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رصد التنمية البشرية: تعظيم خيارات الشعوب . . .

تنمية بشرية مرتفعة
0.96579.6e ..f 10038,4540.910.990.993النرويج1
0.96080.9e ..g 9633,0510.930.980.973آيسلندا2
0.95780.5e ..f 11330,3310.920.990.9511أستراليا3
–0.95677.9e ..9938,8270.880.991.001آيرلندا4
0.95180.3e ..9629,5410.920.980.9511السويد5
0.95080.2e ..g, h 9331,2630.920.970.964كندا6
0.94982.2e ..8529,2510.950.940.9511اليابان7
–0.94877.5e ..9339,6760.880.971.006الواليات المتحدة8
–0.94780.7e ..8633,0400.930.950.973سويسرا9

–0.94778.5e ..9831,7890.890.990.961هولندا10
0.94778.7e ..f 10029,9510.890.990.954فنلندا11
–0.94578.6e ..h, i 85j 69,9610.890.941.0011لكسمبرغ12
–0.94579.1e ..9531,0960.900.980.962بلجيكا13
–0.94479.2e ..9132,2760.900.960.967النمسا14
–0.94377.3e ..f 10131,9140.870.990.967الدانمرك15
0.94279.6e ..9329,3000.910.970.951فرنسا16
0.94080.2e 98.48928,1800.920.960.943إيطاليا17
–0.94078.5e ..g 9330,8210.890.970.965المملكة المتحدة18
0.93879.7e, k 98.09625,0470.910.980.923إسبانيا19
0.93679.3e ..f 10023,4130.900.990.915نيوزيلندا20
–0.93278.9e ..g 8928,3030.900.960.942ألمانيا21
–0.92781.8l ..7730,8220.950.880.9610هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
0.92780.097.19024,3820.920.950.920إسرائيل23
0.92178.3e 96.09322,2050.890.970.903اليونان24
–0.91678.992.5m 8728,0770.900.910.944سنغافورة25
0.91277.3e, k 98.09520,4990.870.980.895جمهورية كوريا26
0.91076.6e, l ..9520,9390.860.980.891سلوفينيا27
0.90477.5e, k 92.08919,6290.870.960.885البرتغال28
–0.90378.796.8g 7922,8050.900.910.913قبرص29
0.88575.7e ..8119,4080.850.930.884الجمهورية التشيكية30
0.87975.3e, h, l ..h 89h, n 15,7200.840.960.8410بربادوس31
0.87578.6o 87.98118,8790.890.860.875مالطة32
0.87177.193.3g 73p 19,3840.870.870.882الكويت33
0.87176.692.7g 77h, q 19,2100.860.880.882بروني دار السالم34
0.86973.0e, l ..8716,8140.800.950.864هنغاريا35
0.86374.697.2h 8913,2980.830.950.8210األرجنتين36
0.86274.6e, l ..8612,9740.830.950.8111بولندا37
0.85978.195.78110,8740.890.910.7818شيلي38
–0.85974.586.5g 8520,7580.820.860.8910البحرين39
0.85871.6e 99.89214,5550.780.970.834إستونيا40
0.85772.5e 99.69213,1070.790.970.816ليتوانيا41
0.85674.3e, k 100.07714,6230.820.920.831سلوفاكيا42
0.85175.6l ..g, h 899,4210.840.950.7619أوروغواي43
0.84675.298.1h 7312,1910.840.900.807كرواتيا44
0.84571.8e 99.79011,6530.780.960.799التفيا45
–0.84473.089.076h, r 19,8440.800.850.8814قطر46
–0.842h, m 72.791.8g 8016,6520.800.880.857سيشيل47
0.84178.394.972p 9,4810.890.870.7613كوستاريكا48
–0.83978.3l ..g, h 60p 24,0560.890.710.9225اإلمارات العربية المتحدة49
0.82677.6e 99.8h 80s ..0.880.930.6743كوبا50
–0.825h, m, t 70.0m 97.8g 80h 12,7020.750.920.812سانت كيتس ونيفس51
–0.82570.2l ..g 66h 17,8430.750.860.8714جزر البهاما52
0.82175.391.0759,8030.840.860.777المكسيك53

دليل التنمية البشرية

a الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

قيمة دليل التنمية 
البشرية

العمر المتوقع 
عند الوالدة
(باألعوام)

معدل اإللمام 
بالقراءة والكتابة 

b لدى البالغين
(% من عمر 
15 فما فوق)

مجموع نسب 
االلتحاق اإلجمالية 
بالمدارس االبتدائية 
والثانوية والعليا

(%)

الناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد
(تعادل القوة 

الشرائية بالدوالر 
دليل العمر األمريكي)

دليل التعليمالمتوقع
دليل الناتج 

المحلي اإلجمالي

الترتيب حسب الناتج 
المحلي اإلجمالي 
للفرد (تعادل القوة 
الشرائية بالدوالر 
األمريكي) ناقص 

الترتيب حسب دليل 
d التنمية البشرية 200420042004c 20042004
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دليل التنمية البشرية

0.81672.498.2818,0780.790.920.7312بلغاريا54
0.81572.4o 98.9g 80p 7,8700.790.930.7313تونغا55
–0.81074.381.4g 6815,2590.820.770.8414عمان56
–0.80969.8l ..g 6712,1820.750.880.805ترينيداد وتوباغو57
0.80975.091.9807,2780.830.880.7218بنما58
–0.808h, m, t 73.9h, u 85.8h, m 6912,5860.820.800.819أنتيغوا وبربودا59
0.80571.597.3758,4800.780.900.743رومانيا60
–0.80573.488.7h 7310,2760.810.840.774ماليزيا61
0.80074.396.7h, v 677,0320.820.870.7116البوسنة والهرسك62
–0.80072.484.4g 7412,0270.790.810.8010موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
0.79873.8l ..g, h 94h, w 7,5700.810.860.727الجماهيرية العربية الليبية64
–0.79765.2e 99.4g 889,9020.670.950.776االتحاد الروسي65
0.79673.996.1706,6100.820.870.7016جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
0.79468.2e, o 99.6886,9700.720.950.7112بيالروس67
0.793h, u 75.6h, u 88.0g 835,6430.840.860.6727دومينيكا68
–0.79270.888.6h 868,1950.760.880.745البرازيل69
0.79072.692.873p 7,2560.790.860.727كولومبيا70
0.79072.6h, u 94.8766,3240.790.890.6916سانت لوسيا71
0.78473.093.0g, h 746,0430.800.870.6817جمهورية فنزويال البوليفارية72
0.78473.998.7h 684,9780.820.880.6526ألبانيا73
–0.78470.392.6748,0900.750.860.739تايلند74
0.77870.5l ..g 745,6130.760.900.6722ساموا (الغربية)75
–0.77772.079.459p 13,8250.780.720.8231المملكة العربية السعودية76
0.77466.1e 99.4856,3940.690.940.699أوكرانيا77
0.77472.2l ..845,8370.790.860.6813لبنان78
–0.77463.4e, o 99.5917,4400.640.960.725كازاخستان79
0.76871.6e 99.4744,1010.780.910.6232أرمينيا80
0.76871.990.970x 5,8960.780.840.689الصين81
0.76770.287.7g 865,6780.750.870.6712بيرو82
0.76574.591.0y ..3,9630.820.860.6130إكوادور83
0.76370.792.6824,6140.760.890.6419الفلبين84
–0.762h, u 65.3u 96.0g 738,0210.670.880.7318غرينادا85
0.76071.689.9794,6880.780.860.6416األردن86
–0.76073.574.3757,7680.810.750.7318تونس87
–0.75971.3u 88.1686,3980.770.810.693سانت فنسنت وجزر غرينادين88
–0.75969.389.6g, h 72p, z ..0.740.840.705سورينام89
–0.75868.0l ..g 756,0660.720.870.692فيجي90
0.75771.2l ..g, h 70p 4,8130.770.860.659باراغواي91
–0.75768.987.4697,7530.730.810.7322تركيا92
0.75574.390.7g 634,3900.820.810.6313سري النكا93
–0.75167.587.0g 74p 7,4490.710.830.7221الجمهورية الدومينيكية94
–0.75171.8h, u 75.1816,7470.780.770.7015بليز95
–0.74670.777.0g 727,5250.760.750.7224جمهورية إيران اإلسالمية96
0.74370.6e, k, aa 100.0752,8440.760.910.5623جورجيا97
0.73967.096.3g 69h, p, z ..0.700.870.653ملديف98
0.73667.0o 98.8684,1530.700.890.6212أذربيجان99

0.73672.792.4g 81ab ..0.800.890.5326األراضي الفلسطينية المحتلة100
–0.72971.1l ..g 70p 5,0410.770.760.653السلفادور101
–0.72871.469.973p 6,6030.770.710.7019الجزائر102
0.72563.6h, u 96.5h 76p 4,4390.640.900.632غيانا103
0.72470.7o 79.9g 774,1630.760.790.626جامايكا104
–0.72462.5o 98.8y ..h 4,5840.630.910.641تركمانستان105
–0.72270.7l ..67p 5,7270.760.730.6814الرأس األخضر106
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معدل اإللمام 
بالقراءة والكتابة 

b لدى البالغين
 من عمر %)
(15 فما فوق

مجموع نسب 
االلتحاق اإلجمالية 
بالمدارس االبتدائية 
والثانوية والعليا

(%)

الناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد
 تعادل القوة)

 الشرائية بالدوالر
 دليل العمر(األمريكي

دليل التعليمالمتوقع
 دليل الناتج

المحلي اإلجمالي

الترتيب حسب الناتج 
المحلي اإلجمالي 
للفرد (تعادل القوة 
الشرائية بالدوالر 
األمريكي) ناقص 
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االلتحاق اإلجمالية 
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(%)
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اإلجمالي للفرد
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الشرائية بالدوالر 
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دليل التعليمالمتوقع
دليل الناتج 

المحلي اإلجمالي

الترتيب حسب الناتج 
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الشرائية بالدوالر 
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1

0.71673.679.6g 633,6100.810.740.608الجمهورية العربية السورية107
0.71167.290.4683,6090.700.830.608إندونيسيا108
0.70970.8o 90.3g 632,7450.760.810.5512فيتنام109
0.70567.1o 98.7781,9350.700.920.4932قيرغيزستان110
–0.70270.271.4g 764,2110.750.730.622مصر111
0.69870.076.7g 70p 3,6340.750.750.602نيكاراغوا112
0.69666.6e, l ..g 741,8690.690.910.4932أوزبكستان113
0.69468.198.4g 701,7290.720.890.4833جمهورية مولدوفا114
0.69264.486.7g 872,7200.660.870.557بوليفيا115
0.69164.597.8772,0560.660.910.5018منغوليا116
0.68368.180.0g 71p 2,8760.720.770.562هندوراس117
–0.67367.669.1g 66p 4,3130.710.680.6311غواتيماال118
–0.67068.9o 74.0g 64p 3,0510.730.710.571فانواتو119
–0.65342.887.0g, h 58h, p 20,5100.300.770.8990غينيا االستوائية120
–0.65347.0o 82.4h 77p 11,1920.370.800.7966جنوب أفريقيا121
0.65263.7e 99.5711,2020.650.900.4134طاجيكستان122
–0.64070.052.3584,3090.750.540.6315المغرب123
–0.63354.0k 71.0g, h 726,6230.480.710.7043غابون124
–0.62647.285.0h 67p 7,4180.370.790.7250ناميبيا125
–0.61163.661.0g 62p 3,1390.640.610.589الهند126
0.60763.2h, m 83.163h, r 1,2310.640.760.4228سان تومي وبرينسيبي127
0.59262.6h, m 76.6g, h 47p 1,8140.630.670.4818جزر سليمان128
–0.58356.573.6h 60p 2,4230.520.690.534كمبوديا129
0.58160.589.9g 49h, w 1,0270.590.760.3933ميانمار130
–0.57034.981.2g 719,9450.160.780.7773بوتسوانا131
0.55663.7l ..g 46p 1,9430.640.530.508جزر القمر132
0.55355.168.7611,9540.500.660.505جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
–0.53963.449.9382,2250.640.460.526باكستان134
0.53863.4k 47.0y ..h, r 1,9690.640.480.502بوتان135
–0.53257.057.9g 47p 2,2400.530.540.529غانا136
0.53063.3l ..h 571,8700.640.460.497بنغالديش137
0.52762.148.6h 571,4900.620.510.4513نيبال138
–0.52355.757.3g, h 41p 2,5430.510.520.5415بابوا غينيا الجديدة139
0.52052.3l ..g 529780.460.720.3825الكونغو140
141ac 0.51656.560.9السودانg 37p 1,9490.530.530.502–
0.51256.0h, m 58.6g, h 72ad ..0.520.630.3920تيمور - ليشته142
0.50955.670.7g 578570.510.660.3626مدغشقر143
–0.50645.767.9g 622,1740.340.660.5113الكاميرون144
0.50248.466.866p 1,4780.390.670.457أوغندا145
–0.50031.379.6g, h 585,6380.100.720.6750سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
0.49554.553.2g 55p 1,5360.490.540.463توغو147
–0.49452.9l ..24p 1,9930.470.520.5013جيبوتي148
–0.49435.282.2g 66p 2,6190.170.770.5426ليسوتو149
0.49261.1l ..g 558790.600.510.3618اليمن150
–0.49136.6l ..g, h 522,0650.190.770.5118زمبابوي151
0.49147.573.6g 601,1400.370.690.417كينيا152
–0.48653.151.246p 1,9400.470.490.4912موريتانيا153
–0.48252.0l ..y ..h, p 1,8920.450.500.4911هايتي154
–0.47956.1l ..g 50p 1,9910.520.420.5019غامبيا155
–0.46056.039.3g 381,7130.520.390.478السنغال156
0.45454.3l ..35p 9770.490.500.389إريتريا157
–0.45044.264.952p 1,2630.320.610.425رواندا158
–0.44843.4l ..g 551,1540.310.630.411نيجيريا159
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a الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

قيمة دليل التنمية 
البشرية

العمر المتوقع 
عند الوالدة
(باألعوام)

معدل اإللمام 
بالقراءة والكتابة 
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(% من عمر 
15 فما فوق)

مجموع نسب 
االلتحاق اإلجمالية 
بالمدارس االبتدائية 
والثانوية والعليا

(%)

الناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد
(تعادل القوة 

الشرائية بالدوالر 
دليل العمر األمريكي)

دليل التعليمالمتوقع
دليل الناتج 

المحلي اإلجمالي

الترتيب حسب الناتج 
المحلي اإلجمالي 
للفرد (تعادل القوة 
الشرائية بالدوالر 
األمريكي) ناقص 

الترتيب حسب دليل 
d التنمية البشرية 200420042004c 20042004

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   286  

1

مالحظات
تم تحديد الترتيب حسب دليل التنمية البشرية باستخدام قيم دليل   a

التنمية البشرية حتى الفاصلة العشرية السادسة. 
بالقراءة  اإللمام  لنسب  وطنية  تقديرات  إلى  البيانات  تشير   b
تم  استقصاءات  أو  للسكان  تعدادات  في  الواردة  والكتابة 
خالف  يرد  لم  ما  و2005،   2000 عامي  بين  إجراؤها 
وتوقيت  المتبعة  المنهجية  في  لالختالفات  نظًرا  ذلك. 
مقارنات  عقد  عند  الحذر  توخي  يجب  األساسية،  البيانات 
مزيد من  على  لالطالع  زمنية.  فترة  مدار  وعلى  البلدان  بين 
اإلنترنت:  شبكة  على  التالي  الموقع  زيارة  يرجى  التفاصيل، 

.www.uis.unesco.org
قام معهد اليونسكو لإلحصاء التابع لمنظمة  عام 2006،  في   c
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتغيير العرف المتبع في 
ذكر العام المرجعي لبيانات التعليم ومؤشرات العام الميالدي 
الذي ينتهي فيه العام الدراسي أو المالي — من 04/2003، 
على سبيل المثال، إلى 2004. قد تشير البيانات المتعلقة ببعض 
معهد  عن  صادرة  تقديرات  أو  وطنية  تقديرات  إلى  البلدان 
البلدان  ببعض  المتعلقة  البيانات  تشير  لإلحصاء.قد  اليونسكو 
اليونسكو  معهد  عن  صادرة  تقديرات  أو  وطنية  تقديرات  إلى 
لإلحصاء. قد تشير البيانات المتعلقة ببعض البلدان إلى تقديرات 

وطنية أو تقديرات صادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء.
تدل القيمة اإليجابية لألرقام على أن الترتيب حسب دليل التنمية   d
البشرية أعلى من الترتيب حسب الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
(تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي)، في حين أن القيمة 

السالبة تدل على العكس.
تم تطبيق نسبة 99.0% بغرض حساب دليل التنمية البشرية.  e
تم تطبيق نسبة 100% بغرض حساب دليل التنمية البشرية.  f

لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  عن  صادر  أو  وطني  أولي  تقدير   g
معرض لمراجعة إضافية.

تشير البيانات إلى عام آخر خالف ما هو محدد في التقرير.  h

Statec 2006. تشير البيانات إلى المواطنين الملتحقين بالتعليم   i
في داخل البلد وخارجه، وتختلف بالتالي عن التعريف القياسي.

تم تطبيق قيمة 40,000 دوالر أمريكي (تعادل القوة الشرائية   j
بالدوالر األمريكي) بغرض حساب دليل التنمية البشرية.

اليونيسيف 2004.  k
تقديرات  استخدام  جرى  فقد  حديثة،  بيانات  توافر  لعدم  نظًرا   l
صادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء 2003، وهي تقديرات 
تستند إلى معلومات واردة في تعدادات للسكان واستقصاءات 
البهاما  جزر  معها.  التعامل  عند  الحذر  توخي  ويجب  قديمة، 
95، بنغالديش 41، بربادوس 100، الرأس األخضر 76، 
جزر القمر 56، الكونغو 83، جيبوتي 65، السلفادور 80، 
 - غينيا   ،38 غامبيا   ،93 فيجي   ،42 إثيوبيا   ،57 إريتريا 
إدارية  (منطقة  الصين  كونغ،  هونغ  هايتي 52،  بيساو 40، 
العربية  الجماهيرية   ،86 لبنان   ،99 هنغاريا   ،94 خاصة) 
 ،93 باراغواي   ،67 نيجيريا   ،46 موزامبيق   ،82 الليبية 
ترينيداد   ،99 سلوفينيا   ،99 (الغربية)  ساموا   ،99 بولندا 
أوروغواي   ،77 المتحدة  العربية  اإلمارات   ،98 وتوباغو 

98، أوزبكستان 99، اليمن 49، زمبابوي 90.
بيانات مستمدة من مصادر وطنية.  m

البنك الدولي 2005.  n
عامي  بين  الفترة  خالل  متاح  عام  آخر  إلى  البيانات  تشير   o

1995 و1999.
التقدير مبني على قيمة تنازلية.  p

البنك الدولي 2003.  q
وتختلف   .Heston, Summers and Aten 2002  r

البيانات عن التعريف القياسي.
وحداثة  دقة  أكثر  تقدير  لوضع  مستمرة  الجهود  تزال  ال   s
استخدام  تم  الجداول).  على  ومالحظات  القارئ  دليل  (انظر 
تقدير وطني تبلغ قيمته 5,700 دوالر (تعادل القوة الشرائية 

بالدوالر األمريكي).

الكاريبي،  البحر  شرق  دول  منظمة  أمانة  من  مستمدة  بيانات   t
استناًدا إلى مصادر وطنية.

إلى  استناًدا  الكاريبية،  الجماعة  أمانة  من  مستمدة  بيانات   u
مصادر وطنية.

 .2005a برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  v
وتختلف   .Heston, Summers and Aten 2001  w

البيانات عن التعريف القياسي.
التقدير مبني على مقارنة ثنائية بين الصين والواليات المتحدة   x

.(Ruoen and Kai 1995)
نظًرا لعدم توفر مجموع نسب االلتحاق اإلجمالية بالمدارس، فقد   y
جرى استخدام تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية: بوتان 49، 

إكوادور 75، هايتي 48، تركمانستان 75.
للفرد  اإلجمالي  المحلي  للناتج  رسمي  تقدير  توفر  لعدم  نظًرا   z
استخدام  تم  فقد  األمريكي)،  بالدوالر  الشرائية  القوة  (تعادل 
تقديرات أولية صادرة عن البنك الدولي، خاضعة للمراجعة 
دوالًرا،   4,798 ملديف  التالي:  النحو  على  اإلضافية، 

سورينام 6,552 دوالًرا.
تشير البيانات إلى عام أو فترة زمنية خالف ما هو محدد، أو   aa
تختلف عن التعريف القياسي، أو تشير إلى جزء واحد من البلد 

وحسب.
(تعادل  للفرد  اإلجمالي  المحلي  للناتج  تقدير  توفر  لعدم  نظًرا   ab
القوة الشرائية بالدوالر األمريكي)، فقد تم استخدام تقدير مكتب 
والمستند  دوالًرا،   2,331 يبلغ  الذي  البشرية  التنمية  تقرير 
ونسبة  األمريكي  بالدوالر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  إلى 
المتوسط المرجح لتعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي إلى 

الدوالرات األمريكي في الدول العربية.
تستند التقديرات أساًسا إلى معلومات متعلقة بشمال السودان.   ac

(تعادل  دوالًرا   1,033 قيمته  تبلغ  وطني  تقدير  استخدام  تم   ad
القوة الشرائية بالدوالر األمريكي).

المصادر
العمود 1: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في األعمدة 
من  مزيد  على  للحصول   1 الفنية  المالحظة  انظر   ،8–6

التفاصيل.
العمود 2: األمم المتحدة 2005a، ما لم يرد خالف ذلك.

يرد  لم  ما   ،2006a لإلحصاء  اليونسكو  معهد   :3 العمود 
خالف ذلك.

يرد  لم  ما   ،2006c لإلحصاء  اليونسكو  معهد   :4 العمود 
خالف ذلك.

العمود 5: البنك الدولي 2006، ما لم يرد خالف ذلك، تولى 
التنمية  تقرير  لمكتب  المجمعة  البيانات  حساب  الدولى  البنك 

البشرية. 
العمود 6: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في العمود 2.

العمود 7: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في العمودين 
3 و4.

العمود 8: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في العمود 5.
العمود 9: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في العمودين 

1 و5.

–0.44553.929.5422,1800.480.340.5130غينيا160
–0.43941.067.4g, h 26p 2,1800.270.530.5132أنغوال161
0.43045.969.4g 486740.350.620.3213جمهورية تنزانيا المتحدة162
–0.42854.334.7g 491,0910.490.400.402بنن163
–0.42145.948.7g, h 401,5510.350.460.4615كوت ديفوار164
0.40737.7o 68.0g 549430.210.630.372زامبيا165
0.40039.8o 64.1g 646460.250.640.3110مالوي166
0.39143.567.2g, h 27p 7050.310.540.336جمهورية الكونغو الديمقراطية167
–0.39041.6l ..49p 1,2370.280.470.4214موزامبيق168
0.38444.059.336p 6770.320.520.325بوروندي169
0.37147.8l ..36p 7560.380.400.341إثيوبيا170
–0.36843.725.7g 35p 2,0900.310.290.5139تشاد171
–0.35339.148.6g, h 30p 1,0940.240.420.4012جمهورية أفريقيا الوسطى172
–0.34944.8l ..g, h 37p 7220.330.390.331غينيا - بيساو173
–0.34247.921.8g 26p 1,1690.380.230.4117بوركينا فاسو174
–0.33848.1o 19.0359980.390.240.3811مالي175
0.33541.035.1g 655610.270.450.291سيراليون176
–p 7790.330.260.347`0.31144.628.721النيجر177

..0.67965.278.9634,7750.670.720.65البلدان النامية
..0.46452.463.7451,3500.460.500.43أقل البلدان نمًوا
..0.68067.369.9625,6800.710.660.67الدول العربية

..0.76070.890.7695,8720.760.840.68شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
..0.79572.290.2817,9640.790.870.73أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

..0.59963.760.9563,0720.640.580.57جنوب آسيا
..0.47246.163.3501,9460.350.570.50أفريقيا جنوب الصحراء

..0.80268.299.2838,8020.720.940.75وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
..8927,5710.880.950.94..0.92377.8منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

0.94679.0..9532,0030.900.980.96..

..9126,5680.880.950.93..0.92378.0تنمية بشرية مرتفعة
..0.70167.380.5664,9010.710.750.65تنمية بشرية متوسطة
..0.42745.857.9461,1130.350.530.40تنمية بشرية منخفضة

..9431,3310.900.970.96..0.94278.8دخل مرتفع
..0.76870.389.9736,7560.760.840.70دخل متوسط
..0.55658.762.3542,2970.560.580.52دخل منخفض

..678,8330.710.770.75..0.74167.3العالم
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39..>0.1 [>0.2]..28,5747.5257..46.028.145.3أفغانستان
7f 89....100..67..66.9....أندورا
81..[>0.2]28,0574.812588..58.874.159.7العراق

65f, g 97..665..97..77.2....كيريباتي
35100[>0.2]..22,3842.055......63.0جمهورية كوريا الديموقراطية

3,2416.8235h 66[5.0–2.0]4961..57.4..42.5ليبريا
......5i 88..34..69.3....ليختنشتاين

59f 90....87..60........جزر مارشال
94......1104.423......67.6واليات ميكرونيزيا الموحدة

100......5..35........موناكو
j 73.2الجبل األسودk 96.474.5..l ..1.715i, m 96[0.3–0.1] 0.21093

........30..13..50.6....ناورو
27f, h 96....85..20..94.6....باالو

........4..28........سان مارينو
j 73.2صربياk 96.474.5..l ..1.715i, m 96[0.3–0.1] 0.21093
29..0.9 [0.5–1.6]..7,9646.4225......46.2الصومال
100......51..10..69.2....توفالو

مالحظات
تشير البيانات إلى تقديرات النقطة وتقديرات النطاق باالستناد   a
األمم  برنامج  وضعها  التي  الجديدة  التقديرية  النماذج  إلى 
البشرية/ المناعة  نقص  بفيروس  المعني  المشترك  المتحدة 

 .(UNAIDS) (اإليدز)  المكتسب  المناعة  نقص  متالزمة 
ترد تقديرات النطاق بين قوسين مربعين.

تشير البيانات إلى تقديرات خاصة بالفترة الزمنية المحددة.  b
والكتابة  بالقراءة  لإللمام  وطنية  تقديرات  إلى  البيانات  تشير   c
بين  إجراؤها  تم  استقصاءات  أو  للسكان  تعدادات  في  واردة 
المنهجية  في  لالختالفات  ونظًرا  و2005.   2000 عامي 
عند  الحذر  توخي  يجب  األساسية،  البيانات  وتوقيت  المتبعة 

عقد مقارنات بين البلدان وعلى مدار فترة زمنية.

في عام 2006، قام معهد اليونسكو لإلحصاء التابع لمنظمة   d
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتغيير العرف المتبع في 
ذكر العام المرجعي لبيانات التعليم ومؤشرات العام الميالدي 
الذي ينتهي فيه العام الدراسي أو المالي — من 04/2003، 

على سبيل المثال، إلى 2004.
تشير البيانات إلى متوسط األعوام المحددة.  e

معرض  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  من  صادر  أولي  تقدير   f
لمراجعة إضافية.

تشير البيانات إلى العام الدراسي 1999.  g

تشير البيانات إلى العام الدراسي 2000.  h
تقديرات وطنية.  i

تشير البيانات إلى صربيا والجبل األسود قبل انفصالهما إلى   j
دولتين مستقلتين في يونيو/ حزيران 2006.

باستثناء كوسوفو وميتوهيا.  k
مليون   10.51 األسود  والجبل  صربيا  سكان  مجموع  كان   l

نسمة.
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2001.  m

المصادر
.2005b األعمدة 1 و5 و6: األمم المتحدة

 .2006a العمود 2: معهد اليونسكو لإلحصاء
.2006c العمودان 3 و8: معهد اليونسكو لإلحصاء

العمود 4: البنك الدولي 2006.
ُجمعت  بيانات  إلى  استناًدا   ،2006c المتحدة  األمم   :7 العمود 
الطفولة  لرعاية  المتحدة  األمم  مؤسسة  بين  مشترك  بمجهود 

(اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.
بفيروس  المعني  المشترك  المتحدة  األمم  برنامج   :9 العمود 
(اإليدز)  المكتسب  المناعة  نقص  البشرية/ متالزمة  المناعة  نقص 

.2006 (UNAIDS)
العمود 10: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى بيانات صادرة 

عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو).
العمود 11: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى مجهود مشترك 
ومنظمة  الطفولة (اليونيسيف)  لرعاية  المتحدة  األمم  مؤسسة  بين 

الصحة العالمية.
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رصد التنمية البشرية: تعظيم خيارات الشعوب . . .

تنمية بشرية مرتفعة
0.8680.8880.8980.9120.9360.9560.965النرويج1
0.8650.8880.8970.9160.9210.9450.960آيسلندا2
0.8480.8660.8780.8930.9330.9470.957أستراليا3
0.8130.8280.8480.8730.8970.9320.956آيرلندا4
0.8680.8780.8900.9010.9330.9490.951السويد5
0.950..0.8700.8860.9090.9290.935كندا6
0.8590.8840.8970.9140.9270.9390.949اليابان7
0.8680.8890.9020.9170.9300.9400.948الواليات المتحدة8
0.8820.8930.9000.9140.9250.9410.947سويسرا9

0.8710.8830.8980.9130.9320.9440.947هولندا10
0.8430.8640.8820.9040.9170.9380.947فنلندا11
0.8430.8540.8610.8870.9130.9300.945لكسمبرغ12
0.8490.8670.8810.9020.9320.9450.945بلجيكا13
0.8460.8610.8740.8970.9160.9370.944النمسا14
0.8740.8830.8910.8980.9130.9320.943الدانمرك15
0.8530.8690.8840.9040.9230.9350.942فرنسا16
0.8440.8590.8680.8900.9080.9240.940إيطاليا17
0.8510.8590.8680.8890.9270.9390.940المملكة المتحدة18
0.8440.8610.8750.8930.9100.9270.938إسبانيا19
0.8490.8550.8680.8760.9060.9250.936نيوزيلندا20
0.932..0.8610.8680.8870.912..ألمانيا21
0.7610.8010.8290.8640.8830.9170.927هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
0.8040.8290.8500.8670.8900.9180.927إسرائيل23
0.8390.8540.8680.8760.8800.8970.921اليونان24
0.916..0.7270.7630.7860.8230.862سنغافورة25
0.7120.7460.7850.8230.8600.8900.912جمهورية كوريا26
0.8550.8880.910........سلوفينيا27
0.7910.8070.8300.8530.8830.9020.904البرتغال28
0.8030.8230.8460.8680.8930.903..قبرص29
0.8500.8650.885........الجمهورية التشيكية30
0.879............بربادوس31
0.7300.7660.7930.8280.8550.8760.875مالطة32
0.8140.8410.871..0.7630.7780.781الكويت33
0.871............بروني دار السالم34
0.7830.7980.8110.8110.8150.8450.869هنغاريا35
0.7870.8020.8110.8130.8350.8600.863األرجنتين36
0.8070.8200.8480.862......بولندا37
0.7060.7410.7650.7870.8180.8430.859شيلي38
0.7470.7840.8120.8280.8420.859..البحرين39
0.8130.7930.8310.858......إستونيا40
0.8250.7890.8300.857......ليتوانيا41
0.856............سلوفاكيا42
0.7610.7810.7880.8060.8190.8410.851أوروغواي43
0.8100.8030.8280.846......كرواتيا44
0.7950.8090.8030.7690.8150.845..التفيا45
0.844............قطر46
0.842............سيشيل47
0.7450.7720.7760.7930.8120.8320.841كوستاريكا48
0.7340.7690.7860.8100.8190.8330.839اإلمارات العربية المتحدة49
0.826............كوبا50
0.825............سانت كيتس ونيفس51
0.8110.8200.8230.8120.8310.825..جزر البهاما52
0.6910.7370.7570.7660.7840.8110.821المكسيك53
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0.7680.7880.7940.7830.7970.816..بلغاريا54
0.815............تونغا55
0.4920.5460.6390.6950.7400.7760.810عمان56
0.7510.7830.7900.7930.7910.8010.809ترينيداد وتوباغو57
0.7120.7390.7500.7510.7740.7970.809بنما58
0.808............أنتيغوا وبربودا59
0.7750.7700.7780.805......رومانيا60
0.6160.6590.6960.7230.7610.7910.805ماليزيا61
0.800............البوسنة والهرسك62
0.6610.6920.7260.7490.7790.800..موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
0.798............الجماهيرية العربية الليبية64
0.8180.7710.7850.797......االتحاد الروسي65
0.796............جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
0.7880.7530.7750.794......بيالروس67
0.793............دومينيكا68
0.6470.6840.6990.7200.7490.7850.792البرازيل69
0.6640.6930.7100.7300.7540.7750.790كولومبيا70
0.790............سانت لوسيا71
0.7190.7340.7420.7600.7680.7740.784جمهورية فنزويال البوليفارية72
0.6930.7040.7040.7380.784....ألبانيا73
0.6150.6540.6800.7170.7510.7750.784تايلند74
0.7050.7000.7420.7650.778....ساموا (الغربية)75
0.6060.6610.6740.7080.7420.7650.777المملكة العربية السعودية76
0.8000.7480.7550.774......أوكرانيا77
0.6820.7290.7480.774......لبنان78
0.7680.7230.7360.774......كازاخستان79
0.7380.7010.7360.768......أرمينيا80
0.5270.5600.5960.6280.6850.7300.768الصين81
0.6450.6750.6990.7080.7350.7600.767بيرو82
0.765..0.6320.6760.7000.7160.732إكوادور83
0.6550.6890.6950.7220.7380.7590.763الفلبين84
0.762............غرينادا85
0.6430.6650.6850.7100.7440.760..األردن86
0.5160.5720.6230.6590.7000.7390.760تونس87
0.759............سانت فنسنت وجزر غرينادين88
0.759............سورينام89
0.7420.7440.758..0.6630.6860.701فيجي90
0.6710.7050.7120.7210.7400.7540.757باراغواي91
0.5910.6140.6500.6820.7130.7430.757تركيا92
0.6120.6530.6840.7060.7290.7470.755سري النكا93
0.6220.6520.6740.6820.7030.7330.751الجمهورية الدومينيكية94
0.7090.7190.7480.7700.7800.751..بليز95
0.5670.5710.6120.6510.6950.7230.746جمهورية إيران اإلسالمية96
0.743............جورجيا97
0.739............ملديف98
0.736............أذربيجان99

0.736............األراضي الفلسطينية المحتلة100
0.5930.5890.6100.6510.6900.7150.729السلفادور101
0.5080.5600.6110.6500.6720.7010.728الجزائر102
0.6790.6850.6780.6840.6870.7160.725غيانا103
0.6870.6950.6990.7190.7250.7370.724جامايكا104
0.724............تركمانستان105
0.6280.6790.7110.722......الرأس األخضر106
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2

0.5430.5890.6250.6460.6730.6900.716الجمهورية العربية السورية107
0.4690.5320.5850.6260.6650.6820.711إندونيسيا108
0.6180.6610.6960.709......فيتنام109
0.705............قيرغيزستان110
0.4390.4880.5410.5800.6130.6540.702مصر111
0.5850.5950.6030.6100.6420.6670.698نيكاراغوا112
0.6810.6880.696........أوزبكستان113
0.7400.6830.6790.694......جمهورية مولدوفا114
0.5140.5500.5820.6050.6370.6750.692بوليفيا115
0.6420.6460.6340.6590.691....منغوليا116
0.5190.5700.6020.6250.6420.6540.683هندوراس117
0.5110.5460.5610.5860.6170.6560.673غواتيماال118
0.670............فانواتو119
0.4840.5010.5190.6430.653....غينيا االستوائية120
0.6530.6730.7030.7350.7410.6910.653جنوب أفريقيا121
0.7000.6970.6310.6270.652....طاجيكستان122
0.4320.4790.5170.5490.5800.6100.640المغرب123
0.633............غابون124
0.6940.6470.626........ناميبيا125
0.4130.4390.4770.5150.5480.5770.611الهند126
0.607............سان تومي وبرينسيبي127
0.592............جزر سليمان128
0.5360.5450.583........كمبوديا129
0.581............ميانمار130
0.5000.5750.6360.6800.6600.5980.570بوتسوانا131
0.4830.5000.5060.5210.5390.556..جزر القمر132
0.4250.4510.4880.5230.553....جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
0.3650.3880.4200.4630.4930.5110.539باكستان134
0.538............بوتان135
0.4380.4670.4820.5110.5310.5550.532غانا136
0.3470.3660.3910.4220.4540.5100.530بنغالديش137
0.2990.3360.3780.4250.4670.5000.527نيبال138
0.4240.4440.4660.4810.5140.5300.523بابوا غينيا الجديدة139
0.4540.5000.5410.5280.5330.5020.520الكونغو140
0.3500.3760.3960.4270.4650.4960.516السودان141
0.512............تيمور - ليشته142
0.4040.4400.4380.4480.4590.4820.509مدغشقر143
0.4170.4640.5060.5150.4950.5020.506الكاميرون144
0.4140.4110.4130.4740.502....أوغندا145
0.5290.5610.5830.6220.6040.5360.500سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
0.4240.4750.4720.4980.5070.5040.495توغو147
0.4790.4850.494........جيبوتي148
0.4630.5110.5350.5720.5730.5240.494ليسوتو149
0.3940.4380.4670.492......اليمن150
0.5480.5760.6420.6390.5910.5250.491زمبابوي151
0.4650.5130.5330.5480.5250.5040.491كينيا152
0.3420.3650.3860.3900.4250.4470.486موريتانيا153
0.482..0.4510.4580.4460.451..هايتي154
0.4260.4590.479......0.286غامبيا155
0.3130.3420.3780.4050.4220.4390.460السنغال156
0.4200.4410.454........إريتريا157
0.3420.3880.4010.3390.3370.4260.450رواندا158
0.3170.3760.3870.4070.4190.4330.448نيجيريا159
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0.445............غينيا160
0.439............أنغوال161
0.4370.4230.4200.430......جمهورية تنزانيا المتحدة162
0.3100.3410.3650.3720.3970.4160.428بنن163
0.4150.4450.4490.4430.4280.4270.421كوت ديفوار164
0.4700.4770.4860.4640.4250.4090.407زامبيا165
0.3270.3570.3680.3720.4140.3980.400مالوي166
0.391..0.4140.4230.4310.4220.392جمهورية الكونغو الديمقراطية167
0.3020.2900.3160.3300.3640.390..موزامبيق168
0.2850.3120.3440.3510.3250.3440.384بوروندي169
0.2930.3140.3220.3490.371....إثيوبيا170
0.2690.2720.3130.3350.3440.3570.368تشاد171
0.353..0.3450.3650.3870.3840.367جمهورية أفريقيا الوسطى172
0.2550.2630.2830.3130.3410.3530.349غينيا - بيساو173
0.2560.2770.3010.3080.3120.3300.342بوركينا فاسو174
0.2320.2580.2640.2850.3090.3320.338مالي175
0.335............سيراليون176
0.2340.2500.2400.2460.2540.2680.311النيجر177

مالحظة
الجدول  هذا  في  الواردة  البشرية  التنمية  دليل  قيم  حساب  تم   
ليست  أنها  غير  بيانات.  وسلسلة  متسقة  منهجية  باستخدام 
متماثلة تماًما مع تلك القيم الواردة في تقارير التنمية البشرية 
السابقة. لالطالع على مناقشة مستفيضة، انظر دليل القارئ 

ومالحظات على الجداول.

