.745.225.23.91.9104.1105.3االإمارات العربية املتحدة32

0.40.40.41.00.390.494.733.039.051.342.92.01.3105.7106.0مالطة33

1.70.071.169.534.439.651.048.01.61.8105.0105.6–1.61.31.3اإ�ستونيا34

0.70.91.11.41.066.870.330.936.558.144.22.41.6107.1106.8قرب�ص35

0.265.868.136.439.850.645.21.71.4104.7105.9–0.1–10.410.09.5هنغاريا36

0.30.40.52.81.765.875.723.427.859.242.43.12.0108.4106.7بروين دار ال�سالم37

0.51.52.02.41.692.295.829.630.140.520.54.12.3103.8105.4قطر38

0.50.81.13.21.888.188.625.928.150.839.33.42.1107.5105.2البحرين39

10.010.710.60.10.147.960.734.241.051.049.31.51.4105.2106.0الربتغال40

0.161.361.032.338.254.339.41.91.3105.0105.7–38.138.036.20.3بولندا41

0.10.232.744.528.437.851.537.91.61.6102.8103.4–0.30.30.3بربادو�ص42

تنمية ب�رشية مرتفعة
0.30.30.41.91.179.884.123.129.759.047.12.62.0103.8104.3جزر البهاما43

0.767.667.032.739.850.344.91.81.4104.3105.3–0.4–3.73.32.9ليتوانيا44

13.217.119.81.80.983.389.025.732.156.446.02.61.9103.6103.8�سيلي45

32.540.747.31.40.987.092.427.630.465.455.22.92.2103.4103.6االأرجنتني46
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اجلدول

امللحق الإح�صائي

االجتاهات الدميغرافية

ال�سكان

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

جمموع معدل اخل�سوبةمعدل االإعالةمتو�سط العمر املناطق احل�رشيةمعدل النمو ال�سنوياملجموع
ن�سبة املواليد الذكور 

اإىل االإناث 

 )الن�سبة املئوية()باملاليني(
 )الن�سبة من 
a)بال�سنوات(املجموع(

)لكل 100 ن�سمة من 
)الوالدات لكل اإمراة(الفئات العمرية 15-64(

)املواليد الذكور لكل 
b)100 من االإناث

1990201020301990–19952010–20151990201019902010199020101990–19952010–201519902010

4.32.098.098.422.830.660.934.53.22.1103.3102.7–2.13.14.3الكويت47

0.469.367.734.640.049.945.51.61.5104.3105.5–1.3–2.72.22.0التفيا48

0.60.60.61.20.048.061.530.035.953.047.11.81.7106.4107.9اجلبل االأ�سود49

0.453.257.532.638.551.443.01.51.4104.2105.9–0.5–23.221.219.5رومانيا50

0.254.057.735.841.646.747.71.51.5104.9105.8–4.54.44.20.7كرواتيا51

3.13.43.60.70.389.092.530.733.760.457.22.52.0104.4104.7اأوروغواي52

4.46.58.52.01.875.777.917.926.284.452.54.12.5104.4104.9اجلماهريية العربية الليبية53

2.43.54.52.01.553.974.821.927.367.155.42.92.4104.0104.5بنما54

16.326.236.52.31.976.682.119.424.679.253.65.52.8102.2102.1اململكة العربية ال�سعودية55

83.4110.6126.51.90.971.477.819.827.675.052.73.22.0104.0104.3املك�سيك56

18.127.935.32.61.549.872.221.526.369.751.33.52.4106.4105.8ماليزيا57

0.666.471.536.641.750.345.11.51.5104.9105.7–1.1–8.87.56.5بلغاريا58

1.21.31.40.70.48.513.923.530.865.937.92.11.7103.0103.1ترينيداد وتوباغو59

0.150.456.133.637.648.946.92.01.6107.6107.8–9.69.99.61.3�رشبيا60

0.566.074.733.038.250.939.01.71.3105.1106.1–10.39.68.60.0بيالرو�ص61

3.14.65.82.41.350.764.422.528.269.046.63.01.9105.1104.8كو�ستاريكا62

21.829.536.01.91.168.976.920.525.673.256.03.62.4103.4104.2بريو63

1.00.536.451.923.830.061.648.52.81.9108.2107.0–3.33.23.4األبانيا64

0.373.473.233.338.149.438.71.61.5104.4105.5–148.1140.4128.90.1االحتاد الرو�سي65

0.70.756.358.526.029.459.544.52.62.2103.6105.2–16.515.817.2كازاخ�ستان66

7.28.910.31.51.153.851.923.228.462.643.92.92.1106.5115.6اأذربيجان67

0.239.348.629.739.343.541.01.51.2103.3106.7–5.1–4.33.83.5البو�سنة والهر�سك68

0.666.868.835.139.550.641.81.61.5105.1105.5–0.2–51.645.440.2اأوكرانيا69

56.775.189.91.81.156.370.817.426.892.940.24.01.7104.7105.2اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

1.92.02.00.60.057.859.329.536.050.641.92.11.5106.0107.9جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

1.11.31.41.30.643.941.824.932.650.942.22.31.9102.7103.7موري�سيو�ص72

149.6195.4217.11.60.773.986.522.529.065.947.92.61.7103.5104.2الربازيل73

0.755.052.831.237.651.444.92.11.6105.5110.7–1.5–5.54.23.8جورجيا74

19.729.037.12.31.584.393.421.026.171.754.13.32.4104.2104.5فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

1.90.367.464.227.032.056.245.52.41.8103.2116.5–3.53.13.2اأرمينيا76

10.313.816.72.11.255.167.020.125.475.959.53.42.4103.6104.4اإكوادور77

0.20.30.43.01.947.552.317.922.390.062.94.42.7103.1102.6بليز78

33.246.357.31.91.368.375.121.526.869.152.43.02.3104.1104.3كولومبيا79

2.42.72.90.80.449.452.021.926.373.757.92.82.3103.5105.1جامايكا80

8.210.412.11.71.058.067.320.729.174.542.03.11.8106.2106.7تون�ص81

3.36.58.65.61.472.278.516.322.8100.060.45.12.8106.7104.4االأردن82

56.175.790.41.71.159.269.721.528.367.347.82.92.1103.5104.1تركيا83

25.335.444.72.21.552.166.518.226.287.446.34.12.3104.6104.6اجلزائر84

0.10.10.10.60.122.723.419.721.378.176.34.53.6107.0106.5تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.70.90.91.20.541.651.921.325.069.455.93.42.6106.3106.3فيجي86

3.75.26.32.61.245.149.519.724.779.449.64.02.3103.2103.2تركمان�ستان87

7.410.212.41.91.255.269.220.325.073.259.33.32.5103.7104.1اجلمهورية الدومينيكية88

c1,354.1 c1,462.5 c1.20.626.447.025.034.251.239.12.01.8110.4121.2 1,142.1ال�سني89

5.36.27.21.40.649.264.319.223.983.663.53.72.2103.5104.5ال�سلفادور90

17.320.422.21.10.718.614.324.330.659.947.12.52.2103.5103.7�رشي النكا91

56.768.173.51.20.529.434.024.633.253.041.22.11.9104.5104.6تايلند92

0.91.52.03.21.869.186.019.621.688.566.45.13.0101.9102.1غابون93

0.40.50.61.40.860.069.423.027.661.253.92.62.3106.4107.2�سورينام94

6.710.013.02.31.655.666.619.221.980.868.24.83.1103.6104.1بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

4.26.58.52.41.648.761.519.323.183.363.24.32.8103.5103.9باراغواي96

62.493.6124.42.31.748.648.919.323.278.360.74.12.9104.5105.0الفلبني97

1.42.02.42.71.341.961.117.322.890.958.24.32.7101.5101.8بوت�سوانا98

0.646.847.029.935.256.838.42.11.5104.3105.8–0.1–4.43.63.2جمهورية مولدوفا99

2.22.73.20.51.157.062.018.826.384.242.13.51.9102.3104.1منغوليا100

57.884.5110.92.01.743.543.418.923.985.258.13.92.7104.4104.7م�رش101

20.527.833.92.21.240.236.319.424.581.549.33.92.2103.5103.9اأوزبك�ستان102

0.10.10.12.10.525.822.717.620.891.267.34.83.2108.0107.2ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

0.229.628.620.827.469.954.52.62.2102.8103.4–0.70.80.70.3غيانا104
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11
اجلدول

تقرير التنمية الب�شرية 2010

االجتاهات الدميغرافية

ال�سكان

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

جمموع معدل اخل�سوبةمعدل االإعالةمتو�سط العمر املناطق احل�رشيةمعدل النمو ال�سنوياملجموع
ن�سبة املواليد الذكور 

اإىل االإناث 

 )الن�سبة املئوية()باملاليني(
 )الن�سبة من 
a)بال�سنوات(املجموع(

)لكل 100 ن�سمة من 
)الوالدات لكل اإمراة(الفئات العمرية 15-64(

)املواليد الذكور لكل 
b)100 من االإناث

1990201020301990–19952010–20151990201019902010199020101990–19952010–201519902010

1.42.23.02.71.727.738.017.821.188.966.84.93.1100.8101.3ناميبيا105

4.97.610.52.61.940.551.617.120.995.469.84.93.0103.6104.2هندورا�ص106

0.20.30.42.81.525.840.116.324.499.346.05.31.9104.0103.0ملديف107

177.4232.5271.51.51.030.644.321.728.265.648.72.92.0103.5104.1اإندوني�سيا108

4.45.66.50.91.137.834.621.625.174.151.73.62.4102.9104.8قريغيز�ستان109

36.750.554.72.40.552.061.720.124.972.753.63.32.4101.5101.6جنوب اأفريقيا110

12.722.530.62.81.748.955.715.722.5104.361.24.92.9104.1104.5اجلمهورية العربية ال�سورية111

5.37.19.61.71.931.726.318.320.788.666.54.93.1102.9104.2طاجيك�ستان112

66.289.0105.41.91.020.330.420.028.578.945.83.32.0104.0105.9فييت نام113

24.832.439.31.71.248.458.219.726.277.350.23.72.3103.7103.7املغرب114

4.15.87.42.41.552.357.316.822.096.664.24.52.6103.4104.3نيكاراغوا115

8.914.421.72.32.441.149.517.118.895.185.05.53.7104.1103.8غواتيماال116

0.40.71.13.52.434.839.721.219.376.177.35.95.1100.5101.3غينيا االإ�ستوائية117

0.40.50.62.31.344.161.116.321.3106.965.54.92.5101.2101.6الراأ�ص االأخ�رش118

862.21,214.51,484.62.01.325.630.021.125.071.555.63.92.5107.7108.5الهند119

0.71.22.12.73.420.828.119.417.472.191.25.76.0106.2104.7تيمور -  لي�ستي120

0.91.21.52.31.422.921.415.919.3103.273.05.33.2101.1101.2�سوازيلند121

4.26.48.92.71.815.433.217.920.689.468.15.83.2103.5104.3جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

0.30.50.82.92.213.718.617.020.393.471.85.53.5109.0108.9جزر �سليمان123

9.715.120.13.21.712.620.117.922.390.056.65.62.7102.9104.1كمبوديا124

115.8184.8265.72.42.130.635.918.221.389.268.65.73.6105.9105.8باك�ستان125

2.43.85.52.62.354.362.117.819.591.478.65.23.9101.8101.7الكونغو126

0.10.20.21.91.743.762.216.719.3104.179.25.23.4102.4102.1�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
23.440.963.23.22.618.222.215.518.4106.883.35.64.5101.5101.5كينيا128

115.6164.4203.22.01.319.828.118.124.585.453.44.02.2103.2103.6بنغالدي�ص129

15.024.334.92.82.036.451.517.720.689.171.85.34.0104.2104.5غانا130

12.220.028.62.82.140.758.417.319.295.779.65.74.2101.6101.6الكامريون131

40.850.559.41.41.024.733.721.327.971.047.23.12.2101.1101.2ميامنار132

12.324.339.44.62.720.931.814.317.8116.084.27.74.7104.6103.9اليمن133

4.89.215.43.52.934.542.017.218.496.585.86.65.1103.1103.8بنن134

11.320.131.53.02.523.630.217.418.491.883.66.14.3100.3101.4مدغ�سقر135

2.03.44.82.72.139.741.417.520.189.772.15.74.1106.6106.3موريتانيا136

4.16.910.12.62.215.012.518.620.078.272.34.73.8106.3107.8بابوا غينيا اجلديدة137

19.129.940.62.51.78.918.618.621.684.066.64.92.7106.0105.2نيبال138

3.96.810.12.42.330.143.416.919.896.475.86.03.9100.2100.6توغو139

0.40.71.02.42.127.928.216.821.197.069.95.13.6102.7103.4جزر القمر140

1.62.12.41.50.814.026.917.219.897.176.24.73.1101.3101.4لي�سوتو141

97.3158.3226.72.52.135.349.817.118.695.083.56.44.8101.6102.6نيجرييا142

17.733.860.83.33.211.113.315.915.6103.1105.17.15.9101.4101.7اأوغندا143

7.512.919.52.82.438.942.416.518.097.284.26.54.5102.0102.3ال�سنغال144

7.110.213.22.01.528.552.118.521.688.567.55.23.2103.6104.1هايتي145

10.719.030.43.22.737.158.516.217.4100.589.27.15.399.799.9اأنغوال146

0.60.91.22.11.675.776.217.821.586.563.65.93.5101.7102.2جيبوتي147

25.545.075.53.32.918.926.416.917.594.791.86.15.3101.2101.9جمهورية تنزانيا املتحدة148

12.621.632.63.42.339.750.617.719.590.379.65.94.2100.7101.0كوت ديفوار149

7.913.320.92.82.439.435.717.016.894.097.06.35.3101.3101.4زامبيا150

0.91.82.73.82.538.358.218.718.884.081.66.04.6101.1101.8غامبيا151

5.52.75.418.915.418.7107.581.26.25.198.998.9–7.210.316.1رواندا152

9.515.725.91.42.711.619.816.716.897.796.26.85.1101.5102.2مالوي153

27.143.261.02.62.026.640.117.820.388.873.45.83.7103.8104.1ال�سودان154

12.629.150.67.33.218.122.616.816.994.092.88.06.3106.1106.0اأفغان�ستان155

6.110.316.93.92.728.035.417.718.591.684.96.65.0104.3104.4غينيا156

48.385.0131.63.32.512.616.717.418.092.086.57.04.8100.8101.6اإثيوبيا157

0.52.332.938.418.718.282.482.95.55.098.1100.7–4.15.88.9�سرياليون158

2.94.56.12.61.836.838.918.419.588.979.35.74.399.9100.0جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