المصادر
األعمدة 1–6: تم حسابها على أساس البيانات المتعلقة بالعمر 
والبيانات  2005a؛  المتحدة  األمم  عن  الصادرة  المتوقع 
البالغين  لدى  والكتابة  بالقراءة  اإللمام  بمعدالت  المتعلقة 
و2006a؛  لإلحصاء 2003  اليونسكو  معهد  عن  الصادرة 
والبيانات المتعلقة بمجموع نسب االلتحاق اإلجمالية بالمدارس 
و2006c؛  لإلحصاء 1999  اليونسكو  معهد  عن  الصادرة 
 2000) للفرد  اإلجمالي  المحلي  بالناتج  المتعلقة  والبيانات 
المحلي  والناتج  األمريكي)  بالدوالر  الشرائية  القوة  تعادل 
األمريكي)،  بالدوالر  الشرائية  القوة  (تعادل  للفرد  اإلجمالي 

وهي بيانات صادرة عن البنك الدولي 2006.
العمود 7: العمود 1 من جدول المؤشرات 1.
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دليل الفقر البشري-1
االحتمال عند 

الوالدة بعدم العيش 
a, † إلى األربعين
(% من الجماعة)

05–2000

معدل األمية لدى 
b, † البالغين
(% من عمر 
15 فما فوق)

2004

سكان متمتعون بالحصول 
المستدام على مصدر 

مياه محسنة †
(%)

2004

هدف إنمائي لأللفية
أطفال دون مستوى 

الوزن الطبيعي 
بالنسبة ألعمارهم †
(% دون الخامسة)
c 2004–1996

هدف إنمائي لأللفية
سكان تحت خط فقر الدخل

(%)

الترتيب حسب 
دليل الفقر 

البشري-1 مع 
طرح الترتيب 
حسب فقر 

d الدخل
دوالر واحد في اليوم
c 2004–1990

دوالران في اليوم
c 2004–1990

خط الفقر على 
الصعيد الوطني

c 2003–1990 الترتيب
القيمة
(%)

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   292  

رصد التنمية البشرية: تعظيم خيارات الشعوب . . . الفقر البشري وفقر الدخل: البلدان النامية3

تنمية بشرية مرتفعة
..............1.5....هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
........76.31.87.50e 14سنغافورة25
....<2.7e 2.08..2.02....جمهورية كوريا26
..........2.83.20....قبرص29
........54.56.3f ..0e 6بربادوس31
........10..2.56.7....الكويت33
............2.87.3....بروني دار السالم34
–16..34.35.02.8457.023.0األرجنتين36
23.73.54.3512.09.617.01شيلي38
........e 9..3.813.5....البحرين39
13.34.4f ..0e 52.05.7..0أوروغواي43
........137.94.711.00e 6قطر46
........8.212e 6......سيشيل47
–44.43.75.1352.27.522.07كوستاريكا48
........3415.92.2f ..0e 14اإلمارات العربية المتحدة49
........64.73.20.294كوبا50
..........0........سانت كيتس ونيفس51
..........3..13.4....جزر البهاما52
–97.26.09.0384.420.420.310المكسيك53
..........5.0g 1.10....تونغا55
........e 24..3.918.6....عمان56
–178.811.6f ..9e 712.439.021.012ترينيداد وتوباغو57
–127.96.88.11076.517.137.39بنما58
........9e 10........أنتيغوا وبربودا59
158.34.311.31112.09.3h 15.59ماليزيا61
........2411.35.015.60e 15موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
........e 5....4.2....الجماهيرية العربية الليبية64
........h, i 12.03e 5......دومينيكا68
–2210.110.311.41067.521.222.05البرازيل69
–107.68.37.2777.017.864.012كولومبيا70
........2e 14..5.9....سانت لوسيا71
–168.88.27.01748.327.6h 31.311جمهورية فنزويال البوليفارية72
199.39.97.41e 192.025.213.113تايلند74
..........12..6.5....ساموا (الغربية)75
........14..5.820.6....المملكة العربية السعودية76
........209.65.7f ..03لبنان78
–2611.76.99.123816.646.74.614الصين81
–2511.610.312.317712.531.849.08بيرو82
–188.98.69.061215.837.246.017إكوادور83
–3115.37.27.4152815.547.536.86الفلبين84
..........i 4.05......غرينادا85
117.66.410.1342.07.011.76األردن86
3917.94.725.7742.06.67.626تونس87
............6.6i 11.9....سانت فنسنت وجزر غرينادين88
........2310.310.110.4813سورينام89
........4521.37.0f ..53e 8فيجي90
–148.38.1f ..14516.433.221.822باراغواي91
219.88.912.6443.418.727.01تركيا92
3817.74.39.321295.641.625.010سري النكا93
2711.914.113.0552.511.028.67الجمهورية الدومينيكية94
........9e 6..10.6....بليز95
23..3516.47.223.06112.07.3جمهورية إيران اإلسالمية96
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سكان متمتعون بالحصول 
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2004

هدف إنمائي لأللفية
أطفال دون مستوى 

الوزن الطبيعي 
بالنسبة ألعمارهم †
(% دون الخامسة)
c 2004–1996

هدف إنمائي لأللفية
سكان تحت خط فقر الدخل
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دليل الفقر 
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3

........3616.911.43.71730ملديف98
........86.55.37.684األراضي الفلسطينية المحتلة100
–3215.79.9f ..161019.040.648.312السلفادور101
4621.57.830.115102.015.122.631الجزائر102
......17142.0..18.2....غيانا103
3014.811.3g 20.1742.013.318.720جامايكا104
........4318.77.6f ..20e 14الرأس األخضر106
........2914.44.620.477الجمهورية العربية السورية107
4118.511.29.623287.552.427.19إندونيسيا108
..3315.79.4g 9.71528....28.9فيتنام109
4420.07.828.6293.143.916.718مصر111
–4018.010.123.3211045.179.947.928نيكاراغوا112
–2813.916.013.315823.242.262.720بوليفيا115
–4218.513.32.2381327.074.935.615منغوليا116
–3717.215.820.0131720.744.048.011هندوراس117
4822.915.930.952313.531.956.27غواتيماال118
........4924.78.9g 26.040e 20فانواتو119
........6938.147.713.05719غينيا االستوائية120
5330.943.3g 17.6121210.734.1..11جنوب أفريقيا121
5933.48.647.71992.014.319.037المغرب123
........1212..5027.332.6غابون124
–14..5732.545.415.0132434.955.8ناميبيا125
–5531.316.639.0144734.779.928.614الهند126
........2113..17.1....سان تومي وبرينسيبي127
........30e 21..14.1....جزر سليمان128
–7339.328.326.4594534.177.735.91كمبوديا129
........4721.621.210.12232ميانمار130
22..9348.369.118.851323.550.1بوتسوانا131
........5631.615.5f ..1425جزر القمر132
–6336.028.031.3494027.074.138.63جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
6536.316.150.193817.073.632.610باكستان134
........3819..7139.018.0بوتان135
–5833.127.742.1252244.878.539.518غانا136
8544.215.9f ..264836.082.849.85بنغالديش137
6838.117.651.4104824.168.530.94نيبال138
..7540.522.442.761e 35....37.5بابوا غينيا الجديدة139
........5127.933.6f ..4214الكونغو140
........5431.327.039.130e 17السودان141
........4246..25.5....تيمور - ليشته142
–6636.327.829.3504261.085.171.320مدغشقر143
6135.643.932.1341817.150.640.26الكاميرون144
..37.7....6236.041.633.24023أوغندا145
........9752.574.320.43810سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
..h 32.3....7239.231.046.84825توغو147
........5230.030.6f ..2718جيبوتي148
8..8947.567.617.8211836.456.1ليسوتو149
7740.618.8f ..334615.745.241.821اليمن150
–8846.065.9f ..191356.183.034.91زمبابوي151
6035.544.826.4392022.858.352.01كينيا152
8141.030.548.8473225.963.146.39موريتانيا153
–7439.434.4f ..461753.978.0h 65.010هايتي154
–8644.727.8f ..181759.382.957.65غامبيا155
8444.026.660.7242322.363.033.418السنغال156

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل الفقر البشري-1
االحتمال عند 

الوالدة بعدم العيش 
a, † إلى األربعين
(% من الجماعة)

05–2000

معدل األمية لدى 
b, † البالغين
(% من عمر 
15 فما فوق)

2004

سكان متمتعون بالحصول 
المستدام على مصدر 

مياه محسنة †
(%)

2004

هدف إنمائي لأللفية
أطفال دون مستوى 

الوزن الطبيعي 
بالنسبة ألعمارهم †
(% دون الخامسة)
c 19962004-

هدف إنمائي لأللفية
سكان تحت خط فقر الدخل

(%)

الترتيب حسب 
دليل الفقر 

البشري-1 مع 
طرح الترتيب 
حسب فقر 

d الدخل
دوالر واحد في اليوم
c 2004–1990

دوالران في اليوم
c 2004–1990

خط الفقر على 
الصعيد الوطني

c 1990-2003 الترتيب
القيمة
(%)

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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الفقر البشري وفقر الدخل: البلدان النامية

..7038.127.6f ..4040....53.0إريتريا157
–6737.345.535.1262751.783.760.312رواندا158
–7640.646.0f ..522970.892.434.117نيجيريا159
..40.0....9652.030.070.55021غينيا160
........7940.948.132.64731أنغوال161
–6436.344.430.6382257.889.935.719جمهورية تنزانيا المتحدة162
9047.830.065.3332330.973.729.014بنن163
26..8241.542.351.3161714.848.8كوت ديفوار164
–8745.660.1g 32.0422375.894.172.910زامبيا165
8343.056.3g 35.9272241.776.165.30مالوي166
........8040.945.432.85431جمهورية الكونغو الديمقراطية167
9448.950.9f ..572437.878.469.411موزامبيق168
–7840.746.340.7214554.687.636.48بوروندي169
9855.339.5f ..784723.077.844.226إثيوبيا170
..64.0....10057.945.274.35828تشاد171
–3..9147.856.251.4252466.684.0جمهورية أفريقيا الوسطى172
........9248.242.9f ..4125غينيا - بيساو173
10158.338.978.2393827.271.846.421بوركينا فاسو174
10260.237.3g 81.0503372.390.663.81مالي175
..74.570.2..9551.947.064.94327سيراليون176
9956.441.471.3544060.685.8h 63.03النيجر177

أوروغواي  1  
شيلي  2  

األرجنتين  3  
كوستاريكا  4  
بربادوس  5  

كوبا  6  
سنغافورة  7  

8  األراضي الفلسطينية المحتلة  
المكسيك  9  
كولومبيا  10  
األردن  11  
بنما  12  
قطر  13  

باراغواي  14  
ماليزيا  15  

جمهورية فنزويال البوليفارية  16  
ترينيداد وتوباغو  17  

إكوادور  18  
تايلند  19  
لبنان  20  
تركيا  21  

البرازيل  22  
سورينام  23  

موريشيوس  24  
بيرو  25  

الصين  26  
الجمهورية الدومينيكية  27  

بوليفيا  28  
الجمهورية العربية السورية  29  

جامايكا  30  
الفلبين  31  

السلفادور  32  
فيتنام  33  

اإلمارات العربية المتحدة  34  
جمهورية إيران اإلسالمية  35  

ملديف  36  
هندوراس  37  
سري النكا  38  

تونس  39  
نيكاراغوا  40  
إندونيسيا  41  
منغوليا  42  

الرأس األخضر  43  
مصر  44  
فيجي  45  

الجزائر  46  
ميانمار  47  

غواتيماال  48  
فانواتو  49  
غابون  50  
الكونغو  51  
جيبوتي  52  

جنوب أفريقيا  53  
السودان  54  
الهند  55  

جزر القمر  56  
ناميبيا  57  
غانا  58  

المغرب  59  
كينيا  60  

الكاميرون  61  
أوغندا  62  

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  63  

جمهورية تنزانيا المتحدة  64  
باكستان  65  
مدغشقر  66  
رواندا  67  
نيبال  68  

غينيا االستوائية  69  
إريتريا  70  
بوتان  71  
توغو  72  

كمبوديا  73  
هايتي  74  

بابوا غينيا الجديدة  75  
نيجيريا  76  
اليمن  77  

بوروندي  78  
أنغوال  79  

جمهورية الكونغو الديمقراطية  80  
موريتانيا  81  

كوت ديفوار  82  
مالوي  83  
السنغال  84  

 
بنغالديش  85
غامبيا  86  
زامبيا  87  

زمبابوي  88  
ليسوتو  89  
بنن  90  

91  جمهورية أفريقيا الوسطى  
غينيا - بيساو  92  

بوتسوانا  93  
موزامبيق  94  
سيراليون  95  

غينيا  96  
سوازيلند  97  
إثيوبيا  98  
النيجر  99  
تشاد  100  

بوركينا فاسو  101  
مالي  102  

ترتيب 102 بلد ومنطقة نامية حسب تقرير الفقر البشري-1

3

مالحظات
يدل على المؤشرات المستخدمة لحساب دليل الفقر البشري -1.   †

للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر المالحظة الفنية 1.
إلى  العيش  بعدم  الوالدة  عند  االحتمال  إلى  البيانات  تشير   a

األربعين مضروًبا في مائة.
بالقراءة  اإللمام  لنسب  وطنية  تقديرات  إلى  البيانات  تشير   b
تم  استقصاءات  أو  للسكان  تعدادات  في  الواردة  والكتابة 
خالف  يرد  لم  ما  و2005،   2000 عامي  بين  إجراؤها 
وتوقيت  المتبعة  المنهجية  في  لالختالفات  نظًرا  ذلك. 
مقارنات  عقد  عند  الحذر  توخي  يجب  األساسية،  البيانات 
من  مزيد  على  لالطالع  زمنية.  فترة  مدار  وعلى  البلدان  بين 
اإلنترنت:  شبكة  على  التالي  الموقع  زيارة  يرجى  التفاصيل، 

.www.uis.unesco.org
تشير البيانات إلى آخر عام متاح خالل الفترة الزمنية المحددة.  c

يشير فقر الدخل إلى جماعة السكان الذين يعيشون على أقل من   d
دوالر واحد في اليوم. وقد أعطيت جميع البلدان التي يقل معدل 
فقر الدخل فيها عن 2% الترتيب نفسه. ويستند الترتيب إلى 
البلدان التي تتوفر لها بيانات حول كال المؤشرين. تشيرالقيمة 
فقر  دليل  حسب  المعني  البلد  ترتيب  أن  إلى  لألرقام  اإليجابية 
الدخل أفضل من ترتيبه حسب دليل الفقر البشري، في حين أن 

القيمة السالبة تدل على العكس.
تشير البيانات إلى عام أو فترة زمنية خالف ما هو محدد، أو   e
تختلف عن التعريف القياسي، أو تشير إلى جزء واحد من البلد 

وحسب.
عامي  بين  الفترة  خالل  متاح  عام  آخر  إلى  البيانات  تشير   f

1995 و1999.
تقديرات  استخدام  جرى  فقد  حديثة،  بيانات  توافر  لعدم  نظًرا   g
صادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء 2006a؛ وهي تقديرات 
واستقصاءات  للسكان  تعدادات  في  واردة  معلومات  إلى  تستند 

قديمة، ويجب توخي الحذر عند التعامل معها. بنغالديش 58.9،   
القمر 43.8،  جزر  األخضر 24.3،  الرأس  بربادوس 0.3، 
إريتريا   ،20.3 السلفادور   ،34.5 جيبوتي   ،17.2 الكونغو 
 - غينيا   ،62.2 غامبيا   ،7.0 فيجي   ،58.5 إثيوبيا   ،43.3
بيساو 60.4، هايتي 48.1، لبنان 13.5، موزامبيق 53.5، 
 ،1.5 وتوباغو  ترينيداد   ،7.0 باراغواي   ،33.2 نيجيريا 
اليمن   ،2.3 أوروغواي   ،22.7 المتحدة  العربية  اإلمارات 

51.0، زمبابوي 10.0.
تشير البيانات إلى فترة زمنية أخرى خالف ما هو محدد في   h

التقرير.
بيانات مستمدة من أمانة الجماعة الكاريبية، استناًدا إلى مصادر   i

وطنية.

المصادر
العمود 1: تم تحديده على أساس قيم دليل الفقر البشري-1 الواردة 

في العمود 2.
العمود 2: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في األعمدة 
من  مزيد  على  للحصول   1 الفنية  المالحظة  انظر  3–6؛ 

التفاصيل.
 .2005b العمود 3: األمم المتحدة

اإللمام  معدالت  بيانات  أساس  على  حسابه  تم   :4 العمود 
اليونسكو  معهد  عن  الصادرة  البالغين  لدى  والكتابة  بالقراءة 

.2006a لإلحصاء
العمود 5: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى مجهود مشترك 
(اليونيسيف)  الطفولة  لرعاية  المتحدة  األمم  مؤسسة  بين 

ومنظمة الصحة العالمية.
العمود 6: اليونيسيف 2005.

األعمدة 7–9: البنك الدولي 2006.
في  الواردة  البيانات  أساس  على  حسابه  تم   :10 العمود 

العمودين 1 و7.
ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

a 1- دليل الفقر البشري

االحتمال عند 
الوالدة بعدم 
العيش إلى 
b ,† الستين

(% من الجماعة)
05–2000

سكان يفتقرون 
إلى المهارات 
الوظيفية في 

اإللمام بالقراءة 
c ,† والكتابة

(% من عمر 
16–65 عاًما)
2003–1994

البطالة طويلة 
األجل †

(% من القوى 
العاملة)
2005

سكان تحت خط فقر الدخل
الترتيب حسب (%)

دليل الفقر 
البشري-2 مع 
طرح الترتيب 
حسب فقر 

d الدخل

%50 من الدخل 
المتوسط †

e 2002–1994

11 دوالًرا 
في اليوم

e 95–1994

4 دوالرات 
في اليوم

e 99–1996 الترتيب
القيمة
(%)

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
–1..27.08.47.90.46.44.3النرويج1
........f 0.3..6.8....آيسلندا2
–1412.87.7g 17.00.914.317.6..1أستراليا3
1716.18.7g 22.61.516.5....0آيرلندا4
–16.57.2g 7.5f 1.06.56.3..3السويد5
–3..810.98.114.60.711.47.4كندا6
–1111.77.1h ..1.5i 11.8....1اليابان7
–2..1615.411.820.00.617.013.6الواليات المتحدة8
0....710.77.815.91.67.6سويسرا9

–38.28.7g 10.52.57.37.1..3هولندا10
48.29.7g 10.42.15.44.8..3فنلندا11
911.19.7h ..j 1.26.00.3..7لكسمبرغ12
1212.49.4g, k 18.44.38.0....4بلجيكا13
......1.57.7..9.1....النمسا14
58.410.4g 9.61.3l ......0الدانمرك15
1011.49.8h ..4.38.09.9..2فرنسا16
4....1829.97.847.04.012.7إيطاليا17
1514.88.7g 21.81.112.415.7..2المملكة المتحدة18
–1312.68.7h ..3.014.3....2إسبانيا19
........8.9g 18.40.3....نيوزيلندا20
–610.38.8g 14.45.08.37.3..4ألمانيا21
......15.6....7.7....إسرائيل23
......5.714.4..9.2....اليونان24
..<1..8.2....11.8....سلوفينيا27
........3.6..10.3....البرتغال28
..<1..4.34.9..12.1....الجمهورية التشيكية30
............7.7....مالطة32
..<1..3.36.7..18.3....هنغاريا35
..10..9.38.6..15.1....بولندا37
..18..12.4....21.7....إستونيا40
..17........20.6....ليتوانيا41
..8..11.27.0..14.9....سلوفاكيا42
............13.1....كرواتيا44
..28........21.5....التفيا45
..22........16.6....بلغاريا54
..23..8.1....19.0....رومانيا60
............13.6....البوسنة والهرسك62

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

رصد التنمية البشرية: تعظيم خيارات الشعوب . . .

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

a 1- دليل الفقر البشري

االحتمال عند 
الوالدة بعدم 
العيش إلى 
b ,† الستين

(% من الجماعة)
05–2000

سكان يفتقرون 
إلى المهارات 
الوظيفية في 

اإللمام بالقراءة 
c ,† والكتابة

(% من عمر 
16–65 عاًما)
2003–1994

البطالة طويلة 
األجل †

(% من القوى 
العاملة)
2005

سكان تحت خط فقر الدخل
الترتيب حسب (%)

دليل الفقر 
البشري-2 مع 
طرح الترتيب 
حسب فقر 

d الدخل

%50 من الدخل 
المتوسط †

e 2002–1994

11 دوالًرا 
في اليوم

e 95–1994

4 دوالرات 
في اليوم

e 99–1996 الترتيب
القيمة
(%)

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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تنمية بشرية متوسطة
..53..18.8....31.6....االتحاد الروسي65
............13.3....جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
............26.7....بيالروس67
............11.4....ألبانيا73
..25........31.0....أوكرانيا77
..62........32.0....كازاخستان79
............18.0....أرمينيا80
............18.9....جورجيا97
............24.9....أذربيجان99

............32.0....تركمانستان105
..88........26.0....قيرغيزستان110
............26.3....أوزبكستان113
..82........25.5....جمهورية مولدوفا114
............29.0....طاجيكستان122

السويد  1
النرويج  2
هولندا  3
فنلندا  4

الدانمرك  5
ألمانيا  6

سويسرا  7
كندا  8

لكسمبرغ  9
فرنسا  10
اليابان  11
بلجيكا  12

إسبانيا  13
أستراليا  14

المملكة المتحدة  15
الواليات المتحدة  16

آيرلندا  17
إيطاليا  18

ترتيب 18 بلًدا مختاًرا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حسب دليل الفقر البشري-2

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

مالحظات 
يشتمل هذا الجدول على إسرائيل ومالطة، مع أنهما ليستا عضوين   
في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، كما أنه يستثني 
جمهورية كوريا والمكسيك وتركيا؛ وهي بلدان أعضاء بالمنظمة. 
بهذه  المتعلقة  ومؤشراته  البشري-2  الفقر  دليل  على  لالطالع 

البلدان، انظر الجدول 3. 
البشري -2؛  الفقر  دليل  لحساب  المستخدمة  المؤشرات  على  يدل   †

للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر المالحظة الفنية 1.
من  مختارة  مجموعة  -2على  البشري  الفقر  دليل  حساب  اقتصر   a
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ذات الداخل 

المرتفع.
الستين  إلى  العيش  بعدم  الوالدة  عند  االحتمال  إلى  البيانات  تشير   b

مضروًبا في مائة.
استناًدا إلى التصنيف حسب المستوى 1 من مقياس اإللمام بالقراءة   c
بالقراءة  لإللمام  الدولي  االستقصاء  في  الوارد  النثرية  والكتابة 
والكتابة لدى البالغين. تشير البيانات إلى آخر عام متاح خالل الفترة 

الزمنية المحددة.
يشير فقر الدخل إلى جماعة السكان الذين يعيشون بأقل من %50   d
اإليجابية  تشيرالقيمة  لألسر.  المتاح  المعدل  المتوسط  الدخل  من 
أفضل  الدخل  فقر  دليل  حسب  المعني  البلد  ترتيب  أن  إلى  لألرقام 
من ترتيبه حسب دليل الفقر البشري، في حين أن القيمة السالبة تدل 

على العكس.
تشير البيانات إلى آخر عام متاح خالل الفترة الزمنية المحددة.  e

تشير البيانات إلى عام 2004.  f
االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  إلى  استناًدا   g
والوكالة اإلحصائية الكندية 2000. تشير البيانات إلى آخر عام 

متاح خالل الفترة الزمنية المحددة.
تم تطبيق تقدير تبلغ نسبته المئوية 16.4%؛ وهو المتوسط غير   h
المعدل للبلدان التي تتوفر لها بيانات، وذلك لغرض حساب دليل 

الفقر البشري-2.
.Smeeding 1997  i

تستند البيانات إلى عينات صغيرة، لذا يجب توخي الحذر عند   j
التعامل معها.

.Flanders تشير البيانات إلى  k
نظًرا لعدم توفر تقدير حديث للدانمرك، فقد جرى استخدام قيمة   l
تزال  وال  البشري-2.  الفقر  دليل  لحساب   %7.2 هي  قديمة 
الجهود مستمرة من أجل إصدار تقدير للفقر قابل للمقارنة ويتسم 

بقدر أكبر من الدقة على الصعيد الدولي.

المصادر
البشري-2  الفقر  دليل  قيم  أساس  على  تحديده  تم   :1 العمود 

الواردة في العمود 2.
األعمدة  في  الواردة  البيانات  أساس  على  حسابه  تم  العمود 2: 
من  مزيد  على  للحصول   1 الفنية  المالحظة  انظر  3–6؛ 

التفاصيل.
العمود 3: تم حسابه على أساس بيانات البقاء على قيد الحياة 

 .2005b الصادرة عن األمم المتحدة
االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة   :4 العمود 

والوكالة اإلحصائية الكندية 2005، ما لم يرد خالف ذلك.
العمود 5: تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة بالقوى العاملة 
والبطالة طويلة األجل بين الشباب والصادرة عن منظمة التعاون 

.2006b والتنمية في الميدان االقتصادي
.2006 (LIS) العمود 6: مشروع لكسمبرغ لدراسة الدخل

.Smeeding, Rainwater and Burtless 2000 :7 العمود
.Milanovic 2002 :8 العمود

العمود 9: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في العمودين 1 و6.

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

إجمالي السكان
(بالماليين)

معدل النمو 
السنوي للسكان

سكان المناطق الحضرية(%)
a (من اإلجمالي %)

السكان دون 
الخامسة عشر

(% من اإلجمالي)

السكان في الخامسة 
والستين فما فوق
(% من اإلجمالي)

معدل الخصوبة 
اإلجمالي

(والدات لكل امرأة)

–1975
2004

–2004
b 15

–1970
c 75

–2000
c 05 19752004b 201519752004b 20152004b 20152004b 2015

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م

297  2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   

االتجاهات الديمغرافية5

. . . للعيش حياة مديدة وصحية . . .

تنمية بشرية مرتفعة
4.04.64.80.50.568.277.378.619.717.515.017.52.21.8النرويج1
0.20.30.31.00.886.792.793.622.319.411.714.02.82.0آيسلندا2
13.619.922.21.31.085.988.089.920.017.712.615.52.51.7أستراليا3
3.24.14.70.91.253.660.263.820.320.210.912.63.81.9آيرلندا4
8.29.09.30.30.382.784.185.117.716.417.120.41.91.6السويد5
23.132.035.11.10.875.680.081.417.915.313.016.22.01.5كندا6
56.865.768.214.113.319.226.02.11.3(.)111.5127.9128.00.5اليابان7
220.2295.4325.71.00.973.780.583.720.919.712.314.12.02.0الواليات المتحدة8
6.37.27.30.50.155.874.878.816.814.115.719.81.81.4سويسرا9

13.716.216.80.60.363.279.684.918.316.414.017.52.11.7هولندا10
4.75.25.40.40.258.361.162.717.515.815.720.31.61.7فنلندا11
0.40.50.50.81.277.383.082.119.017.613.814.32.01.7لكسمبرغ12
9.810.410.50.20.194.597.297.516.915.517.519.41.91.7بلجيكا13
7.68.28.30.30.165.665.967.715.813.416.419.62.01.4النمسا14
5.15.45.60.20.282.285.586.918.817.014.918.42.01.8الدانمرك15
52.760.362.30.50.372.976.579.018.217.616.619.02.31.9فرنسا16
65.667.569.514.113.219.723.02.31.3(.)55.458.057.80.2إيطاليا17
55.459.561.40.20.382.789.690.618.216.415.918.12.01.7المملكة المتحدة18
35.642.644.40.60.469.676.678.314.315.316.518.02.91.3إسبانيا19
3.14.04.30.90.782.886.187.421.718.912.215.02.82.0نيوزيلندا20
72.775.176.314.612.918.320.71.61.3(.)78.782.682.50.2ألمانيا21
4.47.07.81.61.089.7100.0100.014.812.711.814.42.90.9هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
3.46.67.82.31.686.691.691.927.925.810.111.53.82.9إسرائيل23
9.011.111.20.70.155.358.961.014.413.518.019.32.31.3اليونان24
2.34.34.82.21.1100.0100.0100.020.213.28.213.32.61.4سنغافورة25
35.347.649.11.00.348.080.683.119.113.99.013.24.31.2جمهورية كوريا26
42.450.953.314.213.015.418.12.21.2–1.72.01.90.40.1سلوفينيا27
9.110.410.80.50.340.857.063.615.915.116.918.92.71.5البرتغال28
0.60.80.91.01.047.369.271.520.417.211.914.22.51.6قبرص29
63.773.674.115.013.414.118.42.21.2–10.010.210.10.10.1الجمهورية التشيكية30
0.20.30.30.30.240.852.158.819.316.710.111.52.71.5بربادوس31
0.30.40.40.90.489.795.097.218.015.213.318.32.11.5مالطة32
1.02.63.43.32.489.498.398.524.523.21.73.16.92.4الكويت33
0.20.40.52.82.062.073.177.630.025.83.14.35.42.5بروني دار السالم34
62.265.970.316.014.015.117.52.11.3–0.3–10.510.19.80.1هنغاريا35
26.038.442.71.31.081.089.991.626.723.910.111.13.12.4األرجنتين36
55.362.064.016.814.312.814.92.31.3–34.038.638.10.40.1بولندا37
10.416.117.91.51.078.487.390.125.520.97.910.53.62.0شيلي38
0.30.70.93.31.685.096.298.227.521.73.04.45.92.5البحرين39
67.669.170.115.615.716.317.42.21.4–0.3–1.41.31.30.2إستونيا40
55.766.666.817.413.815.216.72.31.3–3.33.43.30.10.4ليتوانيا41
46.356.258.017.214.011.714.12.51.2(.)4.75.45.40.5سلوفاكيا42
2.83.43.70.70.683.491.993.124.422.413.213.83.02.3أوروغواي43
45.156.359.515.813.917.018.72.01.3–4.34.54.50.20.2كرواتيا44
64.267.868.915.214.116.618.32.01.3–0.5–2.52.32.20.2التفيا45
0.20.81.05.22.088.995.396.222.221.81.32.06.83.0قطر46
............0.10.10.11.00.946.352.558.2سيشيل47
2.14.35.02.51.441.361.266.929.023.85.77.44.32.3كوستاريكا48
0.54.35.67.22.483.676.777.422.419.81.11.46.42.5اإلمارات العربية المتحدة49
9.311.211.40.70.264.275.774.719.516.610.514.43.51.6كوبا50
............1.135.032.233.5–0.2(.)(.)(.)سانت كيتس ونيفس51
0.20.30.41.81.271.590.192.228.624.76.18.23.42.3جزر البهاما52
59.3105.7119.12.01.162.875.778.731.625.55.27.16.62.4المكسيك53
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57.669.872.814.113.116.818.62.21.2–0.8–8.77.87.20.4بلغاريا54
0.10.10.10.40.120.323.827.436.330.75.96.95.53.5تونغا55
0.92.53.23.52.034.171.572.334.930.62.53.47.23.8عمان56
1.01.31.30.90.311.411.915.822.020.27.29.93.51.6ترينيداد وتوباغو57
1.73.23.82.11.649.069.977.930.627.25.97.54.92.7بنما58
............0.10.10.10.91.234.238.744.7أنتيغوا وبربودا59
42.853.556.115.914.414.615.52.61.3–21.221.820.90.10.4رومانيا60
12.324.929.62.41.637.766.375.432.827.24.56.15.22.9ماليزيا61
31.345.251.816.914.013.516.72.61.3(.)3.73.93.90.1البوسنة والهرسك62
0.91.21.31.10.843.442.444.124.921.36.58.33.22.0موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
2.45.77.02.91.857.384.587.430.428.94.05.67.63.0الجماهيرية العربية الليبية64
66.973.172.615.716.413.613.32.01.3–134.2143.9136.70.20.5االتحاد الروسي65
1.72.02.10.70.150.668.175.220.116.610.912.93.01.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
50.671.876.715.814.514.613.52.31.2–9.49.89.20.20.6بيالروس67
............0.10.10.10.30.955.372.576.4دومينيكا68
108.1183.9209.41.81.261.783.788.228.125.46.07.84.72.3البرازيل69
25.444.952.12.01.360.072.475.731.426.85.06.55.02.6كولومبيا70
0.10.20.21.30.825.227.629.029.425.47.27.35.72.2سانت لوسيا71
12.726.331.32.51.675.893.095.931.727.84.96.84.92.7جمهورية فنزويال البوليفارية72
2.43.13.30.90.632.744.652.827.623.18.19.94.72.3ألبانيا73
41.363.769.11.50.723.832.036.224.121.26.99.35.01.9تايلند74
0.20.20.20.70.321.022.324.940.834.24.55.05.74.4ساموا (الغربية)75
7.324.030.84.12.358.480.883.237.832.32.93.57.34.1المملكة العربية السعودية76
58.467.670.215.413.515.816.42.21.1–1.1–49.047.041.80.1أوكرانيا77
2.73.54.01.01.067.086.587.929.124.47.37.74.82.3لبنان78
52.657.160.323.921.38.38.03.52.0(.)14.114.814.90.2كازاخستان79
63.664.264.121.717.411.911.03.01.3–2.83.03.00.20.2أرمينيا80
d 927.8d 1,308.0d 1,393.0d 1.2d 0.617.439.549.222.018.57.59.64.91.7الصين81
15.227.632.22.11.461.572.474.932.727.95.26.56.02.9بيرو82
6.913.015.12.21.442.462.367.632.828.15.77.36.02.8إكوادور83
42.081.696.82.31.635.661.969.635.730.03.84.96.03.2الفلبين84
............0.10.10.10.41.332.630.632.2غرينادا85
1.95.67.03.62.057.781.985.337.631.73.14.07.83.5األردن86
5.710.011.12.01.049.964.969.126.721.96.26.86.22.0تونس87
0.10.10.10.70.427.045.650.029.826.56.57.15.52.3سانت فنسنت وجزر غرينادين88
0.40.40.50.70.549.573.577.430.426.76.37.25.32.6سورينام89
0.60.80.91.30.636.750.356.132.027.63.85.44.22.9فيجي90
2.76.07.62.82.139.057.964.438.033.93.74.35.73.9باراغواي91
41.272.282.61.91.241.666.871.929.525.85.46.25.32.5تركيا92
14.020.622.31.30.719.515.215.724.521.47.19.34.12.0سري النكا93
5.18.810.11.91.345.765.973.633.129.54.15.35.62.7الجمهورية الدومينيكية94
0.10.30.32.31.850.248.151.237.331.24.34.76.33.2بليز95
33.368.879.92.51.445.866.471.929.825.64.54.96.42.1جمهورية إيران اإلسالمية96
49.552.253.819.515.814.114.42.61.5–0.7–4.94.54.20.3جورجيا97
0.10.30.42.92.417.329.234.841.335.73.53.37.04.3ملديف98
5.78.49.11.30.851.951.552.826.821.26.96.74.31.9أذربيجان99

1.33.65.03.63.059.671.572.945.741.63.13.07.75.6األراضي الفلسطينية المحتلة100
4.16.88.01.71.541.559.563.234.329.85.36.26.12.9السلفادور101
16.032.438.12.41.540.362.669.330.426.74.55.07.42.5الجزائر102
30.028.329.429.624.85.16.64.92.3–0.70.80.70.10.1غيانا103
2.02.62.70.90.444.152.856.731.726.77.68.25.02.4جامايكا104
2.54.85.52.21.347.646.050.832.727.04.74.46.22.8تركمانستان105
0.30.50.62.02.221.456.664.340.135.64.33.37.03.8الرأس األخضر106

االتجاهات الديمغرافية5
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7.518.623.83.12.345.150.553.437.433.23.13.67.53.5الجمهورية العربية السورية107
134.4220.1246.81.71.019.347.058.528.625.25.46.45.22.4إندونيسيا108
48.083.195.01.91.218.826.031.630.325.05.55.66.72.3فيتنام109
3.35.25.91.61.138.235.738.132.127.56.15.54.72.7قيرغيزستان110
39.372.688.22.11.843.542.745.433.931.44.75.55.73.3مصر111
2.65.46.62.51.948.958.763.039.533.43.33.96.83.3نيكاراغوا112
14.026.230.72.21.439.136.738.034.028.34.74.46.32.7أوزبكستان113
36.246.550.019.115.210.010.92.61.2–3.84.24.10.30.2جمهورية مولدوفا114
4.89.010.92.21.741.363.768.838.533.54.55.26.54.0بوليفيا115
1.42.63.02.01.248.756.658.831.326.33.84.17.32.4منغوليا116
3.07.08.82.92.032.146.051.439.733.83.84.57.13.7هندوراس117
6.212.315.92.42.336.746.852.043.539.74.34.76.24.6غواتيماال118
0.10.20.32.51.813.423.128.140.435.53.34.06.14.2فانواتو119
0.20.50.62.72.227.438.941.144.345.63.93.85.75.9غينيا االستوائية120
25.947.247.92.10.148.158.864.132.830.24.16.15.52.8جنوب أفريقيا121
3.46.47.62.21.535.524.924.639.733.03.83.56.83.8طاجيكستان122
17.331.036.22.01.437.858.065.031.528.44.85.26.92.8المغرب123
0.61.41.62.81.543.083.087.740.535.54.44.45.34.0غابون124
0.92.02.22.81.023.734.541.142.134.73.44.26.64.0ناميبيا125
620.71,087.11,260.41.91.321.328.532.032.528.05.26.25.43.1الهند126
0.10.20.22.12.131.657.165.839.836.44.33.46.54.1سان تومي وبرينسيبي127
0.20.50.63.02.29.116.720.541.036.42.42.87.24.3جزر سليمان128
7.113.817.12.31.910.319.126.137.734.13.44.45.54.1كمبوديا129
30.150.055.01.70.924.030.137.430.123.64.96.45.82.5ميانمار130
11.856.664.637.934.73.24.86.83.2–0.91.81.72.40.4بوتسوانا131
0.30.81.03.12.521.236.444.042.238.52.73.17.14.9جزر القمر132
3.05.87.32.22.111.120.324.941.237.13.63.76.24.8جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
68.3154.8193.42.82.026.334.539.638.934.13.84.26.64.3باكستان134
1.22.12.72.12.24.610.814.838.934.74.55.15.94.4بوتان135
10.221.726.62.61.930.147.155.139.535.23.64.36.74.4غانا136
73.2139.2168.22.21.79.924.729.935.931.43.64.26.23.2بنغالديش137
13.526.632.72.31.94.815.320.939.533.93.64.25.83.7نيبال138
2.95.87.02.41.811.913.315.040.734.02.42.76.14.1بابوا غينيا الجديدة139
1.53.95.43.23.143.359.864.247.047.42.92.76.36.3الكونغو140
17.135.544.02.52.018.939.849.439.535.63.64.36.74.4السودان141
0.70.91.51.04.714.626.131.241.646.72.93.06.27.8تيمور - ليشته142
7.918.123.82.92.516.326.630.144.240.73.13.36.75.4مدغشقر143
7.616.019.02.61.627.353.762.741.637.23.73.96.34.6الكاميرون144
10.827.841.93.33.77.012.514.550.450.82.52.27.17.1أوغندا145
14.023.927.541.637.23.44.66.94.0–0.51.01.02.30.4سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
2.46.07.83.12.522.839.447.443.740.23.13.47.15.4توغو147
0.20.80.94.31.667.185.689.641.837.32.83.47.25.1جيبوتي148
10.818.522.039.036.65.25.85.73.6–1.11.81.71.60.3ليسوتو149
7.020.328.53.73.114.826.931.946.743.42.32.48.56.2اليمن150
6.212.913.82.50.619.935.440.940.536.63.64.17.73.6زمبابوي151
13.533.544.23.12.512.920.524.142.942.62.82.88.05.0كينيا152
1.43.04.02.52.620.640.343.143.141.73.43.46.55.8موريتانيا153
4.98.49.81.81.321.738.145.538.034.94.04.55.84.0هايتي154
0.61.51.93.42.224.453.061.840.336.83.74.46.54.7غامبيا155
5.311.414.52.72.233.741.344.743.038.83.13.47.05.0السنغال156
2.14.25.82.42.913.519.024.444.842.62.32.66.55.5إريتريا157
4.48.911.32.42.24.018.528.744.141.62.42.68.35.7رواندا158
58.9128.7160.92.72.023.447.355.944.541.33.03.26.95.8نيجيريا159

5 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

إجمالي السكان
(بالماليين)

 معدل النمو
السنوي للسكان

سكان المناطق الحضرية(%)
a (من اإلجمالي %)

 السكان دون
الخامسة عشر

(% من اإلجمالي)

 السكان في الخامسة
والستين فما فوق
(% من اإلجمالي)

 معدل الخصوبة
اإلجمالي

(والدات لكل امرأة)

–1975
2004

–2004
b 15

–1970
c 75

–2000
c 05 19752004b 201519752004b 20152004b 20152004b 2015

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   300  

المصادر
.2005b األعمدة 1–3، و13 و14: األمم المتحدة

العمودان 4 و5: تم حسابهما على أساس البيانات الواردة في 
العمودين 1 و2.

 .2006e العمودان 6 و8: األمم المتحدة
.2006b العمود 7: األمم المتحدة

المتعلقة  البيانات  أساس  على  حسابهما  تم  و10:  العمودان 9 
بالسكان دون عمر 15 عاًما وإجمالي عدد السكان حسبما ورد 

.2005b عن األمم المتحدة
العمودان 11 و12: تم حسابهما على أساس البيانات المتعلقة 
بالسكان دون عمر 65 عاًما وإجمالي عدد السكان حسبما ورد 

.2005b عن األمم المتحدة

مالحظات
نظًرا ألن البيانات تستند إلى التعريفات الوطنية للمدينة والمنطقة   a
بين  الحضرية الكبيرة، يجب توخي الحذر عند عقد المقارنات 

بلدان مختلفة.
تشير البيانات إلى توقعات المتغير المتوسط.  b

تشير البيانات إلى تقديرات خاصة بالفترة الزمنية المحددة.  c
تشتمل التقديرات السكانية على تايوان، المقاطعة الصينية.  d

عن  ورد  حسبما  العالم  سكان  عدد  إجمالي  إلى  البيانات  تشير   e
الـ  البلدان  سكان  عدد  إجمالي  ُقدر   .2005b المتحدة  األمم 
177 المتضمنة في جداول المؤشرات الرئيسية بـ 4,068.1 
مليون نسمة في عام 1975، و6,381 مليون نسمة في عام 
مليون  إلى 7,210.3  العدد  يصل  أن  المتوقع  ومن   ،2004

نسمة في عام 2015.

4.29.211.92.72.319.532.638.143.842.03.53.96.95.9غينيا160
6.815.520.92.82.719.152.759.746.645.52.52.47.26.8أنغوال161
16.037.645.62.91.711.223.828.942.938.93.23.76.85.0جمهورية تنزانيا المتحدة162
3.28.211.23.22.921.939.744.644.542.02.73.07.15.9بنن163
6.617.921.63.41.732.244.649.842.138.23.23.77.45.1كوت ديفوار164
5.211.513.82.81.734.934.937.046.043.73.03.27.85.7زامبيا165
5.212.616.03.02.27.716.722.147.344.93.03.27.46.1مالوي166
23.955.978.02.93.029.531.638.647.248.02.72.66.56.7جمهورية الكونغو الديمقراطية167
10.619.423.52.11.78.733.742.444.141.63.33.66.65.5موزامبيق168
3.77.310.62.43.43.29.713.545.546.42.82.56.86.8بوروندي169
34.175.697.22.72.39.515.719.144.841.72.93.26.85.9إثيوبيا170
4.29.412.82.82.815.624.830.547.247.73.12.76.76.7تشاد171
2.14.04.62.31.432.037.940.443.140.64.04.05.75.0جمهورية أفريقيا الوسطى172
0.71.52.13.03.016.029.631.147.448.03.12.87.17.1غينيا - بيساو173
5.912.817.72.62.96.417.922.847.445.72.82.67.86.7بوركينا فاسو174
6.213.118.12.62.916.229.936.548.346.72.72.47.66.9مالي175
2.95.36.92.12.321.239.948.242.842.83.33.36.56.5سيراليون176
5.313.519.33.23.211.416.719.349.047.92.02.08.17.9النيجر177

T 2,967.1T 5,093.6T 5,885.61.91.326.542.248.031.228.05.46.55.52.9البلدان النامية
T 355.2T 740.7T 950.12.52.314.926.331.642.039.53.23.56.65.0أقل البلدان نمًوا
T 144.6T 310.5T 386.02.62.041.854.958.935.832.53.84.46.73.7الدول العربية

T 1,310.4T 1,944.0T 2,108.91.40.720.441.951.024.320.76.88.75.01.9شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
T 318.4T 548.3T 628.31.91.261.276.880.430.426.55.97.55.12.6أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

T 838.7T 1,528.1T 1,801.42.11.521.229.933.833.629.34.85.75.63.2جنوب آسيا
T 313.1T 689.6T 877.42.72.221.234.339.443.942.03.13.36.85.5أفريقيا جنوب الصحراء

T 366.6T 405.3T 396.80.30.2–57.362.963.618.617.312.712.92.51.5وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
T 925.7T 1,164.8T 1,233.60.80.566.875.478.119.617.813.616.12.61.8منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

T 765.9T 922.6T 968.50.60.469.376.879.417.716.415.218.02.21.6

T 1,012.5T 1,275.0T 1,350.00.80.567.275.978.719.617.813.516.02.51.7تنمية بشرية مرتفعة
T 2,743.2T 4,433.1T 4,995.81.71.127.742.448.228.825.46.17.25.02.5تنمية بشرية متوسطة
T 255.0T 571.7T 737.12.82.318.332.037.644.842.62.93.17.05.8تنمية بشرية منخفضة

T 792.3T 982.5T 1,040.90.70.569.477.480.018.417.014.617.32.31.7دخل مرتفع
T 2,042.9T 3,043.0T 3,319.61.40.834.753.260.325.422.47.28.64.62.1دخل متوسط
T 1,237.0T 2,361.3T 2,856.02.21.720.729.934.436.833.24.34.96.03.9دخل منخفض

e T 4,073.7e T 6,389.2e T 7,219.41.61.137.248.352.828.525.97.38.44.52.7العالم

االتجاهات الديمغرافية5

ول
جد
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اإلنفاق الصحي
هدف إنمائي لأللفية

 أطفال بالغون سنة واحدة
ويتلقون تحصيًنا كامًال

 األطفال المصابون
 باإلسهال والذين
 يتلقون إماهة
 فموية وتغذية
متواصلة

(%دون الخامسة)

هدف إنمائي لأللفية
معدل شيوع وسائل 

a منع الحمل
(% من المتزوجات 

في عمر 15-
49 عاًما)

 هدف إنمائي
لأللفية

 والدات تتم
 بإشراف عاملين
صحيين مهرة

(%)

األطباء
(لكل 100,000 

نسمة)

عامة
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

خاصة
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

للفرد
(تعادل القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

ضد السل
(%)

ضد الحصبة
(%)

20032003200320042004b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1990

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م

301  2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   

تنمية بشرية مرتفعة
c 100313....88..8.61.73,809النرويج1
362......93..8.81.73,110آيسلندا2
100247....93..6.43.12,874أستراليا3
100279....5.81.52,4969081آيرلندا4
8.01.42,704d 1694....c 100328السويد5
e 7598214..95..6.93.02,989كندا6
56100198..99..6.41.52,244اليابان7
e 7699256..93..6.88.45,711الواليات المتحدة8
e 82..361..82..6.74.83,776سويسرا9
e 79100315..96..6.13.72,987هولندا10
100316....5.71.72,1089897فنلندا11
100266....91..6.20.63,680لكسمبرغ12
e 78c 100449..82..6.33.12,828بلجيكا13
51e 100338..74..5.12.42,306النمسا14
c 100293....96..7.51.52,762الدانمرك15
e 75e 99337..7.72.42,9028586فرنسا16
420..60..84..6.32.12,266إيطاليا17
f 8499230..81..6.91.12,389المملكة المتحدة18
e 81..330..97..5.52.21,853إسبانيا19
e 75e 100237..85..6.31.81,893نيوزيلندا20
e 75c 100337..92..8.72.43,001ألمانيا21
....e 86............هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
c 99382....96..6.12.81,911إسرائيل23
438......5.14.81,9978888اليونان24
62100140..1.62.91,1569994سنغافورة25
81100157..2.82.81,0749399جمهورية كوريا26
e 74c 100225..6.72.11,6699894سلوفينيا27
c 100342....6.72.91,7918395البرتغال28
100234....86..3.13.31,143قبرص29
72100351..6.80.81,3029997الجمهورية التشيكية30
98121....98..4.82.11,050بربادوس31
e 98318....87..7.41.91,436مالطة32
5098153..97..2.70.8567الكويت33
99101....2.80.76819999بروني دار السالم34
e 77100333..6.12.31,2699999هنغاريا35
99301....4.34.61,0679995األرجنتين36
e 49c 100247..4.52.07459497بولندا37
100109....3.03.17079695شيلي38
e 62e 98109..2.81.38137099البحرين39
e 70100448..4.11.26829996إستونيا40
e 47100397..5.01.67549998ليتوانيا41
e 7499318..5.20.77779898سلوفاكيا42
100365....2.77.18249995أوروغواي43
100244....6.51.38389896كرواتيا44
e 48100301..3.33.16789999التفيا45
4399222..2.00.76859999قطر46
151......4.31.65999999سيشيل47
8098132..5.81.56169088كوستاريكا48
e 28e 99202..2.50.86239894اإلمارات العربية المتحدة49
73100591..6.31.02519999كوبا50
99119....3.41.96708998سانت كيتس ونيفس51
c 99105....89..3.03.41,220جزر البهاما52
6895198..2.93.35829996المكسيك53

االلتزام بالصحة: الموارد وسبل الحصول والخدمات6

. . . للعيش حياة مديدة وصحية . . .