8.713.320.52.02.423.335.917.317.691.686.56.35.2101.7102.2مايل160

8.816.327.92.83.113.825.716.216.799.793.96.75.6103.5103.8بوركينا فا�سو161

2.22.640.947.817.518.592.783.96.44.7100.2102.1–2.24.16.5ليربيا162
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17

اجلدول

امللحق الإح�صائي

االجتاهات الدميغرافية

ال�سكان

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

جمموع معدل اخل�سوبةمعدل االإعالةمتو�سط العمر املناطق احل�رشيةمعدل النمو ال�سنوياملجموع
ن�سبة املواليد الذكور 

اإىل االإناث 

 )الن�سبة املئوية()باملاليني(
 )الن�سبة من 
a)بال�سنوات(املجموع(

)لكل 100 ن�سمة من 
)الوالدات لكل اإمراة(الفئات العمرية 15-64(

)املواليد الذكور لكل 
b)100 من االإناث

1990201020301990–19952010–20151990201019902010199020101990–19952010–201519902010

6.111.519.03.12.620.827.617.017.197.593.96.75.8100.9101.0ت�ساد163

1.01.62.52.62.328.130.018.618.781.385.45.95.4100.5100.8غينيا - بي�ساو164

13.523.433.93.32.121.138.416.517.999.289.36.14.6100.3101.3موزامبيق165

5.78.511.91.62.06.311.017.420.393.968.76.54.0100.6100.9بوروندي166

7.915.932.63.33.715.417.115.415.0104.8108.87.86.9104.0104.3النيجر167

37.067.8108.63.92.627.835.216.416.699.696.27.15.5100.8100.7جمهورية الكونغو الدميقراطية168

10.512.617.92.32.129.038.316.819.096.177.34.83.1100.8101.0زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
................0.10.10.11.91.035.430.3اأنتيغوا وبربودا

1.51.716.434.718.724.285.253.25.42.4102.3103.0–0.50.70.9بوتان

10.611.211.00.60.073.475.228.238.345.542.11.71.5106.4106.8كوبا

................0.10.10.10.00.167.767.2دومينيكا

3.25.28.10.32.815.821.616.519.195.878.66.14.2100.6102.4اإريرتيا

0.10.10.10.80.433.439.320.425.088.052.43.52.2104.2104.9غرينادا

18.131.548.93.02.669.766.217.019.395.678.35.83.7105.8106.0العراق

................0.10.10.11.51.535.043.9كرييبا�ص

20.124.025.31.50.358.460.226.234.044.644.92.41.9104.7105.4جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

3.04.34.93.20.883.187.221.929.269.347.23.01.9103.3104.0لبنان

................0.00.10.11.51.965.171.8جزر مار�سال

................0.00.00.00.90.3100.0100.0موناكو

................0.00.00.01.70.6100.0100.0ناورو

2.24.47.33.92.967.974.116.417.6100.490.16.54.5103.2104.5االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

1.82.94.03.31.966.173.018.324.385.451.56.32.8104.4104.9ُعمان

................0.00.00.02.70.569.683.4باالو

................0.00.10.11.11.234.632.4�سانت كيت�ص ونيف�ص

0.10.20.21.20.929.428.021.427.578.848.43.21.997.9102.7�سانت لو�سيا

0.10.10.10.10.041.449.320.427.878.949.82.92.1101.3102.0�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

0.20.20.20.80.221.220.218.519.681.177.24.73.6108.7108.0�ساموا

................0.00.00.01.20.690.494.1�سان مارينو

................0.10.10.11.00.349.355.3�سي�سيل

0.22.729.737.517.617.690.090.86.56.2100.6101.2–6.69.415.7ال�سومال

................0.00.00.00.70.440.750.4توفالو

0.10.20.42.82.418.725.618.120.590.571.24.83.6108.5106.1فانواتو

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقت�سادي
911.01,026.31,093.30.70.472.077.134.539.949.149.71.71.6105.4105.5

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

19.329.736.32.51.289.991.729.235.549.939.62.21.9106.2106.5

البلدان النامية
226.4348.2477.92.41.949.255.318.223.187.861.94.72.6104.2104.3الدول العربية

1,606.61,974.32,204.31.30.828.145.324.032.256.242.52.32.8108.5116.0�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
399.6410.3416.40.30.262.864.430.034.355.843.52.11.6104.4105.6اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

437.2582.7683.61.71.070.379.521.927.770.353.23.02.2103.8104.2اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
1,200.01,719.12,158.22.11.426.531.720.324.575.856.84.12.5106.8107.5جنوب اآ�سيا

483.1808.81,228.62.82.428.337.017.218.594.284.86.13.6101.3101.9جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

930.31,056.01,129.50.70.572.377.534.439.849.149.41.71.8105.5105.6تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
873.11,052.41,175.11.20.767.875.825.330.465.047.22.71.8104.2104.8تنمية ب�رشية مرتفعة

2,739.13,597.34,239.71.61.128.539.922.528.664.349.53.02.7107.8112.2تنمية ب�رشية متو�سطة
673.61,099.01,626.52.72.224.233.417.419.692.379.05.74.1102.1102.5تنمية ب�رشية منخف�سة

T854.7 T1,271.6 T2.72.221.029.117.619.991.177.95.64.1102.2102.5 524.8اأقل البلدان منوًا
T6,908.7 T8,308.9 T1.61.142.650.524.429.165.454.03.12.3106.0108.4 5,290.4العامل

مالحظات
مبا اأن البيانات ت�ستند اإىل تعريفات خمتلفة للمدينة واملناطق احل�رشية  .a

الكربى يف كل بلد، ينبغي توخي احلذر يف املقارنة بني البلدان.  
يفرت�ص اأن الن�سبة الطبيعية للمواليد الذكور اإىل االإناث هي 105 والدات  .b

اأثبتت هذه الن�سبة يف الواقع. من الذكور لكل 100 والدة من االإناث، وقد 
ت�سمل مقاطعة تايوان ال�سينية.   .c

البيانات هي جماميع م�ستمدة من م�سادر البيانات االأ�سلية.  .T

امل�سادر
االأعمدة 1 اإىل 5 و8 اإىل 15:  اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية 

  .)2009d( التابعة لالأمم املتحدة
العمودان 6 و7:  اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم 

املتحدة )2010(.
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ن�سبة العاملني اإىل 

العمل غري امل�ستقرaالعمل النظاميجمموع ال�سكان

ال�سكان العاملون 
الذين يعي�سون على 
اأقل من 1.25 دوالر 

اأمريكي يف اليوم

معدل البطالة ح�سب م�ستوى 
 التح�سيل العلمي 

)ن�سبة القوى العاملة من حيث 
م�ستوى التح�سيل العلمي(

ت�سغيل 
االأطفال

اإجازة االأمومة 
االإلزامية

bاملدفوعة

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ال�سكان من الفئات 

العمرية 15-64(

)الن�سبة من 
جمموع االأيدي 

العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور

)الن�سبة من 
جمموع

االيدي العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور
)الن�سبة من جمموع 

اإبتدائي اأو اأقلااليدي العاملة(
ثانوي اأو 

اأعلى

)ن�سبة االأطفال 
من الفئة 

)اأيام العمل(العمرية 5-14(
199120082000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c1999–2007c2007–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة جدّا
126..6.03.8..57.762.394.31.055.70.42الرنويج1

0..7.46.2..55.659.490.71.059.30.61اأ�سرتاليا2

98..6.16.0..55.462.787.91.0511.90.68نيوزيلندا3

d1.03 d............0 59.459.292.8الواليات املتحدة االأمريكية4

182..7.67.0..43.557.888.31.1411.70.31اآيرلندا5

......................ليختن�ستاين6

112..8.07.8..51.459.390.51.029.40.80هولندا7

119..12.110.2..57.861.289.61.0410.40.71كندا8

98..12.78.8..62.057.693.41.056.60.51ال�سويد9

98..16.812.1..53.851.793.11.016.80.85اأملانيا10

98....4.4..61.354.288.70.9810.81.20اليابان11

e 60..2.17.1..58.658.174.90.9425.21.18جمهورية كوريا12

f 112..6.85.7..65.061.289.80.9910.11.09�سوي�رشا13

112..12.312.5..47.247.994.11.025.90.69فرن�سا14

84..14.019.1..45.250.491.51.047.40.59اإ�رشائيل15

263..12.310.5..57.254.791.01.059.00.59فنلندا16

180..5.14.1..70.971.290.91.088.70.39اآي�سلندا17

105..11.010.0..43.846.590.01.0310.00.78بلجيكا18

126..7.27.8..59.460.395.01.035.00.52الدامنرك19

112..10.513.4..41.248.688.11.0411.80.73اأ�سبانيا20

f 70..5.66.3..61.856.692.81.067.10.45هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

e 119..7.516.1..44.348.473.11.0127.00.99اليونان22

150..7.310.0..42.643.681.41.0718.60.75اإيطاليا23

..........49.351.295.90.985.21.06لك�سمربغ24

112..8.86.1..51.854.591.11.019.00.95النم�سا25

e 365..9.48.0..55.656.389.21.0810.50.50اململكة املتحدة26

e 84........63.761.689.81.0610.20.59�سنغافورة27

196..20.26.3..58.254.387.51.0812.50.56اجلمهورية الت�سيكية28

365..7.99.5..54.554.189.11.0311.00.79�سلوفينيا29

......................اأندورا30

196..46.613.0..54.552.689.31.0910.60.44�سلوفاكيا31

f 45..2.47.9..71.375.998.41.011.60.29االإمارات العربية املتحدة32

....8.52.7..42.545.291.01.079.20.50مالطة33

140..10.37.1..61.254.595.51.025.80.48اإ�ستونيا34

....4.47.5..59.957.585.51.0614.40.69قرب�ص35

168..17.39.5..47.544.892.91.037.10.67هنغاريا36

..................62.263.3بروين دار ال�سالم37

..........73.076.999.51.010.40.00قطر38

..5..............61.061.0البحرين39

8.015.63120..57.655.781.50.9918.51.06الربتغال40

e 112..15.514.9..53.048.281.21.0318.90.89بولندا41

..........54.864.485.61.1114.00.55بربادو�ص42
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االأطفال

اإجازة االأمومة 
االإلزامية

bاملدفوعة

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ال�سكان من الفئات 

العمرية 15-64(

)الن�سبة من 
جمموع االأيدي 
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ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور
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)اأيام العمل(العمرية 5-14(
199120082000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c1999–2007c2007–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة
..............d1.07 d 62.665.484.4جزر البهاما43

126..7.37.2..53.750.290.71.049.40.72ليتوانيا44

4.915.63126..50.649.675.21.0224.80.94�سيلي45

53.056.579.91.0620.10.783.59.918.1790االأرجنتني46

f 70................61.965.3الكويت47

112..10.39.6..57.655.093.21.036.80.70التفيا48

d1.11 d..........4365 e 80.5....اجلبل االأ�سود49

7.19.81126..55.648.168.70.9931.21.03رومانيا50

365..49.945.983.80.9816.21.121.310.716.5كرواتيا51

10.015.9884..52.756.474.71.0225.10.92اأوروغواي52

..................45.348.6اجلماهريية العربية الليبية53

e 49.558.772.31.0927.70.7811.85.415.7398بنما54

f 70................50.450.9اململكة العربية ال�سعودية55

56.557.170.50.9429.51.160.82.98.71684املك�سيك56

f 60......59.760.577.61.0222.30.930.6ماليزيا57

135..17.58.2..45.246.391.31.038.70.77بلغاريا58

..1......44.560.783.41.0515.60.76ترينيداد وتوباغو59

10365......77.31.0622.70.83....�رشبيا60

5126..............57.552.3بيالرو�ص61

e 56.357.280.21.0019.71.022.95.27.05120كو�ستاريكا62

1990....53.468.860.10.7939.61.419.0بريو63

..1.315.829.012........48.946.2األبانيا64

140..13.211.8..56.856.794.11.015.80.90االحتاد الرو�سي65

f 62.763.563.30.9335.81.163.810.316.82126كازاخ�ستان66

e 11.311.37126..56.560.046.80.5753.21.63اأذربيجان67

d1.01 d......31.2..5365 42.341.572.9البو�سنة والهر�سك68

d0.97 d......6.714.67126 56.953.580.7اأوكرانيا69

90..45.948.956.80.7242.71.411.98.333.2اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

..6......37.134.877.81.0522.20.84جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

....8.015.3..55.553.882.41.0416.80.82موري�سيو�ص72

55.763.968.11.0227.20.826.28.413.36120الربازيل73

57.454.337.80.9762.21.0217.47.130.318126جورجيا74

e 8126....51.461.363.50.9829.81.184.4فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

4140....18.9........38.038.1اأرمينيا76

884....51.660.566.20.8333.81.415.8اإكوادور77

..12.116.540..47.356.976.41.0423.50.87بليز78

584....52.162.058.91.0140.90.9921.3كولومبيا79

f 656......60.756.264.31.1135.40.82جامايكا80

........d......3.9 40.541.064.3تون�ص81

f 70................35.737.9االأردن82

52.542.364.60.7335.31.613.99.022.45112تركيا83

19.045.3598..39.249.464.80.7634.91.53اجلزائر84

......................تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
..........53.556.359.70.9539.01.01فيجي86

..................55.658.3تركمان�ستان87

f 43.553.357.61.3642.40.624.912.335.31084اجلمهورية الدومينيكية88

f 90......18.3........75.171.0ال�سني89

f 684....58.654.359.00.6635.51.5115.6ال�سلفادور90

f 51.354.759.30.9140.71.1417.84.020.0884�رشي النكا91

f 845........77.371.546.60.9053.3تايلند92

........6.3........58.158.2غابون93

..6..............45.346.5�سورينام94

2260....61.470.738.10.6361.61.3122.5بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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199120082000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c1999–2007c2007–2009c