ول
جد
الــ



اإلنفاق الصحي
هدف إنمائي لأللفية

 أطفال بالغون سنة واحدة
ويتلقون تحصيًنا كامًال

 األطفال المصابون
 باإلسهال والذين
 يتلقون إماهة
 فموية وتغذية
متواصلة

(% دون الخامسة)

هدف إنمائي لأللفية
معدل شيوع وسائل 

a منع الحمل
(% من المتزوجات 

في عمر 15-
49 عاًما)

 هدف إنمائي
لأللفية

 والدات تتم
 بإشراف عاملين
صحيين مهرة

(%)

األطباء
(لكل 100,000 

نسمة)

العام
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

الخاص
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

للفرد
(تعادل القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

ضد السل
(%)

ضد الحصبة
(%)

20032003200320042004b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1990

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   302  

4299356..4.13.45739895بلغاريا54
9534....5.51.03009999تونغا55
e 2495132..2.70.54199998عمان56
9531389679..1.52.4532ترينيداد وتوباغو57
93150....5.02.65559999بنما58
10017....97..3.21.3477أنتيغوا وبربودا59
6499190..3.82.35409997رومانيا60
e 559770..2.21.63749995ماليزيا61
4.84.732795882348100134البوسنة والهرسك62
e 7598106..2.21.54309998موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
e 45e 94129..2.61.53279999الجماهيرية العربية الليبية64
99425....3.32.35519698االتحاد الروسي65
99219....6.01.13899496جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
e 50100455..3.91.65709999بيالروس67
10050....4.51.83209999دومينيكا68
3.44.25979999287796115البرازيل69
6.41.25229292447786135كولومبيا70
100517....3.41.62949995سانت لوسيا71
94194..2.02.5231978051جمهورية فنزويال البوليفارية72
2.73.83669796517598131ألبانيا73
729937..2.01.32609996تايلند74
10070....4.31.12099325ساموا (الغربية)75
3291137..3.01.05789597المملكة العربية السعودية76
68100295..3.81.93059899أوكرانيا77
6189325..96..3.07.2730لبنان78
2.01.53156599226699354كازاخستان79
1.24.83029692486197359أرمينيا80
8496106..2.03.62789484الصين81
2.12.32339189466959117بيرو82
6669148..2.03.12209999إكوادور83
1.41.8174918076196058الفلبين84
e 5410050..74..4.91.8473غرينادا85
4.25.244058994456100203األردن86
6390134..2.52.94099795تونس87
10087....4.12.03849999سانت فنسنت وجزر غرينادين88
8643428545..3.64.3309سورينام89
9934....2.31.42209362فيجي90
7377111..2.35.03018289باراغواي91
5.42.25288881196483135تركيا92
709655..1.61.91219996سري النكا93
2.34.73359779537099188الجمهورية الدومينيكية94
e 4783105..2.22.33099995بليز95
739045..3.13.44989996جمهورية إيران اإلسالمية96
4196409..1.03.01749186جورجيا97
427092..5.50.73649897ملديف98
0.92.714099984055100355أذربيجان99
..98c 96....97......األراضي الفلسطينية المحتلة100
6792124..3.74.43789493السلفادور101
6496113..3.30.81869881الجزائر102
4.00.8283948840378648غيانا103
2.72.6216858021669785جامايكا104
6297418..2.61.32219997تركمانستان105
538949..3.41.21857969الرأس األخضر106

االلتزام بالصحة: الموارد وسبل الحصول والخدمات6
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اإلنفاق الصحي
هدف إنمائي لأللفية

 أطفال بالغون سنة واحدة
ويتلقون تحصيًنا كامًال

 األطفال المصابون
 باإلسهال والذين
 يتلقون إماهة
 فموية وتغذية
متواصلة

(% دون الخامسة)

هدف إنمائي لأللفية
معدل شيوع وسائل 

a منع الحمل
(% من المتزوجات 

في عمر 15-
49 عاًما)

 هدف إنمائي
لأللفية

 والدات تتم
 بإشراف عاملين
صحيين مهرة

(%)

األطباء
(لكل 100,000 

نسمة)

العام
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

الخاص
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

للفرد
(تعادل القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

ضد السل
(%)

ضد الحصبة
(%)

20032003200320042004b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1990

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م

303  2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   

e 40e 77140..2.52.61169998الجمهورية العربية السورية107
1.12.0113827261607213إندونيسيا108
1.53.9164969739798553فيتنام109
2.23.11619899166098251قيرغيزستان110
2.53.3235989729606954مصر111
3.74.0208888449696737نيكاراغوا112
2.43.11599998336896274أوزبكستان113
3.93.31779696526299264جمهورية مولدوفا114
4.32.41769364545867122بوليفيا115
4.32.41409596666797263منغوليا116
625657..4.03.11849392هندوراس117
2.13.3235987522434190غواتيماال118
8811....2.91.01106348فانواتو119
6530..1.00.5179735136غينيا االستوائية120
3.25.2669978137568477جنوب أفريقيا121
0.93.5719789293471203طاجيكستان122
1.73.4218959550636351المغرب123
2.91.5255895544338629غابون124
4.51.9359717039447630ناميبيا125
1.23.682735622g 484360الهند126
7.21.493999144297649سان تومي وبرينسيبي127
8513....4.50.3878472جزر سليمان128
2.18.8188958059243216كمبوديا129
0.52.351857848375736ميانمار130
3.32.337599907409440بوتسوانا131
1.51.225797331266215جزر القمر132
1.22.056603637321959جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
0.71.7488067c 3328..74باكستان134
e 19375..2.60.5599287بوتان135
1.43.198928340254715غانا136
1.12.368957735581326بنغالديش137
1.53.864857343391521نيبال138
26415..3.00.41325444بابوا غينيا الجديدة139
20......1.30.7238565الكونغو140
1.92.454515938e 10c 8722السودان141
101810..7.32.31257255تيمور - ليشته142
1.71.024725947275129مدغشقر143
1.23.064836433266219الكاميرون144
2.25.17599912923398أوغندا145
3.32.5324847024287416سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
1.44.26291702526614توغو147
6118....3.81.9727860جيبوتي148
4.11.110683702930605ليسوتو149
2.23.3896376c 23212733اليمن150
2.85.1132958080547316زمبابوي151
1.72.665877333394214كينيا152
3.21.05986642885711موريتانيا153
2.94.684715441282425هايتي154
3.24.996959038105511غامبيا155
2.13.05895573311586السنغال156
2.02.4509184548285إريتريا157
1.62.13286841613315رواندا158
1.33.751483528133528نيجيريا159

6 ول
جد
الــ



اإلنفاق الصحي
هدف إنمائي لأللفية

 أطفال بالغون سنة واحدة
ويتلقون تحصيًنا كامًال

 األطفال المصابون
 باإلسهال والذين
 يتلقون إماهة
 فموية وتغذية
متواصلة

(% دون الخامسة)

هدف إنمائي لأللفية
معدل شيوع وسائل 

a منع الحمل
(% من المتزوجات 

في عمر 15-
49 عاًما)

 هدف إنمائي
لأللفية

 والدات تتم
 بإشراف عاملين
صحيين مهرة

(%)

األطباء
(لكل 100,000 

نسمة)

العام
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

الخاص
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

للفرد
(تعادل القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

ضد السل
(%)

ضد الحصبة
(%)

20032003200320042004b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1990

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   304  

0.94.59571734465611غينيا160
2.40.4497264326458أنغوال161
2.41.92991943825462جمهورية تنزانيا المتحدة162
1.92.53699854219664بنن163
1.02.657514934156812كوت ديفوار164
2.82.651948448344312زامبيا165
3.36.04697805131612مالوي166
0.73.314786417316111جمهورية الكونغو الديمقراطية167
2.91.84587773317483موزامبيق168
0.72.41584751616253بوروندي169
3.42.520827138863إثيوبيا170
2.63.9513856503164تشاد171
1.52.54770354728448جمهورية أفريقيا الوسطى172
2.63.04580802383512غينيا - بيساو173
14386..2.63.0689978بوركينا فاسو174
2.82.0397575458418مالي175
2.01.5348364394423سيراليون176
2.52.23072744314163النيجر177

..59....8474......البلدان النامية
..36....8272......أقل البلدان نمًوا
..72....8586......الدول العربية

..86....9283......شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
..87....9692......أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

..38....7862......جنوب آسيا
..43....7766......أفريقيا جنوب الصحراء

..97....9697......وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
..97....9292......منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

......8492....99..

..99....9593......تنمية بشرية مرتفعة
..65....8676......تنمية بشرية متوسطة
..39....7464......تنمية بشرية منخفضة

..99....8892......دخل مرتفع
..87....9487......دخل متوسط
..41....7764......دخل منخفض

..h 84h 76....h 63......العالم

6

المصادر
المتعلقة  البيانات  أساس  على  حسابهما  تم  و2:   1 العمودان 
العالمية  الصحة  منظمة  عن  والصادرة  الصحي  باإلنفاق 

 .2006b
 .2006b العمود 3: منظمة الصحة العالمية

العمودان 4 و6: اليونيسيف 2005.
جهود  إلى  استناًدا   ،2006c المتحدة األمم  و8:  العمودان 5 
مشتركة بين مؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) 

ومنظمة الصحة العالمية.
العمود 7: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى بيانات صادرة 

عن صندوق األمم المتحدة للسكان.
.2006c العمود 9: منظمة الصحة العالمية

مالحظات
تشير البيانات في العادة إلى المتزوجات والمرتبطات بعالقات   a
وقد  عاًما،  و49   15 بين  أعمارهن  تتراوح  اللواتي  جنسية 

تختلف الشريحة العمرية الفعلية باختالف البلدان.
تشير البيانات إلى آخر عام متاح خالل الفترة الزمنية المحددة.  b

إلى  البيانات  وتشير  اليونيسيف 2005.  عن  صادرة  البيانات   c
فترة زمنية خالف ما هو محدد في التقرير.

تشير البيانات إلى األطفال األكثر عرضة للخطر وحسب.  d
تشير البيانات إلى عام أو فترة زمنية خالف ما هو محدد، أو   e
تختلف عن التعريف القياسي، أو تشير إلى جزء واحد من البلد 

وحسب.
باستثناء آيرلندا الشمالية.  f
باستثناء والية تريبورا.  g

عن  الصادرة  المجمعة  الدولية  البيانات  إلى  البيانات  تشير   h
اليونيسيف 2005.

االلتزام بالصحة: الموارد وسبل الحصول والخدمات

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية
 السكان المتمتعون بالحصول 

المستدام على صرف صحي محسن
(%)

هدف إنمائي لأللفية
السكان المتمتعون بالحصول 
المستدام على مصدر مياه محسنة

(%)

هدف إنمائي لأللفية
السكان ناقصو التغذية

(% من اإلجمالي)

هدف إنمائي لأللفية
األطفال دون 

مستوى الوزن 
الطبيعي بالنسبة 

ألعمارهم
(% دون الخامسة)

األطفال دون 
مستوى الطول 
الطبيعي بالنسبة 

ألعمارهم
(% دون الخامسة)

المواليد ذوو 
الوزن المتدني 
عند الوالدة

(%)
1990200419902004a 92/1990a 03/2001b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1996

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م

305  2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   

تنمية بشرية مرتفعة
5........100100....النرويج1
4........100100100100آيسلندا2
7........100100100100أستراليا3
6................آيرلندا4
4........100100100100السويد5
6........100100100100كندا6
c 68......100100100100اليابان7
c 118....100100100100الواليات المتحدة8
6........100100100100سويسرا9

..c 1......100100100100هولندا10
4........100100100100فنلندا11
8........100100....لكسمبرغ12
8................بلجيكا13
7........100100100100النمسا14
5........100100....الدانمرك15
7........100100....فرنسا16
c 36..............إيطاليا17
8........100100....المملكة المتحدة18
6........100100100100إسبانيا19
6..........97....نيوزيلندا20
7........100100100100ألمانيا21
..................هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
8........100100....إسرائيل23
8................اليونان24
d 1428....100100100100سنغافورة25
4....<2.5<922.5......جمهورية كوريا26
6....3..........سلوفينيا27
8................البرتغال28
......<2.5<1001001001002.5قبرص29
c 1c 27<2.5..9998100100الجمهورية التشيكية30
d 6c 710<2.5<1001001001002.5بربادوس31
6........100100....مالطة32
2451037........الكويت33
10....43........بروني دار السالم34
d 2c 39<2.5..959999..هنغاريا35
5127<2.5<819194962.5األرجنتين36
6....<2.5..........بولندا37
8491909584115شيلي38
c 9c 108............البحرين39
4....3..9797100100إستونيا40
4....<2.5..........ليتوانيا41
7....6..9999100100سلوفاكيا42
10010010010073c 5c 108أوروغواي43
7116..100100100100كرواتيا44
5....3..789999..التفيا45
c 6c 810....100100100100قطر46
..8888149d 6c 5....سيشيل47
9764567..92..كوستاريكا48
c 14d 1715<979810010042.5اإلمارات العربية المتحدة49
c 456<9182.5..9898كوبا50
9....95951001001311سانت كيتس ونيفس51
7....9797..100100جزر البهاما52
58798297558189المكسيك53

حالة المياه والصرف الصحي والتغذية7

. . . للعيش حياة مديدة وصحية . . .

ول
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية
 السكان المتمتعون بالحصول 

المستدام على صرف صحي محسن
(%)

هدف إنمائي لأللفية
السكان المتمتعون بالحصول 
المستدام على مصدر مياه محسنة

(%)

هدف إنمائي لأللفية
السكان ناقصو التغذية

(% من اإلجمالي)

هدف إنمائي لأللفية
األطفال دون 

مستوى الوزن 
الطبيعي بالنسبة 

ألعمارهم
(% دون الخامسة)

األطفال دون 
مستوى الطول 
الطبيعي بالنسبة 

ألعمارهم
(% دون الخامسة)

المواليد ذوو 
الوزن المتدني 
عند الوالدة

(%)
1990200419902004a 92/1990a 03/2001b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1996

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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10....9..99999999بلغاريا54
c 10......9696100100تونغا55
24108......80..83عمان56
10010092911311d 7423ترينيداد وتوباغو57
71739090212571810بنما58
d 10d 78....91..95..أنتيغوا وبربودا59
6109<2.5..57......رومانيا60
94989933111610..ماليزيا61
94104..959797..البوسنة والهرسك62
9410010066c 15c 1013..موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
c 5c 157<2.5<2.5..979771الجماهيرية العربية الليبية64
33d 136..87879497االتحاد الروسي65
7675..........جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
5....3..84100100..بيالروس67
9748d 5d 610..84..دومينيكا68
7175839012861110البرازيل69
8286929317147149كولومبيا70
89989885d 14c 118..سانت لوسيا71
8311184137..68..جمهورية فنزويال البوليفارية72
614353..919696..ألبانيا73
809995993021c 19c 139تايلند74
981009188114244ساموا (الغربية)75
44c 14c 1611..90....المملكة العربية السعودية76
3135..96..96..أوكرانيا77
33126<981001002.5..لبنان78
84108..72728786كازاخستان79
293137..92..83..أرمينيا80
2344707716128146الصين81
52637483421272511بيرو82
6389739485122616إكوادور83
577287852619283220الفلبين84
9....9597..9796غرينادا85
93939797474910األردن86
4127<2.5<758581932.5تونس87
10....2212........سانت فنسنت وجزر غرينادين88
921310131013..94..سورينام89
47104c 8c 310..6872فيجي90
588062861815c 5c 149باراغواي91
341616<858885962.5تركيا92
699168792822291422سري النكا93
5278849527275911الجمهورية الدومينيكية94
9175c 6..6..47..بليز95
92944411157..83جمهورية إيران اإلسالمية96
133126..97948082جورجيا97
5996831711302522..ملديف98
1071311..546877..أذربيجان99

164d 9d 9..92..73..األراضي الفلسطينية المحتلة100
516267841211101913السلفادور101
889294855510197الجزائر102
83219141112..70..غيانا103
758092931410449جامايكا104
812226..72..62..تركمانستان105
c 14c 1613....80..43..الرأس األخضر106

حالة المياه والصرف الصحي والتغذية7
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية
 السكان المتمتعون بالحصول 

المستدام على صرف صحي محسن
(%)

هدف إنمائي لأللفية
السكان المتمتعون بالحصول 
المستدام على مصدر مياه محسنة

(%)

هدف إنمائي لأللفية
السكان ناقصو التغذية

(% من اإلجمالي)

هدف إنمائي لأللفية
األطفال دون 

مستوى الوزن 
الطبيعي بالنسبة 

ألعمارهم
(% دون الخامسة)

األطفال دون 
مستوى الطول 
الطبيعي بالنسبة 

ألعمارهم
(% دون الخامسة)

المواليد ذوو 
الوزن المتدني 
عند الوالدة

(%)
1990200419902004a 92/1990a 03/2001b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1996

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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73908093547196الجمهورية العربية السورية107
465572779628429إندونيسيا108
36616585311728379فيتنام109
411257..60597877قيرغيزستان110
547094984391612مصر111
454770793027102012نيكاراغوا112
268217..51679482أوزبكستان113
113d 105..92..68..جمهورية مولدوفا114
3346728528238279بوليفيا115
596362342813258..منغوليا116
506984872322172914هندوراس117
588679951623234913غواتيماال118
5060601212d 20206..فانواتو119
19d 3913....43..53..غينيا االستوائية120
122515....69658388جنوب أفريقيا121
3615..61..59..51..طاجيكستان122
5673758166101811المغرب123
88105122114..36..غابون124
242557873423242414ناميبيا125
143370862520494530الهند126
7918121329d 20..25..سان تومي وبرينسيبي127
703320d 21c 2713..31..جزر سليمان128
414333454511..17..كمبوديا129
24775778105323215ميانمار130
384293952330132310بوتسوانا131
323393864762264225جزر القمر132
512921404214..30..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
375983912423383719باكستان134
194015....62..70..بوتان135
151855753712223011غانا136
203972743530484330بنغالديش137
113570902017485121نيبال138
444439391513d 35c 4311بابوا غينيا الجديدة139
..58543414c 28..27..الكونغو140
333464703127c 174331السودان141
58118464910..36..تيمور - ليشته142
143440503538424814مدغشقر143
485150663325183211الكاميرون144
424344602419233912أوغندا145
62141910309..48..سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
373550523325252215توغو147
..7982727353261826جيبوتي148
791712184614..3737ليسوتو149
324371673437465232اليمن150
505378814545132711زمبابوي151
404345613931203011كينيا152
..3134385315103235موريتانيا153
243047546547172321هايتي154
822227171917..53..غامبيا155
335765762323232518السنغال156
73403821..794360إريتريا157
37425974433627439رواندا158
39444948139293814نيجيريا159

7 ول
جد
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية
 السكان المتمتعون بالحصول 

المستدام على صرف صحي محسن
(%)

هدف إنمائي لأللفية
السكان المتمتعون بالحصول 
المستدام على مصدر مياه محسنة

(%)

هدف إنمائي لأللفية
السكان ناقصو التغذية

(% من اإلجمالي)

هدف إنمائي لأللفية
األطفال دون 

مستوى الوزن 
الطبيعي بالنسبة 

ألعمارهم
(% دون الخامسة)

األطفال دون 
مستوى الطول 
الطبيعي بالنسبة 

ألعمارهم
(% دون الخامسة)

المواليد ذوو 
الوزن المتدني 
عند الوالدة

(%)
1990200419902004a 92/1990a 03/2001b 2004–1996b 2004–1996b 2004–1996

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   308  

141844503924212612غينيا160
293136535838314512أنغوال161
474746623744224413جمهورية تنزانيا المتحدة162
123363672014233116بنن163
213769841814172517كوت ديفوار164
445550584847234712زامبيا165
476140735034224916مالوي166
163043463172313812جمهورية الكونغو الديمقراطية167
203236436645244114موزامبيق168
443669794867455716بوروندي169
46475215..3132322إثيوبيا170
7919425833282917تشاد171
23275275504524c 2814جمهورية أفريقيا الوسطى172
592437253122..35..غينيا - بيساو173
71338612117383919بوركينا فاسو174
364634502928333823مالي175
5746502734d 23..39..سيراليون176
71339464132404017النيجر177

......334971792017البلدان النامية
......223751593433أقل البلدان نمًوا
......617184861110الدول العربية

......305072791712شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
......677883911410أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

......183772852520جنوب آسيا
......323748563130أفريقيا جنوب الصحراء

..........9394....وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
..........94969799منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

100100100100..........

..........94979899تنمية بشرية مرتفعة
......345174831915تنمية بشرية متوسطة
......283545523232تنمية بشرية منخفضة

..........100100....دخل مرتفع
......466178841511دخل متوسط
......223864762723دخل منخفض

......e 49e 59e 78e 832017العالم

7

مالحظات
تشير البيانات إلى متوسط األعوام المحددة.  a

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

تشير البيانات إلى عام أو فترة زمنية خالف ما هو محدد في   c
التقرير.

زمنية  فترة  أو  عام  إلى  البيانات  تشير   .2005 اليونيسيف   d
التعريف  عن  تختلف  أو  التقرير،  في  محدد  هو  ما  خالف 

القياسي، أو تشير إلى جزء واحد من البلد وحسب.
الرقم مستمد من البيانات العالمية المجمعة الصادرة عن األمم   e

.2006c المتحدة

المصادر
األعمدة 1–4 و7: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى جهود 
الصحة  ومنظمة  للطفولة  المتحدة  األمم  مؤسسة  بين  مشتركة 

العالمية.
العمودان 5 و6: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى بيانات 

صادرة عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو).
.2006a األعمدة 8 و9: منظمة الصحة العالمية

حالة المياه والصرف الصحي والتغذية

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
عام 

االستقصاء

والدات تتم بإشراف 
عاملين صحيين مهرة

(%)

أطفال بالغون سنة واحدة 
a ويتلقون تحصيًنا كامًال

(%)

أطفال دون مستوى الطول 
الطبيعي بالنسبة ألعمارهم

(% دون الخامسة)

b معدل وفيات الرضع
(لكل 1,000 مولود حي)

معدل وفيات األطفال 
b دون الخامسة

(لكل 1,000 مولود حي)

أغنى 20%أفقر 20%أغنى 20%أفقر 20 %أغنى 20%أفقر 20%أغنى 20%أفقر 20%أغنى 20%أفقر %20

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية متوسطة
19967299577417283299933البرازيل69
19956198587717541165224كولومبيا70
199999996962134684282c 45كازاخستان79
200093100666816852276130أرمينيا80
20001388588129464149318بيرو82
49218029....199821926087الفلبين84
19979199211711535234225األردن86
19985398287015368308533باراغواي91
19904198205317343165720تركيا92
19968998344714267239027الجمهورية الدومينيكية94

2000979885781711895810670تركمانستان105
782310929....199721894372إندونيسيا108
39145316....2000581004492فيتنام109
1997961006973281283469649قيرغيزستان110
20003194919216876309834مصر111
20017899647122450166419نيكاراغوا112
1996921008178201654467050أوزبكستان113
1998209822312541072614732بوليفيا115
1998992665630758397839غواتيماال118
62178722....199868985170جنوب أفريقيا121
19925785495237803511239المغرب123
2000679762421957369355غابون124
20005597606818936235531ناميبيا125
1998168421642517973814146الهند126
20001581296827141105015564كمبوديا129
19962685408223188765129c 87جزر القمر132
199055523552517896312574باكستان134
199818865079209732613952غانا136
935814072....19994425075بنغالديش137
200144554823325865313068نيبال138
199730892266252511958195101مدغشقر143
1991329527641981045120182الكاميرون144
200020772743251810660192106أوغندا145

تفاوتات في صحة األمهات واألطفال8
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
عام 

االستقصاء

والدات تتم بإشراف 
عاملين صحيين مهرة

(%)

أطفال بالغون سنة واحدة 
a ويتلقون تحصيًنا كامًال

(%)

أطفال دون مستوى الطول 
الطبيعي بالنسبة ألعمارهم

(% دون الخامسة)

b معدل وفيات الرضع
(لكل 1,000 مولود حي)

معدل وفيات األطفال 
b دون الخامسة

(لكل 1,000 مولود حي)

أغنى 20%أفقر 20%أغنى 20%أفقر 20 %أغنى 20%أفقر 20%أغنى 20%أفقر 20%أغنى 20%أفقر %20

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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تنمية بشرية منخفضة
1998259122521910846616897توغو147
199775085626221096016373اليمن150
1999579464641913594410062زمبابوي151
1998238048602711964013661كينيا152
200015931645181561629879موريتانيا153
2000470254218510097164109هايتي154
854518170........19972086السنغال156
1995574258423157468152104إريتريا157
200017607179271613988246154رواندا158
199012701458221910269240120نيجيريا159
199912821752191211970230133غينيا160
199929835378291611592160135جمهورية تنزانيا المتحدة162
199634983874171211963208110بنن163
19941784166421101176319097كوت ديفوار164
20012091648027201155719292زامبيا165
200043836581262313286231149مالوي166
199718822085221418895278145موزامبيق168
200012573426239395159147إثيوبيا170
199634742323188089171172تشاد171
19941482186422151325419398جمهورية أفريقيا الوسطى172
199818752152211510677239155بوركينا فاسو174
20018822056201213790248148مالي175
1998463551212113186282184النيجر177

مالحظات
إلى  استناًدا  النامية  البلدان  حول  بيانات  الجدول  هذا  يورد   
البيانات المستندة من االستقصاءات الديموغرافية والصحية 
المجموعات  ًتنصف   .1990 عام  منذ  إجراؤها  تم  التي 
حيث  من  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  حسب  الخمس 
األصول أو الثروة، بدًال من الدخل أو االستهالك. للحصول 
وآخرين   Gwatkin انظر  التفاصيل،  من  مزيد  على 

.2005
يشتمل ذاك على اللقاح ضد السل (بي - سي - جي) والحصبة   a

والخناق (الدفتريا) والشهاق (السعال الديكي) والكزاز.
السابقة  العشرة  األعوام  في  الوالدة  عمليات  إلى  استناًدا   b

لالستقصاء.
أخطاء كبيرة في أخذ العينات نظًرا لضآلة عدد الحاالت.  c

المصادر
كل األعمدة: Gwatkin وآخرون 2005.

تفاوتات في صحة األمهات واألطفال 8 ول
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هدف إنمائي لأللفية
معدل استخدام الواقي في آخر 
b اتصال جنسي عالي الخطورة
(% من عمر 15–24 عاًما)

هدف إنمائي لأللفية
األطفال دون الخامسة

هدف إنمائي لأللفية هدف إنمائي لأللفيةهدف إنمائي لأللفية 

انتشار التدخين
f (بين البالغين %)

حاالت اإلصابة بالسل انتشار فيروس 
نقص المناعة 

a البشرية
(% من عمر 
15–49 عاًما)

بناموسيات 
معالجة بالمبيدات 

الحشرية
(%)

المحمومين 
بعقاقير مضادة 

للمالريا
(%)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

c انتشار
(لكل 100,000 

نسمة)

تم الكشف عنها وفق 
عالج قصير خاضع 
d لإلشراف المباشر

(%)

تم عالجها بعالج 
قصير خاضع 

e لإلشراف المباشر
(%) النساء

g 2004–1998
الرجال

g 2004–1998
النساء

g 04–2002
الرجال

g 04–2002 2005g 2004–1999g 2004–1999200420042003

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
446972527........0.1 [0.1–0.2]النرويج1
2571002025........0.2 [0.1–0.3]آيسلندا2
633821619........0.1 [<0.2]أستراليا3
2628....9........0.2 [0.1–0.4]آيرلندا4
369841817........0.2 [0.1–0.3]السويد5
458351722........0.3 [0.2–0.5]كندا6
3945761547........<0.1 [<0.2]اليابان7
485701924........0.6 [0.4–1.0]الواليات المتحدة8
2327....6........0.4 [0.3–0.8]سويسرا9

661862836........0.2 [0.1–0.4]هولندا10
1926....7........0.1 [<0.2]فنلندا11
2639..983........0.2 [0.1–0.4]لكسمبرغ12
1065732530........0.3 [0.2–0.5]بلجيكا13
....114268........0.3 [0.2–0.5]النمسا14
678842531........0.2 [0.1–0.4]الدانمرك15
2130....10........0.4 [0.3–0.8]فرنسا16
658951731........0.5 [0.3–0.9]إيطاليا17
2527....9........0.2 [0.1–0.4]المملكة المتحدة18
........20........0.6 [0.4–1.0]إسبانيا19
1159362224........0.1 [<0.2]نيوزيلندا20
651712837........0.1 [0.1–0.2]ألمانيا21
....775578..........هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
734801832........ [<0.2]إسرائيل23
........17........0.2 [0.1–0.3]اليونان24
....416777........0.3 [0.2–0.7]سنغافورة25
....1252182........<0.1 [<0.2]جمهورية كوريا26
....176685........<0.1 [<0.2]سلوفينيا27
....357884........0.4 [0.3–0.9]البرتغال28
....46979........ [<0.2]قبرص29
1161792031........0.1 [<0.2]الجمهورية التشيكية30
....12139100........1.5 [0.8–2.5]بربادوس31
5201001830........0.1 [0.1–0.2]مالطة32
....308362........ [<0.2]الكويت33
....6313060........<0.1 [<0.2]بروني دار السالم34
3047482841........0.1 [<0.2]هنغاريا35
5365662532........0.6 [0.3–1.9]األرجنتين36
3256782540........0.1 [0.1–0.2]بولندا37
16114853748........0.3 [0.2–1.2]شيلي38
....504997........ [<0.2]البحرين39
4975701845........1.3 [0.6–4.3]إستونيا40
6789741344........0.2 [0.1–0.6]ليتوانيا41
....233487........<0.1 [<0.2]سلوفاكيا42
3386862435........0.5 [0.2–6.1]أوروغواي43
........65........<0.1 [<0.2]كرواتيا44
7183741951........0.8 [0.5–1.3]التفيا45
....773573........ [<0.2]قطر46
....83106100..........سيشيل47
....1515394........0.3 [0.1–3.6]كوستاريكا48
261764117........ [<0.2]اإلمارات العربية المتحدة49
....129094........0.1 [<0.2]كوبا50
........15..........سانت كيتس ونيفس51
....506862........3.3 [1.3–4.5]جزر البهاما52
437183513........0.3 [0.2–0.7]المكسيك53

األزمات والمخاطر الصحية الرئيسية على مستوى العالم9
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هدف إنمائي لأللفية
معدل استخدام الواقي في آخر 
b اتصال جنسي عالي الخطورة
(% من عمر 15–24 عاًما)

هدف إنمائي لأللفية
األطفال دون الخامسة

هدف إنمائي لأللفية هدف إنمائي لأللفيةهدف إنمائي لأللفية 

انتشار التدخين
f (بين البالغين %)

حاالت اإلصابة بالسل انتشار فيروس 
نقص المناعة 

a البشرية
(% من عمر 
15–49 عاًما)

بناموسيات 
معالجة بالمبيدات 

الحشرية
(%)

المحمومين 
بعقاقير مضادة 

للمالريا
(%)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

c انتشار
(لكل 100,000 

نسمة)

تم الكشف عنها وفق 
عالج قصير خاضع 
d لإلشراف المباشر

(%)

تم عالجها بعالج 
قصير خاضع 

e لإلشراف المباشر
(%) النساء

g 2004–1998
الرجال

g 2004–1998
النساء

g 04–2002
الرجال

g 04–2002 2005g 2004–1999g 2004–1999200420042003

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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....3610491........<0.1 [<0.2]بلغاريا54
........42..........تونغا55
....1212390........ [<0.2]عمان56
........12........2.6 [1.4–4.2]ترينيداد وتوباغو57
....4513374........0.9 [0.5–3.7]بنما58
........10..........أنتيغوا وبربودا59
....1884180........<0.1 [<0.2]رومانيا60
1336972243........0.5 [0.2–1.5]ماليزيا61
5396943049........<0.1 [<0.2]البوسنة والهرسك62
1353387132........0.6 [0.3–1.8]موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
....2016962........ [<0.2]الجماهيرية العربية الليبية64
....1601361........1.1 [0.7–1.8]االتحاد الروسي65
....347384........<0.1 [<0.2]جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
684273753........0.3 [0.2–0.8]بيالروس67
........23..........دومينيكا68
7747831422........0.5 [0.3–1.6]البرازيل69
....751783..1..0.630 [0.3–2.5]كولومبيا70
....219389..........سانت لوسيا71
....527782........0.7 [0.3–8.9]جمهورية فنزويال البوليفارية72
....313491........ [<0.2]ألبانيا73
....2087173........1.4 [0.7–2.1]تايلند74
........43..........ساموا (الغربية)75
....554079........ [<0.2]المملكة العربية السعودية76
........151........1.4 [0.8–4.3]أوكرانيا77
1282923142........0.1 [0.1–0.5]لبنان78
....1607975....0.13265 [0.1–3.2]كازاخستان79
....984477....44..0.1 [0.1–0.6]أرمينيا80
2216394h 467........0.1 [<0.2]الصين81
....2168389......0.619 [0.3–1.7]بيرو82
....1964384........0.3 [0.1–3.5]إكوادور83
4637388841........<0.1 [<0.2]الفلبين84
........8..........غرينادا85
57987851........ [<0.2]األردن86
249691250........0.1 [0.1–0.3]تونس87
......3933..........سانت فنسنت وجزر غرينادين88
........98..3....1.9 [1.1–3.1]سورينام89
415886426........0.1 [0.1–0.4]فيجي90
1072185723........0.4 [0.2–4.6]باراغواي91
453931849........ [<0.2]تركيا92
917081223........<0.1 [<0.2]سري النكا93
11871811116....1.12952 [0.9–1.3]الجمهورية الدومينيكية94
....596089........2.5 [1.4–4.0]بليز95
....355884........0.2 [0.1–0.4]جمهورية إيران اإلسالمية96
....897966........0.2 [0.1–2.7]جورجيا97
....579491........ [<0.2]ملديف98
....11904770....0.1 [0.1–0.4]أذربيجان99

....80..36..........األراضي الفلسطينية المحتلة100
....745788........0.9 [0.5–3.8]السلفادور101
32(.)5410690........0.1 [<0.2]الجزائر102
....631852757....2.4 [1.0–4.9]غيانا103
....97953........1.5 [0.8–2.4]جامايكا104
....833882........<0.1 [<0.2]تركمانستان105
........314..........الرأس األخضر106

األزمات والمخاطر الصحية الرئيسية على مستوى العالم9
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هدف إنمائي لأللفية
معدل استخدام الواقي في آخر 
b اتصال جنسي عالي الخطورة
(% من عمر 15–24 عاًما)

هدف إنمائي لأللفية
األطفال دون الخامسة

هدف إنمائي لأللفية هدف إنمائي لأللفيةهدف إنمائي لأللفية 

انتشار التدخين
f (بين البالغين %)

حاالت اإلصابة بالسل انتشار فيروس 
نقص المناعة 

a البشرية
(% من عمر 
15–49 عاًما)

بناموسيات 
معالجة بالمبيدات 

الحشرية
(%)

المحمومين 
بعقاقير مضادة 

للمالريا
(%)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

c انتشار
(لكل 100,000 

نسمة)

تم الكشف عنها وفق 
عالج قصير خاضع 
d لإلشراف المباشر

(%)

تم عالجها بعالج 
قصير خاضع 

e لإلشراف المباشر
(%) النساء

g 2004–1998
الرجال

g 2004–1998
النساء

g 04–2002
الرجال

g 04–2002 2005g 2004–1999g 2004–1999200420042003

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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....514688........ [<0.2]الجمهورية العربية السورية107
....j 68..12755387..0.1 [0.1–0.2]إندونيسيا108
1672328992235....0.5 [0.3–0.9]فيتنام109
....1376285........0.1 [0.1–1.7]قيرغيزستان110
....356180........<0.1 [<0.2]مصر111
....2808784....0.217 [0.1–0.6]نيكاراغوا112
1562881124....50..0.2 [0.1–0.7]أوزبكستان113
2145965234....1.14463 [0.6–2.6]جمهورية مولدوفا114
....2907181....0.12037 [0.1–0.3]بوليفيا115
....2098088........<0.1 [<0.2]منغوليا116
....978387........1.5 [0.8–2.4]هندوراس117
....1075591..1....0.9 [0.5–2.7]غواتيماال118
....6410756..........فانواتو119
....1493228251....3.2 [2.6–3.8]غينيا االستوائية120
6708367823......18.820 [16.8–20.7]جنوب أفريقيا121
....2692771286....0.1 [0.1–1.7]طاجيكستان122
29(.)1058086........0.1 [0.1–0.4]المغرب123
....3398134....7.93348 [5.1–11.5]غابون124
19.6486931458688631023 [8.6–31.7]ناميبيا125
31257861747....0.95159 [0.5–1.5]الهند126
........2361253......سان تومي وبرينسيبي127
....5912387..........جزر سليمان128
....7096193........1.6 [0.9–2.6]كمبوديا129
18083811236........1.3 [0.7–2.0]ميانمار130
....5536777....24.17588 [23.0–32.0]بوتسوانا131
......9639539....<0.1 [<0.2]جزر القمر132
18931855791359....0.1 [0.1–0.4]جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
....3292775........0.1 [0.1–0.2]باكستان134
....1843590........<0.1 [<0.2]بوتان135
2.33352563376376617 [1.9–2.6]غانا136
43544852755........<0.1 [<0.2]بنغالديش137
25767872449........0.5 [0.3–1.3]نيبال138
....4481958........1.8 [0.9–4.4]بابوا غينيا الجديدة139
....4646569........5.3 [3.3–7.5]الكونغو140
....503703582(.)....1.6 [0.8–2.7]السودان141
....8476924681.... [<0.2]تيمور - ليشته142
....613517471(.)0.5512 [0.2–1.2]مدغشقر143
......5.446571.36622791 [4.9–5.9]الكاميرون144
....6464368..(.)6.75355 [5.7–7.6]أوغندا145
261,1203842311(.)....33.4 [21.2–45.3]سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
....3.222412607181764 [1.9–4.7]توغو147
....1,1374374........3.1 [0.8–6.9]جيبوتي148
....5448670....23.25048 [21.9–24.7]ليسوتو149
....1444082........ [<0.2]اليمن150
6734266220....20.14269 [13.3–27.6]زمبابوي151
6.125475278884680121 [5.2–7.0]كينيا152
....4.1335024458....0.7 [0.4–2.8]موريتانيا153
..123874978h 6..3.81930 [2.2–5.4]هايتي154
....15553296675....2.4 [1.2–4.1]غامبيا155
....0.934j 542364515270 [0.4–1.5]السنغال156
....81444371485..2.4 [1.3–3.9]إريتريا157
....3.128415136602967 [2.9–3.2]رواندا158
..3.9244613453121591 [2.3–5.6]نيجيريا159

9 ول
جد
الــ



هدف إنمائي لأللفية
معدل استخدام الواقي في آخر 
b اتصال جنسي عالي الخطورة
(% من عمر 15–24 عاًما)

هدف إنمائي لأللفية
األطفال دون الخامسة

هدف إنمائي لأللفية هدف إنمائي لأللفيةهدف إنمائي لأللفية 

انتشار التدخين
f (بين البالغين %)

حاالت اإلصابة بالسل انتشار فيروس 
نقص المناعة 

a البشرية
(% من عمر 
15–49 عاًما)

بناموسيات 
معالجة بالمبيدات 

الحشرية
(%)

المحمومين 
بعقاقير مضادة 

للمالريا
(%)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

c انتشار
(لكل 100,000 

نسمة)

تم الكشف عنها وفق 
عالج قصير خاضع 
d لإلشراف المباشر

(%)

تم عالجها بعالج 
قصير خاضع 

e لإلشراف المباشر
(%) النساء

g 2004–1998
الرجال

g 2004–1998
النساء

g 04–2002
الرجال

g 04–2002 2005g 2004–1999g 2004–1999200420042003

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   314  

....1.5h 42274564105275 [1.2–1.8]غينيا160
....2633109468....3.7 [2.3–5.3]أنغوال161
....6.5424710584794781 [5.8–7.2]جمهورية تنزانيا المتحدة162
....1.819347601428281 [1.2–2.5]بنن163
....7.125561586513872 [4.3–9.7]كوت ديفوار164
1735407527075475116 [15.9–18.1]زامبيا165
14.1354736185014073521 [6.9–21.4]مالوي166
....1455517083....3.2 [1.8–4.9]جمهورية الكونغو الديمقراطية167
....156354676..16.12933 [12.5–20.0]موزامبيق168
....1315642979....3.3 [2.7–3.8]بوروندي169
6(.)35333670..1730 [0.9–3.5]إثيوبيا170
....3.517251325661678 [1.7–6.0]تشاد171
....269549459....10.7 [4.5–17.2]جمهورية أفريقيا الوسطى172
....7583067580....3.8 [2.1–6.0]غينيا - بيساو173
....254677503651866 [1.5–2.5]بوركينا فاسو174
....1.714308385781965 [1.3–2.1]مالي175
2618473683....1.6 [0.9–2.4]سيراليون176
1.17306482884670 [0.5–1.9]النيجر177

........275........1.1 [1.0–1.4]البلدان النامية
........456........2.7 [2.3–3.1]أقل البلدان نمًوا
........125........0.2 [0.2–04]الدول العربية

........236........0.2 [0.1–0.3]شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
........83........0.6 [0.4–1.2]أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

........315........0.7 [0.4–1.1]جنوب آسيا
........540........6.1 [5.4–6.9]أفريقيا جنوب الصحراء

........124........0.6 [0.4–1.0]وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
........22........0.4 [0.3–0.5]منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

[0.6–0.3] 0.4........18........

........27........0.4 [0.3–0.5]تنمية بشرية مرتفعة
........245........0.7 [0.6–1.0]تنمية بشرية متوسطة
........532........4.9 [4.1–5.7]تنمية بشرية منخفضة

........19........0.4 [0.3–0.6]دخل مرتفع
........182........0.6 [0.5–0.8]دخل متوسط
........376........1.8 [1.5–2.2]دخل منخفض

........229........1.0 [0.9–1.2]العالم

مالحظات
تشير البيانات إلى تقديرات النقطة وتقديرات النطاق باالستناد   a
المتحدة  األمم  برنامج  وضعها  التي  التقديرية  النماذج  إلى 
البشرية/ متالزمة  المناعة  نقص  بفيروس  المعني  المشترك 
تقديرات   .(UNAIDS) (اإليدز)  المكتسب  المناعة  نقص 

النطاق واردة بين قوسين مربعين.
نظًرا لمحدودية البيانات، يجب توخي الحذر عند عقد مقارنات   b
بين البلدان. إذ قد تختلف البيانات المتعلقة ببعض البلدان عن 
التعريف المعياري، أو تشير إلى جزء معين من البلد وحسب.