61.172.853.20.8946.81.137.34.613.61584باراغواي96

59.160.155.30.9544.71.0727.22.716.41260الفلبني97

f 84........46.746.075.90.9611.72.29بوت�سوانا98

e 32126....58.144.767.61.0932.40.8411.1جمهورية مولدوفا99

18120....50.251.639.91.1259.70.9330.5منغوليا100

e 790....42.643.275.20.7124.82.132.7م�رش101

e 126......59.7........53.857.5اأوزبك�ستان102

......................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

..16..............51.457.8غيانا104

1390......45.442.978.40.8921.11.66ناميبيا105

e 1670....58.956.389.71.0648.91.0821.4هندورا�ص106

..........44.957.327.21.1650.30.69ملديف107

f 63.061.836.90.8163.11.1327.86.231.5490اإندوني�سيا108

58.058.351.91.0147.30.9927.22.643.04126قريغيز�ستان109

112..39.441.197.10.992.71.5044.423.434.8جنوب اأفريقيا110

f 460......46.644.857.50.8142.41.28اجلمهورية العربية ال�سورية111

..10....28.6........53.855.4طاجيك�ستان112

16120....74.869.426.10.7173.91.1324.2فييت نام113

45.946.147.10.6751.11.403.48.854.2898املغرب114

f 1584....57.258.354.70.9944.91.0219.4نيكاراغوا115

f 2984....55.162.434.20.7455.01.2014.6غواتيماال116

..28..............61.462.6غينيا االإ�ستوائية117

..3....56.755.741.40.7439.61.2326.6الراأ�ص االأخ�رش118

f 1284....51.4........58.355.6الهند119

..4....63.2........63.866.8تيمور -  لي�ستي120

..9....83.8........54.250.4�سوازيلند121

e 1190....45.7........80.277.7جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

..................67.164.5جزر �سليمان123

f 4590....77.274.613.10.7186.71.0745.7كمبوديا124

f 84..47.551.538.20.5961.81.2928.95.111.6باك�ستان125

..25....66.7........65.564.6الكونغو126

..8..................�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
f 2690....22.9........73.473.0كينيا128

f 13112....74.067.914.20.8085.01.0256.9بنغالدي�ص129

f 3484....37.6........68.465.2غانا130

3198....59.159.120.80.3175.91.3639.9الكامريون131

..................74.274.4ميامنار132

f 2360....26.0........38.339.0اليمن133

4698....55.6........70.171.6بنن134

e 3298....82.21.0876.7....79.383.3مدغ�سقر135

1698....24.6........66.547.2موريتانيا136

108................69.970.2بابوا غينيا اجلديدة137

f 3152....59.661.528.40.4471.61.3467.6نيبال138

e 2998....45.9........65.964.6توغو139

..27....64.6........70.069.4جزر القمر140

2384....61.0........48.354.1لي�سوتو141

f 1384....72.2........52.751.8نيجرييا142

f 3660....81.883.014.80.3485.21.1955.7اأوغندا143

2298....44.4........66.866.0ال�سنغال144

..21....66.9........56.055.4هايتي145

2456....59.9........76.576.4اأنغوال146

..8..................جيبوتي147

f 3684....87.478.012.30.4087.71.1390.0جمهورية تنزانيا املتحدة148

3598....26.3........62.560.4كوت ديفوار149

f 1284....57.061.219.10.3579.31.2376.6زامبيا150
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199120082000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c1999–2007c2007–2009c

..25....42.7........73.272.1غامبيا151

e 3598....79.5........86.680.3رواندا152

f 2656....79.8........71.772.1مالوي153

f 1356..............46.147.3ال�سودان154

..30..............54.155.2اأفغان�ستان155

e 2598....73.9........82.181.2غينيا156

f 5390....71.380.647.00.8651.81.1645.8اإثيوبيا157

..48....67.1....63.664.881.90.92�سرياليون158

..47....71.1........73.372.6جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

d0.75 d....60.6....3498 49.347.013.6مايل160

4798....60.7........81.681.9بوركينا فا�سو161

..21....86.2........65.765.9ليربيا162

5398....72.1........66.669.7ت�ساد163

..39....55.3........66.366.9غينيا - بي�ساو164

..22....81.2........79.977.9موزامبيق165

..19....87.2........84.984.2بوروندي166

f 4398....76.6........59.459.8النيجر167

e 32105....69.6........67.866.7جمهورية الكونغو الدميقراطية168

..13......70.164.938.20.4561.91.58زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..19....53.361.140.80.3552.31.9431.7بوتان

..............d1.22 d 52.454.483.1كوبا

..........73.31.1325.90.70....دومينيكا

..................65.865.6اإريرتيا

..11..............36.837.1العراق

..................62.163.9جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

e 749..............43.845.9لبنان

....24.741.8..30.130.263.90.8536.11.29االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

42............52.651.489.60.98ُعمان

..........88.41.048.50.70....�سانت كيت�ص ونيف�ص

..........69.51.1228.70.80....�سانت لو�سيا

..............53.51.32....�ساموا

..............d1.05 d 90.4....�سان مارينو

..49..............65.666.5ال�سومال

..........97.91.012.00.81....توفالو

مالحظات
ن�سبة االأ�سخا�ص الذين يعملون حل�ساب االأ�رشة اأو حل�سابهم اخلا�ص.  .a
عدد اأيام اإجازة االأمومة التي تدفعها احلكومة للن�ساء اللواتي يعملن   .b

يف القطاع النظامي، ما مل ي�رش اإىل خالف ذلك.  
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .c

ال ي�سمل بيانات عن اأ�سحاب العمل.  .d
امل�ستحقات التي تدفعها احلكومة و�ساحب العمل.  .e

امل�ستحقات التي يدفعها �ساحب العمل.  .f

امل�سادر
    .)2010d( االأعمدة 1 اإىل 9: منظمة العمل الدولية

.)2010c( العمود 10: اليوني�سيف
.)2010f( العمود 11: البنك الدويل
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التعليم 13
جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
......87.398.498.4112.596.675.90.2..الرنويج1

..15.8....73.4104.997.0147.987.575.0..اأ�سرتاليا2

..17.1....67.9101.299.2120.490.879.1..نيوزيلندا3

..14.3..89.798.091.594.388.281.61.5..الواليات املتحدة االأمريكية4

..0.717.8..64.1105.496.9113.488.161.2..اآيرلندا5

..9.5..109.689.3106.165.231.218.2....ليختن�ستاين6

......b 67.4106.898.5119.588.660.11.7..هولندا7

........b 62.3..79.6107.199.5101.3..كندا8

..10.7..80.394.293.8103.199.174.50.1..ال�سويد9

..b,c105.798.2100.6....4.41.318.0 97.2..اأملانيا10

..18.8....71.9102.2100.0100.798.057.9..اليابان11

..75.3103.798.697.596.496.11.60.024.1..جمهورية كوريا12

..1.518.1..71.0102.493.595.784.747.2..�سوي�رشا13

..b4.220.3 55.7110.298.5113.398.354.72.0..فرن�سا14

..61.8110.997.191.587.660.40.41.517.2..اإ�رشائيل15

..70.597.696.3111.396.893.80.20.415.9..فنلندا16

........54.897.297.1110.090.372.3..اآي�سلندا17

..47.7102.397.8109.586.962.112.83.412.6..بلجيكا18

......b 68.199.095.6119.289.680.37.9..الدامنرك19

..13.1..97.646.9105.499.7119.194.368.50.1اأ�سبانيا20

95.1..62.7101.093.582.975.234.30.00.9..هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

..97.047.4101.299.4101.891.090.81.80.710.1اليونان22

..98.846.7103.898.699.992.467.10.40.210.4اإيطاليا23

..b,c100.395.595.483.010.013.53.813.1 78.1..لك�سمربغ24

..b12.9 50.32.21.2..70.1101.597.999.9..النم�سا25

..20.1....58.2104.097.297.491.359.0..اململكة املتحدة26

0.319.597.1............94.559.1�سنغافورة27

..b,c102.192.295.0..54.31.10.617.3 99.8..اجلمهورية الت�سيكية28

..b,c102.995.693.588.585.51.10.617.1 99.794.3�سلوفينيا29

b,c86.780.182.271.411.0..2.8..100.0 50.9..اأندورا30

..b,c101.991.892.8..50.12.6 b3.018.6 98.8..�سلوفاكيا31

107.991.693.883.825.20.01.917.2100.0..90.0االإمارات العربية املتحدة32

..b0.812.1 92.444.299.091.498.182.033.01.0مالطة33

....b,c99.294.499.789.965.01.70.9 99.887.3اإ�ستونيا34

..97.858.7102.599.097.895.136.21.60.415.0قرب�ص35

..99.046.797.988.896.790.567.21.01.710.6هنغاريا36

106.793.396.788.216.01.60.810.184.3..95.0بروين دار ال�سالم37

b,c108.694.193.279.211.03.30.6..52.3 93.154.1قطر38

....b2.0 90.848.1105.397.996.889.429.91.3البحرين39

..10.211.7..94.627.5115.298.9101.387.956.9الربتغال40

..99.560.697.195.699.893.866.92.70.711.0بولندا41

13.561.0..6.1..........58.8..بربادو�ص42
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امللحق الإح�صائي

التعليم

جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

تنمية ب�رشية مرتفعة
b,c102.490.593.786.1..9.1..15.891.1 89.6..جزر البهاما43

..b,c96.191.399.192.175.92.00.79.7 99.788.6ليتوانيا44

..98.651.8105.694.490.685.352.15.12.426.2�سيلي45

..97.744.6114.698.585.379.468.15.16.114.8االأرجنتني46

b 94.556.995.587.690.879.917.60.50.99.1100.0الكويت47

..b,c96.890.1114.5..69.24.33.312.8 99.897.9التفيا48

..................b,c 98.2..اجلبل االأ�سود49

..b,c104.793.987.573.058.36.71.716.3 97.679.1رومانيا50

b,c98.690.293.688.347.00.20.317.3100.0 b 98.778.0كرواتيا51

..98.244.6114.397.592.067.764.36.37.015.5اأوروغواي52

........b 55.7..93.5..110.3..88.4اجلماهريية العربية الليبية53

93.548.3111.198.371.265.645.014.85.324.291.3بنما54

b,c98.484.594.673.029.93.63.3..91.5 85.548.8اململكة العربية ال�سعودية55

92.940.3112.997.987.470.926.38.53.628.095.4املك�سيك56

..b 17.5..92.150.597.997.569.168.729.77.8ماليزيا57

..b,c101.194.6105.287.549.76.31.816.1 98.387.6بلغاريا58

98.748.6103.491.888.873.911.64.26.617.286.6ترينيداد وتوباغو59

100.0..100.697.090.589.648.71.60.6....�رشبيا60

99.9..99.294.495.386.872.80.50.0..99.7بيالرو�ص61

25.35.77.019.086.0..89.2..96.029.9109.9كو�ستاريكا62

..89.650.5112.896.897.675.934.517.07.220.9بريو63

....b,c102.190.877.773.819.3 b10.1 b2.1 b 99.075.7األبانيا64

....75.04.80.4..84.0..96.8..99.5االحتاد الرو�سي65

....b,c108.889.394.986.941.01.00.1 99.782.1كازاخ�ستان66

b,c116.296.0105.698.315.81.60.3..99.9 99.592.8اأذربيجان67

....0.1..33.5..89.1..111.0..97.6البو�سنة والهر�سك68

b,c98.488.994.485.079.42.70.1..99.8 99.788.2اأوكرانيا69

b1.820.0 b100.0 b 82.329.5128.499.779.775.136.112.2اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

....b,c92.886.584.281.635.52.50.1 97.047.8جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

b 87.536.399.493.187.680.116.02.14.021.7100.0موري�سيو�ص72

..b18.723.0 90.021.9129.692.6100.177.030.024.4الربازيل73

b,c107.498.790.080.834.34.90.312.595.0 99.791.0جورجيا74

95.227.7103.190.181.169.578.119.33.416.283.5فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

b,c79.674.088.185.734.22.30.2..77.5 99.591.1اأرمينيا76

84.237.0118.596.969.659.235.318.62.522.6100.0اإكوادور77

b,c120.597.775.063.411.29.58.224.542.8 24.5..بليز78

93.431.3119.990.090.671.235.412.23.529.4100.0كولومبيا79

b12.8 b3.029.179.5 85.942.190.185.190.276.719.3جامايكا80

..78.023.1107.697.790.265.831.65.98.517.3تون�ص81

..92.254.296.389.186.383.737.70.90.612.2االأردن82

....88.722.397.693.982.171.237.15.82.1تركيا83

98.9..72.625.9107.594.983.266.323.97.17.8اجلزائر84

....b9.15.2 111.899.0102.766.26.4..99.0تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
41.994.291.280.979.115.45.41.726.197.8..فيجي86

....................99.5تركمان�ستان87

b31.23.419.689.2 88.227.6104.380.074.957.733.3اجلمهورية الدومينيكية88

..22.10.40.318.3..74.0..93.738.4112.1ال�سني89

84.019.4115.094.063.655.024.624.36.133.393.2ال�سلفادور90

..b 2.00.822.5....90.644.9105.199.787.0�رشي النكا91

..9.221.2............93.520.6تايلند92
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تقرير التنمية الب�شرية 2010

التعليم

جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

b44.5 b34.436.0 b100.0 b 7.1..134.380.353.1..87.0غابون93

b32.317.213.2100.0 113.890.175.464.612.3..90.7�سورينام94

b 90.729.3108.393.781.869.938.319.82.525.190.6بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

..b 94.626.4108.392.465.957.725.520.94.116.6باراغواي96

b 93.653.6108.290.481.459.927.826.82.333.7100.0الفلبني97

83.324.7109.787.280.256.55.213.24.725.494.3بوت�سوانا98

....89.283.383.179.139.94.40.1..98.3جمهورية مولدوفا99

b,c101.588.795.182.049.85.10.231.699.0 97.380.2منغوليا100

b99.9 b 66.436.199.793.679.371.231.23.23.121.9م�رش101

100.0..94.489.9102.491.79.91.30.0..99.3اأوزبك�ستان102

........b 14.1..90.5..110.3....ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

b0.725.658.5 11.541.2..40.0108.794.7102.1..غيانا104

112.489.065.854.48.923.418.129.495.0..88.2ناميبيا105

18.723.85.333.336.4..83.617.1116.096.664.5هندورا�ص106

4.313.367.9....112.096.283.769.4..98.4ملديف107

b 92.026.8120.994.875.869.718.019.92.921.493.5اإندوني�سيا108

b,c94.783.585.180.552.01.70.1..64.4 99.389.2قريغيز�ستان109

b8.0..78.7 b 23.0..89.057.9104.587.595.171.9جنوب اأفريقيا110

88.4..3.37.5..83.633.5124.494.574.067.7اجلمهورية العربية ال�سورية111

b,c102.297.384.482.520.20.50.322.288.3 99.792.4طاجيك�ستان112

b7.91.020.998.6 104.194.066.962.39.7..92.5فييت نام113

b 106.989.555.834.512.323.811.929.9100.0..56.4املغرب114

b51.611.029.272.7 78.025.4116.991.867.945.218.0نيكاراغوا115

..73.815.3113.695.156.639.917.735.312.429.4غواتيماال116

b67.4 b24.354.5 b30.9 98.766.426.221.63.3..93.0غينيا االإ�ستوائية117

b84.7 101.384.467.756.711.912.911.624.4..84.1الراأ�ص االأخ�رش118

..13.534.23.440.7..62.822.2113.189.857.0الهند119

..12.537.4..106.675.954.731.415.2....تيمور -  لي�ستي120

86.532.6107.982.853.328.64.426.318.032.494.0�سوازيلند121

96.9..111.882.443.936.013.433.216.8..72.7جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

..........b..107.367.034.830.2 76.6جزر �سليمان123

115.988.640.434.17.045.611.248.598.2..77.0كمبوديا124

53.716.884.866.132.932.55.230.34.440.785.1باك�ستان125

b29.822.451.889.0 3.9..34.8114.058.943.1..الكونغو126

..133.396.151.338.14.126.124.230.8..88.3�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
b5.846.598.4 86.515.5111.581.558.349.14.116.4كينيا128

55.016.793.888.044.141.57.045.213.243.754.4بنغالدي�ص129

b6.532.249.1 65.828.7101.873.954.146.46.240.0غانا130

61.8..7.843.316.8..75.913.1110.988.337.3الكامريون131

49.346.410.726.10.428.899.0..91.916.6115.0ميامنار132

....b5.7 85.472.745.737.410.240.5..60.9اليمن133

b14.344.671.8 40.89.8116.692.836.319.65.836.9بنن134

151.798.530.123.83.457.519.747.252.1..70.7مدغ�سقر135

b 98.279.723.316.33.818.12.037.2100.0..56.8موريتانيا136

........b 2.0......59.68.354.9بابوا غينيا اجلديدة137

b38.416.837.866.4 5.6..57.915.4124.078.843.5نيبال138

64.914.1105.083.541.322.55.355.523.737.614.6توغو139

b28.3 b24.430.257.4 2.7..121.572.945.8..73.6جزر القمر140

89.513.1107.772.739.925.23.654.221.037.071.4لي�سوتو141

b2.946.351.2 93.161.430.525.810.125.1..60.1نيجرييا142

74.611.0120.297.125.319.23.767.611.049.989.4اأوغندا143
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امللحق الإح�صائي

التعليم

جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

b 41.98.683.572.930.625.18.041.67.736.490.5ال�سنغال144

..................b13.3 61.0هايتي145

........2.8..17.3......69.6اأنغوال146

80.3..10.6..55.545.329.524.42.6....جيبوتي147

b,c110.299.36.1..1.517.24.252.2100.0 b 72.66.0جمهورية تنزانيا املتحدة148

b 74.556.026.321.28.410.518.041.9100.0..54.6كوت ديفوار149

b21.45.963.4100.0 70.725.7119.195.251.849.02.4زامبيا150

b29.75.434.474.7 b 45.311.086.268.750.841.81.2غامبيا151

b17.770.294.2 4.069.1..70.33.3150.995.921.9رواندا152

....64.320.1..72.84.6120.290.629.425.0مالوي153

b6.94.936.761.0 5.9..69.311.574.039.238.0ال�سودان154

....b..16.3 28.626.81.3..6.4106.1..اأفغان�ستان155

89.971.335.827.79.245.115.444.182.1....غينيا156

b..97.878.233.425.33.659.75.059.389.7 35.9اإثيوبيا157

b..9.944.249.4 34.624.92.0..39.89.1157.7�سرياليون158

..2.354.425.6100.2..54.69.377.459.111.9جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

26.23.791.371.534.828.65.420.914.251.450.1مايل160

78.563.319.815.43.128.910.548.987.7..28.7بوركينا فا�سو161

b..6.723.940.2 58.112.890.675.231.619.517.4ليربيا162

82.761.019.010.51.970.221.8176.235.5..32.7ت�ساد163

18.788.135.1..119.752.135.99.72.9..51.0غينيا - بي�ساو164

54.03.2114.279.920.66.21.556.35.564.167.0موزامبيق165

2.546.333.852.087.4..135.699.417.9..65.9بوروندي166

28.72.962.454.011.08.91.333.26.440.798.4النيجر167

5.020.515.339.093.3..66.619.590.432.434.8جمهورية الكونغو الدميقراطية168

........b 91.433.4103.689.941.038.03.8زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
b..102.574.0105.2....2.6 b5.617.152.9 99.0اأنتيغوا وبربودا

109.187.461.747.56.69.96.429.991.5..52.8بوتان

b,c101.998.891.484.3121.54.40.59.6100.0 b 99.868.8كوبا

b,c81.672.3104.868.1..9.23.916.759.4 26.5..دومينيكا

52.338.930.526.02.026.715.447.489.3..65.3اإريرتيا

b2.922.673.5 17.4..102.693.4107.788.6....غرينادا

b8.020.5100.0 b 77.626.398.087.346.839.615.729.9العراق

b....85.4 18.6..112.897.487.968.3....كرييبا�ص

101.188.381.674.651.56.98.817.813.3..89.6لبنان

..b....16.9 b 93.066.366.444.917.0....جزر مار�سال

............153.4..127.7....موناكو

b....74.2 74.6....78.872.346.1....ناورو

b,c80.473.392.488.647.20.90.529.0100.0 94.147.3االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

b 75.068.388.178.226.30.51.114.3100.0..86.7ُعمان

....b..4.7 40.2..96.9..98.8....باالو

32.01.516.163.6..85.370.688.278.7....�سانت كيت�ص ونيف�ص

b2.421.487.8 98.091.593.279.614.84.0....�سانت لو�سيا

20.94.617.083.0..109.094.6108.290.3....�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

..b4.11.223.8 99.590.678.364.27.4..98.7�ساموا

b,c125.399.4111.894.3..1.6..13.177.9 b 91.866.8�سي�سيل

......b 37.4........105.6....توفالو

b26.613.6..100.0 108.797.340.138.14.8..81.3فانواتو
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تقرير التنمية الب�شرية 2010

التعليم

جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقت�سادي
..73.8101.795.6101.191.871.42.9......

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�سادي

..61.7108.495.693.686.743.03.01.2....

البلدان النامية
....96.480.968.860.422.79.55.7..72.1الدول العربية

......112.293.372.862.620.921.3....�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
....97.565.198.592.389.382.154.23.30.9اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

....91.132.5116.594.489.872.536.717.89.2اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
....62.421.6108.286.953.542.012.824.15.0جنوب اآ�سيا

....101.873.634.429.55.536.59.4..62.4جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

....73.6101.995.6100.991.770.83.01.7..تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
....92.341.0111.994.488.974.943.27.36.5تنمية ب�رشية مرتفعة

....110.288.564.757.017.622.62.9..80.7تنمية ب�رشية متو�سطة
....61.214.399.973.434.730.96.040.49.6تنمية ب�رشية منخف�سة

..
....101.675.534.130.85.439.111.0..59.9اأقل البلدان منوًا

....106.986.166.460.225.718.05.1....العامل

مالحظات
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .a

تعود البيانات اإىل �سنة �سابقة لل�سنة املحّددة.  .b
.)2010a( معهد اليون�سكو لالإح�ساء  .c

امل�سادر
  .)2010a( االأعمدة 1 و3 اإىل 11: معهد اليون�سكو لالإح�ساء

العمود 2: بارو اأند يل )2010(.
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14 جلدول
ال�صحةا

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
 4,7633939670.10.10.1345381391الرنويج1

 0.10.20.2564681355>3,357103986اأ�سرتاليا2

 0.10.1565788398..2,49721621114نيوزيلندا3

 7,2852731480.30.70.67879135450الواليات املتحدة االأمريكية4

 3,42431537110.10.20.2345690459اآيرلندا5

......22................ليختن�ستاين6

 3,5093948340.10.20.2455778425هولندا7

 3,9001934660.20.40.4665387374كندا8

 240.10.10.1234876372..3,32336ال�سويد9

 3,58835831050.10.10.14454101429اأملانيا10

 344387284......2,6962113923اليابان11

 0.15543108470>0.1>0.1>1,688178668جمهورية كوريا12

 4,41740555130.50.40.6454476360�سوي�رشا13

 3,70937722130.20.40.43455119387فرن�سا14

 0.10.1454687368>2,18136587160.1اإ�رشائيل15

 0.10.10.13357129405>2,840336813فنلندا16

 3,3233875240.10.20.2234666375اآي�سلندا17

 3,3234253170.10.20.24561110437بلجيكا18

 3,513323525110.10.20.24467112495الدامنرك19

 2,6713834320.20.60.54443102379اأ�سبانيا20

 ..........................هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

 2,7275448110.10.20.23444105436اليونان22

 2,6863739490.20.40.4344280372اإيطاليا23

 5,7342963140.10.20.22356101419لك�سمربغ24

 3,763387817170.10.20.2345099409النم�سا25

 2,99221398140.10.30.2565996441اململكة املتحدة26

 1,6431532350.10.20.2234782345�سنغافورة27

 3465143559..0.1>..1,626368113اجلمهورية الت�سيكية28

 0.13455132480>....2,099244734�سلوفينيا29

 344499373......3,004372612اأندورا30

 0.17873195628>....1,555316811�سلوفاكيا31

 786078410......982151988االإمارات العربية املتحدة32

 4,053347828220.10.10.1664477433مالطة33

 1,0943356550.71.61.34684249664اإ�ستونيا 34

 443984412......3,0342337313قرب�ص35

 0.10.10.157101233693>1,388287111هنغاريا36

 6780106473......1,176112613بروين دار ال�سالم37

 9105377512......3,075282568قطر38

 101282116678......1,199302031البحرين39

 2,2843435330.30.50.53452128456الربتغال40

 1,0352052120.10.10.16777205583بولندا41

 b76780.61.31.21011108168531 ..1,263بربادو�ص42
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ال�شحة

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

تنمية ب�رشية مرتفعة
 327101.53.23.0913127206509 .. 1,987جزر البهاما43

 4081430.10.10.167114314635 1,109ليتوانيا44

 1123480.20.30.37960116458 863�سيلي45

 b41410.30.60.5151686160515 32 1,322االأرجنتني46

 9115168454......181811 814الكويت47

 3076330.50.90.889115311710 1,071التفيا48

 ..7890173......2040511 1,107اجلبل االأ�سود49

 1965330.20.20.1121490220706 592رومانيا50

 0.15665163578>....265344 1,398كرواتيا51

 c650.30.60.6121485158521 3729 916اأوروغواي52

 151797170654......123722 453اجلماهريية العربية الليبية53

 152218150.61.11.0192383140417 773بنما54

 1821103186678......162223 768اململكة العربية ال�سعودية55

 c240.20.30.3151789154501 2917 819املك�سيك56

 7181050.30.60.56697177623 604ماليزيا57

 91191214733......376454 835بلغاريا58

 b271091.00.31.53135107219751 12 1,178ترينيداد وتوباغو59

 ..2054580.10.10.16791183 769�رشبيا60

 49112310.10.30.21113111330854 704بيالرو�ص61

 13131090.20.40.4101168124439 899كو�ستاريكا62

 151100.30.50.5222495118534 .. 327بريو63

 131491141752......112912 505األبانيا64

 4397210.61.31.11213147396904 797االحتاد الرو�سي65

 3977110.10.20.127301864321,145 405كازاخ�ستان66

 387930340.10.30.23236138228856 284اأذربيجان67

 0.1131568147670>....1430916 767البو�سنة والهر�سك68

 31871061.51.51.61416151399881 475اأوكرانيا69

 914120.10.20.2273295152687 689اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

 0.1101180151737>....254652 669جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

 1133121.01.81.71517104214731 502موري�سيو�ص72

 1724310.61.00.61822106210625 837الربازيل73

 4533840.10.10.1263085232554 384جورجيا74

 161893195441......19135318 697فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

 37411160.10.20.121231012401,064 246اأرمينيا76

 c25340.20.40.32125121207484 156 434اإكوادور77

 c641.50.52.11719129223677 1112 279بليز78

 1410880.30.70.6162075162483 516كولومبيا79

 c13120.91.71.62631130220605 917 357جامايكا80

 0.10.10.1182172132537>132012 463تون�ص81

 1720116179711......261835 434االأردن82

 202273138701......152843 677تركيا83

 12177120.10.10.13641119144565 338اجلزائر84

 1719228143658......32411 167تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
 0.10.11618156249767..52116 169فيجي86

 0.143482123771,100>....244141 153تركمان�ستان87

 c23210.60.31.12733127188794 1910 411اجلمهورية الدومينيكية88

 1430360.10.10.1182184140627 233ال�سني89

 c650.50.90.81618136301518 128 402ال�سلفادور90

 131593315681..0.1>..63122 179�رشي النكا91

 322121.21.21.41314140276516 286تايلند92
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امللحق الإح�صائي

ال�شحة

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

 c62453.91.35.95777301353716 313 650غابون93

 53116141.42.72.42527128218728 527�سورينام94

 121117140.10.20.24654163230765 200بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

 111324230.30.70.62428105170602 253باراغواي96

 2632117227620......12598 130الفلبني97

 4184615.35.123.92631394419594 762بوت�سوانا98

 2761560.20.40.41517141312963 281جمهورية مولدوفا99

 0.10.13441145291923..266043 138منغوليا100

 2023151222891......242138 310م�رش101

 2648220.10.10.13438140223880 121اأوزبك�ستان102

 3239156187682......633218 373ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

 519751.70.52.54761226291835 197غيانا104

 c172710.33.415.33142290356513 327 467ناميبيا105

 c750.40.70.72631129227761 67 235هندورا�ص106

 242872100953......92623 514ملديف107

 1623170.10.30.23141185226690 81اإندوني�سيا108

 2351510.10.20.133381843431,012 130قريغيز�ستان109

 828333812.74.018.14867479563867 819جنوب اأفريقيا110

 1416120179679......5151819 154اجلمهورية العربية ال�سورية111

 206114140.10.40.35464162185884 93طاجيك�ستان112

 628780.30.60.51214110192611 183فييت نام113

 611140.10.10.1323688147655 202املغرب114

 c410.10.30.22327123209705 49 232نيكاراغوا115

 c1541.5..0.82935159302515 6 .. 334غواتيماال116

 c67492.50.83.490148356366938 319 543غينيا االإ�ستوائية117

 2429115274591......62124 148الراأ�ص االأخ�رش118

 6934300.30.30.35269173250713 109الهند119

 7593204275663......2127..1 116تيمور -  لي�ستي120

 2215522.65.826.15983616631707 287�سوازيلند121

 31239480.10.20.24861288317828 84جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