تشير البيانات إلى جميع أشكال مرض السل.  c
بالسل  لإلصابة  الثابتة  الجديدة  الحاالت  بقسمة  حسابها  تم   d
بالفحص اللطخي والتي تم الكشف عنها وفق العالج القصير 
الخاضع لإلشراف المباشر- وهو إستراتيجية موصى بها دولًيا 
التقديري  السنوي  المعدل  على   - السل  مرض  على  للسيطرة 

في  المحتسبة  القيم  تتجاوز  قد  بالسل.  جديدة  حاالت  إلصابة 
التي  الحاالت  كثافة  بسبب   %100 الـ  نسبة  الحاالت  بعض 
المزمنة،  الحاالت  فيها  تنتشر  معينة  منطقة  في  كشفها  يجري 
أو بسبب األفراط في اإلبالغ عن حاالت اإلصابة (كاإلحصاء 
المزدوج مثًال)، أو المبالغة في التشخيص، أو اإلقالل من تقدير 

.(2006d منظمة الصحة العالمية) مدى انتشار المرض
تمثل البيانات الحاالت الجديدة الثابتة لإلصابة بالفحص اللطخي   e
التي تم تسجيلها للعالج ومعالجتها على نحو ناجح وفق العالج 

القصير الخاضع لإلشراف المباشر للكشف عن حاالت السل.
أغلب  في  لكنها  البلدان،  باختالف  العمرية  الشريحة  تختلف   f

الحاالت 18 عاًما فما فوق أو 15 عاًما فما فوق.
الزمنية  الفترة  خالل  متاح  عام  آخر  إلى  البيانات  تشير   g

المحددة.
تشير البيانات إلى عام 2005.  h

المصادر
المتحدة  األمم  برنامج  تولى   ،UNAIDS 2006 :1 العمود
البشرية/ متالزمة  المناعة  نقص  بفيروس  المعني  المشترك 
نقص المناعة المكتسب (اإليدز) (UNAIDS) حساب البيانات 

المجمعة لصالح مكتب تقرير التنمية البشرية. 
العمودان 2 و3: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى بيانات 
لرعاية  المتحدة  األمم  مؤسسة  بين  مشتركة  بجهود  ُجمعت 

الطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية. 
بيانات  إلى  استناًدا   ،2006c المتحدة  األمم   :8–4 األعمدة 
صادرة عن مؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) 

ومنظمة الصحة العالمية.
العمودان 9 و10: البنك الدولي 2006، استناًدا إلى البيانات 
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والنظام الوطني اإللكتروني 

للمعلومات عن التدخين.

األزمات والمخاطر الصحية الرئيسية على مستوى العالم9

ول
جد
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

العمر المتوقع عند الوالدة
(باألعوام)

هدف إنمائي لأللفية
معدل وفيات الرضع

(لكل 1,000 مولود حي)

هدف إنمائي لأللفية
معدل وفيات األطفال 

دون الخامسة
(لكل 1,000 مولود حي)

االحتمال عند الوالدة بالعيش 
a إلى الخامسة والستين

(% من الجماعة)

هدف إنمائي لأللفية  
نسبة وفيات األمهات عند النفاس

(لكل 100,000 مولود حي)
المعدلة cالمبلغ عنها bذكورإناث

d 75 –1970d 05 –20001970200419702004d 05 –2000d 05 –2000e 2004 –19902000

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م

315  2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   

تنمية بشرية مرتفعة
74.479.313415490.684.7616النرويج1
0..74.380.613214391.487.4آيسلندا2
8..71.780.217520691.585.7أستراليا3
71.377.720527689.783.165آيرلندا4
74.780.111315491.586.452السويد5
6..73.279.919522690.785.0كندا6
73.381.914321493.385.7810اليابان7
71.577.320726886.779.1817الواليات المتحدة8
73.880.515518591.985.457سويسرا9

74.078.313515689.783.5716هولندا10
70.778.413316491.280.966فنلندا11
70.778.419526689.982.6028لكسمبرغ12
10..71.478.821429590.482.5بلجيكا13
4..70.678.926533591.082.4النمسا14
73.677.114419587.081.0105الدانمرك15
72.479.418424591.280.91017فرنسا16
72.180.030433592.284.675إيطاليا17
72.078.318523689.483.6713المملكة المتحدة18
72.979.527334592.882.164إسبانيا19
71.779.017520689.184.1157نيوزيلندا20
71.078.722426590.582.388ألمانيا21
....93.786.4........72.081.5هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
71.679.724527691.585.5517إسرائيل23
72.378.238454591.582.019اليونان24
69.578.622327390.784.5630سنغافورة25
62.676.943554690.276.92020جمهورية كوريا26
69.876.325429488.976.11717سلوفينيا27
68.077.253462590.279.885البرتغال28
71.478.529533591.684.3047قبرص29
70.175.521424488.275.239الجمهورية التشيكية30
69.474.94010541286.774.8095بربادوس31
21..70.778.325532690.385.4مالطة32
67.076.84910591287.982.755الكويت33
68.376.358878987.984.7037بروني دار السالم34
69.372.636739883.764.7516هنغاريا35
67.174.35916711884.972.14482األرجنتين36
70.574.332736887.069.7413بولندا37
63.477.978898888.579.11731شيلي38
63.374.2559821184.678.94628البحرين39
70.571.221626883.957.24663إستونيا40
71.372.223828885.260.51313ليتوانيا41
70.074.025629986.869.3163سلوفاكيا42
68.775.34815571785.973.32627أوروغواي43
69.674.934642788.173.228كرواتيا44
70.171.42110261281.960.12542التفيا45
62.172.74518652181.274.0107قطر46
..57....46125914....سيشيل47
67.978.16211831388.481.23343كوستاريكا48
62.277.961783890.285.0354اإلمارات العربية المتحدة49
70.777.234643786.280.03433كوبا50
..250....21..18......سانت كيتس ونيفس51
60..66.569.53810491373.661.4جزر البهاما52
62.474.979231102884.075.26583المكسيك53

البقاء على قيد الحياة: التقدم والعقبات10
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

العمر المتوقع عند الوالدة
(باألعوام)

هدف إنمائي لأللفية
معدل وفيات الرضع

(لكل 1,000 مولود حي)

هدف إنمائي لأللفية
معدل وفيات األطفال 

دون الخامسة
(لكل 1,000 مولود حي)

االحتمال عند الوالدة بالعيش 
a إلى الخامسة والستين

(% من الجماعة)

هدف إنمائي لأللفية  
نسبة وفيات األمهات عند النفاس

(لكل 100,000 مولود حي)
المعدلة cالمبلغ عنها bذكورإناث

d 75 –1970d 05 –20001970200419702004d 05 –2000d 05 –2000e 2004 –19902000

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   316  

71.072.12812311584.568.21532بلغاريا54
....65.672.14020502578.273.4تونغا55
52.174.0126102001384.278.82387عمان56
65.969.94918572076.164.545160ترينيداد وتوباغو57
66.274.74619682485.176.370160بنما58
..65....12..11......أنتيغوا وبربودا59
69.271.34617572082.965.33149رومانيا60
63.073.04610701283.573.43041ماليزيا61
67.574.16013821585.274.21031البوسنة والهرسك62
62.972.16414861580.966.92224موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
52.873.4105181602082.574.67797الجماهيرية العربية الليبية64
69.765.42917362176.344.73267االتحاد الروسي65
67.573.785131191484.675.4723جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
71.568.1229271179.350.61835بيالروس67
..67....14..13......دومينيكا68
59.570.395321353477.762.764260البرازيل69
61.672.269181082181.071.078130كولومبيا70
..1477.071.335..13..65.372.3سانت لوسيا71
65.772.84716611982.871.76896جمهورية فنزويال البوليفارية72
67.773.778171091987.680.02355ألبانيا73
61.069.774181022180.364.52444تايلند74
130..56.170.073251013078.465.5ساموا (الغربية)75
23..53.971.6118211852781.273.4المملكة العربية السعودية76
70.166.12214271876.446.61335أوكرانيا77
66.471.94527543181.773.0100150لبنان78
7371.948.050210..63..63.263.2كازاخستان79
3281.766.4955..29..70.871.4أرمينيا80
63.271.585261203181.374.25156الصين81
55.569.8115241782977.168.1190410بيرو82
58.874.287231402682.672.780130إكوادور83
58.170.25626903478.670.1170200الفلبين84
..1....21..18......غرينادا85
56.571.277231072777.771.64141األردن86
55.673.1135212012584.975.769120تونس87
..2281.370.393..18..61.671.0سانت فنسنت وجزر غرينادين88
3977.363.1150110..30..64.069.0سورينام89
60.667.85016612072.262.03875فيجي90
65.970.95821782479.871.3180170باراغواي91
57.068.6150282013277.967.313070تركيا92
63.173.965121001485.676.19292سري النكا93
59.767.191271273275.160.8180150الجمهورية الدومينيكية94
3980.971.7140140..32..67.671.9بليز95
55.270.2122321913879.271.73776جمهورية إيران اإلسالمية96
4583.066.35232..41..68.270.5جورجيا97
51.466.3157352554667.567.8140110ملديف98
9076.060.32594..75..65.666.9أذربيجان99

100..2481.475.0..22..56.672.4األراضي الفلسطينية المحتلة100
58.270.7111241622877.767.3170150السلفادور101
54.571.0143352204078.475.2120140الجزائر102
6465.754.2190170..48..60.062.9غيانا103
69.070.74917642073.467.911087جامايكا104
10369.852.11431..80..59.262.4تركمانستان105
3679.867.776150..27..57.570.2الرأس األخضر106

البقاء على قيد الحياة: التقدم والعقبات10
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

العمر المتوقع عند الوالدة
(باألعوام)

هدف إنمائي لأللفية
معدل وفيات الرضع

(لكل 1,000 مولود حي)

هدف إنمائي لأللفية
معدل وفيات األطفال 

دون الخامسة
(لكل 1,000 مولود حي)

االحتمال عند الوالدة بالعيش 
a إلى الخامسة والستين

(% من الجماعة)

هدف إنمائي لأللفية  
نسبة وفيات األمهات عند النفاس

(لكل 100,000 مولود حي)
المعدلة cالمبلغ عنها bذكورإناث

d 75 –1970d 05 –20001970200419702004d 05 –2000d 05 –2000e 2004 –19902000

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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57.473.290151281683.276.365160الجمهورية العربية السورية107
49.266.5104301723872.163.8310230إندونيسيا108
50.370.45517872378.471.0170130فيتنام109
61.266.8104581306876.058.644110قيرغيزستان110
52.169.6157262353679.369.38484مصر111
55.269.5113311653874.966.183230نيكاراغوا112
63.666.583571016972.959.93424أوزبكستان113
64.867.54623612874.356.54436جمهورية مولدوفا114
46.763.9147542436968.060.0230420بوليفيا115
5267.657.999110..41..53.863.9منغوليا116
53.967.6116311704170.163.5110110هندوراس117
53.767.1115331684573.559.7150240غواتيماال118
54.068.4107321554075.267.66832فانواتو119
880..20433.030.6..122..40.543.5غينيا االستوائية120
6738.128.9150230..54..53.749.0جنوب أفريقيا121
9369.459.345100..91..60.963.5طاجيكستان122
52.969.5119381844378.970.3230220المغرب123
9148.945.6520420..60..48.754.6غابون124
53.948.685471356336.731.6270300ناميبيا125
50.363.1127622028567.459.2540540الهند126
..11868.663.1100..75..56.562.9سان تومي وبرينسيبي127
55.662.27134995662.059.0550130جزر سليمان128
14161.545.0440450..97..40.356.0كمبوديا129
49.260.11227617910663.552.7230360ميانمار130
56.136.6998414211616.513.1330100بوتسوانا131
48.963.0159522157066.557.8520480جزر القمر132
40.454.5145652188353.147.8530650جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
51.962.91208018110165.662.7530500باكستان134
41.562.7156672678065.360.2260420بوتان135
49.956.71116818611252.950.4210540غانا136
45.262.6145562397763.759.3380380بنغالديش137
44.061.4165592507661.057.9540740نيبال138
44.755.1106681479346.641.5370300بابوا غينيا الجديدة139
510..54.951.91008116010843.538.6الكونغو140
45.156.3104631729155.449.6550590السودان141
660..8052.747.3..64..40.055.2تيمور - ليشته142
44.955.31097618012354.148.7470550مدغشقر143
45.745.81278721514936.133.1430730الكاميرون144
51.146.81008017013834.432.9510880أوغندا145
49.633.013210819615612.09.3230370سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
49.854.21287821614053.845.2480570توغو147
12648.142.974730..101..44.452.7جيبوتي148
550..49.836.7128611908218.611.6ليسوتو149
39.960.32028230311161.054.9370570اليمن150
55.637.2867913812915.515.77001,100زمبابوي151
53.647.0967915612031.835.04101,000كينيا152
43.452.51517825012550.744.57501,000موريتانيا153
48.551.51487422111741.338.2520680هايتي154
38.055.51838931912254.348.7730540غامبيا155
40.155.61647827913754.649.4560690السنغال156
44.353.5143522378245.535.91,000630إريتريا157
44.643.612411820920335.529.61,1001,400رواندا158
800..42.843.314010126519733.231.6نيجيريا159

10 ول
جد
الــ
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العمر المتوقع عند الوالدة
(باألعوام)

هدف إنمائي لأللفية
معدل وفيات الرضع

(لكل 1,000 مولود حي)

هدف إنمائي لأللفية
معدل وفيات األطفال 

دون الخامسة
(لكل 1,000 مولود حي)

االحتمال عند الوالدة بالعيش 
a إلى الخامسة والستين

(% من الجماعة)

هدف إنمائي لأللفية  
نسبة وفيات األمهات عند النفاس

(لكل 100,000 مولود حي)
المعدلة cالمبلغ عنها bذكورإناث

d 75 –1970d 05 –20001970200419702004d 05 –2000d 05 –2000e 2004 –19902000

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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39.353.619710134515552.649.1530740غينيا160
1,700..37.940.718015430026033.027.8أنغوال161
49.546.01297821812635.833.45801,500جمهورية تنزانيا المتحدة162
47.053.81499025215252.948.4500850بنن163
49.846.015811723919438.534.8600690كوت ديفوار164
50.237.410910218118218.520.0730750زامبيا165
41.839.618911033017524.523.21,1001,800مالوي166
46.043.114812924520534.430.81,300990جمهورية الكونغو الديمقراطية167
40.741.916810427815230.526.74101,000موزامبيق168
1,000..44.143.513811423319033.129.7بوروندي169
43.547.616011023916640.736.6870850إثيوبيا170
20035.131.28301,100..117..40.643.6تشاد171
43.539.414511523819324.521.91,1001,100جمهورية أفريقيا الوسطى172
20338.833.29101,100..126..36.544.6غينيا - بيساو173
43.847.41669729519241.737.94801,000بوركينا فاسو174
38.047.822512140021944.840.85801,200مالي175
35.440.620616536328336.230.71,8002,000سيراليون176
38.444.319715233025940.237.85901,600النيجر177

....55.664.9109571668369.662.3البلدان النامية
....44.552.01489424014747.943.5أقل البلدان نمًوا
....52.166.9132382025173.366.3الدول العربية

....60.570.484281223479.271.3شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
....61.171.786261233179.768.2أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

....50.163.2128622038467.160.0جنوب آسيا
....45.846.114410324317437.033.8أفريقيا جنوب الصحراء

....69.068.13722462678.855.4وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
....70.377.64110521288.479.6منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
....71.678.822527689.981.8االقتصادي ذات الداخل المرتفع

....70.677.7349421088.779.6تنمية بشرية مرتفعة
....57.466.9103451566073.564.5تنمية بشرية متوسطة
....44.445.615110625417836.734.0تنمية بشرية منخفضة

....71.578.624630789.781.6دخل مرتفع
....62.070.087271263478.768.4دخل متوسط
....48.958.31297720611758.552.6دخل منخفض

....59.967.097511467573.164.5العالم

مالحظات
تشير البيانات إلى االحتمال عند الوالدة بالعيش إلى الستين،   a

مضروًبا في مائة.
البيانات المعلن عنها من قبل السلطات الوطنية.  b

مؤسسة  بها  قامت  مراجعات  إلى  استناًدا  المعدلة  البيانات   c
األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية 
وصندوق األمم المتحدة للسكان لمعالجة المشكالت المعروفة 

لإلقالل من اإلبالغ وإساءة التصنيف.
تشير البيانات إلى تقديرات خاصة بالفترة الزمنية المحددة.  d

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

المصادر
.2005b األعمدة 1 و2 و7 و8: األمم المتحدة

األعمدة 3–6 و10: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى 
المتحدة  األمم  مؤسسة  بين  مشتركة  بجهود  ُجمعت  بيانات 

لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.
العمود 9: اليونيسيف 2005.

البقاء على قيد الحياة: التقدم والعقبات 10 ول
جد
الــ
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اإلنفاق العام على التعليم
a اإلنفاق العام الحالي على التعليم حسب المرحلة التعليمية

(% من جميع المراحل التعليمية)

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
كنسبة من إنفاق 
الحكومة اإلجمالي

ما قبل المرحلة االبتدائية 
التعليم العاليالمرحلة الثانويةوالمرحلة االبتدائية
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تنمية بشرية مرتفعة
c 38.3d 29.426.9d 35.816.5d 31.5..7.17.714.6النرويج1
d 41.9..d 33.7..d 16.2......8.0..آيسلندا2
d 34.7..d 38.8..d 24.5....4.94.814.8أستراليا3
37.5d 32.640.1d 35.120.6d 26.8..5.04.39.7آيرلندا4
..13.2..19.6..47.7..7.17.013.8السويد5
d 34.4............6.55.214.2كندا6
................3.7..اليابان7
..............5.15.912.3الواليات المتحدة8
49.534.325.738.719.424.0..5.35.418.8سويسرا9

22.634.936.939.731.825.3..5.65.314.3هولندا10
d 26.2..d 40.5..d 33.3....6.56.511.9فنلندا11
..............10.8..3.0لكسمبرغ12
..c 23.6..41.7..16.4....5.06.2بلجيكا13
23.927.446.245.919.822.5..5.55.57.6النمسا14
32.8..34.8..30.5....6.98.411.8الدانمرك15
26.431.940.449.513.817.2....5.66.0فرنسا16
18.1..34.534.561.846.5....3.04.9إيطاليا17
..d 11.529.7..43.8..19.6..4.85.5المملكة المتحدة18
29.437.544.842.816.119.7....4.34.5إسبانيا19
15.130.5d 28.125.3d 41.737.4d 24.5..6.16.9نيوزيلندا20
................4.8..ألمانيا21
31.6..34.9..25.0..2.84.717.423.3هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
17.1..30.1..45.2..6.57.311.413.7إسرائيل23
33.7d 29.045.3d 36.819.6d 29.9....2.34.3اليونان24
..............18.2..3.1سنغافورة25
3.84.625.616.144.5d 35.638.6d 40.87.2d 14.7جمهورية كوريا26
..17.0..37.0..43.3..4.86.016.1سلوفينيا27
42.937.935.142.215.016.1....4.65.9البرتغال28
38.836.749.751.33.912.0..3.77.411.6قبرص29
19.5..51.3..26.0......4.6..الجمهورية التشيكية30
d 31.9..31.0..34.4..7.87.322.217.3بربادوس31
c 23.031.640.147.919.020.0..4.44.68.5مالطة32
31.0..37.5..30.4..4.88.23.417.4الكويت33
..2.0..29.6..22.4......3.5بروني دار السالم34
55.4d 31.524.6d 41.614.9d 18.9..6.16.07.8هنغاريا35
d 43.2..d 39.2..d 17.6..14.6..3.33.5األرجنتين36
5.25.814.612.8c 36.5d 40.5..d 39.1..d 18.4بولندا37
11.1..39.1..49.8..2.53.710.018.5شيلي38
..............12.8..3.9البحرين39
20.9..40.2..32.2......5.7..إستونيا40
23.1............5.55.220.6ليتوانيا41
d 26.8..d 50.7..d 18.8......5.64.4سلوفاكيا42
..2.52.216.67.9c 36.4..29.3..24.4أوروغواي43
d 32.4..d 46.2..19.3..10.0..5.54.5كرواتيا44
..............4.15.416.9التفيا45
..................3.5قطر46
6.5d 5.411.6....d 39.8..d 30.0..d 18.3سيشيل47
..3.44.921.818.538.265.721.634.336.1كوستاريكا48
1.9d 1.615.0d 22.5..d 45.2..d 50.6..d 2.6اإلمارات العربية المتحدة49
10.819.427.141.037.235.615.220.6..9.7كوبا50
....2.7d 4.411.612.742.742.156.236.5سانت كيتس ونيفس51
..............16.3..3.7جزر البهاما52
39.449.227.628.616.719.6..3.85.815.3المكسيك53

االلتزام بالتعليم: اإلنفاق العام11

. . . الكتساب المعرفة . . .
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اإلنفاق العام على التعليم
a اإلنفاق العام الحالي على التعليم حسب المرحلة التعليمية

(% من جميع المراحل التعليمية)

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
كنسبة من إنفاق 
الحكومة اإلجمالي

ما قبل المرحلة االبتدائية 
التعليم العاليالمرحلة الثانويةوالمرحلة االبتدائية
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70.0d 38.2..d 47.213.8d 14.3....5.44.2بلغاريا54
....c 59.1..26.5..13.5..4.8..تونغا55
3.4d 4.615.8d 26.1c 52.3c, d 43.439.7d 38.66.6d 9.6عمان56
..............4.1d 4.312.4ترينيداد وتوباغو57
..4.6d 3.918.9d 8.9c 35.9..22.4..20.2بنما58
7.0..34.8..31.9......3.8..أنتيغوا وبربودا59
d 23.2..d 47.1..d 17.3......3.53.6رومانيا60
5.18.018.028.0c 34.0d 29.334.9d 33.219.9d 36.5ماليزيا61
....................البوسنة والهرسك62
3.84.711.815.737.731.436.440.216.614.0موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
....................الجماهيرية العربية الليبية64
............12.3..3.63.7االتحاد الروسي65
................3.4..جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
..........13.0c 37.7..5.75.8بيالروس67
....................دومينيكا68
............10.9..4.1..البرازيل69
12.9..29.1..42.2..2.44.914.311.7كولومبيا70
....c 48.147.7..33.2....5.0..سانت لوسيا71
..............17.0..4.5جمهورية فنزويال البوليفارية72
................d 2.8..ألبانيا73
..3.14.220.0e 40.056.2..21.6..14.6تايلند74
............d 4.3..d 13.7..ساموا (الغربية)75
..............17.8..5.8المملكة العربية السعودية76
............6.24.618.918.3أوكرانيا77
26.4..........12.7..2.6..لبنان78
..............3.92.419.1كازاخستان79
................d 3.2..أرمينيا80
..............12.7..2.2الصين81
15.0..28.4..44.1..17.1..2.83.0بيرو82
..............17.5..3.4إكوادور83
d 59.5..d 24.6..d 13.7..3.03.210.517.2الفلبين84
d 40.8..d 34.7..d 11.1..4.95.211.912.9غرينادا85
..............19.1..8.0األردن86
c, d 36.7..d 43.9..19.4....6.08.114.3تونس87
....5.911.113.820.364.147.131.717.4سانت فنسنت وجزر غرينادين88
..c 59.0..15.2..9.1........سورينام89
16.3..33.5..40.3..20.0..5.16.4فيجي90
16.9..28.3..54.6..1.94.310.310.8باراغواي91
..-..c 59.2..29.2....2.43.7تركيا92
..............8.4..3.2سري النكا93
....10.6..66.5..6.3..1.1..الجمهورية الدومينيكية94
4.65.118.518.1c 60.355.3..28.2..13.2بليز95
14.5..35.5..24.7..4.14.822.417.9جمهورية إيران اإلسالمية96
............13.1..2.9..جورجيا97
..............7.0d 8.1d 16.0ملديف98
7.7d 3.324.719.2..d 25.3..d 52.6..5.7أذربيجان99

....................األراضي الفلسطينية المحتلة100
1.8d 2.815.220.0..d 60.0..d 23.6..7.0السلفادور101
..............22.0..5.1الجزائر102
4.1..23.0..55.9..2.25.56.518.4غيانا103
4.54.912.89.537.4d 36.933.2d 42.621.1d 19.5جامايكا104
..............19.7..3.9تركمانستان105
c 44.2..26.3..11.6..3.67.319.920.7الرأس األخضر106

االلتزام بالتعليم: اإلنفاق العام11
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اإلنفاق العام على التعليم
a اإلنفاق العام الحالي على التعليم حسب المرحلة التعليمية

(% من جميع المراحل التعليمية)

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
كنسبة من إنفاق 
الحكومة اإلجمالي

ما قبل المرحلة االبتدائية 
التعليم العاليالمرحلة الثانويةوالمرحلة االبتدائية
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..............14.2..3.9الجمهورية العربية السورية107
d 9.0..d 39.3..d 41.6..d 19.2..1.00.9إندونيسيا108
..............9.7..1.8فيتنام109
6.0d 4.422.7....d 22.6..d 45.6..18.7قيرغيزستان110
..................3.9مصر111
............3.4d 3.112.115.0نيكاراغوا112
..............17.8..9.4أوزبكستان113
5.3d 4.921.621.4..d 37.4..d 52.0..10.6جمهورية مولدوفا114
2.4d 6.4..18.1..49.3..25.3..22.6بوليفيا115
19.4..31.9..43.3....11.55.622.7منغوليا116
..................3.8هندوراس117
..............13.0..1.3غواتيماال118
..............4.69.618.8فانواتو119
................d 0.6..غينيا االستوائية120
18.1c 75.640.5..36.121.513.9..5.95.4جنوب أفريقيا121
d 29.5..d 49.7..5.6..2.824.416.9..طاجيكستان122
5.06.326.327.8c 35.0c 40.548.744.516.314.7المغرب123
....................غابون124
................7.97.2ناميبيا125
............3.73.312.210.7الهند126
....................سان تومي وبرينسيبي127
..13.7..29.8..56.5..7.9..3.8جزر سليمان128
................2.0..كمبوديا129
....................ميانمار130
..............17.0..6.2بوتسوانا131
............24.1..3.9..جزر القمر132
d 11.0..58.5..23.9..9.8..2.3..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
..............2.62.07.4باكستان134
....................بوتان135
e 39.2..e 37.4..e 18.0..........غانا136
c 39.0..49.5..11.5..1.52.210.315.5بنغالديش137
d 53.4..27.5..12.4..2.03.48.514.9نيبال138
....................بابوا غينيا الجديدة139
7.4d 3.2......d 41.1..d 30.6..d 26.5الكونغو140
..............2.8..6.0السودان141
....................تيمور - ليشته142
............18.2..2.53.3مدغشقر143
10.9..........3.23.819.617.2الكاميرون144
1.5d 5.211.5d 18.3..c, d 61.9..d 19.9..d 12.1أوغندا145
c 31.1d 37.7..d 28.0..26.6..5.86.219.5سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
17.3..........13.6..2.6..توغو147
..3.56.111.120.5c 53.4..21.1..13.9جيبوتي148
6.2d 9.012.2....c, d 50.8..d 25.6..d 19.7ليسوتو149
....................اليمن150
..-..c 54.1..28.6......7.7زمبابوي151
6.77.017.029.2c 49.164.1..25.2..10.8كينيا152
4.6d 3.413.9....c 54.3..32.6..4.3موريتانيا153
..9.1..19.0..53.1..20.0..1.4هايتي154
..3.8d 1.914.68.9c 41.6..21.2..17.8غامبيا155
c 43.044.7..15.6..22.9..3.94.026.9السنغال156
c 32.5..14.7..31.2......3.8..إريتريا157
....................رواندا158
................0.9نيجيريا159

11
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مالحظات
في عام 2006، قام معهد اليونسكو لإلحصاء التابع لمنظمة   
المتبع  العرف  بتغيير  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 
أو  الدراسي  العام  فيه  ينتهي  الذي  المرجعي  العام  ذكر  في 
إلى 2004.  المثال،  سبيل  على  من 04/2003،  المالي — 
قد تشير البيانات المتعلقة ببعض البلدان إلى تقديرات وطنية أو 
تقديرات صادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء. نظًرا لمحدودية 
البيانات والتغييرات المنهجية، يجب توخي الحذر عند مقارنة 
البيانات المتعلقة باإلنفاق على التعليم بين مختلف البلدان وعلى 
راجع  التفاصيل،  من  مزيد  على  للحصول  زمنية.  فترة  مدار 
www.uis.unesco. اإلنترنت:  شبكة  على  التالي  الموقع 

 .org
قد ال يصل إجمالي اإلنفاق حسب المرحلة التعليمية إلى 100   a
نظًرا لتقريب األرقام أو إغفال فئتي اإلنفاق في مرحلة ما بعد 

التعليم الثانوي واإلنفاق المستقل عن هذه المراحل التعليمية.
الزمنية  الفترة  خالل  متاح  عام  آخر  إلى  البيانات  تشير   b

المحددة.
االبتدائية  المرحلة  في  التعليم  على  اإلنفاق  إلى  البيانات  تشير   c

وحسب.

حالة  في  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  تقدير  إلى  البيانات  تشير   d
عدم توفر تقدير وطني.

تشير البيانات إلى عام 2005.  e

المصادر
 .2006b األعمدة 1–5 و7–10: معهد اليونسكو لإلحصاء
العمود 6: تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة باإلنفاق العام 
االبتدائية  والمرحلة  االبتدائية  المرحلة  قبل  فيما  التعليم  على 

.2006b والصادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء

............25.7..2.0غينيا160
....................أنغوال161
..............11.4..2.8جمهورية تنزانيا المتحدة162
................d 3.3..بنن163
....................كوت ديفوار164
c 63.5..13.4..18.2..2.87.114.8 2.8زامبيا165
....c 44.7c 62.7..10.2..3.26.011.1مالوي166
....................جمهورية الكونغو الديمقراطية167
....................موزامبيق168
3.55.217.713.0c 43.044.428.131.727.223.9بوروندي169
......3.4d 4.69.4..53.9..28.1إثيوبيا170
..8.2..20.9..47.1......1.6تشاد171
..c 54.5..16.7..23.7......2.2جمهورية أفريقيا الوسطى172
....................غينيا - بيساو173
..................2.6بوركينا فاسو174
....................مالي175
....................سيراليون176
..............3.32.318.6النيجر177

االلتزام بالتعليم: اإلنفاق العام11



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى البالغين

(% من عمر 15 فما فوق)

هدف إنمائي لأللفية
معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى الشباب

(% من عمر 15–24 عاًما)

هدف إنمائي لأللفية
صافي نسب االلتحاق 
b بالمدارس االبتدائية

(%)

صافي نسب االلتحاق 
b, c بالمدارس الثانوية

(%)

هدف إنمائي لأللفية
أطفال يصلون إلى 
d الصف الخامس

(% من تالميذ الصف األول)

طالب التعليم العالي 
في مجاالت العلوم 

والهندسة والتصنيع 
واإلنشاء.

(% من طالب 
التعليم العالي)

e, f 2004–1999 1990200419902004e 1991e 2004e 1991e 2004e 1991e 2003

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
10099889610110017........النرويج1
g 101g 99..g 86..h 10017........آيسلندا2
9996g 79g 8599g 8623........أستراليا3
90968087101100i 23........آيرلندا4
30..100998598102........السويد5
98g, j 9989k 9497..i 20........كندا6
10010097g 100100..20........اليابان7
......97928590........الواليات المتحدة8
......84948083........سويسرا9

10016..95998489........هولندا10
g 9899939410110038........فنلندا11
..g, h 92..79..91..........لكسمبرغ12
969987g, l 9791..21........بلجيكا13
g 88..........25........النمسا14
98100879294m 10019........الدانمرك15
..9696k 98..10199........فرنسا16
97.798.499.899.8g 10399..92..j 9624إيطاليا17
......g 100998195........المملكة المتحدة18
31....97..10399..99.6..96.3إسبانيا19
19....98998595........نيوزيلندا20
......................ألمانيا21
n 93..n 78101100i, n 30....98.2....هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
91.497.198.799.8g 9298..89..10030إسرائيل23
32..94.996.099.598.995998387101اليونان24
..............88.892.599.099.5سنغافورة25
10410086889910041..99.8....جمهورية كوريا26
g 9698..95....22..99.8..99.6سلوفينيا27
l 82....29..9899..99.5..87.2البرتغال28
94.396.899.799.887n 9669n 931019917قبرص29
g 87........9830........الجمهورية التشيكية30
..g 8097..95..97..99.8..99.4بربادوس31
88.4o 87.997.5o 96.097947888103h 9915مالطة32
......76.793.387.599.7g 49g 86..g, h 78الكويت33
m 938....71..85.592.797.998.992بروني دار السالم34
918975g 9198..19..99.7..99.1هنغاريا35
l 99..79..h 8419..95.797.298.298.9األرجنتين36
979776909810020..99.8..99.6بولندا37
929929..55..94.095.798.199.089شيلي38
82.186.595.697.0999785908910021البحرين39
99.899.899.899.8g 10094..90..9922إستونيا40
26....93..89..99.399.699.899.7ليتوانيا41
26....................سلوفاكيا42
..97h 88......91..98.7..96.5أوروغواي43
96.998.199.699.679l 87g 63l 85....24كرواتيا44
99.899.799.899.8g 92..........17التفيا45
19..77.089.090.395.98995708764قطر46
..n 96..n 9393h 99..99.1..91.8..سيشيل47
84g 9223..38..93.994.997.497.687كوستاريكا48
..1037160628095..84.7..71.0اإلمارات العربية المتحدة49
..95.199.899.3100.0939670879298كوبا50
..n 94..n 98..m 87..........سانت كيتس ونيفس51
....g 9084..7484..96.5....جزر البهاما52
87.391.095.297.698984464809333المكسيك53

اإللمام بالقراءة والكتابة، وااللتحاق12

. . . الكتساب المعرفة . . .
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى البالغين

(% من عمر 15 فما فوق)

هدف إنمائي لأللفية
معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى الشباب

(% من عمر 15–24 عاًما)

هدف إنمائي لأللفية
صافي نسب االلتحاق 
b بالمدارس االبتدائية

(%)

صافي نسب االلتحاق 
b, c بالمدارس الثانوية

(%)

هدف إنمائي لأللفية
أطفال يصلون إلى 
d الصف الخامس

(% من تالميذ الصف األول)

طالب التعليم العالي 
في مجاالت العلوم 

والهندسة والتصنيع 
واإلنشاء.

(% من طالب 
التعليم العالي)

e, f 2004–1999 1990200419902004e 1991e 2004e 1991e 2004e 1991e 2003

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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27..97.298.299.498.28695638891بلغاريا54
..o 98.9..o 99.3..j 96..g 68..m 92..تونغا55
75979814..54.781.485.697.36978عمان56
..91n 92..g 72..n 100..99.6..96.8ترينيداد وتوباغو57
g 8421..64..98..89.091.995.396.1بنما58
......................أنتيغوا وبربودا59
97.197.399.397.8g 8192..81....26رومانيا60
l 93..l 7697h 9840..80.788.794.897.2ماليزيا61
..............99.8..96.7..البوسنة والهرسك62
g 8097j 9926..79.884.491.194.59195موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
g 96..........31..91.0..68.1الجماهيرية العربية الليبية64
..........99.299.499.899.7g 99g 91االتحاد الروسي65
......g, h 81..98.79492..96.1..جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
......99.5o 99.699.8o 99.8g 8690..87بيالروس67
..n 88..g 907584..........دومينيكا68
82.088.691.896.885l 9317l 7673..16البرازيل69
88.492.894.998.0698334g 5576g 7732كولومبيا70
..g 9598..g 719690........سانت لوسيا71
..88.993.096.097.2879218618691جمهورية فنزويال البوليفارية72
77.098.794.899.4g 95l 96..l 74....11ألبانيا73
............92.492.698.198.0g 76تايلند74
g 90..g 66..m 9414....99.0..98.0ساموا (الغربية)75
66.279.485.495.959h 5931g 52839414المملكة العربية السعودية76
......99.499.499.899.8g 8082..84أوكرانيا77
g 7393......9826..92.1..80.3لبنان78
......98.8o 99.599.8o 99.8g 8993..92كازاخستان79
i 7....89..94..97.599.499.599.8أرمينيا80
....86......78.390.995.398.997الصين81
..90..69..97..85.587.794.596.8بيرو82
..87.691.095.596.4g 98g 98..52..g 76إكوادور83
91.792.697.395.1g 9694..61..7525الفلبين84
..n 84..g 78..h 79..........غرينادا85
9927..81..81.589.996.799.19491األردن86
..g, h 678697..59.174.384.194.39497تونس87
..g 94..62..g, h 88..........سانت فنسنت وجزر غرينادين88
94.9g 81g, l 92..g, l 63....19..89.6..سورينام89
..g 838799..96....97.8..88.6فيجي90
..74h 82..26..94..95.6..90.3باراغواي91
..77.987.492.795.689g 8942..98g 95تركيا92
....g 97....92..88.790.795.195.6سري النكا93
..79.487.087.594.2g 5786..g 49..59الجمهورية الدومينيكية94
g 949531g 7167m 91i 9..96.0..89.1بليز95
g 9289..7890h 8838..63.277.086.3جمهورية إيران اإلسالمية96
g 9793..81....28........جورجيا97
......h 90..g, h 51..94.896.398.198.2ملديف98
......o 98.8..o 99.98984..77..أذربيجان99

18....89..86..99.0..92.4..األراضي الفلسطينية المحتلة100
g 92..g, l 4858g 7323....83.8..72.4السلفادور101
52.969.977.390.1899753g 669596i 18الجزائر102
g, j 6422....67..89..99.8..97.2غيانا103
..82.2o, p 79.991.2..96916479..h 90جامايكا104
..............o 98.8..o 99.8..تركمانستان105
..g 9192..55..91..81.5..63.8الرأس األخضر106

اإللمام بالقراءة والكتابة، وااللتحاق

ول
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى البالغين

(% من عمر 15 فما فوق)

هدف إنمائي لأللفية
معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى الشباب

(% من عمر 15–24 عاًما)

هدف إنمائي لأللفية
صافي نسب االلتحاق 
b بالمدارس االبتدائية

(%)

صافي نسب االلتحاق 
b, c بالمدارس الثانوية

(%)

هدف إنمائي لأللفية
أطفال يصلون إلى 
d الصف الخامس

(% من تالميذ الصف األول)

طالب التعليم العالي 
في مجاالت العلوم 

والهندسة والتصنيع 
واإلنشاء.

(% من طالب 
التعليم العالي)

e, f 2004–1999 1990200419902004e 1991e 2004e 1991e 2004e 1991e 2003

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م

325  2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   

12

..64.879.679.992.291h 95435896j 92الجمهورية العربية السورية107
..79.590.495.098.7979439578492إندونيسيا108
..90.4o 90.394.1o 93.9g 90g, h 93..g, h 65..g, h 87فيتنام109
o 98.7..o 99.7g 9290........14..قيرغيزستان110
..47.171.461.384.9g 84g 95..g, h 79..g 99مصر111
..4144g 59..62.776.768.286.27388نيكاراغوا112
............g 78..99.6..98.7أوزبكستان113
......97.598.499.899.5g 89n 86..n 77جمهورية مولدوفا114
..g 95..g 74..g 86..78.186.792.697.3بوليفيا115
97.897.898.997.7g 9084..82....24منغوليا116
68.180.079.788.9g 899121......23هندوراس117
g 34..g 78i 19..93..61.069.173.482.2غواتيماال118
..o 74.0......9417g 39..k 72..فانواتو119
..73.387.092.794.9g 91h 85..g, j 24..g, j 33غينيا االستوائية120
81.2o 82.488.5o 93.990l 8945g, m 62..h 8419جنوب أفريقيا121
......98.299.599.899.8g 7797..79طاجيكستان122
g, l 35757618..38.752.355.370.55686المغرب123
..g 85g, j 77......g, h 69........غابون124
l 74..l 3762g, h 8812..74.985.087.492.3ناميبيا125
g 90......7922..49.361.064.376.4الهند126
..66..26..98..........سان تومي وبرينسيبي127
....g, l 2688..80..........جزر سليمان128
62.073.673.583.4g 6998..g 26..6019كمبوديا129
80.789.988.294.5g 9887..37..6942ميانمار130
68.181.283.394.083g 8235g 6184g 9119بوتسوانا131
g 57m, n 55......6311..56.7..53.8جزر القمر132
56.568.770.178.5g 6384..37..63i 11جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
..35.449.947.465.5g 33n 66......q 70باكستان134
..m 91..................بوتان135
58.557.981.870.7g 5458..g 3680h 6326غانا136
n 94..l 48..6513....42.0..34.2بنغالديش137
..l, n 78....51g 67..30.448.646.670.1نيبال138
..69g, h 68........56.657.368.666.7بابوا غينيا الجديدة139
g 79......60h 66i 11..92.5..67.1الكونغو140
..45.8r 60.965.0r 77.2g 40g, m 43....9492السودان141
......g, j 20..............تيمور - ليشته142
58.070.772.270.2g 6489..g, k 11215720مدغشقر143
g 74........g, h 64n 23..57.967.981.1الكاميرون144
..1536j 64......56.166.870.176.6أوغندا145
71.679.685.188.4g 77l 7731l 2977h 779سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
..44.253.263.574.4647915g, m 224876توغو147
g 1987g, j 8822..2933..73.2....جيبوتي148
718615236663i 6..78.082.287.2ليسوتو149
..g 51g 75..g, m 34..g 73..50.0..32.7اليمن150
..l 82..l 3476g, h 70....93.9..80.7زمبابوي151
g 4077n 7529..76..70.873.689.880.3كينيا152
34.851.245.861.3g 3574..g 147582g 10موريتانيا153
............22..54.8..39.7هايتي154
g 48g 75..g 45....21..42.2....غامبيا155
..28.439.340.149.1g 4366..158578السنغال156
g 1648..24..8037..60.9....إريتريا157
..6046..53.364.972.777.666737رواندا158
..g 58g 60..g 278936..73.6..48.7نيجيريا159

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى البالغين

(% من عمر 15 فما فوق)

هدف إنمائي لأللفية
معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى الشباب

(% من عمر 15–24 عاًما)

هدف إنمائي لأللفية
صافي نسب االلتحاق 
b بالمدارس االبتدائية

(%)

صافي نسب االلتحاق 
b, c بالمدارس الثانوية

(%)

هدف إنمائي لأللفية
أطفال يصلون إلى 
d الصف الخامس

(% من تالميذ الصف األول)

طالب التعليم العالي 
في مجاالت العلوم 

والهندسة والتصنيع 
واإلنشاء.

(% من طالب 
التعليم العالي)

e, f 2004–1999 1990200419902004e 1991e 2004e 1991e 2004e 1991e 2003

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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46.6g 2764..g 21598234..29.5..غينيا160
72.2g 50..........18..67.4..أنغوال161
..g 8188....62.969.483.178.44986جمهورية تنزانيا المتحدة162
26.434.740.445.3g 4183..g, j 17556925بنن163
..38.548.752.660.745l, n 56..g, h 2073g, m 88كوت ديفوار164
..68.2o 68.081.2o 69.5..80..g 24..j 98زامبيا165
51.8o 64.163.2o 76.04895..2564j 4433مالوي166
....55......47.567.268.970.454جمهورية الكونغو الديمقراطية167
434j 4924..4371..48.8..33.5موزامبيق168
37.059.351.673.3g 5357....6263i 10بوروندي169
g 2246..g 2518..19..43.0..28.6إثيوبيا170
..27.725.748.037.6g 35g, l 57..g, l 11g 51g 46تشاد171
....23......33.248.652.158.552جمهورية أفريقيا الوسطى172
......g 38g, j 45..g, j 9..44.1....غينيا - بيساو173
..g 107076..31.22940..21.8..بوركينا فاسو174
..18.8o 19.027.6o 24.2g 2146g 5..g 7079مالي175
47.6g 43..........8..35.1..سيراليون176
..11.428.717.036.52239576274النيجر177

..............68.878.983.087.4البلدان النامية
..............52.463.766.971.9أقل البلدان نمًوا
..............49.869.966.485.3الدول العربية

..............79.790.795.097.8شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
..............85.690.293.396.7أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

..............49.160.962.775.1جنوب آسيا
..............55.563.370.771.1أفريقيا جنوب الصحراء

..............98.799.299.799.6وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
......................منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 
االقتصادي ذات الدخل المرتفع

......................

......................تنمية بشرية مرتفعة
..............71.280.584.288.9تنمية بشرية متوسطة
..............48.157.965.165.9تنمية بشرية منخفضة

......................دخل مرتفع
..............81.089.993.596.9دخل متوسط
..............51.662.365.975.2دخل منخفض

......................العالم

12

مالحظات
تشير البيانات الخاصة بعام 1990 إلى تقديرات صادرة عن   a
معهد اليونسكو لإلحصاء استناًدا إلى بيانات سابقة لعام 1990، 
وطنية  تقديرات  إلى   2004 بعام  الخاصة  البيانات  وتشير 
لنسب اإللمام بالقراءة والكتابة على الصعيد الوطني واردة في 
تعدادات للسكان أو استقصاءات تم إجراؤها بين عامي 2000 
و2005، ما لم يرد خالف ذلك. نظًرا لالختالفات في المنهجية 
المتبعة وتوقيت البيانات األساسية، يجب توخي الحذر عند عقد 
مقارنات بين البلدان وعلى مدار فترة زمنية. للحصول على 
شبكة  على  التالي  الموقع  زيارة  يرجى  التفاصيل،  من  مزيد 

.www.uis.unesco.org :اإلنترنت
األطفال  نسبة  في  بالمدارس  االلتحاق  نسبة  صافي  يتمثل   b
الملتحقين في السن الرسمية للمرحلة التعليمية المشار إليها إلى 
نسب  صافي  يتجاوز  قد  المذكورة.  السن  في  السكان  إجمالي 

االلتحاق 100% نظًرا للتفاوت في مجموعتي البيانات.
للتعليم  الدولي  القياسي  التصنيف  إلى  االلتحاق  نسب  تستند   c
ال  فقد  لذا  (اليونسكو 1997)،  عام 1997  في  اعتمد  الذي 
تكون متماثلة تماًما مع تلك القيم الواردة في بيانات السنوات 

السابقة.
قد  التي  الدراسة  في  االستمرار  نسب  أساس  على  حسابها  تم   d
تتجاوز الـ 100 في بعض األحيان نظًرا للتفاوتات في معدل 

االلتحاق. وعند نشر هذه النتائج، ينبغي تفسيرها على أن البلد 
يتمتع بنسب استمرار في الدراسة تقترب من الـ %100.

في عام 2006، قام معهد اليونسكو لإلحصاء بتغيير العرف   e
المتبع في ذكر العام المرجعي لبيانات التعليم ومؤشرات العام 
من   — المالي  أو  الدراسي  العام  فيه  ينتهي  الذي  الميالدي 
04/2003، على سبيل المثال، إلى 2004. قد تشير البيانات 
المتعلقة ببعض البلدان إلى تقديرات وطنية أو تقديرات صادرة 

عن معهد اليونسكو لإلحصاء.
الزمنية  الفترة  خالل  متاح  عام  آخر  إلى  البيانات  تشير   f

المحددة.
معرض  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  من  صادر  أولي  تقدير   g

لمراجعة إضافية.
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2002.  h

العدد  ألن  نظًرا  األرقام  مع  التعامل  عند  الحذر  توخي  يجب   i
المصرح به للتالميذ الملتحقين في فئة "غير معروف أو غير 

محدد" يمثل أكثر من 10% من إجمالي التالميذ الملتحقين.
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2001.  j
تشير البيانات إلى العام الدراسي 1999.  k
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2003.  l
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2000.  m

تقديرات وطنية.  n

عامي  بين  الفترة  خالل  متاح  عام  آخر  إلى  البيانات  تشير   o
1995 و1999.

تستند البيانات إلى تقدير لنسب اإللمام بالقراءة والكتابة.  p
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2004.  q

تستند التقديرات أساًسا إلى معلومات متعلقة بشمال السودان.  r

المصادر
.2006a األعمدة 1–4: معهد اليونسكو لإلحصاء

.2006c األعمدة 5–10: معهد اليونسكو لإلحصاء
.2006d العمود 11: معهد اليونسكو لإلحصاء

اإللمام بالقراءة والكتابة، وااللتحاق
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جد
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية
a خطوط الهاتف الرئيسية

(لكل 1,000 نسمة)

هدف إنمائي لأللفية
a مشتركو الهواتف الخلوية

(لكل 1,000 نسمة)

هدف إنمائي لأللفية
مستخدمو شبكة اإلنترنت

(لكل 1,000 نسمة)

براءات 
ممنوحة 
للمقيمين

(لكل مليون 
نسمة)

مقبوضات 
العائدات ورسوم 

التراخيص
(بالدوالر 
األمريكي 
لكل فرد)

اإلنفاق على 
األبحاث 
والتطوير

(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

العاملون 
في األبحاث 
والتطوير

(لكل مليون 
نسمة)

19902004199020041990200420042004b 03–2000b 2003–1990

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
52.61.74,587..503669468617390النرويج1
512652399980772145.83.16,807آيسلندا2
4565411181866462623.61.63,670أستراليا3
280496792902658054.21.12,674آيرلندا4
683708541,0346756275384.04.05,416السويد5
2146946263594.51.93,597..550كندا6
587874122.73.15,287(.)4414607716اليابان7
545606216178630281178.22.64,484الواليات المتحدة8
2.63,601....587710198496474سويسرا9

46448359103614116259.21.82,482هولندا10
535453529544629222162.33.57,992فنلندا11
355.71.84,301..0597..2..481لكسمبرغ12
2.33,478....403(.)3934564876بلجيكا13
4184601097814779520.92.22,968النمسا14
2.55,016..56664329956169628الدانمرك15
4955615738141415684.12.23,213فرنسا16
13.31.21,213..501(.)39445151,090إيطاليا17
441563191,021162864202.11.92,706المملكة المتحدة18
3363911.41.12,195(.)3254161905إسبانيا19
24.71.23,405..426443167450788نيوزيلندا20
4016613864150015661.72.53,261ألمانيا21
434549231,18405065c 49.50.61,564هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
74.74.91,613..34944131,0571471إسرائيل23
38946609990177292.90.61,413اليونان24
3464401791005717552.42.24,745سنغافورة25
65773837.62.63,187(.)3105422761جمهورية كوريا26
095104761156.01.52,543..211سلوفينيا27
24040419810281103.90.91,949البرتغال28
21.40.3563..36150757760361قبرص29
15733801,0540470295.61.31,594الجمهورية التشيكية30
....8.6..28150507440558بربادوس31
0.3694(.)..0750..0..356مالطة32
0.00.269..156202108130244الكويت33
274......0153..7..136بروني دار السالم34
86302671554.50.91,472(.)96354هنغاريا35
1.50.4720..3520133(.)93227األرجنتين36
06050236200.70.61,581..86بولندا37
3.00.6444..6620615930267شيلي38
........191268109080213البحرين39
2043290931049743.00.82,523إستونيا40
21123909960282180.20.72,136ليتوانيا41
135232079404237c 9.20.61,984سلوفاكيا42
1342910174019810.00.3366أوروغواي43
640029368.91.11,296(.)172425كرواتيا44
23227306640350383.50.41,434التفيا45
........19724686310212قطر46
19......12425305890239سيشيل47
0.10.4368..9231602170235كوستاريكا48
........224275198530321اإلمارات العربية المتحدة49
0.6537..3268070134كوبا50
..........23153202130سانت كيتس ونيفس51
....c 0.0..27443985840292جزر البهاما52
641741370013520.90.4268المكسيك53

التكنولوجيا: االنتشار واالبتكار13

. . . الكتساب المعرفة . . .
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية
a خطوط الهاتف الرئيسية

(لكل 1,000 نسمة)

هدف إنمائي لأللفية
a مشتركو الهواتف الخلوية

(لكل 1,000 نسمة)

هدف إنمائي لأللفية
مستخدمو شبكة اإلنترنت

(لكل 1,000 نسمة)

براءات 
ممنوحة 
للمقيمين

(لكل مليون 
نسمة)

مقبوضات 
العائدات ورسوم 

التراخيص
(بالدوالر 
األمريكي 
لكل فرد)

اإلنفاق على 
األبحاث 
والتطوير

(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

العاملون 
في األبحاث 
والتطوير

(لكل مليون 
نسمة)

19902004199020041990200420042004b 03–2000b 2003–1990

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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25035706090283110.90.51,263بلغاريا54
........029..0..46تونغا55
........57951318097عمان56
0.1399....13624704980123ترينيداد وتوباغو57
0.00.397..901180270094بنما58
........25447406740250أنتيغوا وبربودا59
10220204710208430.40.4976رومانيا60
c 0.80.7299..8917955870397ماليزيا61
......(.)058..0....البوسنة والهرسك62
0.10.4201..5328724130146موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
361..0.0..036..0..51الجماهيرية العربية الليبية64
051701111331.61.33,319..140االتحاد الروسي65
..078111.50.3..1503080جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
15432902490163760.20.61,871بيالروس67
........16129305850259دومينيكا68
0.61.0344..3570120(.)63230البرازيل69
0.20.2109..691950232080كولومبيا70
483......05680336..127سانت لوسيا71
0.00.3236..322089(.)75128جمهورية فنزويال البوليفارية72
....c 1.7..1290064024ألبانيا73
0.20.2286..2410714300109تايلند74
........033..0..25ساموا (الغربية)75
....0.0..751541383066المملكة العربية السعودية76
0.91.21,774..1352560289079أوكرانيا77
........14417802510169لبنان78
0.2629(.)..821670184027كازاخستان79
0.31,537..15819206705048أرمينيا80
0.21.3663..258073(.)6241الصين81
0.10.1226(.)1480117(.)2674بيرو82
0.00.150..481240348048إكوادور83
....0.1(.)10420404054الفلبين84
........1623092410076غرينادا85
1,927......2930110(.)78113األردن86
1.80.61,013..359084(.)37121تونس87
0.2179....1201610481068سانت فنسنت وجزر غرينادين88
........911820477067سورينام89
........073..0..59فيجي90
32.20.179..27500294025باراغواي91
0.00.7341..12226714840142تركيا92
........114014(.)751سري النكا93
....0.0..289091(.)48107الجمهورية الدومينيكية94
....0.0..9211903460124بليز95
467....06408218..40جمهورية إيران اإلسالمية96
1.70.32,600..991510186039جورجيا97
....20.4..29980353059ملديف98
0.31,236....871180215049أذربيجان99

........1020278046..األراضي الفلسطينية المحتلة100
47..(.)..241310271087السلفادور101
......1450261(.)3271الجزائر102
....44.9..2213701920193غيانا103
..3.70.1..4418908320403جامايكا104
........08..0..60تركمانستان105
c 0.2..127..231480133050الرأس األخضر106

التكنولوجيا: االنتشار واالبتكار13
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية
a خطوط الهاتف الرئيسية

(لكل 1,000 نسمة)

هدف إنمائي لأللفية
a مشتركو الهواتف الخلوية

(لكل 1,000 نسمة)

هدف إنمائي لأللفية
مستخدمو شبكة اإلنترنت

(لكل 1,000 نسمة)

براءات 
ممنوحة 
للمقيمين

(لكل مليون 
نسمة)

مقبوضات 
العائدات ورسوم 

التراخيص
(بالدوالر 
األمريكي 
لكل فرد)

اإلنفاق على 
األبحاث 
والتطوير

(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

العاملون 
في األبحاث 
والتطوير

(لكل مليون 
نسمة)

19902004199020041990200420042004b 03–2000b 2003–1990

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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29......391430126043الجمهورية العربية السورية107
....1.0..138067(.)646إندونيسيا108
........170060071فيتنام109
0.90.2406..059052..71قيرغيزستان110
..1.40.2..105054(.)29130مصر111
44(.)0.0..12400137023نيكاراغوا112
......0210343..68أوزبكستان113
172..1062050187096570.5جمهورية مولدوفا114
0.20.3120..27690200039بوليفيا115
0.3681..08032..0..32منغوليا116
78(.)0.0..18530100032هندوراس117
....(.)..258061(.)2192غواتيماال118
........1733051036فانواتو119
........0113010..4غينيا االستوائية120
1.00.8307..428078(.)..94جنوب أفريقيا121
....0120.2..0..45طاجيكستان122
0.50.6782..3130117(.)1744المغرب123
........22280359029غابون124
....c 0.0..38640142037ناميبيا125
6410440321c (.)0.8119الهند126
........0131..0..19سان تومي وبرينسيبي127
........06..0..15جزر سليمان128
........03..0..(.)كمبوديا129
....c 0.0..280201ميانمار130
....c 1.9..18770319034بوتسوانا131
........014..0..8جزر القمر132
........21303504جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.133
0.10.286..33013(.)830باكستان134
........333020022بوتان135
....0.0..314078017غانا136
....(.)..2603102بنغالديش137
0.759....3150707نيبال138
........71207029بابوا غينيا الجديدة139
30......6409909الكونغو140
0.3263....229030032السودان141
....................تيمور - ليشته142
c 0.10.115(.)01805..3مدغشقر143
........37096010الكاميرون144
0.20.824..2304207أوغندا145
....(.)..0101032..18سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
....c 0.0..037..0..3توغو147
........012..10140جيبوتي148
42(.)9.5..821088024ليسوتو149
........103905309اليمن150
........1225031063زمبابوي151
....0.5..79076045كينيا152
........017505..3موريتانيا153
....c 0.0..717048059هايتي154
........0118033..7غامبيا155
....c 0.0..090042..6السنغال156
........905012..إريتريا157
....0.0..1301604رواندا158
........38071014نيجيريا159

13 ول
جد
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية
a خطوط الهاتف الرئيسية

(لكل 1,000 نسمة)

هدف إنمائي لأللفية
a مشتركو الهواتف الخلوية

(لكل 1,000 نسمة)

هدف إنمائي لأللفية
مستخدمو شبكة اإلنترنت

(لكل 1,000 نسمة)

براءات 
ممنوحة 
للمقيمين

(لكل مليون 
نسمة)

مقبوضات 
العائدات ورسوم 

التراخيص
(بالدوالر 
األمريكي 
لكل فرد)

اإلنفاق على 
األبحاث 
والتطوير

(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

العاملون 
في األبحاث 
والتطوير

(لكل مليون 
نسمة)

19902004199020041990200420042004b 03–2000b 2003–1990

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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مالحظات
الخلوية  والهواتف  الثابتة  الهواتف  في  المشتركون  يشكل   a
انظر  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  لثامن  مؤشًرا  مجتمعين 
جداول  في  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  مؤشرات  فهرس 

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

المحددة.
تشير البيانات إلى عام 2003.  c

المصادر
األعمدة 1–6، 9 و10: البنك الدولي 2006؛ تولى البنك 
الدولى حساب البيانات المجمعة لصالح مكتب تقرير التنمية 

البشرية.
العمود 7: تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة ببراءات 
الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة  عن  والصادرة  االختراع 
األمم  عن  والصادرة  بالسكان  المتعلقة  والبيانات   2006

 .2005b المتحدة
العمود 8: تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة بمقبوضات 
الدولي  البنك  عن  والصادرة  التراخيص  ورسوم  العائدات 
األمم  عن  والصادرة  بالسكان  المتعلقة  والبيانات   2006

.2005b المتحدة

251..0.0..05..0..2غينيا160
....14.6..76048011أنغوال161
........04409..3جمهورية تنزانيا المتحدة162
....(.) c..012..390بنن163
....0.0..613086017كوت ديفوار164
51......88026020زامبيا165
........3701804مالوي166
..........0370(.)1جمهورية الكونغو الديمقراطية167
....(.)..03607..4موزامبيق168
....c 0.0..03..0..1بوروندي169
....(.)..0302..2إثيوبيا170
........1101306تشاد171
........2301502جمهورية أفريقيا الوسطى172
........017..0..6غينيا - بيساو173
17......2603104بوركينا فاسو174
....c 0.0..1603004مالي175
....0.2..3502202سيراليون176
........1201102النيجر177

0.71.1416..64(.)175(.)21122البلدان النامية
....0.4..3902808أقل البلدان نمًوا
....0.4..169055(.)3491الدول العربية

1.31.7740..91(.)262(.)18199شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
1.00.6306..3190115(.)61179أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

0.7132(.)..42029(.)735جنوب آسيا
....0.5..77019(.)..10أفريقيا جنوب الصحراء

4550139752.51.02,204(.)..125وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
39049110714348426692.42.53,108منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 
462551127703563318115.62.53,748االقتصادي ذات الدخل المرتفع

36946910703247025085.12.52,968تنمية بشرية مرتفعة
0.30.9523..184059(.)24128تنمية بشرية متوسطة
....0.5..49045015تنمية بشرية منخفضة

109.32.53,702..450536127663545دخل مرتفع
0.80.9772..294092(.)40192دخل متوسط
..0.7(.)..42024(.)630دخل منخفض

17.32.41,153..9819022761138العالم

التكنولوجيا: االنتشار واالبتكار13
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ُسجلت في الفترة 
2004-1975

(تعادل القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي)

العام الذي 
ُسجلت فيه 
أعلى قيمة
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تنمية بشرية مرتفعة
250.1176.554,46538,4542.62.538,45420042.20.5النرويج1
12.29.741,89333,0511.72.033,05120043.22.8آيسلندا2
637.3610.031,69030,3312.12.530,74719972.42.3أستراليا3
181.6158.044,64438,8275.27.338,82720042.82.2آيرلندا4
346.4265.638,52529,5411.71.829,54120041.70.4السويد5
978.0999.630,58631,2631.62.131,26320041.91.8كندا6
(.)4,622.83,737.336,18229,2512.30.829,25120040.3اليابان7
11,711.8a 11,651.139,883a 39,6762.01.939,67620042.62.7الواليات المتحدة8
357.5244.148,38533,0401.00.234,30420021.30.8سويسرا9

579.0517.635,56031,7891.92.131,89920022.61.3هولندا10
185.9156.635,56229,9512.02.229,95120041.60.2فنلندا11
31.931.770,29569,9614.15.469,96120042.02.2لكسمبرغ12
352.3324.133,80731,0961.81.731,09620041.92.1بلجيكا13
292.3263.835,76632,2762.12.032,27620042.02.1النمسا14
241.4172.544,67331,9141.61.731,91420042.21.2الدانمرك15
2,046.61,769.233,89629,3001.81.729,30020041.62.1فرنسا16
1,677.81,622.429,14328,1802.01.328,18020043.22.2إيطاليا17
2,124.41,845.235,48530,8212.12.230,82120042.73.0المملكة المتحدة18
1,039.91,069.324,36025,0472.22.325,04720043.43.0إسبانيا19
98.995.124,36423,4131.22.123,41320041.92.3نيوزيلندا20
2,740.62,335.533,21228,3032.11.528,30320041.71.7ألمانيا21
–163.0212.123,68430,8224.12.030,82220043.00.4هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
–116.9165.717,19424,3821.91.625,95920007.10.4إسرائيل23
205.2245.518,56022,2051.22.622,20520046.82.9اليونان24
106.8119.125,19128,0774.73.828,07720041.31.7سنغافورة25
679.7985.614,13620,4996.04.520,49920044.43.6جمهورية كوريا26
3.6b 20,93920049.73.6..32.241.816,11520,939سلوفينيا27
167.7206.115,97019,6292.72.120,11720013.92.4البرتغال28
15.418.818,66822,8054.53.022,80520043.32.3قبرص29
2.7b 19,40820045.62.8..107.0198.310,47519,408الجمهورية التشيكية30
2.21.4..........10,401..2.8بربادوس31
5.37.613,25618,8794.63.619,86420002.82.8مالطة32
55.7c 47.722,654c 19,3840.8–0.4–b 30,20519751.81.2الكويت33
....................بروني دار السالم34
100.7169.99,96216,8141.43.116,814200415.96.8هنغاريا35
153.0510.33,98813,2980.41.314,09719987.14.4األرجنتين36
4.0b 12,974200417.53.6..242.3495.46,34612,974بولندا37
94.1175.35,83610,8743.93.710,87420046.71.1شيلي38
..11.014.915,38420,7581.22.2b 20,75820040.4البحرين39
11.219.68,33114,5552.14.3b 14,555200413.33.0إستونيا40
1.4b 13,107200416.71.2..22.345.06,48013,107ليتوانيا41
41.178.77,63514,6230.92.7b 14,62320048.17.5سلوفاكيا42
13.232.43,8429,4211.10.810,126199823.99.2أوروغواي43
2.5b 12,191200419.72.1..34.354.27,72412,191كرواتيا44
13.627.05,86811,6530.32.811,653200417.06.2التفيا45
d 20.4..d 27,857..........2.66.8قطر46
0.71.48,41116,6522.82.119,53920002.53.8سيشيل47
18.5c 40.34,349c 9,4811.32.59,820199913.712.3كوستاريكا48
....104.2c 103.924,121c 24,0562.8–0.5–48,5291975اإلمارات العربية المتحدة49
....................كوبا50
0.4d 0.68,447d 12,7025.64.0b 12,70220033.12.3سانت كيتس ونيفس51
d 5.3e 5.5d 16,728e 17,8431.00.2b 18,72619892.00.5جزر البهاما52
676.51,017.56,5189,8030.91.39,843200015.74.7المكسيك53

األداء االقتصادي14

. . . إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية لمستوى معيشة الئق . . .
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24.162.73,1098,0780.60.7b 8,078200475.16.3بلغاريا54
0.2c 0.82,084c 7,8702.02.1b 7,87020044.811.0تونغا55
24.338.79,58415,2592.31.915,25920040.10.4عمان56
12.515.99,64012,1820.33.312,18220045.13.7ترينيداد وتوباغو57
13.723.14,3257,2781.12.27,27820041.10.4بنما58
....0.91.010,79412,5863.91.5b 12,5862004أنتيغوا وبربودا59
1.4b 8,480200472.311.9..73.2183.93,3748,480رومانيا60
118.3255.84,75310,2764.13.510,27620043.01.5ماليزيا61
....12.0b 7,0322004..8.527.52,1837,032البوسنة والهرسك62
6.014.84,88912,0274.43.9b 12,02720046.34.7موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
–1.92.2..........5,073..29.1الجماهيرية العربية الليبية64
b 11,407198959.410.9–0.6–581.41,424.44,0429,9021.2االتحاد الروسي65
–b 7,60719906.30.4–0.4..5.413.42,6376,610جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
1.6b 6,9702004163.718.1..22.968.52,3306,970بيالروس67
0.30.43,7945,6433.41.4b 6,45420001.62.3دومينيكا68
604.01,507.13,2848,1950.71.28,195200498.36.6البرازيل69
97.7c 325.92,176c 7,2561.40.57,256200416.15.9كولومبيا70
0.81.04,6636,3243.70.4b 6,32420042.54.7سانت لوسيا71
8,255197739.321.8–1.2–110.1157.94,2146,0430.9جمهورية فنزويال البوليفارية72
7.615.52,4394,9781.34.8b 4,978200417.32.3ألبانيا73
161.7515.32,5398,0905.02.68,09020043.92.8تايلند74
0.41.02,0425,6131.54.9b 5,64020023.816.3ساموا (الغربية)75
250.6c 331.110,462c 13,8252.3–0.1–25,31419770.50.3المملكة العربية السعودية76
b 9,959198973.39.0–3.2–64.8303.41,3666,3944.5أوكرانيا77
....21.820.76,1495,8375.03.7b 5,8372004لبنان78
1.7b 7,440200433.66.9..40.7111.62,7177,440كازاخستان79
2.7b 4,101200431.48.1..3.112.41,0174,101أرمينيا80
1,931.7f 7,642.31,490f 5,8968.48.95,89620045.54.0الصين81
2.15,999198116.63.7–68.6156.52,4905,6780.5بيرو82
30.351.72,3223,9630.30.23,963200436.02.7إكوادور83
0.94,68919826.76.0(.)84.6376.61,0364,614الفلبين84
..0.40.84,1358,0212.93.1b 8,24120032.0غرينادا85
11.525.52,1174,6880.50.55,33919872.83.4األردن86
28.277.22,8387,7682.33.27,76820043.83.6تونس87
0.40.83,4126,3983.51.66,39820041.82.9سانت فنسنت وجزر غرينادين88
..67.7..........2,484..1.1سورينام89
2.65.13,1256,0661.01.4b 6,06620043.12.8فيجي90
7.3c 29.01,220c 4,8130.40.8–5,670198111.54.3باراغواي91
302.8556.14,2217,7531.81.67,753200468.48.6تركيا92
20.185.21,0334,3903.33.84,39020049.57.6سري النكا93
18.7c 65.32,130c 7,4492.34.27,44920049.851.5الجمهورية الدومينيكية94
1.11.93,8706,7473.22.66,89520021.73.1بليز95
2.38,679197622.014.8–163.4504.22,4397,5250.1جمهورية إيران اإلسالمية96
6,514198513.95.7–1.0–5.212.81,1512,8444.2جورجيا97
4.66.4..........2,345..0.8ملديف98
5.5b 4,153200476.86.7..8.534.51,0264,153أذربيجان99

..............d 3.5..d 1,026األراضي الفلسطينية المحتلة100
15.8c 34.12,340c 5,0410.21.85,54419786.24.5السلفادور101
84.6c 213.72,616c 6,6030.10.96,603200411.63.6الجزائر102
0.8c 3.31,047c 4,4390.81.54,62419975.64.7غيانا103
4,270199117.313.6–8.911.03,3524,1630.60.1جامايكا104
....6.2g 20.91,294g 4,584..4.4–b 6,5851988تركمانستان105
–0.9c 2.81,915c 5,7273.03.5b 5,72720044.21.9الرأس األخضر106

األداء االقتصادي14
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..24.067.11,2933,6101.11.53,77219984.9الجمهورية العربية السورية107
257.6785.21,1843,6094.11.83,609200413.56.2إندونيسيا108
45.2225.55502,7455.65.5b 2,74520043.07.8فيتنام109
b 2,658199014.74.1–1.3–2.29.94331,9352.3قيرغيزستان110
78.8305.91,0854,2112.62.54,21120046.811.3مصر111
4.6c 19.5847c 3,6342.3–0.17,429197720.48.4نيكاراغوا112
....1.3b 1,8692004..12.049.04561,869أوزبكستان113
b 4,168198917.012.5–5.3–2.67.36151,7296.1جمهورية مولدوفا114
1.22,76319776.64.4(.)8.824.59742,720بوليفيا115
1.65.26412,0560.92.4b 2,056200426.38.2منغوليا116
7.4c 20.31,046c 2,8760.20.22,933197915.78.1هندوراس117
27.5c 53.02,233c 4,3130.41.34,32720028.87.4غواتيماال118
0.3c 0.61,526c 3,0510.2–0.2–b 3,97819842.71.4فانواتو119
....3.2c, g 9.46,572c, g 20,51017.030.4b 20,5102001غينيا االستوائية120
212.8c 509.34,675c 11,1920.5–0.612,03819817.71.4جنوب أفريقيا121
....b 2,8511988–4.8–2.17.73221,2026.8طاجيكستان122
50.0128.51,6784,3091.41.14,30920042.91.0المغرب123
12,10719763.30.4–0.1–7.29.05,3066,6231.1غابون124
5.7c 14.92,843c 7,4180.8–1.3b 8,9391980..4.1ناميبيا125
691.2c 3,389.7640c 3,1393.44.03,13920047.53.8الهند126
..............407..0.1سان تومي وبرينسيبي127
0.3c 0.8554c 1,8141.02.7–2,77819969.87.1جزر سليمان128
4.9c 33.4354c 2,423..5.0b 2,42320044.03.9كمبوديا129
25.74.5................ميانمار130
9.017.65,0739,9455.74.29,94520049.46.9بوتسوانا131
....0.4c 1.1623c 1,9430.7–0.5–b 2,2631985جزر القمر132
2.511.34231,9543.64.2b 1,954200429.010.5جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
96.1338.46322,2252.91.62,22520047.77.4باكستان134
7.34.6..........751..0.7بوتان135
8.9c 48.5409c 2,2400.61.92,240200426.312.6غانا136
56.6260.44061,8701.72.51,87020044.93.2بنغالديش137
6.739.62521,4902.02.11,49020047.02.8نيبال138
3.9c 14.7677c 2,5430.60.52,891199410.32.1بابوا غينيا الجديدة139
1,35519966.72.4–4.33.81,1189781.20.2الكونغو140
21.1c 69.2594c 1,9491.63.41,949200446.18.5السودان141
..............367..0.3تيمور - ليشته142
1,356197515.113.8–1.1–4.415.52418571.6مدغشقر143
..0.52,91319865.5–14.434.98972,1740.6الكاميرون144
6.8c 41.1245c 1,4782.53.5b 1,47820047.43.3أوغندا145
..2.46.32,1405,6382.12.15,63820049.2سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
2.1c 9.2344c 1,5361.1–(.)2,21819806.10.4توغو147
....0.7c 1.6851c 1,993..1.9–b 2,4131995جيبوتي148
..1.3c 4.7730c 2,6194.74.52,61920048.7ليسوتو149
..1.7b 879200420.8..12.817.9631879اليمن150
..3,224199836.1–1.9–4.726.73632,0650.3زمبابوي151
1,247199012.011.6–0.6(.)16.138.14811,140كينيا152
1.5c 5.8515c 1,9400.21.21,96720015.610.4موريتانيا153
3.5c, d 15.7420c, d 1,8922.3–2.2–3,423198019.722.8هايتي154
0.4c 2.9281c 1,991(.)0.22,13719864.814.2غامبيا155
0.91,72519763.90.5–7.819.56831,7130.1السنغال156
....0.9c 4.1219c 977..0.6b 1,2461997إريتريا157
1.8c 11.2208c 1,2630.4–0.1–1,451198311.712.0رواندا158
72.1148.65601,1540.20.81,154200424.515.0نيجيريا159
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....3.920.14212,1800.71.0b 2,1972002غينيا160
19.5c 33.81,258c 2,1800.7–1.2–b 2,7641992446.237.3أنغوال161
(.)10.925.42886740.81.1b 674200414.9جمهورية تنزانيا المتحدة162
4.18.94981,0910.41.41,09920036.00.9بنن163
2,97719785.61.4–1.1–15.527.78661,5512.1كوت ديفوار164
1,557197642.418.0–1.1–5.410.84719432.0زامبيا165
0.9733197929.711.4–1.98.11496460.4مالوي166
6.6c 39.4119c 7054.8–6.0–2,4691975496.44.1جمهورية الكونغو الديمقراطية167
6.1c 24.0313c 1,2372.64.2b 1,237200423.412.7موزامبيق168
0.7c 4.990c 6770.8–2.5–933199113.912.6بوروندي169
8.0c 52.9114c 7560.2–1.5b 77619834.03.3إثيوبيا170
–4.2c 19.7447c 2,0900.72.12,09020045.65.4تشاد171
–1.3c 4.4328c 1,0941.5–0.6–1,76119774.12.1جمهورية أفريقيا الوسطى172
0.3c 1.1182c 7220.3–2.6–1,106199722.10.9غينيا - بيساو173
–4.8c 15.0376c 1,1690.91.31,16920044.30.4بوركينا فاسو174
–4.913.13719980.22.599820044.03.1مالي175
1,151198220.914.2–5.5–1.13.02025613.1سيراليون176
3.1c 10.5228c 7791.8–0.7–1,32219794.60.3النيجر177

........T 8,346.5T 24,127.91,6854,7752.43.0البلدان النامية
........T 257.3T 990.73551,3500.61.6أقل البلدان نمًوا
........T 852.2T 1,755.03,0545,6800.31.3الدول العربية

........T 3,608.4T 11,327.51,9215,8726.15.8شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
........T 2,028.0T 4,350.23,7557,9640.61.1أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

........T 1,041.3T 4,650.66973,0722.53.3جنوب آسيا
........T 498.5T 1,327.57311,9460.6–0.3أفريقيا جنوب الصحراء

........T 1,499.1T 3,545.03,7228,802..0.9وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
........T 33,031.8T 32,007.928,45327,5712.01.8منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الميـدان   في  والتنميـة  التعـاون  منظمـة  بلـدان 
االقتصادي ذات الدخل المرتفع

T 31,561.5T 29,492.034,24932,0032.21.9........

........T 34,046.5T 33,777.426,99926,5682.01.8تنمية بشرية مرتفعة
........T 6,520.2T 21,564.71,4944,9012.22.9تنمية بشرية متوسطة
........T 227.8T 630.04021,1130.7–0.2تنمية بشرية منخفضة

........T 32,590.4T 30,746.433,26631,3312.11.8دخل مرتفع
........T 7,155.3T 20,386.42,3886,7562.02.8دخل متوسط
........T 1,236.6T 5,381.45382,2972.02.7دخل منخفض

........T 40,850.4T 55,970.36,5888,8331.41.4العالم

14

مالحظات
قيمة  تساوي  أن  ُيفترض  المتحدة،  للواليات  بالنسبة  نظرًيا،   a
بالدوالر  الشرائية  القوة  تعادل  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
األمريكي قيمته بالدوالر األمريكي، غير أن المشاكل التطبيقية 
القوة  بتعادل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  حساب  عند  تنشأ  التي 

الشرائية بالدوالر األمريكي تحول دون تحقيق ذلك.
في  محدد  هو  مما  أقصر  زمنية  فترة  إلى  البيانات  تشير   b

التقرير.
التقديرات مبنية على قيمة تنازلية.  c

تشير البيانات إلى عام 2003.  d

تشير البيانات إلى عام 2002.  e
التقدير مبني على مقارنة ثنائية بين الصين والواليات المتحدة   f

.(Ruoen and Kai 1995)
تشير البيانات إلى عام 2001.  g

المصادر
الدولى  البنك  تولى  2006؛  الدولي  البنك   :4–1 األعمدة 
حساب البيانات المجمعة لصالح مكتب تقرير التنمية البشرية.

الدولى  البنك  تولى  2006؛  الدولي  البنك  و6:   5 العمودان 
حساب البيانات المجمعة لصالح مكتب تقرير التنمية البشرية 

باستخدام طريقة المربعات الصغرى.
العمودان 7 و8: استناًدا إلى البيانات المتعلقة بالناتج المحلي 
األمريكي)  بالدوالر  الشرائية  القوة  (تعادل  للفرد  اإلجمالي 

والصادرة عن البنك الدولي 2006.
المتعلقة  البيانات  أساس  على  حسابهما  تم  و10:  العمودان 9 
بالرقم القياسي ألسعار االستهالك والصادرة عن البنك الدولي 

.2006

األداء االقتصادي

ول
جد
الــ



عام االستقصاءالترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية  
الحصة من الدخل أو اإلنفاق

(%)
مقاييس عدم المساواة

أغنى 10% إلى 
a %10 أفقر

أغنى 20% إلى 
a %20 أفقرb دليل جيني أغنى 10%أغنى 20%أفقر 20%أفقر %10

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
c 20003.99.637.223.46.13.925.8النرويج1
................آيسلندا2
c 19942.05.941.325.412.57.035.2أستراليا3
c 20002.97.442.027.29.45.634.3آيرلندا4
c 20003.69.136.622.26.24.025.0السويد5
c 20002.67.239.924.89.45.532.6كندا6
c 19934.810.635.721.74.53.424.9اليابان7
c 20001.95.445.829.915.98.440.8الواليات المتحدة8
c 20002.97.641.325.99.05.533.7سويسرا9

c 19992.57.638.722.99.25.130.9هولندا10
c 20004.09.636.722.65.63.826.9فنلندا11
................لكسمبرغ12
c 20003.48.541.428.18.24.933.0بلجيكا13
c 20003.38.637.823.06.94.429.1النمسا14
c 19972.68.335.821.38.14.324.7الدانمرك15
c 19952.87.240.225.19.15.632.7فرنسا16
c 20002.36.542.026.811.66.536.0إيطاليا17
c 19992.16.144.028.513.87.236.0المملكة المتحدة18
c 20002.67.042.026.610.36.034.7إسبانيا19
c 19972.26.443.827.812.56.836.2نيوزيلندا20
c 20003.28.536.922.16.94.328.3ألمانيا21
c 19962.05.350.734.917.89.743.4هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
c 20012.15.744.928.813.47.939.2إسرائيل23
c 20002.56.741.526.010.26.234.3اليونان24
c 19981.95.049.032.817.79.742.5سنغافورة25
c 19982.97.937.522.57.84.731.6جمهورية كوريا26
c 99–19983.69.135.721.45.93.928.4سلوفينيا27
c 19972.05.845.929.815.08.038.5البرتغال28
................قبرص29
c 19964.310.335.922.45.23.525.4الجمهورية التشيكية30
................بربادوس31
................مالطة32
................الكويت33
................بروني دار السالم34
d 20024.09.536.522.25.53.826.9هنغاريا35
c, e 20031.13.256.839.634.517.652.8األرجنتين36
d 20023.17.542.227.08.85.634.5بولندا37
c 20001.23.362.247.040.618.757.1شيلي38
................البحرين39
d 20032.56.742.827.610.86.435.8إستونيا40
d 20032.76.843.227.710.46.336.0ليتوانيا41
c 19963.18.834.820.96.74.025.8سلوفاكيا42
c, e 20031.95.050.534.017.910.244.9أوروغواي43
d 20013.48.339.624.57.34.829.0كرواتيا44
d 20032.56.644.729.111.66.837.7التفيا45
................قطر46
................سيشيل47
c 20011.33.954.838.430.014.249.9كوستاريكا48
................اإلمارات العربية المتحدة49
................كوبا50
................سانت كيتس ونيفس51
................جزر البهاما52
d 20021.64.355.139.424.612.849.5المكسيك53

عدم المساواة في الدخل أو اإلنفاق

. . . إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية لمستوى معيشة الئق . . . 15 ول
جد
الــ



عام االستقصاءالترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية  
الحصة من الدخل أو اإلنفاق

(%)
مقاييس عدم المساواة

أغنى 10% إلى 
a %10 أفقر

أغنى 20% إلى 
a %20 أفقرb دليل جيني أغنى 10%أغنى 20%أفقر 20%أفقر %10

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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d 20033.48.738.323.97.04.429.2بلغاريا54
................تونغا55
................عمان56
c 19922.15.545.929.914.48.340.3ترينيداد وتوباغو57
c 20020.82.560.343.654.723.956.4بنما58
................أنتيغوا وبربودا59
d 20033.38.139.224.47.54.931.0رومانيا60
c 19971.74.454.338.422.112.449.2ماليزيا61
d 20013.99.535.821.45.43.826.2البوسنة والهرسك62
................موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
................الجماهيرية العربية الليبية64
d 20022.46.146.630.612.77.639.9االتحاد الروسي65
d 20032.46.145.529.612.57.539.0جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
d 20023.48.538.323.56.94.529.7بيالروس67
................دومينيكا68
c 20030.82.662.145.857.823.758.0البرازيل69
c 20030.72.562.746.963.825.358.6كولومبيا70
................سانت لوسيا71
c 20001.64.749.332.820.410.644.1جمهورية فنزويال البوليفارية72
d 20023.89.137.422.45.94.128.2ألبانيا73
d 20022.76.349.033.412.67.742.0تايلند74
................ساموا (الغربية)75
................المملكة العربية السعودية76
d 20033.99.237.523.05.94.128.1أوكرانيا77
................لبنان78
d 20033.07.441.525.98.55.633.9كازاخستان79
d 20033.68.542.829.08.05.033.8أرمينيا80
d 20011.84.750.033.118.410.744.7الصين81
c 20021.13.258.743.240.518.654.6بيرو82
d 19980.93.358.041.644.917.343.7إكوادور83
d 20002.25.452.336.316.59.746.1الفلبين84
................غرينادا85
d 03–20022.76.746.330.611.36.938.8األردن86
d 20002.36.047.331.513.47.939.8تونس87
................سانت فنسنت وجزر غرينادين88
................سورينام89
................فيجي90
c 20020.62.261.345.473.427.857.8باراغواي91
d 20032.05.349.734.116.89.343.6تركيا92
d 00–19993.48.342.227.88.15.133.2سري النكا93
c 20031.43.956.841.330.014.451.7الجمهورية الدومينيكية94
................بليز95
d 19982.05.149.933.717.29.743.0جمهورية إيران اإلسالمية96
d 20032.05.646.430.315.48.340.4جورجيا97
................ملديف98
d 20025.412.231.118.03.32.619.0أذربيجان99

................األراضي الفلسطينية المحتلة100
c 20020.72.755.938.857.520.952.4السلفادور101
d 19952.87.042.626.89.66.135.3الجزائر102
................غيانا103
d 20002.76.746.030.311.46.937.9جامايكا104
d 19982.66.147.531.712.37.740.8تركمانستان105
................الرأس األخضر106

عدم المساواة في الدخل أو اإلنفاق15

ول
جد
الــ



عام االستقصاءالترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية  
الحصة من الدخل أو اإلنفاق

(%)
مقاييس عدم المساواة

أغنى 10% إلى 
a %10 أفقر

أغنى 20% إلى 
a %20 أفقرb دليل جيني أغنى 10%أغنى 20%أفقر 20%أفقر %10

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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................الجمهورية العربية السورية107
d 20023.68.443.328.57.85.234.3إندونيسيا108
d 20023.27.545.429.99.46.037.0فيتنام109
d 20033.88.939.424.36.44.430.3قيرغيزستان110
d 00–19993.78.643.629.58.05.134.4مصر111
d 20012.25.649.333.815.58.843.1نيكاراغوا112
d 20003.69.236.322.06.14.026.8أوزبكستان113
d 20033.27.841.426.48.25.333.2جمهورية مولدوفا114
c 20020.31.563.047.2168.142.360.1بوليفيا115
d 19982.15.651.237.017.89.130.3منغوليا116
c 20031.23.458.342.234.217.253.8هندوراس117
c 20020.92.959.543.448.220.355.1غواتيماال118
................فانواتو119
................غينيا االستوائية120
d 20001.43.562.244.733.117.957.8جنوب أفريقيا121
d 20033.37.940.825.67.85.232.6طاجيكستان122
d 99–19982.66.546.630.911.77.239.5المغرب123
................غابون124
c 19930.51.478.764.5128.856.174.3ناميبيا125
d 00–19993.98.943.328.57.34.932.5الهند126
................سان تومي وبرينسيبي127
................جزر سليمان128
d 19972.96.947.633.811.66.940.4كمبوديا129
................ميانمار130
d 19930.72.270.356.677.631.563.0بوتسوانا131
................جزر القمر132
d 20023.48.143.328.58.35.434.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
d 20024.09.340.326.36.54.330.6باكستان134
................بوتان135
d 99–19982.15.646.630.014.18.440.8غانا136
d 20003.99.041.326.76.84.631.8بنغالديش137
d 04–20032.66.054.640.615.89.147.2نيبال138
d 19961.74.556.540.523.812.650.9بابوا غينيا الجديدة139
................الكونغو140
................السودان141
................تيمور - ليشته142
d 20011.94.953.536.619.211.047.5مدغشقر143
d 20012.35.650.935.415.79.144.6الكاميرون144
d 19992.35.949.734.914.98.443.0أوغندا145
c 19941.02.764.450.249.723.860.9سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
................توغو147
................جيبوتي148
d 19950.51.566.548.3105.044.263.2ليسوتو149
d 19983.07.441.225.98.65.633.4اليمن150
d 19951.84.655.740.322.012.050.1زمبابوي151
d 19972.56.049.133.913.68.242.5كينيا152
d 20002.56.245.729.512.07.439.0موريتانيا153
c 20010.72.463.447.771.726.659.2هايتي154
d 19981.84.853.437.020.211.250.2غامبيا155
d 19952.66.448.233.512.87.541.3السنغال156
................إريتريا157
d 85–19834.29.739.124.25.84.028.9رواندا158
d 20031.95.049.233.217.89.743.7نيجيريا159

15 ول
جد
الــ



عام االستقصاءالترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية  
الحصة من الدخل أو اإلنفاق

(%)
مقاييس عدم المساواة

أغنى 10% إلى 
a %10 أفقر

أغنى 20% إلى 
a %20 أفقرb دليل جيني أغنى 10%أغنى 20%أفقر 20%أفقر %10

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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d 19942.66.447.232.012.37.340.3غينيا160
................أنغوال161
d 01–20002.97.342.426.99.25.834.6جمهورية تنزانيا المتحدة162
d 20033.17.444.529.09.46.036.5بنن163
d 20022.05.250.734.016.69.744.6كوت ديفوار164
d 03–20022.46.148.833.713.98.042.1زامبيا165
d 19971.94.956.142.222.711.650.3مالوي166
................جمهورية الكونغو الديمقراطية167
d 97–19962.56.546.531.712.57.239.6موزامبيق168
d 19981.75.148.032.819.39.542.4بوروندي169
d 00–19993.99.139.425.56.64.330.0إثيوبيا170
................تشاد171
d 19930.72.065.047.769.232.761.3جمهورية أفريقيا الوسطى172
d 19932.15.253.439.319.010.347.0غينيا - بيساو173
d 20032.86.947.232.211.66.939.5بوركينا فاسو174
d 19941.84.656.240.423.112.250.5مالي175
d 19890.51.163.443.687.257.662.9سيراليون176
d 19950.82.653.335.446.020.750.5النيجر177

مالحظات
نظرًا ألن االستقصاءات التي أجريت على األسر تختلف في   
الطريقة ونوع البيانات المجمعة، فإن بيانات التوزيع ليست 

متماثلة تماًما بين مختلف البلدان.
a  توضح البيانات نسبة حصة المجموعة األغنى من الدخل 
لتقريب  ونظًرا  األفقر.  المجموعة  حصة  إلى  اإلنفاق  أو 
األرقام، فقد تختلف النتائج عن النسب المحتسبة باستخدام 

الحصص من الدخل أو اإلنفاق في األعمدة 5-2.
تمثل قيمة الصفر (0) مساواة تامة، أما قيمة المائة (100)   b

فتمثل عدم مساواة تامة.
تشير البيانات إلى الحصص من الدخل بمئينات من السكان   c

مصنفة حسب معدل الدخل لكل فرد.
تشير البيانات إلى الحصص من اإلنفاق بمئينات من السكان   d

مصنفة حسب معدل اإلنفاق لكل فرد.
تشير البيانات إلى مناطق حضرية فقط.  e

المصادر
األعمدة 1–5 و8: البنك الدولي 2006.