 3036136182694......1142240 123جزر �سليمان123

 9110.30.80.86990216294832..2 108كمبوديا124

 8627150.10.10.17289190216717 64باك�ستان125

 11611212.30.83.580127374389716 90الكونغو126

 6498227271788......53217 183�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
 81128364382729......1141510 72كينيا128

 4354230247730......34511 42بنغالدي�ص129

 1913141.30.41.95176247298699 113غانا130

 21516204.31.25.182131403405840 104الكامريون131

 4615180.60.70.77198304368775 21ميامنار132

 5369185249941......373138 104اليمن133

 1533390.90.31.276121291312835 70بنن134

 2318190.10.20.168106240286799 41مدغ�سقر135

 1426350.50.90.875118262318812 47موريتانيا136

 48460.70.61.55369235292772..1 65بابوا غينيا اجلديدة137

 25018210.30.50.54151273281769 53نيبال138

 1911232.40.83.36498296351818 68توغو139

 0.175105231286713>0.10.1>2221924 37جزر القمر140

 113171514.95.923.26379633758581 92لي�سوتو141

 4546382.30.83.196186399424909 131نيجرييا142

 1436323.91.35.485135424451786 74اأوغندا143

 c12230.80.31.057108247293852 13 99ال�سنغال144
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ال�شحة

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

 1347421.40.62.25472229306740 .. 58هايتي145

 1819210.30.22.11302203834601,071 131اأنغوال146

 11272.10.73.17695283335862..2 148جيبوتي147

 0.51116120.90.56.267104444475851> 63جمهورية تنزانيا املتحدة148

 1426372.40.83.981114354367946 67كوت ديفوار149

 119201511.33.615.292148498538833 79زامبيا150

 0.511490.60.20.980106253300830> 71غامبيا151

 0.516381.40.52.872112281330878> 95رواندا152

 0.5119128.42.411.965100468498796> 50مالوي153

 3714211.00.31.470109304335986 71ال�سودان154

 1652573985431,309......241525 83اأفغان�ستان155

 1334361.20.41.690146320352844 62غينيا156

 c19261.50.52.169109286329817 0.52> 30اإثيوبيا157

 0.5440401.30.41.71231943684221,033> 32�سرياليون158

 11246385.51.16.3115173467448868 30جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

 1632321.10.41.5103194365412967 67مايل160

 1921250.90.51.692169361388924 72بوركينا فا�سو161

 0.5736361.30.41.7100145328353931> 39ليربيا162

 0.5480772.82.03.5124209429465910> 72ت�ساد163

 0.51037241.20.41.8117195370436925> 33غينيا - بي�ساو164

 0.5828238.52.912.590130458485777> 39موزامبيق165

 0.578161.30.42.0102168401425919> 51بوروندي166

 0.5334200.50.90.8791673403741,030> 35النيجر167

 126199373443921......183133 17جمهورية الكونغو الدميقراطية168

 23038347.72.915.36296752812816 20زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
 1112160192674......1711.. 946اأنتيغوا وبربودا

 0.10.10.15481197256708>0.51741> 188بوتان

 6460110.10.10.15681122437 917كوبا

 911119209580......3841 .. 550دومينيكا

 112350.90.31.34158197266686 20اإريرتيا

 1315209245827......2611 .. 591غرينادا

 36441793771,018......5133831 78العراق

 3848175321730......2151828 358كرييبا�ص

 4255161229642......3313282 ..جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

 333426470.10.10.11213131191715 921لبنان

 3036384427961......76..5 357جزر مار�سال

 3453118321......11.... 2,139موناكو

 36453034481,093......83511 812ناورو

 ......2427.............. ..االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

 101284155664......182081 688ُعمان

 1315112232735......165083 812باالو

 141695180691......115511 863�سانت كيت�ص ونيف�ص

 131394193522......2841 .. 608�سانت لو�سيا

 1213169305674......83011 474�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

 2226203235766......3105455 237�ساموا

 124859357......1327.... 2,810�سان مارينو

 1112109232650......153911 1,094�سي�سيل

 b..69760.30.60.51192003734591,148 0.5> ..ال�سومال

 3036279257979......95617 150توفالو

 2733162202749......1372435 145فانواتو
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امللحق الإح�صائي

ال�شحة

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقت�سادي
4,222..6347......5660114418

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�سادي

1,807..40611......565493416

البلدان النامية
3850161231810......161519..287الدول العربية

2328110170636......2089..207�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
2022127296847......5254..623اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

1923102185560......24107..732اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 5673181248724......172825.. 123جنوب اآ�سيا

 86144381420859......192928.. 127جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

 5660114418......4957.. 4,172تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
 1821106216666......3465.. 721تنمية ب�رشية مرتفعة

 3849140206678......202018.. 179تنمية ب�رشية متو�سطة
 83134339376851......132526.. 66تنمية ب�رشية منخف�سة

 82126318360851......182224.. 54اأقل البلدان منوًا

 4463154221662......301817.. 869العامل

مالحظات
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .a

تعود البيانات اإىل �سنة �سابقة لل�سنة املحّددة.  .b
القطاع العام فقط.  .c

امل�سادر
االأعمدة 1 اإىل 5 و11 و12: منظمة ال�سحة العاملية )2010(.

.)2010c( االأعمدة 6 اإىل 8: اليوني�سيف
العمودان 9 و10:  اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم 

.)2009d( املتحدة
العمود 13: منظمة ال�سحة العاملية )2008(. 
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تقرير التنمية الب�شرية 2010

البيئة املوؤاتية: التدفقات
واللتزامات املالية 15

 االإنفاق العام
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

اال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساعدة االإمنائية الر�سميةاملبا�رش

تدفقات حتويالت 
العمال

ال�سحةالتعليم
البحث 

والتطوير
الأغرا�ص 
خدمة الدينع�سكرية

اإيرادات 
ال�رشائب

تكوين راأ�ص 
املال الثابت 

لكل فرداملجموعالتدفقات ال�سافيةاالإجمايل

خم�س�سة 
للقطاعات 
aلكل فرداملجموعاالجتماعية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل(

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

)الن�سبة من 
جمموع 

امل�ساعدة(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

2000–2007b2000–2007b2000–2007b2008200820082008200820082008200820082008

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.2144....[0.88]0.3–28.120.8..6.77.51.71.3الرنويج1

c....0.5220 [0.32]23.128.34.7..4.76.02.21.8اأ�سرتاليا2

c....0.5147 [0.30]31.723.34.2..6.27.11.31.1نيوزيلندا3

c....0.010 [0.19]10.318.42.2..5.57.12.74.3الواليات املتحدة االأمريكية4

c....0.2146 [0.59]7.4–25.426.3..4.96.11.30.6اآيرلندا5

..........................ليختن�ستاين6

c....0.4201 [0.80]0.3–23.620.5..5.57.31.81.4هولندا7

........c [0.32]14.222.63.0..4.97.12.01.3كندا8

c....0.289 [0.98]19.58.7....6.77.43.71.3ال�سويد9

c....0.3135 [0.38]11.819.20.6..4.48.02.61.3اأملانيا10

c....0.015 [0.19]23.40.5....3.46.53.40.9اليابان11

0.363......16.629.30.2..4.23.53.52.8جمهورية كوريا12

c....0.4288 [0.42]10.222.01.3..5.36.42.90.8�سوي�رشا13

c....0.6255 [0.39]21.821.93.5..5.68.72.12.3فرن�سا14

0.7195......25.318.54.8..6.44.54.77.0اإ�رشائيل15

c....0.3156 [0.44]2.8–21.720.6..5.96.13.51.3فنلندا16

0.2112......24.623.94.2..7.57.72.80.0اآي�سلندا17

c....2.1973 [0.48]25.622.719.8..6.17.01.91.2بلجيكا18

c....0.3162 [0.82]35.621.50.9..7.98.22.61.4الدامنرك19

c....0.7258 [0.45]10.629.44.4..4.46.11.31.2اأ�سبانيا20

0.251......19.729.3......0.8..3.3هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

c....0.8239 [0.21]19.919.31.5..4.05.80.53.6اليونان22

c....0.152 [0.22]22.620.90.7..4.36.71.11.7اإيطاليا23

c....3.23,527 [0.97]24.520.1215.6....3.76.51.7لك�سمربغ24

c....0.8389 [0.43]20.122.43.5..5.47.72.50.9النم�سا25

c....0.3128 [0.43]28.616.73.5..5.66.91.82.5اململكة املتحدة26

..........14.628.512.5..2.81.02.64.1�سنغافورة27

0.7136......14.823.95.0..4.65.81.61.3اجلمهورية الت�سيكية28

0.6170......20.027.53.5..5.25.61.51.5�سلوفينيا29

......................3.25.3اأندورا30

2.0365......13.526.13.3..3.65.20.51.5�سلوفاكيا31

............20.4........0.91.9االإمارات العربية املتحدة32

0.6121......28.619.412.7..4.85.80.60.7مالطة33

1.7297......16.829.38.3..5.04.11.12.2اإ�ستونيا34

1.1323......56.723.315.5..7.13.00.41.8قرب�ص35

1.7262......23.620.140.6..5.45.21.01.2هنغاريا36

..........13.00.8....3.71.90.03.9بروين دار ال�سالم37

............23.130.2......3.32.9قطر38

......1.531.98.20.00.0..3.0..2.92.6البحرين39

c....1.7382 [0.27]22.221.71.5..5.37.11.22.0الربتغال40

2.0274......4.94.60.62.011.218.422.02.8بولندا41

18.687.34.6658..35.622.56.8......6.74.4بربادو�ص42
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امللحق الإح�صائي

البيئة املوؤاتية: التدفقات وااللتزامات املالية

 االإنفاق العام
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

اال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساعدة االإمنائية الر�سميةاملبا�رش

تدفقات حتويالت 
العمال

ال�سحةالتعليم
البحث 

والتطوير
الأغرا�ص 
خدمة الدينع�سكرية

اإيرادات 
ال�رشائب

تكوين راأ�ص 
املال الثابت 

لكل فرداملجموعالتدفقات ال�سافيةاالإجمايل

خم�س�سة 
للقطاعات 
aلكل فرداملجموعاالجتماعية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل(

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

)الن�سبة من 
جمموع 

امل�ساعدة(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

2000–2007b2000–2007b2000–2007b2008200820082008200820082008200820082008

تنمية ب�رشية مرتفعة
..........16.737.89.9......3.63.7جزر البهاما43

3.1435......4.74.50.81.520.617.424.43.7ليتوانيا44

3.43.70.73.59.819.824.09.90.04.463.90.00�سيلي45

4.95.10.50.83.014.223.33.00.03.369.50.217االأرجنتني46

..........0.918.90.0..3.81.70.13.2الكويت47

1.8265......5.03.60.61.918.115.030.24.0التفيا48

....27.719.22.4171.552.8..5.11.21.81.4..اجلبل االأ�سود49

4.7436......4.43.80.51.59.317.931.16.9رومانيا50

20.427.66.90.689.731.32.3361..3.96.60.91.9كرواتيا51

2.85.90.41.34.717.218.76.90.110.059.10.332اأوروغواي52

d1.9..1.3....27.94.40.19.681.00.03 2.7اجلماهريية العربية الليبية53

3.84.30.20.07.29.322.210.40.18.450.70.958بنما54

0.09..19.34.80.00.0....5.72.70.08.2اململكة العربية ال�سعودية55

4.82.70.50.53.911.722.12.10.01.466.02.4247املك�سيك56

4.51.90.62.04.116.621.73.30.15.952.50.971ماليزيا57

5.3346......4.14.20.52.410.324.233.418.4بلغاريا58

25.925.33.80.19.163.20.582....4.22.70.1ترينيداد وتوباغو59

4.56.10.32.49.622.020.46.02.1142.451.511.1753�رشبيا60

5.24.91.01.52.025.532.73.60.211.481.30.746بيالرو�ص61

5.05.90.40.05.415.824.26.80.214.631.82.0134كو�ستاريكا62

2.72.50.11.14.115.426.13.20.416.157.91.985بريو63

2.01.317.332.47.63.0122.855.712.2476..2.92.9األبانيا64

0.443......3.93.51.13.54.115.722.04.3االحتاد الرو�سي65

2.82.50.21.229.212.731.311.00.321.243.00.112كازاخ�ستان66

1.91.00.23.80.716.720.10.00.627.139.93.4179اأذربيجان67

5.60.01.42.321.024.45.72.5128.062.014.8725..البو�سنة والهر�سك68

5.34.00.92.710.117.825.66.10.313.356.23.2125اأوكرانيا69

e1.484.50.416 4.83.00.72.71.07.325.80.60.0اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

3.54.70.21.85.119.723.96.32.3108.152.84.3199جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

3.62.00.40.21.718.224.64.11.286.321.52.3179موري�سيو�ص72

5.23.51.01.53.616.419.02.90.02.467.40.327الربازيل73

2.91.50.28.51.523.822.512.27.0203.627.55.7170جورجيا74

1.41.915.519.80.10.02.175.70.05..3.72.7فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

3.02.10.23.33.017.040.07.82.498.343.38.9345اأرمينيا76

23.81.80.517.153.85.2210..1.02.30.22.85.0اإكوادور77

1.18.222.925.514.02.181.419.05.8243..5.12.6بليز78

4.30.421.870.72.0109..3.95.10.23.73.412.6كولومبيا79

9.80.629.533.114.9811..6.22.40.10.67.925.4جامايكا80

7.23.01.01.35.622.825.36.51.346.438.54.9191تون�ص81

d5.40.35.912.218.325.69.33.5125.643.517.9642 4.9االأردن82

2.93.40.72.27.418.619.92.50.327.427.30.218تركيا83

4.33.60.13.00.846.527.01.60.29.249.01.364اجلزائر84

17.12.29.6257.070.335.8961..1.9....4.73.1تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
1.30.722.716.08.91.353.962.13.4143..6.22.8فيجي86

....6.55.30.13.674.0..1.2....1.4..تركمان�ستان87

0.63.315.918.26.30.315.543.57.8357..2.21.9اجلمهورية الدومينيكية88

d1.91.52.00.89.442.03.40.01.149.11.137 1.9ال�سني89

d0.54.613.915.03.51.138.155.717.2620 3.63.60.1ال�سلفادور90

2.00.23.63.114.225.31.91.836.228.47.3146..�رشي النكا91

42.70.728..0.3–4.92.70.21.56.316.527.43.6تايلند92

24.40.10.437.665.40.18..4.7....3.83.0غابون93

7.73.7195.230.10.14–25.1........3.6..�سورينام94

6.33.40.31.55.917.017.23.13.964.953.56.9118بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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تقرير التنمية الب�شرية 2010