العمودان 6 و7: تم حسابهما على أساس البيانات المتعلقة 
بالدخل أو اإلنفاق والصادرة عن البنك الدولي.

عدم المساواة في الدخل أو اإلنفاق 15 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

واردات السلع والخدمات
(% من الناتج المحلي 

اإلجمالي)

صادرات السلع والخدمات
(% من الناتج المحلي 

اإلجمالي)
الصادرات األولية

(% من صادرات البضائع)
الصادرات المصنعة

(% من صادرات البضائع)

صادرات منتجات 
التكنولوجيا المتقدمة

(% من الصادرات المصنعة)

معدالت التبادل 
التجاري

a (100=1980)
19902004199020041990200419902004199020042004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
34304044677732191218130النرويج1
..334335379182817106آيسلندا2
17b 2117b 1871582625121496أستراليا3
5265578026107086413494آيرلندا4
2938304616148381131798السويد5
26b 3426b 3836355960141499كندا6
9b 1010b 123396932424116اليابان7
11b 1410b 10211475823432112الواليات المتحدة8
..34b 3736b 446794931222سويسرا9

5160546537305970162999هولندا10
243223371716838382199فنلندا11
..10..86..13..100125104146لكسمبرغ12
..8..6981718419187781بلجيكا13
..3746385112158884812النمسا14
31383643353160661520110الدانمرك15
..23262126231777831619فرنسا16
202620271111888888132إيطاليا17
2728242519187976242499المملكة المتحدة18
202916262421757767121إسبانيا19
27b 2927b 29726526311014121نيوزيلندا20
2533253810989841117112ألمانيا21
3299..124184132193739296هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
4549354413587941019118إسرائيل23
282918214638545921179اليونان24
27137284405970........سنغافورة25
29402844689492183375جمهورية كوريا26
..6..90..10..79619160سلوفينيا27
.. 393833311915808549البرتغال28
..42355865822..52..57قبرص29
..13..90..10..43724572الجمهورية التشيكية30
..52b 5449b 4955474352..15بربادوس31
..998385767993904458مالطة32
....3..6..5833456094الكويت33
..97b 883b 12..b 5........بروني دار السالم34
2984..2968316435116388هنغاريا35
8103..518102571702929األرجنتين36
3459..81..19..22412939بولندا37
31303536878611135547شيلي38
..3..95641168254904510البحرين39
..14..77..22..78..86..إستونيا40
..5..58..42..61615254ليتوانيا41
..5..86..14..36792777سلوفاكيا42
277..1828243061683932أوروغواي43
..13..72..27..47..56..كرواتيا44
..5..61..36..49604844التفيا45
..1..82871813........قطر46
.. 10..679662947493266سيشيل47
37125..4149354666372763كوستاريكا48
..............41656682اإلمارات العربية المتحدة49
......................كوبا50
..b 18..b 82..b 1..83635250سانت كيتس ونيفس51
......................جزر البهاما52
203219305620438082132المكسيك53

هياكل التجارة

. . . إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية لمستوى معيشة الئق . . . 16 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

واردات السلع والخدمات
(% من الناتج المحلي 

اإلجمالي)

صادرات السلع والخدمات
(% من الناتج المحلي 

اإلجمالي)
الصادرات األولية

(% من صادرات البضائع)
الصادرات المصنعة

(% من صادرات البضائع)

صادرات منتجات 
التكنولوجيا المتقدمة

(% من الصادرات المصنعة)

معدالت التبادل 
التجاري

a (100=1980)
19902004199020041990200419902004199020042004

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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..4..62..33..37693358بلغاريا54
........24......34..65تونغا55
..28434757948751221عمان56
..2948456073b 6527b 35..b 1ترينيداد وتوباغو57
281..7965876378902110بنما58
..............87c 6989c 61أنتيغوا وبربودا59
..264617372617738223رومانيا60
7210075121462354763855138ماليزيا61
..............26..55..البوسنة والهرسك62
71566456342866711496موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
..............31c 3640c 47الجماهيرية العربية الليبية64
..9..21..62..18221835االتحاد الروسي65
..1..77..23..36612640جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
..3..60..39..44744668بيالروس67
..8..8161554865423558دومينيكا68
71381847465254712149البرازيل69
683..1522212174622538كولومبيا70
..84b 6973b 5668713228..20سانت لوسيا71
20203936908810124370جمهورية فنزويال البوليفارية72
..1..82..18..23431521ألبانيا73
4266347136b 2263b 7521b 3061تايلند74
..(.)..2690231077..48..ساموا (الغربية)75
..3225415392c 888c 12..c 2المملكة العربية السعودية76
..c 32..c 67..c 5..29542861أوكرانيا77
..b 31..b 68..b 2..100411821لبنان78
..2..16..84..55..46..كازاخستان79
..1..62..38..46533539أرمينيا80
3078..163119342787291الصين81
245..1418162182801820بيرو82
751(.)32293327989129إكوادور83
6484..3351285231103855الفلبين84
..63b 7142(.)66b 5434b 46..b 5غرينادا85
93806248442856727599األردن86
51484445312269782580تونس87
..8..19..81..77666643سانت فنسنت وجزر غرينادين88
........44b 6442b 2826..74سورينام89
..64553545121..62..67فيجي90
7b 164(.)871013..39373336باراغواي91
18351329321568851294تركيا92
384529364226547411119سري النكا93
54............44493450الجمهورية الدومينيكية94
..60b 6562b 52..b 8615b 13..b 3بليز95
..b 91..b 9..b 2..24302232جمهورية إيران اإلسالمية96
..38..37..63..46474031جورجيا97
..1..26..74..64832495ملديف98
..2..10..89..39744450أذربيجان99

..............b 49..b 10..األراضي الفلسطينية المحتلة100
497..3144192762403860السلفادور101
175..25262340979832الجزائر102
..(.)..30..70..801066396غيانا103
..(.) 5258484130c 3570c 65..cجامايكا104
..............66..57..تركمانستان105
b 88....91......44641331الرأس األخضر106

هياكل التجارة 16 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

واردات السلع والخدمات
(% من الناتج المحلي 

اإلجمالي)

صادرات السلع والخدمات
(% من الناتج المحلي 

اإلجمالي)
الصادرات األولية

(% من صادرات البضائع)
الصادرات المصنعة

(% من صادرات البضائع)

صادرات منتجات 
التكنولوجيا المتقدمة

(% من الصادرات المصنعة)

معدالت التبادل 
التجاري

a (100=1980)
19902004199020041990200419902004199020042004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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..1..2834283564873611الجمهورية العربية السورية107
..2427253165443556116إندونيسيا108
..b 46..b 53..b 6..45743666فيتنام109
..b 2..43..57..50532943قيرغيزستان110
150..3329202957644231مصر111
656..465425269289811نيكاراغوا112
..............48332940أوزبكستان113
..4..36..64..51824851جمهورية مولدوفا114
958..242623319586514بوليفيا115
..(.) b 62..b 38..b..53872475منغوليا116
40b 5436b 3791b 739b 27..b 279هندوراس117
770..2532211876582442غواتيماال118
....20..13......49..77فانواتو119
................32..70غينيا االستوائية120
695..58..42..19272427جنوب أفريقيا121
..............35652846طاجيكستان122
10109..3239263348315269المغرب123
1541..7..93..31404661غابون124
b 58..b 41..b 387..67455246ناميبيا125
9237192826707325106الهند126
..............72951439سان تومي وبرينسيبي127
..............73b 4447b 42جزر سليمان128
..(.)..97..3..1376665كمبوديا129
................3..5ميانمار130
110............50325540بوتسوانا131
52............35311416جزر القمر132
..............25421229جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
165(.)2315161621157985باكستان134
..............32c 4328c 22بوتان135
b 85..b 14..b 459..26541735غانا136
64(.)(.)107790..1421615بنغالديش137
..(.) b 2683b 74..b..22311117نيبال138
..49b 6041b 7189b 9410b 6..b 39بابوا غينيا الجديدة139
125............46575484الكونغو140
..(.) b 98..b 2..b..18..21..السودان141
......................تيمور - ليشته142
28481732857614228199مدغشقر143
1726202691959531140الكاميرون144
..13..15..85..1928714أوغندا145
c 23..c 76..c 194..87927584سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
25(.)..454733348953947توغو147
........8..44........جيبوتي148
69............1221051748ليسوتو149
..13..3..97..20341425اليمن150
234423366872312821123زمبابوي151
31322626707930214391كينيا152
131............61704629موريتانيا153
20b 4718b 1615..85..14..39هايتي154
b 73..b 27..b 363..72526042غامبيا155
660..3040252877612339السنغال156
..............13..86..إريتريا157
b 90..b 10..b 25156..1427610رواندا158
b 98..b 2..b 268..29374355نيجيريا159

16 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

واردات السلع والخدمات
(% من الناتج المحلي 

اإلجمالي)

صادرات السلع والخدمات
(% من الناتج المحلي 

اإلجمالي)
الصادرات األولية

(% من صادرات البضائع)
الصادرات المصنعة

(% من صادرات البضائع)

صادرات منتجات 
التكنولوجيا المتقدمة

(% من الصادرات المصنعة)

معدالت التبادل 
التجاري

a (100=1980)
19902004199020041990200419902004199020042004

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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مالحظات
تم قياس نسب الرقم القياسي ألسعار الصادرات إلى الرقم   a
األساسي  العام  إلى  بالنسبة  الواردات  ألسعار  القياسي 
يدل  ذلك  فإن   ،100 الـ  القيمة  تجاوزت  وإذا   .1980
بأسعار  بالمقارنة  ارتفعت  قد  الصادرات  أسعار  أن  على 

الواردات.
تشير البيانات إلى عام 2003.  b
تشير البيانات إلى عام 2002.  c

المصادر
األعمدة 1–10: البنك الدولي 2006، استناًدا إلى بيانات 
تولى  والتنمية؛  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  صادرة 
البنك الدولي حساب البيانات المجمعة لصالح مكتب تقرير 

التنمية البشرية.
العمود 11: تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة بمعدالت 

التبادل التجاري والصادرة عن البنك الدولي 2006.

..(.) c 75..c 25..c..31233121غينيا160
........(.)..21553971100أنغوال161
..2..20..80..37291319جمهورية تنزانيا المتحدة162
c 91..c 9..c 2108..26261415بنن163
b 78..b 20..b 860..27383248كوت ديفوار164
153..10..90..37273620زامبيا165
3349242793847164250مالوي166
29c 2230c 19............112جمهورية الكونغو الديمقراطية167
c 96..c 3..c 939..3638830موزامبيق168
636..5..95..282589بوروندي169
..(.) b 89..b 11..b..1240819إثيوبيا170
93............28361352تشاد171
b 63..b 37..b (.)38..28161511جمهورية أفريقيا الوسطى172
75............37491035غينيا - بيساو173
10150..8..92..2423119بوركينا فاسو174
b 97......2....34361728مالي175
..c 7..c 31......24392223سيراليون176
b 91..b 8..b 357..22261516النيجر177

..24..2436253938225974البلدان النامية
..........223213238466أقل البلدان نمًوا
..........383638487375الدول العربية

..33..3352345623117386شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
..1523172665463656713أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

..4..1323112127247176جنوب آسيا
..b 32..4.. 263427337370أفريقيا جنوب الصحراء

..10..55..284429463213وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
..b 18b 2217b 21201777801818منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي ذات الدخل المرتفع
b 18b 2117b 20191778801918..

..b 19b 2319b 23201776801819تنمية بشرية مرتفعة
..17..1929193149255060تنمية بشرية متوسطة
..b 8..3.. 293727367471تنمية بشرية منخفضة

..b 19b 2218b 22191677801819دخل مرتفع
..20..2132223553265064دخل متوسط
..b 50..4.. 172713243830دخل منخفض

..b 19b 2419b 24231872771819العالم

هياكل التجارة 16 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

هدف إنمائي لأللفية  
المساعدات اإلنمائية الرسمية صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية الموزعة

للفرد للفرد من البلد المانح
(بالدوالر األمريكي 

عام 2004)

هدف إنمائي لأللفية
المساعدات اإلنمائية الرسمية 

b ألقل البلدان نمًوا
(% من اإلجمالي)

هدف إنمائي لأللفية
المساعدات اإلنمائية 
الرسمية للخدمات 

c االجتماعية األساسية
(% من اإلجمالي 

المخصص لكل قطاع)

هدف إنمائي لأللفية
المساعدات اإلنمائية الرسمية 

الثنائية غير المقّيدة
(% من اإلجمالي)

a اإلجمالي
(بماليين الدوالرات 

األمريكية)
كنسبة مئوية من الدخل 

القومي اإلجمالي
2004d 199020041990200419902004e 96/1995e 04/200319902004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
2,1991.170.87396477443810.718.061100النرويج1
1,4600.340.25707318245.915.83377أستراليا3
100..6070.160.392615237530.528.9آيرلندا4
2,7220.910.78257302392814.216.08787السويد5
2,5990.440.271038130278.929.04757كندا6
8,9220.310.19947019192.05.48994اليابان7
....19,7050.210.176167222319.019.1الواليات المتحدة8
1,5450.320.4114921043266.58.47897سويسرا9

4,2040.920.73244258333511.718.15687هولندا10
..6800.650.3717413038258.915.331فنلندا11
....20.7..2360.210.831015243937لكسمبرغ12
93..1,4630.460.4112014141449.214.7بلجيكا13
6780.110.23288363252.612.63252النمسا14
89..2,0370.940.85305377393613.123.6الدانمرك15
10.06494..8,4730.600.411601373337فرنسا16
..2,4620.310.15754341327.318.422إيطاليا17
100..7,8830.270.3670131323824.431.8المملكة المتحدة18
68..2,4370.200.24335620178.313.8إسبانيا19
2120.230.23415219311.719.110081نيوزيلندا20
7,5340.420.281249128318.812.76292ألمانيا21
23..1419.320.6..42..0.23..465اليونان24
99..1,0310.240.632510070854.22.8البرتغال28

....T 79,5530.330.26919129308.116.0لجنة المساعدة اإلنمائية

مالحظات
لجنة  في  األعضاء  البلدان  حول  بيانات  الجدول  هذا  يورد   
المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي.
البلدان  بعض  إلى  أيًضا  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  ُتقدم   a
وفًقا  اإلنمائية.  المساعدة  لجنة  في  األعضاء  غير  والمناطق 
والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابعة  اإلنمائية  المساعدة  للجنة 
المساعدات  صافي  بلغ   ،2006b االقتصادي  الميدان  في 
من  كل   2004 عام  في  منحتها  التي  الرسمية  اإلنمائية 
وجمهورية  وإسرائيل  وآيسلندا  وهنغاريا  التشيكية  الجمهورية 
كوريا والكويت وبولندا والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا 
وتركيا واإلمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان المانحة 
إجماليها  بلغ  وليتوانيا،  والتفيا  إستونيا  بينها  ومن  الصغيرة، 
أيًضا  الصين  تمنح  كما  أمريكي.  دوالر  مليون   3,741

مساعدات، دون اإلفصاح عن مقدارها.
ُتفسح  التي  األطراف  متعددة  النقدية  التدفقات  على  تشتمل   b
المجال للمساهمات من خالل المنظمات متعددة األطراف. ويتم 
حساب هذه المساهمات باالستناد إلى التوزيع الجغرافي للمبالغ 

الموزعة خالل العام المحدد.
تشير البيانات إلى نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية المخصصة   c

لكل قطاع؛ وُيستثنى منها التعاون الفني والتكاليف اإلدارية.
تشتمل البيانات المتعلقة بكل بلد (ما عدا متوسط لجنة المساعدة   d
اإلنمائية) على اإلعفاءات من المطالبات التي ال تندرج تحت 

المساعدات اإلنمائية الرسمية.
تشير البيانات إلى متوسط األعوام المحددة.  e

المصادر
التعاون  لمنظمة  التابعة  اإلنمائية  المساعدة  لجنة  األعمدة:  كل 

.2006a والتنمية في الميدان االقتصادي

مسؤوليات البلدان الغنية: المعونات

. . . إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية لمستوى معيشة الئق . . . 17 ول
جد
الــ



a المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة
(صافي المبالغ الموزعة)

هدف إنمائي لأللفية  
إجمالي خدمة الديون

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

كنسبة مئوية من صادرات 
السلع والخدمات والدخل 
الصافي من الخارج

اإلجمالي
(بماليين الدوالرات 

األمريكية)

لكل فرد
(بالدوالر 
األمريكي)

كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

صافي تدفقات االستثمارات 
b األجنبية المباشرة

(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

b, c تدفقات خاصة أخرى
(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

200420041990200419902004199020041990200419902004

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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تنمية بشرية مرتفعة
............d 7.0d 1.00.1d (.)..20.9هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
............d 478.9d 72.62.6d 0.40.31.4إسرائيل23
............d 9.2d 2.2(.)d (.)15.115.0سنغافورة25
............d 67.6-d 1.4–(.)d (.)0.31.2جمهورية كوريا26
............d 62.2d 31.6..d 0.2..2.6سلوفينيا27
............d 60.0d 72.60.7d 0.42.37.2قبرص29
d 279.8d 27.4(.)d 0.30.24.2..2.6..7.8..3.0الجمهورية التشيكية30
8.23.114.65.5–0.4–29.1108.20.21.00.61.80.8بربادوس31
................d 6.2d 15.50.2d 0.1مالطة32
............(.)d 2.6d 1.0(.)d (.)0.0الكويت33
.................. d 0.8d 2.1..dبروني دار السالم34
d 302.7d 29.90.2d 0.31.94.61.4–12.312.817.033.44.9هنغاريا35
4.48.134.718.8–1.0–91.22.40.10.11.32.71.5األرجنتين36
d 1,524.8d 39.52.2d 0.60.25.2(.)2.11.614.34.44.9بولندا37
49.13.00.30.12.28.15.10.49.110.218.14.1شيلي38
................103.9145.13.20.9البحرين39
d 136.4d 102.2..d 1.2..9.3..23.2..12.9..0.7إستونيا40
d 252.2d 73.3..d 1.1..3.5..5.8..7.9..6.3ليتوانيا41
d 235.2d 43.5(.)d 0.6..2.7..2.6..12.3..e 6.9سلوفاكيا42
10.611.735.231.6–2.3–22.06.40.60.20.42.42.1أوروغواي43
8.7..15.4..11.4..3.6..0.4..120.826.6كرواتيا44
d 164.6d 71.0..d 1.2..5.1..12.2..10.1..5.8التفيا45
.................. d 2.4d 3.1(.)dقطر46
9.55.97.47.87.8–10.3129.49.81.55.45.31.7سيشيل47
0.28.83.722.06.5–13.53.24.00.12.93.42.5كوستاريكا48
................(.) d 5.7d 1.3(.)dاإلمارات العربية المتحدة49
....................90.58.0كوبا50
1.911.83.4f 24.5–2.3–30.815.50.3(.)5.1–2.6–0.1سانت كيتس ونيفس51
............d 4.8d 15.00.1d ..0.6–e 3.6جزر البهاما52
4.37.618.311.9–1.02.62.70.6(.)121.11.10.1المكسيك53
d 622.4d 80.00.1d 2.6(.)8.3..4.4..10.218.611.2بلغاريا54
0.01.71.43.4f 5.8–19.3188.926.29.10.20.00.1تونغا55
0.56.34.112.03.2–3.4–54.921.70.50.21.20.1عمان56
8.93.215.6e 3.3–1.2–2.28.03.5(.)0.4–0.6–0.8ترينيداد وتوباغو57
5.76.510.24.111.2–37.711.91.90.32.67.40.1بنما58
................1.720.51.20.2أنتيغوا وبربودا59
d 915.7d 42.00.6d 1.3(.)7.4(.)5.6(.)6.50.08.4رومانيا60
3.79.87.810.6e 4.7–289.511.61.10.25.33.94.2ماليزيا61
4.2..2.1..0.5..7.2..7.9..671.0171.6البوسنة والهرسك62
6.54.37.35.4–37.930.83.70.61.70.21.90.3موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
................d 17.6d 3.10.1d 0.1الجماهيرية العربية الليبية64
d 1,313.1d 9.1(.)d 0.2..2.1..1.9..3.6..6.1االتحاد الروسي65
6.5..4.6..0.8..2.9..4.6..248.4122.3جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
d 46.2d 4.7..d 0.2..0.7..0.3–..1.4..1.5بيالروس67
0.03.56.86.0f 9.1–29.2372.111.910.87.86.80.3دومينيكا68
1.88.918.523.2–0.4–0.23.00.1(.)(.)285.11.6البرازيل69
9.77.934.518.5–1.2–509.011.30.20.51.23.10.4كولومبيا70
1.63.52.1f 5.5–0.1–11.314.60.2–3.12.8–134.8–21.5سانت لوسيا71
0.610.66.019.610.5–1.01.41.2(.)48.61.80.2جمهورية فنزويال البوليفارية72
1.00.9e 3.8..0.4..362.5116.50.54.80.05.6ألبانيا73
2.90.92.30.36.27.711.44.1(.)0.9(.)–1.8تايلند74
..30.8167.442.68.20.00.10.00.04.95.610.6ساموا (الغربية)75
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................(.)(.)32.31.3المملكة العربية السعودية76
d 360.1d 7.70.4d 0.6..2.6..5.1..6.6..4.8أوكرانيا77
....264.874.88.91.20.21.30.211.93.520.0لبنان78
3.8..21.5..20.0..10.1..0.7..265.017.9كازاخستان79
7.4..3.5..(.)..8.30.27.1..254.184.0أرمينيا80
1,661.11.30.60.11.02.81.31.02.01.210.61.2الصين81
487.417.71.50.70.22.60.11.81.84.07.316.3بيرو82
160.512.31.60.51.23.80.62.010.512.331.021.8إكوادور83
462.85.72.90.51.20.60.22.48.113.725.616.0الفلبين84
15.4150.46.33.55.99.70.18.61.56.73.1f 15.3غرينادا85
15.66.122.110.4–581.4104.522.15.00.95.45.31.2األردن86
1.611.67.225.613.8–327.732.83.21.20.62.11.6تونس87
10.588.37.82.64.013.80.06.02.25.23.1f 6.7سانت فنسنت وجزر غرينادين88
................23.953.515.52.2سورينام89
..7.90.69.0–0.1–1.2–63.976.03.82.46.90.4فيجي90
6.26.811.59.5–1.8–1.51.30.2(.)1.1(.)0.3باراغواي91
257.03.60.80.10.50.90.83.14.911.229.919.5تركيا92
4.83.814.88.8–519.125.29.12.60.51.20.10.3سري النكا93
2.23.34.010.77.4(.)86.99.91.40.51.93.5الجمهورية الدومينيكية94
4.430.47.064.2–7.427.97.40.74.111.70.55.2بليز95
..0.40.51.21.3(.)0.3–189.42.80.10.10.3جمهورية إيران اإلسالمية96
10.7..4.2..1.2..9.6..6.1..315.469.8جورجيا97
27.987.09.83.72.82.00.52.64.14.34.04.5ملديف98
3.2..2.8..1.4..41.7..2.1..175.621.0أذربيجان99

....................1,136.4316.8األراضي الفلسطينية المحتلة100
2.90.11.64.33.918.212.5(.)211.531.37.21.3السلفادور101
..14.26.863.7–0.6–312.69.70.20.40.11.00.7الجزائر102
g, h 5.9..74.56.2–0.1–144.6192.742.618.42.03.84.1غيانا103
7.914.49.427.019.0–75.428.65.90.93.06.81.0جامايكا104
................0.6..37.27.8تركمانستان105
1.72.78.9e 6.7–0.5(.)139.8282.431.814.70.12.2الرأس األخضر106
9.71.420.32.5(.)–110.25.95.60.50.61.10.1الجمهورية العربية السورية107
1.00.41.60.58.77.925.612.7(.)84.10.41.5إندونيسيا108
f 5.9..2.71.7(.)1,830.322.02.94.02.83.60.0فيتنام109
6.2..7.3..–2.4..3.5..11.7..258.249.6قيرغيزستان110
7.12.923.76.8–0.3–1,457.720.112.61.81.71.60.2مصر111
1,232.4229.232.927.10.15.52.00.61.62.82.3g, h 4.6نيكاراغوا112
....7.1..–1.3..1.2..2.1..245.59.4أوزبكستان113
7.4..9.6..–1.2..3.1..4.5..117.928.0جمهورية مولدوفا114
7.95.933.5g, h 12.6(.)–766.685.111.28.70.61.30.5بوليفيا115
2.50.32.8..(.)..5.8..16.2..261.9100.2منغوليا116
641.791.014.78.71.44.01.02.212.84.533.0g, h 6.5هندوراس117
1.33.02.012.610.2–218.417.82.60.80.60.60.1غواتيماال118
0.01.61.11.6e 1.2–37.8182.233.011.98.66.90.1فانواتو119
..29.760.346.00.98.351.40.00.03.90.211.5غينيا االستوائية120
1.80.02.4..3.4..0.3–0.30.1..617.313.1جنوب أفريقيا121
5.9..4.9..–1.2..13.1..11.6..240.937.5طاجيكستان122
7.06.027.915.2(.)705.922.84.11.40.61.51.2المغرب123
3.03.14.8e 10.8–37.827.72.20.51.24.50.50.3غابون124
................179.189.15.23.1ناميبيا125
691.20.60.40.10.10.80.51.82.62.829.3e 19.5الهند126
0.04.915.428.7f, g, i 11.6–33.4218.595.053.70.086.70.2سان تومي وبرينسيبي127
..5.56.411.3–3.0–1.5–122.2262.321.747.34.71.9جزر سليمان128
0.8..2.70.00.02.70.6..478.334.73.79.8كمبوديا129
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18.2g, j 3.3................121.12.4ميانمار130
0.12.80.54.3e 1.2–39.022.13.90.42.50.50.5بوتسوانا131
.. 24.531.517.36.70.10.50.00.00.40.92.5g, jجزر القمر132
.. 269.646.517.411.00.70.70.00.01.12.28.5g, jجمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
0.24.84.522.922.8–1,421.09.22.81.50.61.20.2باكستان134
....0.01.81.8–78.036.916.511.60.60.10.9بوتان135
0.36.22.736.0g, h 5.6–1,357.662.79.615.30.31.60.4غانا136
2.51.234.86.9(.)0.80.2(.)1,404.110.17.02.5بنغالديش137
1.91.715.28.9(.)–427.316.111.76.40.20.00.4نيبال138
..17.212.118.4–266.346.112.86.84.80.71.55.5بابوا غينيا الجديدة139
0.019.08.132.2e, g, i 14.7–116.029.97.82.70.80.03.6الكونغو140
7.20.00.30.41.54.8g, j 8.1–882.324.86.24.20.2السودان141
................45.1..152.8172.2تيمور - ليشته142
7.21.844.4e, g, h 4.4(.)–1,235.868.212.928.30.71.00.5مدغشقر143
0.24.64.513.1g, i 7.1–0.1(.)–761.547.54.05.31.0الكاميرون144
3.30.40.13.41.578.6g, h 10.0–1,159.041.715.517.00.1أوغندا145
0.75.31.85.61.7–116.5112.76.14.93.42.90.5سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
61.410.316.03.01.12.90.30.15.31.011.5e, g, j 2.1توغو147
....0.03.62.7–5.00.1(.)64.182.346.49.7جيبوتي148
3.84.04.24.6–0.7(.)102.156.823.07.82.89.4ليسوتو149
1.13.30.03.51.77.14.3–251.912.48.42.02.7اليمن150
..1.31.10.25.42.019.4–186.514.43.94.00.1زمبابوي151
9.22.328.67.7–635.119.013.83.90.70.30.80.7كينيا152
14.33.728.8g, h 9.6(.)–179.860.323.311.70.719.60.1موريتانيا153
242.728.95.96.90.30.20.00.01.23.89.0e 10.7هايتي154
0.011.98.121.8g, i 23.2–62.842.531.315.14.514.52.4غامبيا155
1.25.74.318.3e, g, h 7.6–1,051.592.414.413.51.00.90.2السنغال156
....2.1..0.0..3.2..28.1..259.561.3إريتريا157
0.00.81.310.7g, h 9.8–467.552.611.325.30.30.40.1رواندا158
11.73.322.38.8–0.2–573.44.50.90.82.12.60.4نيجيريا159
0.06.04.419.6g, i 7.5–279.330.310.47.20.62.60.7غينيا160
7.45.66.63.210.57.114.8–1,144.173.92.65.93.3أنغوال161
4.21.131.3g, h 6.4(.)2.30.1(.)1,746.046.427.516.1جمهورية تنزانيا المتحدة162
2.11.69.2e, g, h 7.6(.)(.)378.046.214.59.33.41.5بنن163
11.73.519.1g, k 4.8–153.68.66.41.00.41.10.10.9كوت ديفوار164
6.17.914.5g, h 18.2–0.4–1,081.094.214.620.06.26.20.3زامبيا165
7.13.228.0f, g, i 13.5–476.137.826.825.31.20.90.10.1مالوي166
g, i 4.8..3.71.8–0.1–0.00.1–1,815.032.59.627.40.2جمهورية الكونغو الديمقراطية167
3.21.417.3g, h 3.2–1,228.463.240.720.20.44.01.00.4موزامبيق168
3.713.441.7e, g, i 119.4–0.7–350.748.223.353.40.10.50.5بوروندي169
0.92.71.237.6g, h 6.3–1,823.124.111.822.80.16.80.7إثيوبيا170
0.00.71.13.8g, i 1.8(.)318.933.818.07.60.511.3تشاد171
.. 2.01.412.5g, j–0.3(.)–104.526.216.88.00.11.0جمهورية أفريقيا الوسطى172
0.03.416.022.1e, g, i 5.5(.)76.249.552.727.20.81.8غينيا - بيساو173
0.01.11.27.8g, h 9.1(.)0.7(.)610.047.610.612.6بوركينا فاسو174
2.82.114.7e, g, h 6.4(.)(.)567.443.219.911.70.23.7مالي175
359.767.49.433.44.92.40.60.03.32.510.1g, i 10.2سيراليون176
4.01.66.6e, g, h 4.6–536.139.716.017.41.70.00.40.2النيجر177
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T 53,287.010.51.40.50.92.70.50.74.44.915.67.0البلدان النامية
T 24,755.633.412.09.60.33.80.50.63.12.616.88.7أقل البلدان نمًوا
T 11,163.235.92.70.60.51.5........21.38.5الدول العربية

T 6,490.13.30.70.21.73.4........9.92.6شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
T 5,635.410.30.40.30.83.00.50.2–4.07.820.614.6أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

T 6,947.84.51.10.5(.)0.70.31.32.32.622.814.7جنوب آسيا
T 22,733.633.0....0.42.0........10.55.8أفريقيا جنوب الصحراء

............T 10,697.926.4......4.0وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
............T ........1.01.3منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ذات الدخل المرتفع

T ........1.01.3............

............T ........1.01.5تنمية بشرية مرتفعة
....T 31,704.97.21.10.40.62.10.50.94.14.4تنمية بشرية متوسطة
T 17,186.530.19.87.50.62.90.50.46.63.519.48.8تنمية بشرية منخفضة

............T ........1.01.4دخل مرتفع
....T 29,785.79.80.80.30.82.80.51.04.66.0دخل متوسط
T 33,954.414.44.02.50.41.40.31.03.82.822.29.7دخل منخفض

............T 64,470.011.7....1.01.6العالم

مالحظات
يعرض هذا الجدول بيانات حول البلدان المدرجة في الجزأين   
من  المقدمة  للمعونات  المتلقة  البلدان  قائمة  من  والثاني  األول 
في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابعة  اإلنمائية  المساعدة  لجنة 
استخدام  على  االتفاق  جرى   .2006b االقتصادي  الميدان 
الدخل القومي اإلجمالي ال الناتج المحلي اإلجمالي عند مقارنة 
بحجم  الديون  خدمة  وإجمالي  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات 
االقتصاد (انظر تعريفات المصطلحات اإلحصائية). ومع ذلك، 
فقد تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي في هذا الجدول لتسهيل 
مقارنة البيانات الواردة فيه. وتجدر اإلشارة إلى أن كال المقامين 

يعطيان نفس النتائج مع فروق قليلة.
مجموع  صافي  المتلقاة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  تمثل   a
لجنة  بلدان  من  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  تدفقات 
وهنغاريا  التشيكية  الجمهورية  جانب  إلى  اإلنمائية،  المساعدة 
وآيسلندا وإسرائيل وجمهورية كوريا والكويت وبولندا والمملكة 
العربية السعودية وسلوفاكيا وتركيا واإلمارات العربية المتحدة 
وغيرها من البلدان المانحة الصغيرة، ومن بينها إستونيا والتفيا 
منظمات  من  ميسرة  بشروط  اإلقراض  عن  فضًال  وليتوانيا، 
تسديد  مبالغ  أن  على  السالبة  القيمة  تدل  األطراف.  متعددة 
قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية تفوق مبالغ المساعدات 

اإلنمائية الرسمية المتلقاة.

تدل القيمة السالبة على أن رؤوس األموال الخارجة من البالد   b
تفوق الداخلة إليها.

تتكون التدفقات الخاصة األخرى من تدفقات استثمارات الحافظة   c
غير المنتجة للديون وتدفقات دين الحافظة واإلقراض المصرفي 

المرتبط باألنشطة التجارية. 
تشير البيانات إلى معونة رسمية.  d
تشير البيانات إلى عام 2003.  e
تشير البيانات إلى عام 2002.  f

البلدان التي شملتها مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.  g
تم بلوغ نقطة اإلنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة   h

بالديون المحسنة.
المثقلة  الفقيرة  البلدان  مبادرة  إطار  في  القرار  نقطة  بلوغ  تم   i

بالديون المحسنة.
المثقلة  الفقيرة  البلدان  بمبادرة  مشموًال  ُيعتبر  البلد  يزال  ال   j

بالديون المحسنة.
تم بلوغ نقطة القرار في إطار المبادرة األصلية للبلدان الفقيرة   k
الفقيرة  البلدان  مبادرة  إطار  في  ليس  ولكن  بالديون  المثقلة 

المثقلة بالديون المحسنة.

المصادر
األعمدة 1–4: لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

 .2006c والتنمية في الميدان االقتصادي
الدولى  البنك  تولى  2006؛  الدولي  البنك  و6:   5 العمودان 
حساب البيانات المجمعة لصالح مكتب تقرير التنمية البشرية.

العمودان 7 و8: تم حسابهما على أساس البيانات الصادرة عن 
األوراق  حافظة  باستثمارات  والمتعلقة   2006 الدولي  البنك 
بالنشاط  المرتبط  واإلقراض  المصرفي  واإلقراض  المالية 

التجاري والناتج المحلي اإلجمالي.
المتعلقة  البيانات  أساس  على  حسابهما  تم  و10:  العمودان 9 
البنك  عن  والصادرة  اإلجمالي  المحلي  والناتج  الديون  بخدمة 

الدولي 2006.
العمودان 11 و12: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى جهود 

مشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

18 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإلنفاق العام 
على الصحة

(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

اإلنفاق العام على التعليم
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

a القطاع العسكري العسكري
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

b إجمالي خدمة الديون
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

c 04–2003d 1991c 04–20021990200419902004

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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....إمكانية الحصول على الموارد الضرورية لمستوى معيشة الئق. . .

تنمية بشرية مرتفعة
....8.67.17.72.92.0النرويج1
....8.00.00.0 ..8.8آيسلندا2
....6.44.94.82.11.9أستراليا3
....5.85.04.31.20.7آيرلندا4
....8.07.17.02.61.6السويد5
....6.96.55.22.01.1كندا6
....3.70.91.0..6.4اليابان7
....6.85.15.95.34.0الواليات المتحدة8
....6.75.35.41.81.0سويسرا9

....6.15.65.32.51.7هولندا10
....5.76.56.51.61.2فنلندا11
....0.90.9..6.23.0لكسمبرغ12
....6.35.06.22.41.3بلجيكا13
....5.15.55.51.00.8النمسا14
....7.56.98.42.01.5الدانمرك15
....7.75.66.03.42.6فرنسا16
....6.33.04.92.12.0إيطاليا17
....6.94.85.53.92.8المملكة المتحدة18
....5.54.34.51.81.1إسبانيا19
....6.36.16.91.81.0نيوزيلندا20
....4.8e 2.81.4..8.7ألمانيا21
........2.84.7..هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
....6.16.57.312.48.7إسرائيل23
....5.12.34.34.54.2اليونان24
....4.94.7..1.63.1سنغافورة25
....2.83.84.63.72.4جمهورية كوريا26
....1.6..6.74.86.0سلوفينيا27
....6.74.65.92.72.3البرتغال28
....3.13.77.45.01.5قبرص29
7.8..1.8..4.6..6.8الجمهورية التشيكية30
8.23.1..4.87.87.30.8بربادوس31
....7.44.44.60.90.8مالطة32
....2.74.88.248.57.9الكويت33
..........2.83.5بروني دار السالم34
6.16.16.02.81.512.817.0هنغاريا35
4.33.33.51.21.14.48.1األرجنتين36
4.55.25.82.82.01.614.3بولندا37
3.02.53.74.33.99.110.2شيلي38
....5.14.4..2.83.9البحرين39
12.9..5.70.01.8..4.1إستونيا40
7.9..1.7..5.05.55.2ليتوانيا41
12.3..1.7..5.25.64.4سلوفاكيا42
2.72.52.23.11.210.611.7أوروغواي43
15.4..1.7..6.55.54.5كرواتيا44
10.1..1.7..3.34.15.4التفيا45
..........2.03.5قطر46
4.36.5f 5.44.02.35.97.4سيشيل47
5.83.44.90.00.08.83.7كوستاريكا48
....2.51.9f 1.66.22.4اإلمارات العربية المتحدة49
..........6.39.7كوبا50
3.42.7f 4.4....1.911.8سانت كيتس ونيفس51
....0.60.7.. 3.03.7جزر البهاما52
2.93.85.80.40.44.37.6المكسيك53

األولويات في اإلنفاق العام 19 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإلنفاق العام 
على الصحة

(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

اإلنفاق العام على التعليم
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

a القطاع العسكري العسكري
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

b إجمالي خدمة الديون
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

c 04–2003d 1991c 04–20021990200419902004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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10.2..4.15.44.23.52.4بلغاريا54
1.71.4....4.8..5.5تونغا55
2.73.4f 4.616.512.06.34.1عمان56
1.54.1f 4.3....8.93.2ترينيداد وتوباغو57
5.04.6f 3.91.30.06.510.2بنما58
........3.8..3.2أنتيغوا وبربودا59
6.5(.)3.83.53.64.62.1رومانيا60
2.25.18.02.62.39.87.8ماليزيا61
2.1..2.5......4.8البوسنة والهرسك62
2.23.84.70.30.26.54.3موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
....2.0......2.6الجماهيرية العربية الليبية64
3.6..3.712.33.9 3.33.6االتحاد الروسي65
4.6..2.6..3.4..6.0جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
1.4..1.4..3.95.75.8بيالروس67
3.56.8........4.5دومينيكا68
4.12.51.51.88.9..3.4البرازيل69
6.42.44.92.23.89.77.9كولومبيا70
1.63.5....5.0 ..3.4سانت لوسيا71
1.210.66.0....2.04.5جمهورية فنزويال البوليفارية72
f 2.85.91.2..1.0..2.7ألبانيا73
2.03.14.22.61.26.27.7تايلند74
f 4.3....4.95.6..4.3ساموا (الغربية)75
....15.68.3..3.05.8المملكة العربية السعودية76
6.6..2.6..3.86.24.6أوكرانيا77
2.67.63.83.520.0 ..3.0لبنان78
21.5..1.0..2.4 2.03.9كازاخستان79
f 3.2..2.6..3.5..1.2أرمينيا80
2.72.42.01.2..2.02.2الصين81
2.12.83.00.11.21.84.0بيرو82
1.92.410.512.3.. 2.03.4إكوادور83
1.43.03.21.40.98.113.7الفلبين84
1.56.7....4.94.95.2غرينادا85
9.98.215.66.1..4.28.0األردن86
2.56.08.12.01.511.67.2تونس87
2.25.2....11.1 4.15.9سانت فنسنت وجزر غرينادين88
............3.6سورينام89
6.42.31.27.90.6 2.35.1فيجي90
2.31.94.31.00.76.26.8باراغواي91
5.42.43.73.53.14.911.2تركيا92
2.12.84.83.8..1.63.2سري النكا93
1.10.60.53.34.0..2.3الجمهورية الدومينيكية94
4.430.4..2.24.65.11.2بليز95
3.14.14.82.94.50.51.2جمهورية إيران اإلسالمية96
4.2..1.4..2.9 ..1.0جورجيا97
5.57.0f 8.1....4.14.3ملديف98
0.97.7f 3.3..1.8..2.8أذربيجان99

..............األراضي الفلسطينية المحتلة100
3.71.8f 2.82.00.74.33.9السلفادور101
1.53.414.26.8..3.35.1الجزائر102
74.56.2..5.50.9 4.02.2غيانا103
2.74.54.90.60.714.49.4جامايكا104
..........2.63.9تركمانستان105
3.43.67.30.00.71.72.7الرأس األخضر106

19 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإلنفاق العام 
على الصحة

(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

اإلنفاق العام على التعليم
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

a القطاع العسكري العسكري
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

b إجمالي خدمة الديون
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

c 04–2003d 1991c 04–20021990200419902004

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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6.96.69.71.4..2.53.9الجمهورية العربية السورية107
1.11.00.91.81.18.77.9إندونيسيا108
2.71.7..7.9..1.51.8فيتنام109
2.26.0f 4.4..2.9..7.3قيرغيزستان110
4.52.87.12.9..2.53.9مصر111
3.73.4f 3.110.60.71.62.8نيكاراغوا112
7.1........2.49.4أوزبكستان113
3.95.3f 4.9..0.4..9.6جمهورية مولدوفا114
4.32.4f 6.42.42.07.95.9بوليفيا115
2.5..5.65.72.0 4.311.5منغوليا116
0.712.84.5....4.03.8هندوراس117
1.50.43.02.0..2.11.3غواتيماال118
1.61.1....2.94.69.6فانواتو119
f 0.6....3.90.2..1.0غينيا االستوائية120
1.8..3.25.95.43.81.4جنوب أفريقيا121
4.9..2.2..2.8..0.9طاجيكستان122
6.34.14.57.06.0 1.75.0المغرب123
1.73.03.1......2.9غابون124
....3.1..4.57.97.2ناميبيا125
1.23.73.33.23.02.62.8الهند126
4.915.4........7.2سان تومي وبرينسيبي127
5.56.4......4.53.8جزر سليمان128
2.03.12.22.70.6..2.1كمبوديا129
......3.4....0.5ميانمار130
4.13.82.80.5..3.36.2بوتسوانا131
0.40.9....3.9..1.5جزر القمر132
1.12.2....2.3 ..1.2جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
2.05.83.44.84.5 0.72.6باكستان134
1.81.8........2.6بوتان135
0.40.86.22.7....1.4غانا136
1.11.52.21.01.22.51.2بنغالديش137
1.52.03.40.91.71.91.7نيبال138
2.10.617.212.1....3.0بابوا غينيا الجديدة139
1.37.4f 3.2....19.08.1الكونغو140
3.50.00.41.5..1.96.0السودان141
............7.3تيمور - ليشته142
7.21.8..3.31.2 1.72.5مدغشقر143
1.23.23.81.51.44.64.5الكاميرون144
2.21.5f 5.23.12.33.41.5أوغندا145
5.31.8..3.35.86.21.9سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
2.63.11.65.31.0..1.4توغو147
3.62.7..3.83.56.15.9جيبوتي148
4.16.2f 9.04.52.33.84.0ليسوتو149
7.96.33.51.7.. ..2.2اليمن150
5.42.0..4.4..2.87.7زمبابوي151
1.76.77.02.91.69.22.3كينيا152
3.24.6f 3.43.81.414.33.7موريتانيا153
1.23.8..0.1..2.91.4هايتي154
3.23.8f 1.91.20.411.98.1غامبيا155
2.13.94.02.01.45.74.3السنغال156
2.1......3.8..2.0إريتريا157
3.72.20.81.3....1.6رواندا158
0.91.011.73.3..1.30.9نيجيريا159

األولويات في اإلنفاق العام 19 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإلنفاق العام 
على الصحة

(% من الناتج 
المحلي اإلجمالي)

اإلنفاق العام على التعليم
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

a القطاع العسكري العسكري
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

b إجمالي خدمة الديون
(% من الناتج المحلي اإلجمالي)

c 04–2003d 1991c 04–20021990200419902004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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مالحظات
نظًرا لمحدودية البيانات، يجب توخي الحذر عند عقد مقارنات   a
بين البلدان. للحصول على مالحظات تفصيلية حول البيانات، 
 (SIPRI) السالم  لبحوث  الدولي  ستكهولم  معهد  راجع 

.2006a
للحصول على البيانات المجمعة، راجع الجدول 18.  b

تشير البيانات إلى آخر عام متاح خالل الفترة الزمنية المحددة.  c
قد ال تتماثل البيانات بين البلدان نظًرا لالختالفات في أساليب   d

جمع البيانات.
تشير البيانات إلى جمهورية ألمانيا اإلتحادية قبل إعادة توحيد   e

شطريها.
تشير البيانات إلى تقدير صادر عن معهد اليونسكو لإلحصاء   f
التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في حالة عدم 

توفر أي تقديرات وطنية.