البيئة املوؤاتية: التدفقات وااللتزامات املالية

 االإنفاق العام
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

اال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساعدة االإمنائية الر�سميةاملبا�رش

تدفقات حتويالت 
العمال

ال�سحةالتعليم
البحث 

والتطوير
الأغرا�ص 
خدمة الدينع�سكرية

اإيرادات 
ال�رشائب

تكوين راأ�ص 
املال الثابت 

لكل فرداملجموعالتدفقات ال�سافيةاالإجمايل

خم�س�سة 
للقطاعات 
aلكل فرداملجموعاالجتماعية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل(

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

)الن�سبة من 
جمموع 

امل�ساعدة(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

2000–2007b2000–2007b2000–2007b2008200820082008200820082008200820082008

4.02.40.10.82.912.519.62.00.821.442.03.181باراغواي96

2.61.30.10.86.614.114.70.80.00.734.111.2206الفلبني97

23.40.85.6377.035.80.959..8.14.30.42.70.5بوت�سوانا98

8.25.20.50.67.520.534.111.74.582.351.531.4522جمهورية مولدوفا99

1.423.235.713.04.893.739.43.876..5.13.50.2منغوليا100

3.82.40.22.31.915.422.45.90.816.537.05.4107م�رش101

....23.03.30.76.950.2..2.5....2.3..اأوزبك�ستان102

....35.9855.853.3............7.312.6ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

39.714.514.5217.854.624.1365..2.3....6.17.2غيانا104

27.223.46.12.498.066.30.26..3.5..6.53.2ناميبيا105

4.10.00.82.815.832.26.64.177.943.121.5392..هندورا�ص106

5.421.053.51.24.5175.047.80.210....8.16.4ملديف107

3.51.20.01.04.812.327.61.80.25.437.81.330اإندوني�سيا108

6.63.50.33.76.616.822.74.68.368.263.024.4234قريغيز�ستان109

5.13.61.01.31.727.723.23.50.423.166.80.317جنوب اأفريقيا110

16.43.10.36.450.71.541....3.4..4.91.6اجلمهورية العربية ال�سورية111

2.79.819.37.35.842.555.249.6372..3.51.10.1طاجيك�ستان112

36.010.62.929.635.77.984..5.32.80.22.41.5فييت نام113

5.71.70.63.44.827.533.12.81.439.047.67.8218املغرب114

3.14.50.00.74.317.029.49.511.5130.443.012.4144نيكاراغوا115

3.22.10.00.44.611.317.72.11.439.243.011.4326غواتيماال116

....0.357.080.0..28.2........0.61.7غينيا االإ�ستوائية117

0.52.023.946.613.312.8437.137.69.7311..5.73.4الراأ�ص االأخ�رش118

3.21.10.82.62.712.934.83.60.21.850.44.344الهند119

....9.5252.369.9..21.8....4.7..7.111.5تيمور -  لي�ستي120

1.727.616.50.42.557.658.03.586....7.93.8�سوازيلند121

2.30.80.00.43.810.137.14.110.079.844.70.00جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

d4.3....2.8..13.411.835.1439.879.33.241 2.2جزر �سليمان123

1.61.70.01.10.48.219.47.98.150.560.53.122كمبوديا124

2.90.80.72.61.89.820.43.30.99.355.14.342باك�ستان125

1.11.36.220.524.56.0139.515.80.14..1.81.7الكونغو126

18.926.3293.943.21.113....1.9....5.3..�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
1.91.318.919.40.34.035.351.95.644..7.02.0كينيا128

1.01.28.824.21.22.412.931.811.356..2.41.1بنغالدي�ص129

0.71.622.935.912.78.155.445.40.85..5.44.3غانا130

17.10.22.327.822.90.68..1.51.6..2.91.3الكامريون131

3..10.824.1....3.311.7....1.30.20.2ميامنار132

23.15.81.313.362.65.362..4.21.2..5.21.5اليمن133

1.11.517.320.71.89.674.048.54.131..3.62.5بنن134

2.92.70.11.10.311.435.615.69.544.040.50.11مدغ�سقر135

97.138.50.11..25.93.6..3.74.4..4.41.6موريتانيا136

0.44.147.261.30.22–0.412.721.018.1..2.6..بابوا غينيا اجلديدة137

2.01.310.421.10.05.625.146.221.695..3.82.0نيبال138

1.96.816.322.32.311.751.033.79.844..3.71.5توغو139

16.11.57.058.260.42.322..2.3....7.61.9جزر القمر140

12.43.60.11.61.858.928.313.47.071.071.927.0214لي�سوتو141

1.80.78.572.94.866....0.80.3..1.7..نيجرييا142

3.81.60.42.30.512.823.35.511.752.344.25.123اأوغندا143

5.13.20.11.61.416.130.25.38.186.642.99.7105ال�سنغال144

0.413.193.250.619.6143......0.0..1.2..هايتي145

12.42.00.520.569.10.15..3.02.3..2.62.0اأنغوال146

38.928.912.7142.240.33.536..3.72.8..8.75.5جيبوتي147

16.43.611.754.951.30.10..1.10.3..6.83.5جمهورية تنزانيا املتحدة148

1.54.715.610.11.72.729.945.60.89..4.61.0كوت ديفوار149
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امللحق الإح�صائي

البيئة املوؤاتية: التدفقات وااللتزامات املالية

 االإنفاق العام
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

اال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساعدة االإمنائية الر�سميةاملبا�رش

تدفقات حتويالت 
العمال

ال�سحةالتعليم
البحث 

والتطوير
الأغرا�ص 
خدمة الدينع�سكرية

اإيرادات 
ال�رشائب

تكوين راأ�ص 
املال الثابت 

لكل فرداملجموعالتدفقات ال�سافيةاالإجمايل

خم�س�سة 
للقطاعات 
aلكل فرداملجموعاالجتماعية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل(

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

)الن�سبة من 
جمموع 

امل�ساعدة(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

2000–2007b2000–2007b2000–2007b2008200820082008200820082008200820082008

1.43.60.02.01.317.122.76.68.486.058.30.55زامبيا150

24.88.912.856.515.78.240..3.3....2.02.6غامبيا151

24.12.321.195.760.51.57..1.50.4..4.14.9رواندا152

24.20.921.563.956.10.00..0.8....4.25.9مالوي153

20.24.64.657.627.55.575..0.8..1.30.3..ال�سودان154

....47.7..1.90.15.827.62.845.8..1.8..اأفغان�ستان155

15.510.17.632.433.01.97..4.2....1.70.6غينيا156

5.52.20.21.40.410.220.10.412.541.242.91.55اإثيوبيا157

0.219.266.053.17.727–2.40.310.814.7..3.81.4�سرياليون158

....1.61.86.211.66.113.258.030.9..1.31.4جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

1.90.815.623.31.511.475.851.53.927..3.82.9مايل160

4.63.40.11.40.612.520.81.712.665.641.40.64بوركينا فا�سو161

16.417.1185.0329.913.76.915..0.6135.2..2.72.8ليربيا162

....14.19.96.237.624.9..6.62.1..1.92.7ت�ساد163

d1.6....4.0..23.93.531.283.349.17.019 5.2غينيا - بي�ساو164

18.56.022.991.549.31.25..5.03.50.50.80.5موزامبيق165

16.40.343.963.035.40.30..4.03.7..7.25.2بوروندي166

0.511.518.92.711.341.345.21.55....3.72.8النيجر167

....1.20.51.46.26.323.98.615.625.146.8..جمهورية الكونغو الدميقراطية168

....49.035.1..21.03.0..7.3....4.64.1زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
73.720.80.791.382.91.0141........3.93.2اأنتيغوا وبربودا

....6.37.946.42.36.2125.446.5....5.13.3بوتان

....11.350.4............13.69.90.4كوبا

32.714.66.3312.415.41.362..5.4....4.83.9دومينيكا

10.62.28.728.654.10.51..0.9....2.01.5اإريرتيا

29.825.35.5300.435.64.3263..3.9....5.23.6غرينادا

0..18.1............5.4..1.9..العراق

13.9269.057.76.693............17.916.1كرييبا�ص

....9.111.2..............3.0..اجلمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

3.915.616.330.712.34.0259.945.324.51,712..2.03.9لبنان

....27.3887.043.6............12.314.3جزر مار�سال

......................2.9..موناكو

....3,124.039.4..................ناورو

25.71.20.0675.266.714.6160............االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

11.483.00.116..7.412.67.5..7.7..4.01.9ُعمان

....23.42,147.06.4............10.38.5باالو

8.822.241.616.19.1924.85.00.891....9.93.4�سانت كيت�ص ونيف�ص

d..5.2..25.910.52.0112.335.40.316 6.33.40.4�سانت لو�سيا

37.920.04.7243.633.31.8101..4.9..7.03.30.2�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

1.17.8219.264.525.8755....2.7....5.44.2�ساموا

..............22.4......6.1..�سان مارينو

5.03.60.41.312.626.028.343.71.6134.237.41.4138�سي�سيل

....84.716.8..................ال�سومال

....1,662.041.3..................توفالو

24.25.816.2398.636.91.230..0.8....6.92.7فانواتو

مالحظات
ت�سري البيانات اإىل تخ�سي�ص امل�ساعدة للبنى التحتية واخلدمات   .a

االجتماعية، مبا يف ذلك يف قطاعات ال�سحة، والتعليم، واملياه، 
وال�رشف ال�سحي، واحلكم، واملجتمع املدين، وغريها، كن�سبة من 

جمموع امل�ساعدات االإمنائية الر�سمية. تختلف املبالغ املخ�س�سة لكل بلد.

تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .b
منذ عام 1970، تعّهدت البلدان املتقدمة بتخ�سي�ص 0.7 يف املائة من   .c

دخلها القومي االإجمايل للم�ساعدة االإمنائية الر�سمية. واالأرقام   
الواردة بني قو�سني ت�سري اإىل امل�ساعدة االإمنائية الر�سمية املدفوعة   

من البلدان املانحة.  
تعود البيانات اإىل �سنة �سابقة لل�سنة املحّددة.  .d

e.  تعود البيانات اإىل عام 2007.

امل�سادر
.)2010a( العمود 1: معهد اليون�سكو لالإح�ساء

 .)2010g( االأعمدة 2 و3 و5 اإىل 8 و12 و13: البنك الدويل
 .)2010b( العمود 4: معهد �ستوكهومل لبحوث ال�سالم

االأعمدة 9 اإىل 11: جلنة امل�ساعدة االإمنائية التابعة ملنظمة التعاون 
.)2010a( والتنمية يف امليدان االقت�سادي
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2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
51610098....451.8280.094,7592.61.7294,114الرنويج1

155100100..9,6612,212..1,015.2831.247,3701.93.0اأ�سرتاليا2

182100100..921..129.9116.430,4391.22.735نيوزيلندا3

....193..14,591.414,591.446,3501.92.868227,05839,314الواليات املتحدة االأمريكية4

....182....1,919..267.6185.260,4603.53.6اآيرلندا5

................3.2......ليختن�ستاين6

307100100..871.0673.652,9631.92.03722,8964,903هولندا7

1759295..1,501.31,301.745,0701.92.21457,2161,389كندا8

481100100....479.0340.851,9501.61.5959,830ال�سويد9

....267..3,649.52,904.644,4461.91.718133,8628,353اأملانيا10

....551..0.131620,0488,173–4,910.84,358.538,4552.1اليابان11

100100....929.11,344.419,1155.63.11033,3818,727جمهورية كوريا12

42010099..491.9324.464,3271.11.01733,4991,182�سوي�رشا13

163100100..2,856.62,121.744,5081.81.917229,9016,188فرن�سا14

......202.1204.027,6521.91.7811,0059020.0اإ�رشائيل15

431100100..272.7192.351,3232.21.5235,919543فنلندا16

552100100......16.711.752,4792.54.913اآي�سلندا17

....165..504.2377.347,0852.02.24993,513982بلجيكا18

353100100....341.3202.462,1181.62.01682,133الدامنرك19

....144..15,0461,306..1,604.21,442.935,2152.13.2اأ�سبانيا20

4823........215.4306.530,8634.60.0184هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

9898....355.9329.931,6702.03.3892,55278اليونان22

137100100..2,303.11,871.738,4921.72.316216,8621,279اإيطاليا23

255100100....53.738.6109,9032.92.4201275لك�سمربغ24

31110098..413.5316.149,5992.22.01285,755421النم�سا25

....290..2,674.12,178.243,5411.93.017216,3216,284اململكة املتحدة26

....0.0361....181.9238.537,5975.01.3472�سنغافورة27

....183..215.5256.920,6730.22.51639,48727اجلمهورية الت�سيكية28

..........54.656.327,0192.44.41911,228�سلوفينيا29

................0.8......اأندورا30

....126..98.5119.718,2120.95.1893,59246�سلوفاكيا31

100100..0.0....5..4.2......االإمارات العربية املتحدة32

100100........4.32.5705......مالطة33

1919276..23.427.717,4540.74.31288161اإ�ستونيا34

7575........24.921.331,4103.42.8132قرب�ص35

217100100....154.7198.615,4082.25.52107,942هنغاريا36

....0.068....0.20.163......بروين دار ال�سالم37

..100..0.0....0.07.368......قطر38

......0.0......21.927.028,2401.01.8البحرين39

83100....243.5247.022,9232.52.9902,842347الربتغال40

1149299..527.9658.613,8452.72.48319,62779بولندا41

............14,4261.83.7372..3.7بربادو�ص42
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2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

تنمية ب�رشية مرتفعة
........1....2.2........جزر البهاما43

108100100..0.52.51241,7651–47.359.614,098ليتوانيا44

98..5,8981,3081.851..169.5242.410,0842.83.2�سيلي45

....35,7531322.836..328.5570.48,2361.210.3االأرجنتني46

......0.0....1.23.032–54,260..148.0الكويت47

....154....33.837.114,9081.36.11082,263التفيا48

................4.98.37,8590.0اجلبل االأ�سود49

7090100..10,7846..200.1289.39,3003.312.5رومانيا50

........69.378.315,6372.12.8512,7222كرواتيا51

9898..0.0..32.242.59,6542.29.51022,993اأوروغواي52

......00.0....0.5–1.3–93.2101.914,802اجلماهريية العربية الليبية53

....11.865......23.142.46,7932.82.1بنما54

......468.8590.819,0221.11.7102,7581,3830.8اململكة العربية ال�سعودية55

9892....1,088.11,549.510,2321.74.51826,677483املك�سيك56

....221.8383.78,2094.42.3281,6652,4440.7109ماليزيا57

....79..49.989.96,5463.36.3374,1592بلغاريا58

......490.0....24.133.518,1082.16.1ترينيداد وتوباغو59

..........4,058..0.716.6–50.177.66,811�رشبيا60

....81..60.3118.86,2301.220.2465,4911بيالرو�ص61

....110.065..29.750.76,5641.911.372كو�ستاريكا62

......129.1245.24,4771.12.362,02023022.5بريو63

9895......423..12.322.93,9112.22.9األبانيا64

....92..0.812.6584,1582,400–1,679.52,258.511,832االحتاد الرو�سي65

........133.4177.48,5130.28.3314,20516كازاخ�ستان66

100100....46.176.15,3151.110.0682,09912اأذربيجان67

..........431,016..18.530.54,90610.9البو�سنة والهر�سك68

1314862..1.99.82821,67663–180.4336.43,899اأوكرانيا69

......0.215.0107,335971.6......اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

....89....9.519.14,6641.32.354699جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

1910.077100100..9.315.77,3454.06.399موري�سيو�ص72

1,575.21,976.68,2052.27.32029,8171,8072.2369090الربازيل73

49090....12.821.42,9700.37.1291,513جورجيا74

....33621.193..314.2357.811,2460.120.6فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

....8....11.918.73,8730.73.825845اأرمينيا76

......58.2..54.7108.04,0562.27.015اإكوادور77

..............1.42.24,2182.13.2بليز78

91..243.8395.75,4162.05.9151,6631,1006.723كولومبيا79

......7.4....14.620.75,4380.311.4201جامايكا80

......1.0..40.382.13,9033.13.2122,218تون�ص81

10097..21.232.33,5961.64.292511410.0االأردن82

........734.9991.79,9422.418.6558,699481تركيا83

......166.5276.04,8451.12.853,572170.6اجلزائر84

..............0.30.42,6872.79.1تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
....53..96....3.63.74,2531.53.3فيجي86

....9..3,18111....15.333.43,0390.3تركمان�ستان87

..4.03970......45.580.84,5763.016.0اجلمهورية الدومينيكية88

4,327.07,903.23,2677.92.23660,80911,3860.6749496ال�سني89

....1814.738....22.141.73,6051.13.9ال�سلفادور90

......23.4..1,463..40.691.92,0133.411.0�رشي النكا91

......272.4544.54,0434.43.0354,4292,2890.6تايلند92

......14.521.110,0370.51.538106862.1غابون93
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2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

........28....3.03.85,8880.914.3�سورينام94

......16.741.41,7200.94.962,866922.7بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

......04.8....16.029.32,5611.58.7باراغواي96

....47927713.879..166.9317.11,8471.45.5الفلبني97

....13.426.16,9825.98.74888052.141بوت�سوانا98

..........6.010.61,6940.211.3381,156جمهورية مولدوفا99

1,810634.1209567..5.39.41,9912.38.1منغوليا100

9492..162.3442.01,9912.57.295,0631950.6م�رش101

........4,23072....0.4–27.972.51,023اأوزبك�ستان102

................0.30.32,3341.1ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

..............1.22.31,5131.66.6غيانا104

....065.728....8.813.64,1490.55.4ناميبيا105

......28.7......13.328.81,8231.47.9هندورا�ص106

................1.31.74,1355.0ملديف107

......510.7907.32,2464.39.3203,37039535.7اإندوني�سيا108

....1..4172..1.46.1–5.111.6958قريغيز�ستان109

....24,48776124.230..276.4492.25,6780.64.3جنوب اأفريقيا110

8895..55.294.22,6822.25.9212,139147.1اجلمهورية العربية ال�سورية111

........6165..2.513.0–5.113.0751طاجيك�ستان112

......90.6240.11,0514.27.1493,14729610.9فييت نام113

......88.9136.82,7692.41.9131,989552.8املغرب114

......28.2....0.28.614–6.615.21,163نيكاراغوا115

......19.7......39.065.12,8481.27.5غواتيماال116

..............18.522.328,1038.55.6غينيا االإ�ستوائية117

9070....2....1.61.63,1932.32.1الراأ�ص االأخ�رش118

..1,159.23,356.31,0173.64.81,00163,3271,23434.27199الهند119

......81.9......0.50.94531.05.2تيمور -  لي�ستي120

....24....300..2.85.72,4293.76.9�سوازيلند121

....343.53..5.513.28933.49.013جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

....11..1....0.61.31,2630.79.1كمبوديا123

85....10.428.47111.95.622650176.9جزر �سليمان124

..164.5421.39912.47.1347,79132039.85099باك�ستان125

......74.7..10.714.32,9662.03.15795الكونغو126

........0......0.20.31,0900.7�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
......30.460.17830.510.7111,91729584.6كينيا128

......2,8358459.3..79.6213.54971.86.7بنغالدي�ص129

......47.1..16.734.17131.116.425953غانا130

6550..23.441.91,2261.22.3119772670.2الكامريون131

..90..386.4..23.74........ميامنار132

....3362.04..26.655.31,1602.211.714اليمن133

....80.80..6.712.87710.63.017758بنن134

......8541285.8..1.210.8–9.520.1495مدغ�سقر135

6119....8890.67.517280..2.9موريتانيا136

....9..22....8.214.31,2531.85.9بابوا غينيا اجلديدة137

..70..755.9..12.631.84381.75.512نيبال138

......83.6......0.42.7–2.95.4449توغو139

................0.50.88240.1جزر القمر140

......82.9......1.63.27912.87.8لي�سوتو141

......207.1317.21,3701.012.9213,5281053.3نيجرييا142

8040..91.9..259..14.336.94530.96.0اأوغندا143

....060.69....13.321.91,0870.22.2ال�سنغال144

6080..60.8......0.618.0–7.211.1729هايتي145

....7171.62....84.9104.84,7141.447.0اأنغوال146
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2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

..........781....2.1–0.91.81,030جيبوتي147

2,600186.628020..20.553.74960.96.0جمهورية تنزانيا املتحدة148

......50.5..1.13.025639–23.434.01,137كوت ديفوار149

....1,273078.45..1.116.6–14.317.11,134زامبيا150

10075........0.82.34890.48.133غامبيا151

..100........4.510.04581.28.557رواندا152

......797287.6..4.311.92881.912.7مالوي153

..100..4,5784765.3..55.989.01,3531.98.2ال�سودان154

......85.6....10.632.03661.912.96اأفغان�ستان155

................3.810.43860.7غينيا156

....22885.15..25.670.13171.311.13اإثيوبيا157

................2.04.33520.2�سرياليون158

..............0.83.0–2.03.2458جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

............8.714.36881.42.21مايل160

......7.917.75222.02.934622090.6بوركينا فا�سو161

................2.0–0.81.5222ليربيا162

............8.414.67700.92.23ت�ساد163

..............0.40.82731.72.3غينيا - بي�ساو164

....3,116786.23..9.818.74402.211.5موزامبيق165

............0.38.548–1.23.1144بوروندي166

..0100......1.32.41–5.410.0364النيجر167

7590..88.7..4,007..3.026.9–11.720.2182جمهورية الكونغو الدميقراطية168

......2,583762.6..0.5497.7–......زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
................1.21.814,0483.7اأنتيغوا وبربودا

10020..........1.33.31,8694.54.4بوتان

98..5,076322.765............كوبا

..............0.40.64,8833.42.1دومينيكا

......69.0........1.73.23360.9اإريرتيا

..............0.60.96,1623.83.1غرينادا

......14.0..2,032............العراق

................0.10.21,4140.1كرييبا�ص

......74.3....21..........اجلمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

....0.054....67..29.349.46,9784.0لبنان

....0..0......0.1–2,655..0.2جزر مار�سال

............3,850..........موناكو

....10........3.9........االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

100100..3.6....3.42.316......ُعمان

................0.1–8,911..0.2باالو

..............0.50.811,0463.73.8�سانت كيت�ص ونيف�ص

..98..........1.01.75,8543.02.5�سانت لو�سيا

95100..........0.61.05,4803.93.2�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

........2....0.50.82,9261.46.1�ساموا

100100..........2.3........�سان مارينو

........27....0.81.99,5803.24.4�سي�سيل

................1.4–......ال�سومال

....14........0.60.92,5211.62.4فانواتو
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البيئة املوؤاتية: االقت�شاد والبنية التحتية

و�سائل االإعالمالبنية التحتية املاديةاالقت�ساد

الناجت املحلي االإجمايل
ن�سيب الفرد من الناجت 

املحلي االإجمايل
موؤ�رش اأ�سعار 

�سعة الطرقامل�ستهلك
ال�سكك 
احلديدية

النقل اجلوي 
)ال�سحن(

ال�سكان الذين 
ال يح�سلون 
على الكهرباء

ال�سحف 
تغطية االإذاعةاليومية

تغطية 
التلفزيون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)مبليارات 
الدوالرات(

)معادل القوة 
ال�رشائية 

باملليار دوالر 
اأمريكي(

)دوالر 
اأمريكي(

املتو�سط ال�سنوي 
ملعدل النمو       

)الن�سبة املئوية(

متو�سط التغري 
ال�سنوي          

)الن�سبة 
املئوية(

)الطرق 
بالكيلومرتات لكل 
كيلومرت مربع من 

)كيلومرت(االأرا�سي(

)مليون طن 
للكيلومرت 
)ن�سبة ال�سكان(الواحد(

)لكل 1,000 
)ن�سبة ال�سكان()ن�سبة ال�سكان(فرد(

2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقت�سادي
41,979.137,872.140,9762.4..3,838516,47992,753..254....

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�سادي

......2.2..6,060............

البلدان النامية
......15.2........1.1–1,357.11,951.64,774الدول العربية

................5,625.710,369.73,0321.7�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
..........176,175....3,414.54,852.78,3610.1اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

................4,202.95,963.97,5672.0اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
......36.9........1,469.64,151.89543.8جنوب اآ�سيا

................928.51,595.11,2332.7جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

....254....6,048518,300..42,652.438,697.140,7482.3تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
..........1,332289,531..8,552.411,832.18,9371.1تنمية ب�رشية مرتفعة

........17,542......7,635.815,560.32,2002.7تنمية ب�رشية متو�سطة
................0.4–771.21,425.9781تنمية ب�رشية منخف�سة

................503.21,000.86642.0اأقل البلدان منوًا

................60,042.168,323.99,1202.1العامل

مالحظات
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .a

امل�سادر
.)2010g( االأعمدة 1 اإىل 3 و6 اإىل 8: البنك الدويل

العمود 4:  ا�ستندت احل�سابات اإىل البنك الدويل )2010g(، و�سندوق النقد 
 .)2010a( الدويل

العمود 5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات موؤ�رش اأ�سعار امل�ستهلك من البنك 
.)2010g( الدويل

العمود 9: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات ال�سكان املحرومني من الكهرباء 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2009(، وبيانات ال�سكان من اإدارة 

.)2009d( ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة
.)2010b( االأعمدة 10 اإىل 12:  معهد اليون�سكو لالإح�ساء 
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جلدول
ا

احل�صول على تكنولوجيا املعلومات 
والت�صالت 17
اإمكانية احل�سول على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وكلفتهاال�سبكة الدولية للمعلومات )االإنرتنت(الهواتف

امل�سرتكون يف الهاتف النقال 
والثابت

ال�سكان الذين 
ت�سملهم �سبكة 
امل�ستخدمونالهاتف النّقال

امل�سرتكون يف 
خدمات احلزمة 

العري�سة 
aلالإنرتنت

احلوا�سيب 
ال�سخ�سية

ر�سم
اال�سرتاك

يف الهاتف 
النقال

ر�سم
اال�سرتاك يف 

الهاتف
الثابت

�سعر املكاملة 
املحلية من اخلط 

الثابت ملدة 3 
دقائق

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100 

ن�سمة(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)لكل 100 ن�سمة()الن�سبة املئوية(عدد ال�سكان(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)بال�سنت()دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي()لكل 100 ن�سمة()لكل 100 ن�سمة(عدد ال�سكان(
20082000–2008200820082000–200820082006–2008b2006–2008b2006–2008b2006–2008b

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
33.362.717.6175.522 82.5228.. 15027الرنويج1

24.349.525..24.4 9970.866 14766اأ�سرتاليا2

c 21.653.024.636.60 9771.464 14987نيوزيلندا3

23.578.70.039.024 10075.987 14041الواليات املتحدة االأمريكية4

20.158.114.5178.511 9962.7310 17177اآيرلندا5

33.135.515..55.0 9566.096 15078ليختن�ستاين6

35.190.914.669.610 9887.0106 17036هولندا7

c 29.694.40.092.80 9875.394 12137كندا8

41.287.815.2102.48 9887.7100 17634ال�سويد9

27.565.514.687.812 9975.5151 19160اأملانيا10

..0.0373.8..23.7 10075.2152 12423اليابان11

32.158.10.054.40 9475.894 13827جمهورية كوريا12

34.297.645.239.723 10075.966 18037�سوي�رشا13

28.565.222.080.520 9967.9396 14946فرن�سا14

..57.656.3..23.9 10047.9175 16765اإ�رشائيل15

26.2142.922..30.5 10082.5127 16029فنلندا16

32.953.128.433.07 9990.0127 16930اآي�سلندا17

12.596.624..28.0 10068.1142 15252بلجيكا18

37.155.119.4186.314 11483.3118 17029الدامنرك19

20.240.00.0117.610 9955.4349 15365اأ�سبانيا20

c 0.00..28.169.3 10067.0152 22567هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

13.59.47.351.113 10043.1379 17669اليونان22

13.2140.616..18.9 10041.888 18660اإيطاليا23

29.867.70.084.210 10079.2280 19872لك�سمربغ24

0.0244.514..20.7 9971.2120 16940النم�سا25

28.280.20.0229.813 10076.0195 18040اململكة املتحدة26

21.776.05.037.82 10069.6148 17068�سنغافورة27

0.034.820..17.1 10057.8500 15494اجلمهورية الت�سيكية28

21.242.725.4130.912 10055.7275 15253�سلوفينيا29

..52.8....24.5 ..9970.5 ....اأندورا30

11.258.214.055.748 10066.0604 122125�سلوفاكيا31

12.433.144.949.03 10065.2282 242344االإمارات العربية املتحدة32

0.034.63..24.8 10048.3287 15295مالطة33

23.725.54.70.013 10066.2127 225180اإ�ستونيا34

16.438.337.5147.17 10038.8179 163113قرب�ص35

17.525.67.5196.126 9958.5719 153122هنغاريا36

35.36....3.6 55.3623.. 115158بروين دار ال�سالم37

..8.115.754.954.9 10034.01,353 152593قطر38

14.274.616.053.25 10051.9907 214341البحرين39

126.218..15.318.2 9942.1168 17974الربتغال40

12.616.92.196.719 9949.0567 141203بولندا41

c 25.049.00..64.8 10073.71,780 218265بربادو�ص42
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احل�شول على تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

اإمكانية احل�سول على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وكلفتهاال�سبكة الدولية للمعلومات )االإنرتنت(الهواتف

امل�سرتكون يف الهاتف النقال 
والثابت

ال�سكان الذين 
ت�سملهم �سبكة 
امل�ستخدمونالهاتف النّقال

امل�سرتكون يف 
خدمات احلزمة 

العري�سة 
aلالإنرتنت

احلوا�سيب 
ال�سخ�سية

ر�سم
اال�سرتاك

يف الهاتف 
النقال

ر�سم
اال�سرتاك يف 

الهاتف
الثابت

�سعر املكاملة 
املحلية من اخلط 

الثابت ملدة 3 
دقائق

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100 

ن�سمة(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)لكل 100 ن�سمة()الن�سبة املئوية(عدد ال�سكان(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)بال�سنت()دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي()لكل 100 ن�سمة()لكل 100 ن�سمة(عدد ال�سكان(
20082000–2008200820082000–200820082006–2008b2006–2008b2006–2008b2006–2008b

تنمية ب�رشية مرتفعة
....50.0..10.1 10031.5711 145236جزر البهاما43

17.824.52.1106.115 10054.4703 173235ليتوانيا44

1.992.19..8.5 10032.5113 109173�سيلي45

48.447.72..8.0 9428.1331 141291االأرجنتني46

c 17.3130.10..1.4 10036.7601 126284الكويت47

14..8.932.82.0 9960.4809 127152التفيا48

100..7.3..10.0 ..9947.2 ..176اجلبل االأ�سود49

11.719.35.60.023 9828.8679 137364رومانيا50

20.3123.613..11.9 10050.5632 175176كرواتيا51

46.152.110..7.3 10040.2282 134233اأوروغواي52

..3.838.1..0.2 715.13,130 93809اجلماهريية العربية الليبية53

5.82.830.030.69 8327.5383 131429بنما54

4.268.326.780.04 9831.51,612 163837اململكة العربية ال�سعودية55

7.014.10.0116.815 10022.2368 90265املك�سيك56

4.923.12.515.04 9255.8203 118228ماليزيا57

18.012..11.111.0 10034.7517 166252بلغاريا58

4.613.20.023.912 10017.0127 136279ترينيداد وتوباغو59

4.619.33.689.71 ..9344.9 ..173�رشبيا60

1.528.21..4.9 9932.11,553 122321بيالرو�ص61

5.539.72..2.4 6932.3540 74199كو�ستاريكا62

13.7122.15..2.5 9524.7791 83697بريو63

2.04.60.0143.04 9923.921,329 ....األبانيا64

6.613.39.6281.73 9531.91,450 172587االحتاد الرو�سي65

5.7117.31..4.3 9410.91,582 117791كازاخ�ستان66

c 0.78.04.997.30 9928.220,206 91541اأذربيجان67

5.06.411.252.67 9934.73,169 112382البو�سنة والهر�سك68

3.54.622.931.63 10010.51,294 149513اأوكرانيا69

0.410.430.8106.11 9532.03,483 94532اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

8.936.814.334.97 10041.51,596 145375جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

7.217.43.540.48 9922.2225 110204موري�سيو�ص72

18.762.715..5.3 9137.51,341 100254الربازيل73

2.227.26.7120.724 9823.84,352 78379جورجيا74

2.331.09..4.7 9025.7776 120319فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

3.339.25..0.2 886.2378 120572اأرمينيا76

0.313.05.067.23 8428.82,057 100688اإكوادور77

2.615.325.050.011 10.6110.. 59237بليز78

4.211.20.036.613 8338.51,874 110423كولومبيا79

0.09.13..3.6 10157.31,856 113259جامايكا80

2.29.84.116.22 10027.1973 95813تون�ص81

2.27.20.050.56 9927.01,187 99494االأردن82

16.85.813..7.8 10034.4916 113141تركيا83

7.746.57..1.4 8211.92,633 ....اجلزائر84

8.561.89..0.7 908.1250 73669تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
6.257.78..1.9 6512.2758 86415فيجي86

........0.1 141.51,150 32334تركمان�ستان87

0.728.910..2.3 21.6556.. 82412اجلمهورية الدومينيكية88

3..6.25.69.9 9722.51,233 74329ال�سني89

0.040.06..2.0 9510.6829 131486ال�سلفادور90

5.5129.25..0.5 955.8850 721,104�رشي النكا91

1.5119.69..1.4 3823.9600 102698تايلند92

104.115..0.23.4 796.2500 92734غابون93

....0.0..1.1 9.7327.. 97328�سورينام94

0.041.47..0.7 4610.8775 57405بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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احل�شول على تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

اإمكانية احل�سول على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وكلفتهاال�سبكة الدولية للمعلومات )االإنرتنت(الهواتف

امل�سرتكون يف الهاتف النقال 
والثابت

ال�سكان الذين 
ت�سملهم �سبكة 
امل�ستخدمونالهاتف النّقال

امل�سرتكون يف 
خدمات احلزمة 

العري�سة 
aلالإنرتنت

احلوا�سيب 
ال�سخ�سية

ر�سم
اال�سرتاك

يف الهاتف 
النقال

ر�سم
اال�سرتاك يف 

الهاتف
الثابت

�سعر املكاملة 
املحلية من اخلط 

الثابت ملدة 3 
دقائق

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100 

ن�سمة(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)لكل 100 ن�سمة()الن�سبة املئوية(عدد ال�سكان(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)بال�سنت()دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي()لكل 100 ن�سمة()لكل 100 ن�سمة(عدد ال�سكان(
20082000–2008200820082000–200820082006–2008b2006–2008b2006–2008b2006–2008b

80.27....1.4 14.32,136.. 103484باراغواي96

c 1.27.20.944.90 996.2265 80659الفلبني97

0.56.22.937.117 996.2140 85355بوت�سوانا98

3.211.44.3173.23 9823.41,516 97389جمهورية مولدوفا99

..43.8..1.424.6 6612.51,000 74622منغوليا100

0.93.94.074.02 9516.62,916 65678م�رش101

..0.23.17.012.0 939.01,938 53746اأوزبك�ستان102

c 50.024.00..0.1 14.5300.. 39343ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

22.12.50..0.3 ..26.9.. ....غيانا104

0.023.95.935.518 955.3278 56520ناميبيا105

2.55.025.88.. 9013.11,177 961,450هندورا�ص106

5.220.27.7134.46 10023.51,096 1581,405ملديف107

3....0.22.0 907.9847 751,555اإندوني�سيا108

10.079.78..0.1 2416.11,576 74927قريغيز�ستان109

18.051.518..0.9 1008.675 102272جنوب اأفريقيا110

..0.18.85.728.7 9617.312,156 52547اجلمهورية العربية ال�سورية111

....3.7..0.1 8.819,900.. 581,703طاجيك�ستان112

2.49.53.125.02 7024.210,286 1162,881فييت نام113

1.55.72.677.426 9833.05,121 82585املغرب114

101.84....0.6 3.3270.. 601,242نيكاراغوا115

13.382.79..0.6 7614.32,350 120969غواتيماال116

........0.0 1.81,614.. 543,107غينيا االإ�ستوائية117

1.514.026.629.16 9620.61,185 70370الراأ�ص االأخ�رش118

0.53.22.36.92 614.5850 34979الهند119

20.036.231..0.0 ...... ....تيمور -  لي�ستي120

0.13.711.525.85 916.9700 49788�سوازيلند121

5.236.47..0.1 8.58,691.. 353,914جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

....36.2..0.3 2.0400.. 7330جزر �سليمان123

0.10.410.150.63 870.51,133 292,551كمبوديا124

7.110.73..0.1 ..9011.1 562,632باك�ستان125

.......... 534.319,275 511,888الكونغو126

29.511....0.5 2015.5282 351,129�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
34.733.212..0.0 838.73,260 433,848كينيا128

0.02.32.229.21 900.3456 295,870بنغالدي�ص129

0.11.17.042.816 734.33,223 503,319غانا130

5.689.325.... 583.81,712 333,107الكامريون131

......0.00.9 ..100.2 2314ميامنار132

2.86.085.11.. 681.62,367 211,172اليمن133

0.00.75.6215.73 801.8967 413,255بنن134

2.034.535..0.0 231.7954 264,134مدغ�سقر135

0.24.511.118.522 621.91,100 676,227موريتانيا136

0.03.74.... 1.8167.. 10799بابوا غينيا اجلديدة137

7.225.81..0.0 101.7898 171,706نيبال138

3.3111.714..0.0 855.4250 261,722توغو139

0.0120.615.... 403.61,441 191,706جزر القمر140

6.140.818..0.0 553.61,733 321,375لي�سوتو141

84.475.914..0.0 8315.929,878 4310,921نيجرييا142

0.01.74.169.721 1007.96,150 284,526اأوغندا143

5.622.322..0.4 858.42,450 461,134ال�سنغال144

......5.1.. 10.14,900.. 332,495هايتي145

60.027..0.10.6 403.13,567 387,493اأنغوال146

0.33.828.156.28 852.31,253 151,186جيبوتي147

5.816.722..0.0 651.21,200 314,522جمهورية تنزانيا املتحدة148

19.122.320..0.1 593.21,550 521,367كوت ديفوار149

13.370....0.0 505.53,400 291,892زامبيا150
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احل�شول على تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

اإمكانية احل�سول على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وكلفتهاال�سبكة الدولية للمعلومات )االإنرتنت(الهواتف

امل�سرتكون يف الهاتف النقال 
والثابت

ال�سكان الذين 
ت�سملهم �سبكة 
امل�ستخدمونالهاتف النّقال

امل�سرتكون يف 
خدمات احلزمة 

العري�سة 
aلالإنرتنت

احلوا�سيب 
ال�سخ�سية

ر�سم
اال�سرتاك

يف الهاتف 
النقال

ر�سم
اال�سرتاك يف 

الهاتف
الثابت

�سعر املكاملة 
املحلية من اخلط 

الثابت ملدة 3 
دقائق

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100 

ن�سمة(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)لكل 100 ن�سمة()الن�سبة املئوية(عدد ال�سكان(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)بال�سنت()دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي()لكل 100 ن�سمة()لكل 100 ن�سمة(عدد ال�سكان(
20082000–2008200820082000–200820082006–2008b2006–2008b2006–2008b2006–2008b

28.07..0.03.5 856.9852 733,023غامبيا151

0.00.33.246.518 923.15,900 142,268رواندا152

7..3.1..0.0 932.12,007 131,949مالوي153

0.110.72.40.06 6610.246,567 302,916ال�سودان154

0.424.831.441.. ..751.7 ....اأفغان�ستان155

..36.9...... 800.91,025 395,713غينيا156

0.747.731.82.. 100.43,500 41,042اإثيوبيا157

.......... 700.3178 193,264�سرياليون158

2.279.113.... 190.4850 41,050جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

0.00.82.286.312 221.61,233 286,994مايل160

0.00.66.755.814 610.91,456 183,337بوركينا فا�سو161

.......... 0.53,900.. 198,851ليربيا162

..101.6...... 241.24,233 1711,460ت�ساد163

.......... 652.41,137 324,438غينيا - بي�ساو164

0.218.826..0.1 441.61,650 203,178موزامبيق165

..0.92.99.7.. 800.81,200 61,307بوروندي166

11.233.517.... 450.51,900 138,801النيجر167

.......... ...... ....جمهورية الكونغو الدميقراطية168

......0.17.6 7511.42,742 16288زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..68.5..14.520.7 10075.01,200 202190اأنتيغوا وبربودا

0.32.51.713.83 216.61,900 411,869بوتان

....0.05.6120.0 7712.92,317 13190كوبا

55.67....15.4 37.6338.. 161370دومينيكا

1.091.165.04.. 804.13,900 3388اإريرتيا

13.085.26..9.8 23.2484.. 86148غرينادا

159.41...... ..721.0 612,652العراق

.......... 2.133.. 537كرييبا�ص

3........ ..00.0 5136جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

5.010.247.029.98 10022.5215 5265لبنان

.......... 3.7175.. 921جزر مار�سال

........41.9 ...... ....موناكو

........2.4 959.0922 38236االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

1.216.926.026.065 9620.0559 125810ُعمان

........0.5 ....95 ..96باالو

........21.7 32.5492.. 204334�سانت كيت�ص ونيف�ص

0.046.36..9.1 58.81,142.. 124307�سانت لو�سيا

0.037.07..8.6 10060.51,786 140461�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

0.12.317.620.26 5.0800.. 851,287�ساموا

141.46..15.779.0 ..9854.8 ..146�سان مارينو

4.121.69.155.48 9839.0445 133140�سي�سيل

.......... 1.1580.. 8592ال�سومال

..75.3....4.6 ...... ....توفالو

45.288.830..0.1 507.3325 20562فانواتو

مالحظات
عدد اال�سرتاكات يف اخلطوط الرقمية، اأو املودم اأو اأي حزمة عري�سة  .a

ثابتة اأخرى لكل 100 �سخ�ص. وي�سمل خط اال�سرتاك الرقمي/  
و�سالت اخلط التناظري ب�رشعة 56 كيلوبيت يف الثانية وما فوق.   

تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحددة.  .b
املكاملات املحلية جمانية.  .c

امل�سادر
العمود 1: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات عدد امل�سرتكني يف الهاتف 

    .)2010c( النّقال والهاتف الثابت من البنك الدويل
العمودان 2 و5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات عدد امل�سرتكني يف الهاتف 

النّقال والهاتف الثابت من البنك الدويل )2010c(، وبيانات ال�سكان من 
.)2009d( اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة

االأعمدة 3 و6 اإىل 10: االحتاد الدويل لالت�ساالت )2009(.
 .)2010c( العمود 4: البنك الدويل