المصادر
باإلنفاق  المتعلقة  البيانات  أساس  على  حسابهما  تم  العمود 1: 

.2006b الصحي والصادرة عن منظمة الصحة العالمية
.2006b العمودان 2 و3: معهد اليونسكو لإلحصاء

.2006c العمودان 4 و5: معهد ستكهولم الدولي لبحوث السالم
المتعلقة  البيانات  أساس  على  حسابهما  تم  و7:   6 العمودان 
بالناتج المحلي اإلجمالي وإجمالي خدمة الديون والصادرة عن 

البنك الدولي 2006.

6.04.4......0.92.0غينيا160
2.74.23.210.5.. ..2.4أنغوال161
1.14.21.1....2.42.8جمهورية تنزانيا المتحدة162
f 3.31.8..2.11.6..1.9بنن163
11.73.5..1.3.. ..1.0كوت ديفوار164
6.17.9..2.83.7 2.82.8زامبيا165
7.13.2..3.33.26.01.3مالوي166
3.03.71.8......0.7جمهورية الكونغو الديمقراطية167
5.91.33.21.4....2.9موزامبيق168
0.73.55.23.46.33.713.4بوروندي169
3.43.4f 4.68.5..2.71.2إثيوبيا170
1.00.71.1.... 2.61.6تشاد171
1.22.01.4....1.52.2جمهورية أفريقيا الوسطى172
3.416.0........2.6غينيا - بيساو173
3.01.31.11.2..2.62.6بوركينا فاسو174
2.11.92.82.1....2.8مالي175
1.41.23.32.5....2.0سيراليون176
1.14.01.6..2.3 2.53.3النيجر177

19 ول
جد
الــ



معدل البطالة
هدف إنمائي لأللفية

معدل البطالة بين الشباب

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

العاطلون عن العمل
(باآلالف)

اإلجمالي
(% من القوى 

العاملة)

متوسط المعدل 
السنوي

(% من القوى 
العاملة)

اإلناث
(% من معدل 

الذكور)

اإلجمالي
(% من القوى 

العاملة من عمر 15 
a (إلى 24 عامًا

اإلناث
(% من معدل 

الذكور)

البطالة طويلة األجل
(% من إجمالي البطالة)

الرجالالنساء
200520052005–199520052005200520052005

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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تنمية بشرية مرتفعة
111.24.64.19112.0928.510.4النرويج1
4.22.53.1997.270b 14.0b 8.8آيسلندا2
535.05.16.910610.89514.920.2أستراليا3
86.44.36.8828.38021.142.4آيرلندا4
252.45.65.910026.2104b 16.4b 20.9السويد5
1,175.86.88.09112.4759.110.1كندا6
2,902.04.44.4948.77422.640.3اليابان7
7,598.85.15.110011.38210.812.6الواليات المتحدة8
179.24.13.41318.810840.437.1سويسرا9

539.56.24.5999.79135.044.7هولندا10
225.08.610.810519.99321.927.9فنلندا11
9.84.63.316713.713820.333.6لكسمبرغ12
387.48.48.312219.99352.750.4بلجيكا13
252.75.85.41187.883b 26.5b 28.6النمسا14
142.34.95.11337.915922.729.7الدانمرك15
2,742.210.010.412122.811543.241.8فرنسا16
1,858.07.710.216224.012853.850.5إيطاليا17
1,438.74.86.08211.87516.926.2المملكة المتحدة18
1,895.09.112.917219.714036.028.2إسبانيا19
77.33.65.61179.41086.212.6نيوزيلندا20
3,987.29.38.09614.28854.453.8ألمانيا21
492.010.610.725925.319959.643.1اليونان24
891.33.83.98610.2730.41.0جمهورية كوريا26
412.07.55.812916.114049.947.1البرتغال28
412.78.07.015119.39954.252.9الجمهورية التشيكية30
296.17.17.410719.49744.247.9هنغاريا35
3,020.217.815.611537.810753.151.3بولندا37
432.616.415.811229.99367.468.7سلوفاكيا42
1,575.23.63.11056.61212.62.3المكسيك53

تنمية بشرية متوسطة
2,526.410.08.210119.310047.436.9تركيا92

T 36,458.56.56.610813.39433.032.9منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

مالحظات
قد تتراوح الشريحة العمرية بين 16 و24 عاًما لبعض البلدان.  a

تشير البيانات إلى عام 2004.  b

المصادر
الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  و5:   3–1 األعمدة 

 .2006a االقتصادي
العمودان 4 و6: تم حسابهما على أساس البيانات المتعلقة 
بمعدالت البطالة عند الذكور واإلناث والصادرة عن منظمة 

.2006c التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
العمودان 7 و8: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

.2006b

. . . إمكانية الحصول على الموارد الضرورية لمستوى معيشة الئق . . .20

البطالة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

ول
جد
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الشرائية بالدوالر األمريكي 
لكل كيلوجرام ُمعادل للنفط)
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aالتصديق على المعاهدات البيئية

استهالك الطاقة 
الكهربائية للفرد

(بالكيلوواط/ ساعات)
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ول
جد
الــ

تنمية بشرية مرتفعة
c, d 6.1c 22,400c 25,2954.56.8e 8.2e 9.9e 0.2النرويج1
(.)0.013,83829,4123.12.58.27.6آيسلندا2
7.16,59911,4463.64.813.918.01.4أستراليا3
1.03,1066,6604.29.37.710.30.2آيرلندا4
20.411,70016,6033.74.68.65.90.2السويد5
4.314,24318,3292.53.417.217.92.3كندا6
1.24,9448,2125.76.57.99.74.9اليابان7
3.110,33614,0572.84.5f 20.1f 19.8f 23.0الواليات المتحدة8
g 5.8g 5,878g 8,7017.88.16.55.60.2سويسرا9

1.44,5607,0264.25.810.98.70.6هولندا10
22.08,37217,1113.23.711.913.00.3فنلندا11
(.)1.210,87916,3482.46.529.122.0لكسمبرغ12
1.55,1778,7914.04.913.38.30.3بلجيكا13
13.24,9888,5276.17.26.98.60.3النمسا14
11.85,0597,1385.27.512.310.10.2الدانمرك15
h 4.6h 4,633h 8,3194.95.9h 9.0h 6.2h 1.5فرنسا16
i 1.8i 3,364i 5,9437.48.2i 6.6i 7.7i 1.8إيطاليا17
0.65,0226,7554.87.110.59.42.2المملكة المتحدة18
3.72,9066,3257.47.05.37.31.2إسبانيا19
4.57,27010,4535.04.85.68.80.1نيوزيلندا20
9.83.2..7,2583.76.1..2.7ألمانيا21
d 0.42,4496,10311.110.93.35.50.2هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
0.03,1876,8437.07.15.610.60.3إسرائيل23
3.92,4135,4978.77.35.48.70.4اليونان24
0.22,8368,0873.94.512.511.30.2سنغافورة25
d 1.81,0517,3384.54.23.39.61.8جمهورية كوريا26
7.80.1..5.2..7,109..7.5سلوفينيا27
12.81,7504,77010.17.22.85.60.2البرتغال28
(.)1.11,6925,6565.76.35.28.9قبرص29
11.40.5..3.9..6,567..3.0الجمهورية التشيكية30
(.)2.74.4....6.31,3333,226بربادوس31
(.)0.01,6275,6326.77.73.16.2مالطة32
j 0.06,84916,3791.81.8j 19.7j 31.1j 0.3الكويت33
(.)35.612.7....1.12,4309,133بروني دار السالم34
5.02,9204,0513.75.67.75.70.2هنغاريا35
4.11,4132,5437.97.23.83.40.5األرجنتين36
4.612.87.91.2..5.73,4193,702بولندا37
11.51,0543,0925.45.92.53.70.2شيلي38
4,78411,2741.61.822.631.00.1..البحرين39
13.60.1..3.4..6,094..17.1إستونيا40
3.70.1..4.3..3,453..13.0ليتوانيا41
7.00.1..3.7..5,377..2.2سلوفاكيا42
(.)23.11,1632,3108.510.52.01.3أوروغواي43
5.30.1..5.6..3,733..6.2كرواتيا44
(.)2.9..5.3..2,835..46.5التفيا45
57.263.10.2....0.010,61619,374قطر46
(.)794d 2,716....1.56.9..سيشيل47
(.)29.69641,76410.29.91.11.5كوستاريكا48
0.06,20415,8786.52.236.433.60.5اإلمارات العربية المتحدة49
3.22.30.1....17.71,0291,407كوبا50
(.)3.0......3,256....سانت كيتس ونيفس51
(.)38.16.0....4,0626,700..جزر البهاما52
13.09992,1085.55.64.24.01.7المكسيك53

. . . مع الحفاظ عليها لألجيال المقبلة . . .
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20031980200319802003198020032003
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مؤشرا
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6.54,3714,7351.62.88.55.60.2بلغاريا54
(.)d 0.0109d 356....0.41.1تونغا55
0.08473,8178.52.85.012.90.1عمان56
0.61,9004,9252.71.215.422.10.1ترينيداد وتوباغو57
(.)28.59301,7337.37.61.81.9بنما58
(.)984d 1,603....2.25.0..أنتيغوا وبربودا59
4.08.74.20.4..12.43,0612,441رومانيا60
d 6.57403,1964.53.92.06.40.6ماليزيا61
4.90.1..5.3..2,636..7.9البوسنة والهرسك62
(.)0.62.6....25.54821,683موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
8.98.90.2....1.71,5883,347الجماهيرية العربية الليبية64
10.35.9..1.9..6,303..2.7االتحاد الروسي65
(.)5.2......3,794..9.7جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
6.40.2..2.2..3,388..5.5بيالروس67
(.)149d 1,243....0.51.8..دومينيكا68
29.11,1452,2467.56.91.51.61.2البرازيل69
15.87261,0457.410.11.41.30.2كولومبيا70
(.)504d 1,851....0.92.1..سانت لوسيا71
2.52,3793,5102.92.35.85.60.6جمهورية فنزويال البوليفارية72
(.)6.41.81.0..6.31,2041,743ألبانيا73
17.7340d 1,8965.15.00.93.91.0تايلند74
(.)252d 613....0.60.8..ساموا (الغربية)75
j (.)1,9696,7496.62.2j 17.3j 13.0j 1.2المملكة العربية السعودية76
6.61.3..1.9..3,683..1.6أوكرانيا77
3.02.35.40.1..0.41,0562,829لبنان78
10.70.6..1.9..4,114..0.2كازاخستان79
(.)1.1..5.2..1,375..1.1أرمينيا80
4.63071,4401.34.51.53.216.5الصين81
24.75798687.911.31.41.00.1بيرو82
18.74239505.24.91.71.80.1إكوادور83
33.23736559.87.80.81.00.3الفلبين84
(.)0.52.2....0.02811,628غرينادا85
1.33661,5245.54.02.13.20.1األردن86
8.64341,2006.98.11.52.10.1تونس87
(.)276d 940....0.41.6..سانت فنسنت وجزر غرينادين88
(.)6.75.1....3.34,4423,537سورينام89
(.)d 36.0489d 627....1.21.3فيجي90
(.)55.02331,1137.36.40.50.7باراغواي91
9.15541,9795.96.01.73.10.9تركيا92
(.)60.41134075.88.80.20.5سري النكا93
26.95821,5326.57.41.12.50.1الجمهورية الدومينيكية94
(.)d 25.0370d 708....1.33.0بليز95
0.75702,3044.93.23.05.61.5جمهورية إيران اإلسالمية96
(.)0.8..4.1..1,566..23.9جورجيا97
(.)0.31.4....0.025490ملديف98
3.50.1..2.3..2,815..0.0أذربيجان99

................األراضي الفلسطينية المحتلة100
(.)46.33366637.66.90.51.0السلفادور101
6.43819298.55.63.55.10.7الجزائر102
(.)43.6545d 1,172....2.32.2غيانا103
(.)17.08342,6962.92.54.04.1جامايكا104
9.20.2......1,999..0.0تركمانستان105
(.)d 0.055d 100....0.40.3الرأس األخضر106
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0.04331,6834.73.42.22.70.2الجمهورية العربية السورية107
15.9944983.94.30.61.41.2إندونيسيا108
23.378d 503..4.40.30.90.3فيتنام109
(.)1.0..3.2..2,417..0.0قيرغيزستان110
d 9.4433d 1,3406.45.11.02.00.6مصر111
(.)69.33634928.75.50.70.7نيكاراغوا112
4.80.5..0.8..1,890..0.0أوزبكستان113
(.)1.7..1.9..1,900..2.1جمهورية مولدوفا114
(.)18.82924815.44.90.80.9بوليفيا115
(.)4.13.1....2.21,1191,273منغوليا116
(.)63.62596945.04.90.60.9هندوراس117
(.)72.12455017.06.50.60.9غواتيماال118
(.)d 50.0171d 208....0.50.4فانواتو119
(.)57.183d 51....0.30.3غينيا االستوائية120
k 11.6k 3,181k 4,5954.53.97.27.81.4جنوب أفريقيا121
(.)0.7..2.1..2,645....طاجيكستان122
6.125464911.310.20.81.20.2المغرب123
(.)65.87661,2293.54.98.90.9غابون124
(.)l ..l ..l ....9.9..1.2ناميبيا125
19.81735943.35.30.51.25.1الهند126
(.)96d 102....0.40.6..سان تومي وبرينسيبي127
(.)d 50.093d 69....0.40.4جزر سليمان128
(.)(.)(.)....92.215d 9كمبوديا129
(.)0.10.2....83.944126ميانمار130
(.)l ..l ..l ......0.92.3بوتسوانا131
(.)26d 32....0.10.1..جزر القمر132
(.)78.468d 135....0.10.2جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
23.51764933.54.20.40.80.5باكستان134
(.)87.817d 218....(.)0.2بوتان135
(.)84.74502854.85.00.20.4غانا136
51.53014510.810.40.10.30.1بنغالديش137
(.)0.1(.)93.217912.74.0نيبال138
(.)62.2406d 251....0.60.4بابوا غينيا الجديدة139
(.)69.0982061.63.30.20.4الكونغو140
(.)86.5471012.53.70.20.3السودان141
(.)d 301......0.2....تيمور - ليشته142
(.)81.949d 50....0.20.1مدغشقر143
(.)86.31682265.34.60.40.2الكاميرون144
(.)93.528d 59....0.10.1أوغندا145
(.)l ..l ..l ......0.80.9سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
(.)84.474916.43.20.20.4توغو147
(.)416d 455....0.90.5..جيبوتي148
............ l ..l ..lليسوتو149
0.90.1..2.8..212..4.0اليمن150
(.)67.21,0209982.82.61.30.9زمبابوي151
(.)83.11091541.82.10.40.3كينيا152
(.)d 35.860d 60....0.40.9موريتانيا153
(.)79.558618.26.40.10.2هايتي154
(.)66.770d 101....0.20.2غامبيا155
(.)70.9115d 1924.35.20.60.4السنغال156
(.)0.2......62..85.2إريتريا157
(.)84.732d 39....0.10.1رواندا158
82.91081621.31.31.00.40.2نيجيريا159

21 ول
جد
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(.)87.185d 89....0.20.1غينيا160
(.)3.10.70.6..74.4214178أنغوال161
(.)1.30.10.1..94.44178جمهورية تنزانيا المتحدة162
(.)81.337822.43.50.10.3بنن163
(.)75.52202095.23.80.70.3كوت ديفوار164
(.)87.21,1256311.51.40.60.2زامبيا165
(.)82.966d 77....0.10.1مالوي166
(.)(.)97.2161866.02.10.1جمهورية الكونغو الديمقراطية167
(.)90.93643991.02.50.30.1موزامبيق168
(.)(.)(.)....95.712d 23بوروندي169
(.)0.1(.)2.1..33..96.5إثيوبيا170
(.)(.)(.)....98.610d 11تشاد171
(.)83.329d 35....(.)0.1جمهورية أفريقيا الوسطى172
(.)50.018d 45....0.20.2غينيا - بيساو173
(.)83.316d 32....0.10.1بوركينا فاسو174
(.)(.)86.715d 38....0.1مالي175
(.)91.262d 49....0.20.1سيراليون176
(.)d 40....0.10.1..85.6النيجر177

........26.33881,1573.74.71.32.242.7البلدان النامية
........3.80.10.20.5..78.383114أقل البلدان نمًوا
........16.96261,9775.83.53.24.44.8الدول العربية

........11.43291,4182.14.61.42.922.5شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
........23.31,0191,9326.46.22.42.45.2أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

........24.81715983.85.00.51.27.2جنوب آسيا
........81.24345223.22.71.00.82.1أفريقيا جنوب الصحراء

........2.510.16.212.2..4.13,2843,432وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
........4.65,7618,7773.95.310.911.251.1منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

3.26,69810,4833.85.312.113.146.5........

........4.95,5328,5023.95.210.711.154.7تنمية بشرية مرتفعة
........18.43411,1003.54.21.22.143.7تنمية بشرية متوسطة
........83.71621652.21.90.40.20.6تنمية بشرية منخفضة

........3.16,55910,3313.95.212.213.149.7دخل مرتفع
........10.56151,5933.74.22.13.142.7دخل متوسط
........44.01744143.24.20.50.87.6دخل منخفض

........m 21.71,5732,4903.84.73.43.7100.0العالم

  تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام أو خالفة.
 توقيع.

مالحظات
أغسطس/آب  في 28  مدّونة  هي  كما  المعلومات  هذه  ترد   a
للسالمة  قرطاجنة  بروتوكول  على  التوقيع  تم   .2006
البيولوجية في قرطاجنة عام 2000، واتفاقية األمم المتحدة 
المتعلقة بتغير المناخ في نيويورك عام 1992، وبروتوكول 
كيوتو المنبثق من اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ 
في كيوتو عام 1997، واتفاقية التنوع البيولوجي في ريو 

دي جانيرو عام 1992.
تشتمل المجاميع الدولية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون   b
االنبعاثات  مثل  الوطنية،  المجاميع  في  المتضمنة  غير 
الصادرة عن وقود البواخر وتأكسد منتجات الهيدروكربون 
في  المدرجة  غير  البلدان  انبعاثات  وكذلك  النفطية،  غير 
جداول المؤشرات الرئيسية. وتصل هذه االنبعاثات إلى ما 
يقرب من 0.2% من المجموع العالمي. لذا فإن الحصص 

المدرجة لكل بلد في هذا الجدول ال تصل إلى %100.

تشتمل على جزيرتي سفالبارد وجان ماين.  c
إدارة  المتحدة،  األمم  عن  صادرة  تقديرات  البيانات  تمثل   d

الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة اإلحصاء.
بيانات أولّية.  e

استناًدا إلى بيانات الغاز الطبيعي.  f
تشتمل على ليختنشتاين.  g

تشتمل على موناكو.  h
تشتمل على سان مارينو.  i

تشتمل على جزء من المنطقة المحايدة.  j
الجنوبية،  ألفريقيا  الجمركي  االتحاد  إلى  البيانات  تشير   k
وناميبيا  وليسوتو  بوتسوانا  من  كال  عضويته  تضم  والذي 

وسوازيلند.
متضَمنة في البيانات المتعلقة بجنوب أفريقيا.  l

الرقم مستمد من البيانات المجمعة الصادرة عن األمم المتحدة   m
.2006a

المصادر
العمود 1: تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة باستهالك 
عن  والصادرة  الطاقة  متطلبات  وإجمالي  التقليدي  الوقود 

 .2006a األمم المتحدة
.2006f العمودان 2 و3: األمم المتحدة

العمودان 4 و5: البنك الدولي 2006، استناًدا إلى البيانات 
الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة.

األعمدة 6–8: األمم المتحدة 2006c، استناًدا إلى بيانات 
الكربون  أكسيد  ثاني  معلومات  تحليل  مركز  عن  صادرة 

 .(CDIAC)
.2006d األعمدة 9–12: األمم المتحدة

الطاقة والبيئة 21 ول
جد
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

المشردون في 
a أوطانهم
(باآلالف)

الالجئون

b نقل األسلحة التقليدية
(بأسعار عام 1990)

حسب بلد اللجوء
(باآلالف)

حسب بلد 
c المنشأ
(باآلالف)

الواردات
(بماليين الدوالرات األمريكية)

إجمالي القوات المسلحةالصادرات

بماليين الدوالرات 
األمريكية

d الحصة
باآلالف(%)
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تنمية بشرية مرتفعة
2670(.)43083913..النرويج1
..000....00..آيسلندا2
5375(.)65014739650..أستراليا3
1073....7004..آيرلندا4
7509510459222843..السويد5
147033911236526275..كندا6
2087725000260107..اليابان7
37914153877,101301,54672..الواليات المتحدة8
420(.)4809314474..سويسرا9

11804612984025350..هولندا10
2877(.)1201597722..فنلندا11
1129....2000..لكسمبرغ12
3740(.)150160173..بلجيكا13
4073(.)21023213..النمسا14
2171(.)440127782..الدانمرك15
13704332,399925555..فرنسا16
210315224827219150..إيطاليا17
293063394791421765..المملكة المتحدة18
50363281113114746..إسبانيا19
973(.)50780..نيوزيلندا20
70002522161,855628560..ألمانيا21
............20..هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
f 300–150112651,4221602168118إسرائيل23
16481(.)208701,1140..اليونان24
73133(.)002374233..سنغافورة25
688115(.)001,67454438..جمهورية كوريا26
..7....00192..سلوفينيا27
0018406004562..البرتغال28
210103300010100قبرص29
2211(.)24063010..الجمهورية التشيكية30
161........0....بربادوس31
2250(.)200180..مالطة32
20631550016133..الكويت33
7171....000....بروني دار السالم34
3230(.)84241270..هنغاريا35
7166(.)3170670..األرجنتين36
14245(.)52012596124..بولندا37
7877(.)114684560..شيلي38
11393(.)004900..البحرين39
..011810005..إستونيا40
..14(.)11490..ليتوانيا41
..20(.)0122000..سلوفاكيا42
00818002475..أوروغواي43
..531192200021كرواتيا44
..02167005..التفيا45
001100012200..قطر46
17(.)....000....سيشيل47
..0....11000..كوستاريكا48
51119(.)004262,38110..اإلمارات العربية المتحدة49
4930....11900..كوبا50
............0....سانت كيتس ونيفس51
1172....000....جزر البهاما52
193149....10324535–12المكسيك53

. . . حماية األمن الشخصي . . .22

الالجئون واألسلحة
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

المشردون في 
a أوطانهم
(باآلالف)

الالجئون

b نقل األسلحة التقليدية
(بأسعار عام 1990)

حسب بلد اللجوء
(باآلالف)

حسب بلد 
c المنشأ
(باآلالف)

الواردات
(بماليين الدوالرات األمريكية)

إجمالي القوات المسلحةالصادرات

بماليين الدوالرات 
األمريكية
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باآلالف(%)
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22

5134(.)4401580..بلغاريا54
........000....تونغا55
00157980042144..عمان56
3143....000....ترينيداد وتوباغو57
00....2000..بنما58
170(.)........0....أنتيغوا وبربودا59
9751(.)211057917..رومانيا60
34089846700110100..ماليزيا61
..12(.)18311110000البوسنة والهرسك62
00....0000..موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
76104(.)122000..الجماهيرية العربية الليبية64
26521034005,771311,02719االتحاد الروسي65
..11....11900جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
..19000173..بيالروس67
............0....دومينيكا68
287104(.)3023714262..البرازيل69
g 3,663 –1,7060603711....207313كولومبيا70
............0....سانت لوسيا71
82167(.)03070..جمهورية فنزويال البوليفارية72
2254....0132431..ألبانيا73
307130(.)1170558980..تايلند74
..................ساموا (الغربية)75
200320(.)241097547036..المملكة العربية السعودية76
..1882188....284..أوكرانيا77
72414(.)681183410–600لبنان78
..66(.)7499680..كازاخستان79
..48....822014490أرمينيا80
2991245232,69712922,25558..الصين81
8063(.)6015323680بيرو82
47111....1011033..إكوادور83
10692....60003638الفلبين84
............0....غرينادا85
101144(.)12192315..األردن86
35100....0342156..تونس87
............0....سانت فنسنت وجزر غرينادين88
2100....0000..سورينام89
4148....1120....فيجي90
1069....0001..باراغواي91
51582(.)35621701,56274628–1,000+تركيا92
111514....3250108498سري النكا93
25113....000....الجمهورية الدومينيكية94
1167....1000..بليز95
54589(.)716993734030..جمهورية إيران اإلسالمية96
..11(.)24027000جورجيا97
........000....ملديف98
..67....558323400أذربيجان99

..h 50–21035010....0األراضي الفلسطينية المحتلة100
1638....0430..السلفادور101
i 1,0009412346149....13881الجزائر102
115....000....غيانا103
3143....000....جامايكا104
..26....12100..تركمانستان105
113....000....الرأس األخضر106

الالجئون واألسلحة
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

المشردون في 
a أوطانهم
(باآلالف)

الالجئون

b نقل األسلحة التقليدية
(بأسعار عام 1990)

حسب بلد اللجوء
(باآلالف)

حسب بلد 
c المنشأ
(باآلالف)

الواردات
(بماليين الدوالرات األمريكية)

إجمالي القوات المسلحةالصادرات

بماليين الدوالرات 
األمريكية
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30526164300030877الجمهورية العربية السورية107
302109(.)342034339198–600إندونيسيا108
45544....2357270291..فيتنام109
..13(.)33030..قيرغيزستان110
469105(.)8961,7005960..مصر111
0100001422..نيكاراغوا112
..3448000155أوزبكستان113
..7(.)012604..جمهورية مولدوفا114
33120....1019..بوليفيا115
927........01..منغوليا116
1272....0100..هندوراس117
2991....2420330غواتيماال118
..................فانواتو119
145....0000..غينيا االستوائية120
5653(.)3003860639..جنوب أفريقيا121
..8....15500..طاجيكستان122
201135....033032..المغرب123
5208....9000..غابون124
..9....5140..ناميبيا125
1,325105(.)600139169431,4710الهند126
............00..سان تومي وبرينسيبي127
........000....جزر سليمان128
0180000124354..كمبوديا129
f 540016521620....376202ميانمار130
9225....3070..بوتسوانا131
............00..جزر القمر132
2954....02400..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
f 201,085303161619(.)619128باكستان134
........10700....بوتان135
746....541800..غانا136
126138....50021712127بنغالديش137
69276....100126210–200نيبال138
394....10000..بابوا غينيا الجديدة139
10115....100662400–147الكونغو140
105186....5,35514769330السودان141
..1........00..تيمور - ليشته142
1466....0000..مدغشقر143
23315....52900..الكاميرون144
f 1,74025734380....45225أوغندا145
........1000..سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
9250....395130توغو147
10333....10130..جيبوتي148
2100....0000..ليسوتو149
67105....821124289..اليمن150
2971....570141100زمبابوي151
24175....3822515025كينيا152
16188....13210..موريتانيا153
00........014..هايتي154
1160....7200..غامبيا155
14139....6421920السنغال156
..514144327600202إريتريا157
51981....4510000..رواندا158
92220007984..نيجيريا159

22 ول
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

المشردون في 
a أوطانهم
(باآلالف)

الالجئون

b نقل األسلحة التقليدية
(بأسعار عام 1990)

حسب بلد اللجوء
(باآلالف)

حسب بلد 
c المنشأ
(باآلالف)

الواردات
(بماليين الدوالرات األمريكية)

إجمالي القوات المسلحةالصادرات

بماليين الدوالرات 
األمريكية

d الحصة
باآلالف(%)

الدليل
(100=1985)

e 2005e 2005e 200519952005200505–200120062006

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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مالحظات
تستند  الداخلي  التشرد  رصد  مركز  من  المقدمة  التقديرات   a
من  عالية  بمستويات  التقديرات  وترتبط  مصادر.  عدة  إلى 

عدم اليقين.
مايو/أيار   10 في  مدّونة  هي  كما  المعلومات  هذه  ترد   b
وهي  االتجاهات،  مؤشرات  قيم  األرقام  وتمثل   .2006
مؤشر فقط لحجم عمليات نقل األسلحة الدولية، وليس لقيمتها 
المالية الفعلية. وتوفر التقارير المنشورة حول عمليات نقل 
األسلحة معلومات جزئية فحسب، نظًرا للنقص في اإلبالغ 
بمثابة  الواردة  التقديرات  وتعد  األسلحة.  نقل  عمليات  عن 
تقديرات متحفظة، وقد تقلل من حقيقة عمليات نقل األسلحة 

التقليدية.
ال تتوفر معلومات حول بلد المنشأ للعديد من الالجئين أو   c
لم يتم اإلبالغ عنها. وهي بالتالي قد تقلل من العدد الفعلي 

لالجئين.
تم حسابها باستخدام إجمالي 2001–2005 لجميع البلدان   d
األسلحة  بتصدير  تقوم  التي  للدولة  التابعة  غير  والهيئات 
ستكهولم  معهد  في  تحديدها  يرد  كما  الرئيسية،  التقليدية 

الدولي لبحوث السالم عام 2005.

تشير البيانات إلى نهاية عام 2005 ما لم يرد خالف ذلك.  e
تستثني البيانات أجزاًء معينة من البلد أو بعض مجموعات   f

األشخاص المشردين في أوطانهم.
التقديرات الدنيا تراكمية منذ عام 1994، والتقديرات العليا   g

تراكمية منذ عام 1985.
تشتمل التقديرات الدنيا وحدها على المشردين في أوطانهم   h
الذين ُطردوا في المقام األول بسبب تدمير المنازل منذ عام 

2000. والتقديرات العليا تراكمية منذ عام 1967.
األرقام تراكمية منذ عام 1992.  i

األسلحة  نقل  لعمليات  اإلجمالي  الحجم  إلى  البيانات  تشير   j
وتشمل جميع البلدان والهيئات غير التابعة للدولة التي تقوم 
تحديدها  الرئيسية، كما يرد  التقليدية  األسلحة  بعمليات نقل 

.2006a في معهد ستكهولم الدولي لبحوث السالم

المصادر
العمود 1: مركز رصد التشرد الداخلي 2006. 

العمودان 2 و3: مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 .2006

السالم  لبحوث  الدولي  ستكهولم  معهد   :6–4 األعمدة 
 .2006b

العمود 7: تم حسابه على أساس البيانات المتعلقة بعمليات 
نقل األسلحة والصادرة عن معهد ستكهولم الدولي لبحوث 

 .2006b السالم
اإلستراتيجية  للدراسات  الدولي  المعهد   :8 العمود 

.2006 (IISS)
المتعلقة  البيانات  أساس  على  حسابه  تم   :9 العمود 
للدراسات  الدولي  المعهد  عن  والصادرة  المسلحة  بالقوات 

اإلستراتيجية 2006.

10101....8264600غينيا160
108218(.)62142161220أنغوال161
2767....549200..جمهورية تنزانيا المتحدة162
5111....30000..بنن163
f 800421820....17129كوت ديفوار164
156000001593..زامبيا165
400000594..مالوي166
65135....1,664204431014جمهورية الكونغو الديمقراطية167
1170....2000..موزامبيق168
51981....1172143900بوروندي169
18384....1501016500–265إثيوبيا170
30246....552754810–65تشاد171
3130....254300..جمهورية أفريقيا الوسطى172
9105....8100..غينيا - بيساو173
11275....11019..بوركينا فاسو174
7143....11100..مالي175
13419....6040150..سيراليون176
5227....0100..النيجر177

T 13,90989..........5,761..البلدان النامية
T 1,862159..........2,265..أقل البلدان نمًوا
T 2,14179..........755..الدول العربية

T 5,95580..........464..شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
T 1,26994..........37..أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

T 2,822111..........2,087..جنوب آسيا
T 1,197142..........2,415..أفريقيا جنوب الصحراء

T 2,11532..........482..وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
T 5,09470..........2,161..منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

..2,141..........T 4,17071

T 5,52071..........2,240..تنمية بشرية مرتفعة
T 11,63769..........3,919..تنمية بشرية متوسطة
T 1,079151..........2,020..تنمية بشرية منخفضة

T 4,72876..........2,390..دخل مرتفع
T 9,40258..........1,984..دخل متوسط
T 5,546111..........4,013..دخل منخفض

T 23,700T 8,387..T j 21,085T j 21,965T j 21,961..T 19,67672العالم

الالجئون واألسلحة22

ول
جد
الــ



a ضحايا الجريمة
(% من اإلجمالي)

b العامc إجمالي الجرائم
جرائم سرقة 
d السلبالممتلكاتe االعتداءاالعتداء الجنسيf (الفساد) الرشوة
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على المستوى الوطني
199930.113.91.21.02.40.3أستراليا
199518.83.10.21.20.80.7النمسا
199921.47.71.00.31.20.3بلجيكا
199923.810.40.90.82.30.4كندا

199923.07.60.70.41.40.3الدانمرك
199926.412.21.20.92.80.1إنكلترا وويلز

199919.14.40.61.12.10.2فنلندا
199921.48.71.10.71.41.3فرنسا
..199124.612.71.30.60.2إيطاليا
(.)199915.23.40.10.10.1اليابان
199623.110.90.40.11.14.0مالطة
199925.27.40.80.81.00.4هولندا

..199129.414.80.71.32.4نيوزيلندا
199915.06.20.10.12.10.2آيرلندا الشمالية

199922.79.01.80.21.15.1بولندا
199915.57.51.10.20.41.4البرتغال
..199923.27.60.70.33.0سكتلندا
200021.27.71.10.81.12.1سلوفينيا
199924.78.40.91.11.20.1السويد
199918.24.50.70.61.0g 0.2سويسرا

199921.110.00.60.41.20.2الواليات المتحدة
مدينة رئيسية

199534.416.76.31.70.913.3أسنسيون (باراغواي)
19998.32.41.60.00.420.8باكو (أذربيجان)

..199119.02.20.50.60.6بكين (الصين)
199527.811.31.62.22.119.3بيشكيك (قيرغيزستان)

199654.627.011.54.82.519.5بوغوتا (كولومبيا)
199636.020.81.20.40.513.5براتسالفيا (سلوفاكيا)
199925.410.81.80.40.619.2بوخارست (رومانيا)
199932.115.61.80.90.89.8بودابست (هنغاريا)

199561.130.86.46.42.330.2بوينس آيرس (األرجنتين)
..199128.712.12.21.81.1القاهرة (مصر)

..23.18.26.11.7..1991دار السالم (جمهورية تنزانيا المتحدة)
199631.719.72.00.73.22.8غابورون (بوتسوانا)

199520.99.40.71.30.529.9جاكرتا (إندونيسيا)
199538.018.34.72.74.66.9جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا)

199540.920.62.35.11.719.5كامباال (أوغندا)
199929.18.92.51.21.516.2كييف (أوكرانيا)
199539.818.15.81.52.024.4ال باز (بوليفيا)
199510.63.31.50.10.14.3مانيال (الفلبين)

200140.629.37.62.23.230.5مابوتو (موزامبيق)
199923.611.11.41.41.320.6مينسك (بيالروس)

199926.310.92.41.21.116.6موسكو (االتحاد الروسي)
199531.86.71.33.50.822.9مومباي (الهند)
199530.56.11.01.70.821.0نيودلهي (الهند)

199934.121.60.50.91.15.7براغ (الجمهورية التشيكية)
199926.59.42.80.51.914.3ريغا (التفيا)

199544.014.712.27.53.417.1ريو دي جانيرو (البرازيل)
199540.421.78.93.51.79.2سان خوسيه (كوستاريكا)

199521.19.41.10.30.77.4سكوبيه (جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة)
199927.216.11.50.10.616.4صوفيا (بلغاريا)
199941.222.56.33.33.79.3تالين (إستونيا)

199923.611.11.80.40.916.6تبيليسي (جورجيا)

ضحايا الجريمة23
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a ضحايا الجريمة
(% من اإلجمالي)

b العامc إجمالي الجرائم
جرائم سرقة 
d السلبالممتلكاتe االعتداءاالعتداء الجنسيf (الفساد) الرشوة

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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199931.711.22.91.20.759.1تيرانا (ألبانيا)
..199137.520.15.41.50.4تونس (تونس)

199941.820.04.51.42.121.3أوالنباتار (منغوليا)
199931.017.83.22.01.422.9فيلنيوس (ليتوانيا)
199914.34.40.50.80.59.5زغرب (كرواتيا)

مالحظات
في  وارد  هو  كما  الجريمة  ضحايا  إلى  البيانات  تشير   a

االستقصاء الدولي لضحايا الجريمة.
و1995   1992 األعوام  في  االستقصاءات  إجراء  تم   b
إلى  البيانات  وتشير  و2001-2000.  و1997-1996 

العام السابق لالستقصاء.
تشير البيانات إلى األشخاص الذين وقعوا ضحايا لجريمة   c
واحدة على األقل من الجرائم اإلحدى عشرة المسجلة في 
في  الشروع  المنازل،  على  السطو  السلب،  االستقصاء: 
السطو على المنازل، سرقة السيارات، تخريب السيارات، 
سرقة الدراجات، االعتداء الجنسي، السرقة من السيارات، 
وسرقة  والتهديد  االعتداء  الشخصية،  الممتلكات  سرقة 

الدراجات النارية الصغيرة أو الكبيرة.
على  السطو  السيارات،  من  السرقة  السرقة،  على  تشتمل   d

المنازل مع االقتحام، والشروع في السطو على المنازل.
تشير البيانات إلى النساء فقط.  e

تشير البيانات إلى األشخاص الذين طلب - أو توقع - منهم   f
موظف حكومي دفع رشوة له.
تشير البيانات إلى عام 1995.  g

المصادر
بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب  األعمدة:  كل 

والجريمة 2004.
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية المرتبط 
بنوع الجنس

العمر المتوقع عند الوالدة
(باألعوام)
2004

معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى البالغين

(% من عمر 15 فما فوق)
2004

مجموع نسب االلتحاق 
اإلجمالية بالمدارس 

االبتدائية والثانوية والعليا
(%)

b 2004

c الدخل المكتسب المقدَّر
(تعادل القوة الشرائية بالدوالر 

األمريكي)
2004

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية ناقص 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 
المرتبط بنوع 

d الجنس ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثالقيمةالترتيب

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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. . . وتحقيق المساواة لجميع النساء والرجال24

تنمية بشرية مرتفعة
10.96282.077.1e ..e ..1059633,03443,9500النرويج1
20.95882.779.0e ..e ..f 102f 9127,49638,6030آيسلندا2
30.95683.077.9e ..e ..11411224,96635,8320أستراليا3
40.95180.575.4e ..e ..1019726,16051,6330آيرلندا4
50.94982.578.1e ..e ..1029126,40832,7240السويد5
–70.94782.677.6e ..e ..f, g 96f, g 90h 24,277h 38,3741كندا6
–130.94285.678.6e ..e ..848618,13040,8855اليابان7
80.94680.274.8e ..e ..9789h 30,581h 49,0751الواليات المتحدة8
100.94483.477.8e ..e ..838825,31441,2580سويسرا9

90.94581.275.8e ..e ..989924,65239,0352هولندا10
110.94381.975.3e ..e ..1049724,86235,2631فنلندا11
60.94981.675.3e ..e ..i 89i 88j 45,938j 94,6961لكسمبرغ12
120.94382.175.9e ..e ..969324,12338,3381بلجيكا13
–170.93782.076.2e ..e ..929020,03245,0953النمسا14
150.94079.675.0e ..e ..1069727,04836,8820الدانمرك15
140.94083.176.0e ..e ..959123,01535,9222فرنسا16
–180.93483.277.1e 98.0e 98.89287h 18,070h 38,9021إيطاليا17
160.93880.876.2e ..e ..f 96f 9024,44837,5062المملكة المتحدة18
190.93383.376.0e ..e ..9993h 16,751h 33,6480إسبانيا19
200.93281.577.0e ..e ..1059519,26427,7110نيوزيلندا20
210.92881.775.9e ..e ..f 88f 8920,85136,1140ألمانيا21
..747920,63742,166....84.878.9....هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
220.92582.077.895.998.59287h 19,165h 29,7140إسرائيل23
230.91781.075.7e 94.2e 97.8969115,72828,8370اليونان24
..18,90537,125....80.877.088.696.6....سنغافورة25
–250.90580.973.7e ..e ..8810112,91228,0361جمهورية كوريا26
240.90880.272.9e ..e ..10091h 15,992h 26,1291سلوفينيا27
260.90280.874.1e ..e ..938614,63524,9710البرتغال28
270.90081.276.295.198.6797817,01228,8910قبرص29
280.88178.972.5e ..e ..828113,14126,0170الجمهورية التشيكية30
......g 94g 84....78.671.7....بربادوس31
290.86980.976.1k 89.2k 86.4818212,22625,6440مالطة32
–310.86479.775.491.094.4f 79f 69h 9,623h 25,8471الكويت33
......79.174.590.295.2f 78f 76....بروني دار السالم34
300.86777.168.9e ..e ..908513,31120,6661هنغاريا35
320.85978.470.997.297.2g 94g 85h 9,258h 17,5180األرجنتين36
330.85978.670.5e ..e ..9082h 9,746h 16,4000بولندا37
–370.85081.175.195.695.88082h 6,134h 15,7153شيلي38
–380.84976.073.283.688.6f 89f 829,65429,1073البحرين39
340.85677.265.8e 99.8e 99.89886h 11,377h 18,2852إستونيا40
350.85678.066.9e 99.6e 99.6968710,83915,6992ليتوانيا41
360.85378.170.3e ..e ..7875h 10,856h 18,6172سلوفاكيا42
390.84779.271.9l ..m ..f, g 95f, g 84h 6,764h 12,2400أوروغواي43
400.84478.671.697.199.3g 75g 729,87214,6900كرواتيا44
410.84377.266.1e 99.7e 99.897849,53014,1710التفيا45
......76.271.488.689.18271....قطر46
......92.391.48277........سيشيل47
420.83180.876.095.194.7f, g 69f, g 675,96912,8780كوستاريكا48
430.82981.176.7l ..m ..f, g 68f, g 54h 7,630h 31,7880اإلمارات العربية المتحدة49
......79.575.8e 99.8e 99.8g 81g 79....كوبا50
......8178............سانت كيتس ونيفس51
..f 66f 65h 14,414h 20,459....73.467.1....جزر البهاما52
–450.81277.872.889.692.476755,59414,2021المكسيك53

دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس

ول
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية المرتبط 
بنوع الجنس

العمر المتوقع عند الوالدة
(باألعوام)
2004

معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى البالغين

(% من عمر 15 فما فوق)
2004

مجموع نسب االلتحاق 
اإلجمالية بالمدارس 

االبتدائية والثانوية والعليا
(%)

b 2004

c الدخل المكتسب المقدَّر
(تعادل القوة الشرائية بالدوالر 

األمريكي)
2004

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية ناقص 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 
المرتبط بنوع 

d الجنس ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثالقيمةالترتيب

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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440.81475.869.197.798.781816,4069,8551بلغاريا54
460.80973.771.1k 99.0k 98.8f 81f 79h 5,026h 10,6060تونغا55
–570.78576.073.173.586.8f 68f 69h 4,273h 23,67610عمان56
480.80572.867.0l ..m ..6866h 7,766h 16,7110ترينيداد وتوباغو57
470.80677.672.591.292.583765,2199,3002بنما58
......................أنتيغوا وبربودا59
490.80475.268.096.398.477736,72310,3251رومانيا60
510.79575.871.185.492.0g 76g 705,39115,0150ماليزيا61
..h 5,568h 8,582....77.071.594.499.0....البوسنة والهرسك62
–530.79275.869.080.588.4f 74f 75h 6,948h 17,1731موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
......f, g 98f, g 91....76.471.8....الجماهيرية العربية الليبية64
500.79572.058.9e 99.2e 99.7f 92f 84h 7,735h 12,4013االتحاد الروسي65
540.79176.571.594.198.27169h 4,286h 8,9430جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
520.79374.162.5e, k 99.4e, k 99.89086h 5,510h 8,6323بيالروس67
......8481............دومينيكا68
550.78974.867.088.888.4g 88g 846,00410,4471البرازيل69
560.78775.669.692.792.974715,3569,2021كولومبيا70
..8072h 4,308h 8,399....74.171.0....سانت لوسيا71
–600.78076.170.292.793.3f, g 76f, g 73h 4,083h 7,9822جمهورية فنزويال البوليفارية72
590.78076.971.198.399.2g 67g 69h 3,487h 6,4920ألبانيا73
580.78174.066.790.594.974736,03610,2142تايلند74
–630.77073.967.5l ..m ..f 76f 72h 3,046h 7,9802ساموا (الغربية)75
–720.74474.270.369.387.1f 58f 59h 3,486h 22,61710المملكة العربية السعودية76
620.77172.460.1e 99.2e 99.787834,5358,5831أوكرانيا77
..8582h 2,786h 9,011....74.470.1....لبنان78
610.77269.158.0e, k 99.3e, k 99.893895,7999,2223كازاخستان79
650.76574.868.1e 99.2e 99.77771h 3,222h 5,1050أرمينيا80
640.76573.770.286.595.1f 70f 71h 4,561h 7,1592الصين81
670.75972.967.882.193.5f 88f 853,2948,0360بيرو82
..h 2,796h 5,123....77.571.689.792.3....إكوادور83
660.76172.868.692.792.584793,4495,7632الفلبين84
......f 75f 71............غرينادا85
690.74773.270.284.795.180782,1437,0380األردن86
–730.74475.671.465.383.4f 77f 74h 3,421h 12,0463تونس87
..6768h 4,300h 8,513....74.168.5....سانت فنسنت وجزر غرينادين88
......72.766.187.292.0f, g 77f, g 68....سورينام89
..f 76f 74h 3,921h 8,142....70.365.9....فيجي90
..f, g 70f, g 692,7896,806....73.568.9....باراغواي91
710.74571.366.679.695.363754,03811,4080تركيا92
680.74977.071.789.192.3f, g 64f, g 632,5616,1584سري النكا93
700.74571.364.187.286.8f 78f 70h 4,376h 10,4613الجمهورية الدومينيكية94
..8181h 3,760h 9,674....74.469.5....بليز95
740.73672.369.270.483.5f 70f 74h 4,122h 10,8300جمهورية إيران اإلسالمية96
..76751,5614,273....74.466.6....جورجيا97
......66.667.496.496.2f 69f 68....ملديف98
750.73370.663.3k 98.2k 99.56769h 3,262h 5,0960أذربيجان99

......74.271.188.096.7f 83f 80....األراضي الفلسطينية المحتلة100
760.72574.168.0l ..m ..f 69f 703,0777,0740السلفادور101
–790.71372.770.160.179.67373h 3,259h 9,8882الجزائر102
..f, g 78f, g 78h 2,615h 6,375....66.760.6....غيانا103
770.72172.569.0k 85.9k 74.1f 79f 75h 3,027h 5,3271جامايكا104
..66.958.4k 98.3k 99.3....h 3,425h 5,385....تركمانستان105
780.71473.567.3l ..m ..6767h 3,045h 8,6411الرأس األخضر106

دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس24
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية المرتبط 
بنوع الجنس

العمر المتوقع عند الوالدة
(باألعوام)
2004

معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى البالغين

(% من عمر 15 فما فوق)
2004

مجموع نسب االلتحاق 
اإلجمالية بالمدارس 

االبتدائية والثانوية والعليا
(%)

b 2004

c الدخل المكتسب المقدَّر
(تعادل القوة الشرائية بالدوالر 

األمريكي)
2004

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية ناقص 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 
المرتبط بنوع 

d الجنس ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثالقيمةالترتيب
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–820.70275.471.873.686.0f 60f 65h 1,794h 5,4022الجمهورية العربية السورية107
810.70469.265.386.894.06770h 2,257h 4,9630إندونيسيا108
800.70872.968.8k 86.9k 93.9f 61f 65h 2,271h 3,2202فيتنام109
830.70171.362.9k 98.1k 99.38077h 1,422h 2,4640قيرغيزستان110
..1,5886,817....72.468.059.483.0....مصر111
–880.68472.467.676.676.8f 71f 69h 1,747h 5,5244نيكاراغوا112
840.69469.963.4l ..m ..f 72f 75h 1,398h 2,3461أوزبكستان113
850.69271.764.497.799.17368h 1,349h 2,1431جمهورية مولدوفا114
860.68766.562.380.793.1f 83f 89h 1,983h 3,4621بوليفيا115
870.68566.562.597.598.08372h 1,379h 2,7301منغوليا116
890.67670.266.180.279.8f 74f 68h 1,771h 3,9640هندوراس117
900.65971.363.963.375.4f 63f 69h 2,130h 6,6040غواتيماال118
..f 61f 66h 2,468h 3,612....70.967.2....فانواتو119
–930.63943.342.380.593.4f, g 52f, g 64h 11,491h 26,9672غينيا االستوائية120
920.64648.245.7k 80.9k 84.1g 77g 76h 7,014h 15,5210جنوب أفريقيا121
910.64866.461.2e 99.2e 99.76577h 876h 1,5302طاجيكستان122
–950.61572.267.839.665.75462h 1,742h 6,9071المغرب123
..f, g 68f, g 72h 4,814h 8,449....54.753.4....غابون124
940.62247.546.883.586.8g 69g 66h 5,416h 9,4551ناميبيا125
960.59165.362.147.873.4f 58f 66h 1,471h 4,7230الهند126
......6364....64.262.1....سان تومي وبرينسيبي127
..f, g 45f, g 49h 1,202h 2,387....63.361.9....جزر سليمان128
970.57860.152.764.184.7f, g 55f, g 65h 2,077h 2,7930كمبوديا129
......63.557.886.493.9f 50f 48....ميانمار130
980.55534.834.981.880.4f 72f 695,32214,7380بوتسوانا131
990.55065.861.5l ..m ..f 42f 50h 1,306h 2,5760جزر القمر132
1000.54556.353.860.977.05566h 1,328h 2,5790جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
–1050.51363.663.236.063.03244h 977h 3,4034باكستان134
..............64.662.2....بوتان135
1010.52857.456.549.866.4f 44f 50h 1,860h 2,6111غانا136
1020.52464.262.5l ..m ..g 58g 56h 1,170h 2,5401بنغالديش137
–1060.51362.461.634.962.7g 52g 62h 995h 1,9932نيبال138
1030.52156.355.250.963.4f, g 38f, g 43h 2,127h 2,9342بابوا غينيا الجديدة139
1040.51953.551.0l ..m ..f 49f 55h 652h 1,3102الكونغو140
–1100.49258.055.1n 51.8n 71.1f 34f 39h 778h 3,1053السودان141
..............57.154.9....تيمور - ليشته142
1070.50756.954.365.376.5f 55f 58h 704h 1,0121مدغشقر143
1090.49746.245.159.877.0f 56f 69h 1,435h 2,9210الكاميرون144
1080.49848.847.957.776.86567h 1,216h 1,7412أوغندا145
–1140.47931.331.378.380.9f, g 57f, g 592,5768,9363سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
–1160.47656.452.638.568.7f 46f 64h 927h 2,1594توغو147
..2127h 1,305h 2,681....54.151.8....جيبوتي148
1120.48636.234.090.373.7f 66f 65h 1,848h 3,5061ليسوتو149
–1170.46262.459.7l ..m ..f 42f 68h 397h 1,3463اليمن150
1130.48336.037.2l ..m ..f, g 51f, g 54h 1,527h 2,6132زمبابوي151
1110.48746.548.570.277.7f 58f 621,0371,2425كينيا152
1150.47854.751.543.459.54447h 1,295h 2,6012موريتانيا153
..h 1,283h 2,465........52.751.3....هايتي154
..f 50f 51h 1,378h 2,615....57.554.7....غامبيا155
1180.45157.254.829.251.1f 36f 41h 1,200h 2,2430السنغال156
..29415571,414....56.152.3....إريتريا157
1190.44945.842.659.871.45252h 1,083h 1,4540رواندا158
1200.44343.543.2l ..m ..f 50f 60h 669h 1,6280نيجيريا159
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية المرتبط 
بنوع الجنس

العمر المتوقع عند الوالدة
(باألعوام)
2004

معدل اإللمام بالقراءة 
a والكتابة لدى البالغين

(% من عمر 15 فما فوق)
2004

مجموع نسب االلتحاق 
اإلجمالية بالمدارس 

االبتدائية والثانوية والعليا
(%)

b 2004

c الدخل المكتسب المقدَّر
(تعادل القوة الشرائية بالدوالر 

األمريكي)
2004

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية ناقص 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 
المرتبط بنوع 

d الجنس ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثالقيمةالترتيب

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   366  

النرويج  1  
آيسلندا  2  
أستراليا  3  
آيرلندا  4  
السويد  5  

لكسمبرغ  6  
كندا  7  

الواليات المتحدة  8  
هولندا  9  
سويسرا  10  
فنلندا  11  
بلجيكا  12  
اليابان  13  
فرنسا  14  

الدانمرك  15  
المملكة المتحدة  16  

النمسا  17  
إيطاليا  18  
إسبانيا  19  

نيوزيلندا  20  
ألمانيا  21  

إسرائيل  22  
اليونان  23  
سلوفينيا  24  

جمهورية كوريا  25  
البرتغال  26  
قبرص  27  

الجمهورية التشيكية  28  
مالطة  29  
هنغاريا  30  
الكويت  31  

األرجنتين  32  
بولندا  33  
إستونيا  34  
ليتوانيا  35  
سلوفاكيا  36  
شيلي  37  

البحرين  38  
أوروغواي  39  
كرواتيا  40  
التفيا  41  

كوستاريكا  42  
اإلمارات العربية   43  

المتحدة
بلغاريا  44  
المكسيك  45  
تونغا  46  
بنما  47  

ترينيداد وتوباغو  48  
رومانيا  49  

االتحاد الروسي  50  
ماليزيا  51  

بيالروس  52  
موريشيوس  53  

جمهورية مقدونيا   54  
اليوغوسالفية السابقة

البرازيل  55  
كولومبيا  56  
عمان  57  
تايلند  58  
ألبانيا  59  

جمهورية فنزويال   60  
البوليفارية
كازاخستان  61  
أوكرانيا  62  

ساموا (الغربية)  63  
الصين  64  
أرمينيا  65  
الفلبين  66  
بيرو  67  

سري النكا  68  
األردن  69  

الجمهورية الدومينيكية  70  
تركيا  71  

المملكة العربية السعودية  72  
تونس  73  

جمهورية إيران اإلسالمية  74  
أذربيجان  75  
السلفادور  76  
جامايكا  77  

الرأس األخضر  78  
الجزائر  79  
فيتنام  80  

إندونيسيا  81  
الجمهورية العربية   82  

السورية
قيرغيزستان  83  
أوزبكستان  84  

جمهورية مولدوفا  85  
بوليفيا  86  
منغوليا  87  

نيكاراغوا  88  
هندوراس  89  
غواتيماال  90  

طاجيكستان  91  
جنوب أفريقيا  92  

غينيا االستوائية  93  
ناميبيا  94  
المغرب  95  
الهند  96  

كمبوديا  97  
بوتسوانا  98  

جزر القمر  99  
جمهورية الو   100  

الديمقراطية الشعبية
غانا  101  

بنغالديش  102  
بابوا غينيا الجديدة  103  

الكونغو  104  
باكستان  105  
نيبال  106  

مدغشقر  107  
أوغندا  108  

الكاميرون  109  
السودان  110  
كينيا  111  

ليسوتو  112  
زمبابوي  113  
سوازيلند  114  
موريتانيا  115  

توغو  116  
اليمن  117  

السنغال  118  
رواندا  119  
نيجيريا  120  

غينيا االستوائية  121  
أنغوال  122  

جمهورية تنزانيا المتحدة  123  
بنن  124  

كوت ديفوار  125  
زامبيا  126  
مالوي  127  

موزامبيق  128  
بوروندي  129  

جمهورية الكونغو   130  
الديمقراطية

تشاد  131  
جمهورية أفريقيا الوسطى  132  

بوركينا فاسو  133  
مالي  134  

سيراليون  135  
النيجر  136  

ترتيب 136 بلًدا حسب دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس
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1210.43454.253.618.142.63549h 1,764h 2,5760غينيا160
1220.43142.539.654.282.9f, g 24f, g 28h 1,670h 2,7060أنغوال161
1230.42646.245.662.277.5f 47f 49h 569h 7810جمهورية تنزانيا المتحدة162
1240.41255.053.523.347.9f 41f 58h 702h 1,4750بنن163
1250.40146.745.238.660.8f, g 32f, g 47h 749h 2,3240كوت ديفوار164
1260.39637.138.2k 59.8k 76.3f 52f 56h 670h 1,2160زامبيا165
1270.39439.640.0k 54.0k 74.9f 64f 65h 547h 7470مالوي166
–1300.37844.542.554.180.9f, g 24f, g 30h 482h 9312جمهورية الكونغو الديمقراطية167
1280.38742.341.0l ..m ..4453h 1,110h 1,3721موزامبيق168
1290.38044.943.052.267.33240h 594h 7651بوروندي169
..3042h 570h 944....48.846.8....إثيوبيا170
1310.35044.742.612.840.8f 25f 44h 1,644h 2,5450تشاد171
1320.33639.838.433.564.8f, g 23f, g 36h 836h 1,3670جمهورية أفريقيا الوسطى172
..f, g 29f, g 45h 487h 963....46.243.4....غينيا - بيساو173
1330.33548.647.215.229.4f 23f 30h 930h 1,4050بوركينا فاسو174
1340.32948.747.4k 11.9k 26.7f 30f 40h 800h 1,1970مالي175
1350.31742.439.624.446.9f 55f 75h 353h 7750سيراليون176
1360.29244.744.615.142.91825h 560h 9890النيجر177

مالحظات
تشير البيانات إلى تقديرات وطنية لنسب اإللمام بالقراءة والكتابة   a
بين  إجراؤها  تم  استقصاءات  أو  للسكان  تعدادات  في  الواردة 
عامي 2000 و2005، ما لم يرد خالف ذلك. نظًرا لالختالفات 
توخي  يجب  األساسية،  البيانات  وتوقيت  المتبعة  المنهجية  في 
زمنية.  فترة  مدار  وعلى  البلدان  بين  مقارنات  عقد  عند  الحذر 
التالي  الموقع  زيارة  يرجى  التفاصيل،  من  مزيد  على  لالطالع 

.www.uis.unesco.org :على شبكة اإلنترنت
في عام 2006، قام معهد اليونسكو لإلحصاء التابع لمنظمة األمم   b
المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتغيير العرف المتبع في ذكر العام 
المرجعي لبيانات التعليم ومؤشرات العام الميالدي الذي ينتهي فيه 
العام الدراسي أو المالي -  من 04/2003، على سبيل المثال، إلى 
2004. قد تشير البيانات المتعلقة ببعض البلدان إلى تقديرات وطنية 
أو تقديرات صادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء. للحصول على 
مزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة اإلنترنت: 
من  واردة  البيانات  ألن  ونظًرا   .www.uis.unesco.org
مصادر مختلفة، يجب توخي الحذر عند عقد مقارنات بين البلدان.

الجنس،  نوع  حسب  بالدخل  المتعلقة  البيانات  توفر  لعدم  نظًرا   c
مصنَّف  غير  بشكل  والذكور  لإلناث  المكتسب  الدخل  تقدير  تم 
األعمال  عن  اإلناث  أجر  بنسب  المتعلقة  البيانات  أساس  على 
الزراعية،  غير  األعمال  عن  الذكور  أجر  إلى  الزراعية  غير 
ونسب اإلناث والذكور من السكان الناشطين اقتصادًيا، وإجمالي 
السكان من اإلناث والذكور والناتج المحلي اإلجمالي للفرد بتعادل 

الفنية 1).  المالحظة  (انظر  األمريكي  بالدوالر  الشرائية  القوة 
تستند التقديرات إلى البيانات المتعلقة بآخر عام متاح خالل الفترة 

1991-2004، ما لم يرد خالف ذلك.
الحساب  هذا  في  المستخدم  البشرية  التنمية  دليل  حسب  الترتيب   d
دليل  قيمة  مراعاة  مع  الـ 136  للبلدان  حسابه  معاد  ترتيب  هو 
التنمية المرتبط بنوع الجنس. تدل القيمة اإليجابية لألرقام على 
الجنس  بنوع  المرتبط  البشرية  التنمية  دليل  حسب  الترتيب  أن 
أعلى من الترتيب حسب دليل التنمية البشرية، في حين أن القيمة 

السالبة تدل على العكس.
المرتبط  التنمية  دليل  حساب  بغرض  نسبة %99.0  تطبيق  تم   e

بنوع الجنس.
تقدير أولي صادر عن معهد اليونسكو لإلحصاء، معرض لمراجعة   f

إضافية.
تشير البيانات إلى عام آخر خالف ما هو محدد في التقرير.  g

ال تتوفر بيانات حول األجور. ألغراض حساب الدخل المكتسب   h
أجر  لنسبة   0.75 قيمة  استخدام  تم  والذكور،  لإلناث  المقدَّر 
اإلناث عن األعمال غير الزراعية إلى أجر الذكور عن األعمال 

غير الزراعية.
.Statec 2006  i

تم تطبيق قيمة 40,000 دوالر أمريكي (تعادل القوة الشرائية   j
بالدوالر األمريكي) بغرض حساب دليل التنمية البشرية المرتبط 

بنوع الجنس.

تشير البيانات إلى آخر عام متاح خالل الفترة بين عامي 1995   k
و1999.

نظًرا لعدم توافر بيانات حديثة، فقد جرى استخدام تقديرات صادرة عن   l
معهد اليونسكو لإلحصاء 2005، وهي تقديرات تستند إلى معلومات 
واردة في تعدادات للسكان واستقصاءات قديمة، ويجب توخي الحذر عند 
التعامل معها. وتتمثل التقديرات المستخدمة فيما يلي: بنغالديش 33.1، 
الرأس األخضر 70.8، جزر القمر 49.7، الكونغو 80.8، السلفادور 
(الغربية) 98.4،  سامو  نيجيريا 64.2،  موزامبيق 35.6،   ،78.8
ترينيداد وتوباغو 98.3، اإلمارات العربية المتحدة 82.7، أوروغواي 

98.4، أوزبكستان 99.1، اليمن 33.4، زمبابوي 86.3. 
نظًرا لعدم توافر بيانات حديثة، فقد جرى استخدام تقديرات صادرة عن   m
معهد اليونسكو لإلحصاء 2005، وهي تقديرات تستند إلى معلومات 
واردة في تعدادات للسكان واستقصاءات قديمة، ويجب توخي الحذر عند 
التعامل معها. وتتمثل التقديرات المستخدمة فيما يلي: بنغالديش 51.7، 
الرأس األخضر 86.6، جزر القمر 63.9، الكونغو 91.2، السلفادور 
(الغربية) 98.9،  سامو  نيجيريا 96.9،  موزامبيق 65.7،   ،83.6
ترينيداد وتوباغو 99.2، اإلمارات العربية المتحدة 76.8، أوروغواي 

97.5، أوزبكستان 99.6، اليمن 72.5، زمبابوي 93.8. 
تشير البيانات إلى عام أو فترة زمنية خالف ما هو محدد، أو تختلف   n

عن التعريف القياسي، أو تشير إلى جزء واحد من البلد وحسب.

المصادر
العمود 1: تم تحديده على أساس قيم دليل التنمية المرتبط بنوع 

الجنس الواردة في العمود 2.
األعمدة  في  الواردة  البيانات  أساس  على  حسابه  تم   :2 العمود 
من  مزيد  على  للحصول   1 الفنية  المالحظة  انظر   ،10–3

التفاصيل.
خالف  يرد  لم  ما   ،2005a المتحدة  األمم  و4:   3 العمودان 

ذلك.
العمودان 5 و6: معهد اليونسكو لإلحصاء 2006a، ما لم يرد 

خالف ذلك.
العمودان 7 و8: معهد اليونسكو لإلحصاء 2006c، ما لم يرد 

خالف ذلك.
العمودان 9 و10: ما لم يرد خالف ذلك، تم حسابهما على أساس 
القوة  (تعادل  للفرد  اإلجمالي  المحلي  بالناتج  المتعلقة  البيانات 
الشرائية بالدوالر األمريكي) والسكان والصادرة عن البنك الدولي 
2006، والبيانات المتعلقة باألجور والصادرة عن منظمة العمل 
الدولية 2006b، والبيانات المتعلقة بالسكان الناشطين اقتصادًيا 

.2005a والصادرة عن منظمة العمل الدولية
التنمية  دليل  حسب  الترتيب  أساس  على  حسابه  تم  العمود 11: 
البشرية المعاد حسابه والترتيب حسب دليل التنمية المرتبط بنوع 

الجنس في العمود 1.

دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
مقياس تمكين المرأة

المقاعد البرلمانية التي 
a تشغلها النساء

(% من اإلجمالي)

المشرِّعات والمسؤوالت 
b الكبيرات والمديرات
(% من اإلجمالي)

المهنيات والعامالت 
b التقنيات

(% من اإلجمالي)

نسبة الدخل المكتسب 
المقدَّر لإلناث إلى 

c دخل الذكور القيمةالترتيب

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م

367  2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   

تنمية بشرية مرتفعة
10.93237.929500.75النرويج1
30.86633.329550.71آيسلندا2
80.83328.337550.70أستراليا3
170.75314.229510.51آيرلندا4
20.88345.331510.81السويد5
110.81024.336560.63كندا6
420.55710.710460.44اليابان7
120.80815.042550.62الواليات المتحدة8
140.79724.827460.61سويسرا9

70.84434.226480.63هولندا10
60.85337.528540.71فنلندا11
0.49....23.3....لكسمبرغ12
50.85535.730480.63بلجيكا13
100.81532.228460.44النمسا14
40.86136.925520.73الدانمرك15
0.64....13.9....فرنسا16
240.65316.121450.46إيطاليا17
160.75518.533460.65المملكة المتحدة18
150.77630.532470.50إسبانيا19
130.79732.236520.70نيوزيلندا20
90.81630.535500.58ألمانيا21
27400.49......هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
230.65614.229540.64إسرائيل23
290.61413.027490.55اليونان24
180.70718.926450.51سنغافورة25
530.50213.47380.46جمهورية كوريا26
320.60310.834570.61سلوفينيا27
200.68121.332520.59البرتغال28
380.58414.315450.59قبرص29
280.61515.728520.51الجمهورية التشيكية30
..17.64352....بربادوس31
580.4939.216390.48مالطة32
0.37....1.5....الكويت33
........ d....بروني دار السالم34
410.56010.434610.64هنغاريا35
190.69736.525550.53األرجنتين36
300.61019.134610.59بولندا37
520.50612.724520.39شيلي38
0.33....7.5....البحرين39
310.60818.835670.62إستونيا40
250.63522.042680.69ليتوانيا41
340.59916.732610.58سلوفاكيا42
500.51310.835530.55أوروغواي43
330.60221.723520.67كرواتيا44
270.62121.042640.67التفيا45
......0.0....قطر46
......29.4....سيشيل47
210.67538.626400.46كوستاريكا48
700.3530.08250.24اإلمارات العربية المتحدة49
......36.0....كوبا50
......0.0....سانت كيتس ونيفس51
0.70..26.840....جزر البهاما52
350.59725.025420.39المكسيك53

. . . وتحقيق المساواة لجميع النساء والرجال25

مقياس تمكين المرأة

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
مقياس تمكين المرأة

المقاعد البرلمانية التي 
a تشغلها النساء

(% من اإلجمالي)

المشرِّعات والمسؤوالت 
b الكبيرات والمديرات
(% من اإلجمالي)

المهنيات والعامالت 
b التقنيات

(% من اإلجمالي)

نسبة الدخل المكتسب 
المقدَّر لإلناث إلى 

c دخل الذكور القيمةالترتيب

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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370.59522.133610.65بلغاريا54
0.47....3.3....تونغا55
0.18....7.8....عمان56
220.66025.438540.46ترينيداد وتوباغو57
400.56816.739510.56بنما58
......13.9....أنتيغوا وبربودا59
590.49210.729570.65رومانيا60
550.50013.123400.36ماليزيا61
0.65....12.3....البوسنة والهرسك62
0.40....17.1....موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
......4.7....الجماهيرية العربية الليبية64
620.4828.038640.62االتحاد الروسي65
430.55419.228530.48جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
0.64....29.8....بيالروس67
......12.9....دومينيكا68
610.4869.134530.57البرازيل69
510.506e 10.838500.58كولومبيا70
0.51....17.2....سانت لوسيا71
460.53218.027610.51جمهورية فنزويال البوليفارية72
0.54....7.1....ألبانيا73
600.48610.728530.59تايلند74
0.38....4.1....ساموا (الغربية)75
740.2420.03160.15المملكة العربية السعودية76
630.4557.143600.53أوكرانيا77
0.31....4.7....لبنان78
0.63....8.6....كازاخستان79
0.63....5.3....أرمينيا80
0.64....20.3....الصين81
390.58029.019440.41بيرو82
490.52416.034490.55إكوادور83
450.53315.858610.60الفلبين84
......28.6....غرينادا85
0.30....7.9....األردن86
0.28....19.3....تونس87
0.51....18.2....سانت فنسنت وجزر غرينادين88
..25.52851....سورينام89
0.48....11.7....فيجي90
0.41....9.6....باراغواي91
720.2894.47310.35تركيا92
690.3724.921460.42سري النكا93
e 15.4..500.42....الجمهورية الدومينيكية94
570.49511.931520.39بليز95
710.3264.113330.38جمهورية إيران اإلسالمية96
640.4079.426630.37جورجيا97
..12.01540....ملديف98
0.64....12.3....أذربيجان99

..1135......األراضي الفلسطينية المحتلة100
480.52916.733450.43السلفادور101
0.33....5.3....الجزائر102
0.41....30.8....غيانا103
0.57....13.6....جامايكا104
0.64....16.0....تركمانستان105
0.35....15.3....الرأس األخضر106

مقياس تمكين المرأة25

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

مقياس تمكين المرأة
المقاعد البرلمانية التي 

a تشغلها النساء
(% من اإلجمالي)

المشرِّعات والمسؤوالت 
b الكبيرات والمديرات
(% من اإلجمالي)

المهنيات والعامالت 
b التقنيات

(% من اإلجمالي)

نسبة الدخل المكتسب 
المقدَّر لإلناث إلى 

c دخل الذكور القيمةالترتيب

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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0.33....12.0....الجمهورية العربية السورية107
0.45....11.3....إندونيسيا108
0.71....27.3....فيتنام109
0.58....0.0....قيرغيزستان110
730.2623.89300.23مصر111
0.32....20.7....نيكاراغوا112
0.60....16.4....أوزبكستان113
440.54421.839660.63جمهورية مولدوفا114
560.49914.636400.57بوليفيا115
650.3886.630660.51منغوليا116
470.53023.422360.45هندوراس117
0.32....8.2....غواتيماال118
0.68....3.8....فانواتو119
0.43....18.0....غينيا االستوائية120
f 32.8....0.45....جنوب أفريقيا121
0.57....19.6....طاجيكستان122
0.25....6.4....المغرب123
0.57....11.9....غابون124
260.62326.930550.57ناميبيا125
0.31....9.2....الهند126
......7.3....سان تومي وبرينسيبي127
0.50....0.0....جزر سليمان128
680.37311.414330.74كمبوديا129
........ g....ميانمار130
540.50111.131530.36بوتسوانا131
0.51....3.0....جزر القمر132
0.52....22.9....جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
660.37720.42260.29باكستان134
......9.3....بوتان135
0.71....10.9....غانا136
670.374h 14.823120.46بنغالديش137
0.50....6.7....نيبال138
0.73....0.9....بابوا غينيا الجديدة139
0.50....10.1....الكونغو140
0.25....13.6....السودان141
......i 25.3....تيمور - ليشته142
0.70....8.4....مدغشقر143
0.49....8.9....الكاميرون144
0.70....28.8....أوغندا145
0.29....16.8....سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
0.43....8.6....توغو147
0.49....10.8....جيبوتي148
0.53....17.0....ليسوتو149
750.1280.74150.30اليمن150
0.58....20.8....زمبابوي151
0.83....7.3....كينيا152
j ......0.50....موريتانيا153
0.52....6.2....هايتي154
0.53....13.2....غامبيا155
0.53....19.2....السنغال156
0.39....22.0....إريتريا157
0.74....45.3....رواندا158
0.41....5.8....نيجيريا159

25 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
مقياس تمكين المرأة

المقاعد البرلمانية التي 
a تشغلها النساء

(% من اإلجمالي)

المشرِّعات والمسؤوالت 
b الكبيرات والمديرات
(% من اإلجمالي)

المهنيات والعامالت 
b التقنيات

(% من اإلجمالي)

نسبة الدخل المكتسب 
المقدَّر لإلناث إلى 

c دخل الذكور القيمةالترتيب

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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مالحظات
مايو/آيار 2006،  في 31  مدّونة  هي  كما  البيانات  هذه  ترد   a
مجلسي  من  يتألف  البرلمان  كان  وإذا  ذلك.  خالف  يرد  لم  ما 
لحصة  المرجح  المتوسط  إلى  البيانات  تشير  وشيوخ،  نواب 

النساء من المقاعد في كال المجلسين.
تشير البيانات إلى آخر عام متاح خالل الفترة 2004-1992.   b
وعالوة على ذلك، فإن التقديرات الخاصة بالبلدان التي طبقت 
التصنيف الدولي الموحد الحديث للمهن (ISCO-88) ليست 
متماثلة تماًما مع تلك التقديرات المتعلقة بالبلدان التي تستخدم 

.(ISCO-68) التصنيف السابق
تم حسابها على أساس البيانات الواردة في العمودين 9 و10   c
في الجدول 24. وتستند التقديرات إلى البيانات المتعلقة بآخر 

عام متاح خالل الفترة 2004-1991.
ال يوجد بها برلمان في الوقت الحالي.  d

ترد هذه المعلومات كما هي مدّونة في 1 مارس/ آذار 2005.  e
ال يشتمل على بيانات األعضاء الخاصين الستة والثالثين الذي   f
حساب النسب  ُيعينون بالتناوب لغرض معين. وقد تم بالتالي 

والخمسين  األربعة  البرلمانية  المقاعد  أساس  على  الواردة 
الدائمة.

لم تتم دعوة البرلمان المنتخب عام 1990 ولم ُيسمح له باالنعقاد،   g
كما تم اعتقال العديد من أعضائه أو نفيهم إلى خارج البالد.

في عام 2004، تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 300   h
حجزها  تم  إضافًيا  مقعًدا   45 على  عالوة  مقعًدا،   345 إلى 
للنساء وشغلها في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين األول 

من عام 2005.
أغسطس/ آب   30 في  أجريت  التي  االنتخابات  هدف  تمثل   i
2001 في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لتيمور - ليشته. 
البرلمان الوطني في 20 مايو/ آيار  ولقد أصبحت هذه الهيئة 
انتخابات  أي  إجراء  دون  البالد،  استقالل  يوم  وهو   ،2002

جديدة.
في  الحكم  بنظام  اإلطاحة  عقب  الموريتاني  البرلمان  حل  تم   j

أغسطس/ آب من عام 2005.

المصادر
العمود 1: تم تحديده على أساس قيم مقياس تمكين المرأة في 

العمود 2.
العمود 2: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في األعمدة 
من  مزيد  على  للحصول   1 الفنية  المالحظة  انظر   ،6–3

التفاصيل.
بالمقاعد  المتعلقة  البيانات  أساس  على  حسابه  تم   :3 العمود 
 ،2006a البرلمانية والصادرة عن االتحاد البرلماني الدولي

.2006c
المهنية  البيانات  أساس  على  حسابهما  تم  و5:   4 العمودان 

.2006b الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام
العمود 6: تم حسابه على أساس البيانات الواردة في العمودين 

9 و10 في الجدول 24.

0.68....19.3....غينيا160
0.62....15.0....أنغوال161
360.59730.449320.73جمهورية تنزانيا المتحدة162
0.48....7.2....بنن163
0.32....8.5....كوت ديفوار164
0.55....12.7....زامبيا165
0.73....13.6....مالوي166
0.52....10.2....جمهورية الكونغو الديمقراطية167
0.81....34.8....موزامبيق168
0.78....31.7....بوروندي169
0.60....21.4....إثيوبيا170
0.65....6.5....تشاد171
0.61....10.5....جمهورية أفريقيا الوسطى172
0.51....14.0....غينيا - بيساو173
0.66....11.7....بوركينا فاسو174
0.67....10.2....مالي175
0.45....14.5....سيراليون176
0.57....12.4....النيجر177

مقياس تمكين المرأة25

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإللمام بالقراءة والكتابة 
a لدى البالغين

هدف إنمائي لأللفية  
اإللمام بالقراءة والكتابة 

a لدى الشباب

هدف إنمائي لأللفية  
صافي نسب االلتحاق 

b, c بالمدارس االبتدائية

هدف إنمائي لأللفية  
صافي نسب االلتحاق 
b, c بالمدارس الثانوية

هدف إنمائي لأللفية  
إجمالي نسب االلتحاق 

c, d بالتعليم العالي

معدل اإلناث
(% من عمر 
15 فما فوق)

2004

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

معدل اإلناث
(% من عمر 
15 - 24 عاًما)

2004

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
991.00971.01981.54........النرويج1
g 98g 0.98g 88g 1.04g 79g 1.78........آيسلندا2
961.01g 86g 1.01801.23........أستراليا3
961.00891.06661.28........آيرلندا4
991.001001.031021.55........السويد5
g, h 100g, h 1.00i 94i 0.99j 70j 1.36........كندا6
1001.00g, k 100g, k 1.01510.89........اليابان7
910.96911.02961.39........الواليات المتحدة8
941.00800.93420.80........سويسرا9

980.99901.01621.08........هولندا10
991.00941.01981.20........فنلندا11
911.00821.07g 13g 1.18........لكسمبرغ12
991.00g, l 97g, l 1.01691.21........بلجيكا13
541.19................النمسا14
1001.00941.03871.42........الدانمرك15
991.00971.02631.28........فرنسا16
98.09999.8100991.00931.02721.34إيطاليا17
991.00971.03701.37........المملكة المتحدة18
990.99991.04721.22........إسبانيا19
991.00961.03741.41........نيوزيلندا20
....................ألمانيا21
m 90m 0.95m 77m 0.97320.97........هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
95.99799.6100981.01891.00651.33إسرائيل23
94.29699.0100990.99881.04861.17اليونان24
............88.69299.6100سنغافورة25
990.99881.00670.61........جمهورية كوريا26
981.00951.00861.38........سلوفينيا27
990.99l 87l 1.11651.32........البرتغال28
95.19699.8100m 96m 1.00m 95m 1.03m 36m 0.98قبرص29
451.10................الجمهورية التشيكية30
970.99981.05h 54h 2.47........بربادوس31
n 89.2n 103n 97.8n 104941.00901.06301.33مالطة32
91.09699.8100g 87g 1.03g, j 80g, j 1.05g 33g 2.72الكويت33
g 17g 1.74........90.29598.9100بروني دار السالم34
880.99g 90g 0.99701.40........هنغاريا35
97.210099.1100l 98l 0.99l 82l 1.07l 77l 1.51األرجنتين36
981.00921.03721.41........بولندا37
420.95........95.610099.2100شيلي38
83.69497.3100971.01931.07g 45g 1.84البحرين39
99.810099.8100941.00911.03821.68إستونيا40
99.610099.7100891.00931.01891.55ليتوانيا41
401.22................سلوفاكيا42
g, l 53g, l 2.04................أوروغواي43
97.19899.7100l 87l 0.99l 86l 1.02l 42l 1.19كرواتيا44
941.72........99.710099.8100التفيا45
88.69997.5103940.99860.98343.67قطر46
....92.310199.4101m 97m 1.01m 96m 1.07سيشيل47
281.26........95.110098.0101كوستاريكا48
700.97641.06g, l 40g, l 3.24........اإلمارات العربية المتحدة49
99.8100100.0100950.97871.02l 38l 1.34كوبا50
....m 98m 1.08m 97m 0.97........سانت كيتس ونيفس51
....851.02781.12........جزر البهاما52
89.69797.6100981.00651.03230.98المكسيك53

. . . وتحقيق المساواة لجميع النساء والرجال26

عدم المساواة بين الجنسين في التعليم

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإللمام بالقراءة والكتابة 
a لدى البالغين

هدف إنمائي لأللفية  
اإللمام بالقراءة والكتابة 

a لدى الشباب

هدف إنمائي لأللفية  
صافي نسب االلتحاق 

b, c بالمدارس االبتدائية

هدف إنمائي لأللفية  
صافي نسب االلتحاق 
b, c بالمدارس الثانوية

هدف إنمائي لأللفية  
إجمالي نسب االلتحاق 

c, d بالتعليم العالي
معدل اإلناث

(% من عمر 
15 فما فوق)

2004

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

معدل اإلناث
(% من عمر 
15 - 24 عاًما)

2004

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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97.79998.1100950.99870.98441.16بلغاريا54
n 99.0n 100n 99.4n 100i 89i 0.97g 75g 1.23g 8g 1.67تونغا55
73.58596.799791.02751.01151.38عمان56
m 92m 0.99g 74g 1.06131.27........ترينيداد وتوباغو57
91.29995.699980.99671.10571.59بنما58
....................أنتيغوا وبربودا59
96.39897.8100920.99821.03451.26رومانيا60
85.49397.3100l 93l 1.00l 81l 1.14l 38l 1.41ماليزيا61
............94.49599.8100البوسنة والهرسك62
80.59195.4102961.02g 80g 1.00201.39موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
g, l 59g, l 1.09................الجماهيرية العربية الليبية64
99.210099.8100g 92g 1.01....g 79g 1.36االتحاد الروسي65
94.19698.599921.00g, j 80g, j 0.97331.39جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
n 99.4n 100n 99.8n 100g 88g 0.97g 88g 1.01711.39بيالروس67
....m 88m 1.01g 92g 1.03........دومينيكا68
l 78l 1.07l 25l 1.32....88.810097.9102البرازيل69
92.710098.4101841.01g 58g 1.11281.09كولومبيا70
960.97g 74g 1.09223.43........سانت لوسيا71
92.79998.1102921.01661.15g, l 41g, l 1.07جمهورية فنزويال البوليفارية72
98.39999.5100l 95l 0.99l 73l 0.98l 20l 1.57ألبانيا73
441.17........90.59597.8100تايلند74
g 91g 1.00g 70g 1.14g, h 7g, h 0.94........ساموا (الغربية)75
69.38093.796j 57j 0.92g 51g 0.96331.50المملكة العربية السعودية76
99.29999.8100m 82m 1.00m 84m 1.00m 71m 1.19أوكرانيا77
501.12....930.99........لبنان78
n 99.3n 100n 99.9n 100920.99920.99561.38كازاخستان79
99.29999.9100961.04901.03291.21أرمينيا80
g 17g 0.84........86.59198.599الصين81
82.18895.798971.00691.00g 34g 1.03بيرو82
....89.79796.5100g 98g 1.01531.01إكوادور83
92.710095.7101951.02671.20321.28الفلبين84
....m 84m 0.99g 82g 1.10........غرينادا85
84.78998.9100921.02821.02411.10األردن86
65.37892.296981.00g, j 69g, j 1.04331.36تونس87
....g 93g 0.97631.02........سانت فنسنت وجزر غرينادين88
87.29594.198g, l 96g, l 1.07g, l 74g, l 1.38j 15j 1.62سورينام89
960.99g 85g 1.06171.20........فيجي90
g, l 28g, l 1.37................باراغواي91
79.68493.395g 87g 0.95....240.73تركيا92
........89.19796.1101g, l 98g, l 1.00سري النكا93
87.210095.4103871.02g 54g 1.21g 41g 1.64الجمهورية الدومينيكية94
961.01g 73g 1.0542.47........بليز95
880.99760.94241.10....70.484جمهورية إيران اإلسالمية96
930.99811.00421.03........جورجيا97
96.410098.3100j 90j 1.01g, j 55g, j 1.15g (.)g 3.00ملديف98
n 98.2n 99n 99.9n 100830.98760.98140.87أذربيجان99

88.09198.8100861.00921.05391.03األراضي الفلسطينية المحتلة100
g 93g 1.00g, l 49g, l 1.03201.22........السلفادور101
60.17686.192950.98g 68g 1.05201.09الجزائر102
121.94................غيانا103
n 85.9n 116....911.01811.03g, l 26g, l 2.29جامايكا104
............n 98.3n 99n 99.8n 100تركمانستان105
910.99581.1261.09........الرأس األخضر106

عدم المساواة بين الجنسين في التعليم26

ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإللمام بالقراءة والكتابة 
a لدى البالغين

هدف إنمائي لأللفية  
اإللمام بالقراءة والكتابة 

a لدى الشباب

هدف إنمائي لأللفية  
صافي نسب االلتحاق 

b, c بالمدارس االبتدائية

هدف إنمائي لأللفية  
صافي نسب االلتحاق 
b, c بالمدارس الثانوية

هدف إنمائي لأللفية  
إجمالي نسب االلتحاق 

c, d بالتعليم العالي
معدل اإلناث

(% من عمر 
15 فما فوق)

2004

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

معدل اإلناث
(% من عمر 
15 - 24 عاًما)

2004

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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....73.68690.296j 92j 0.95560.93الجمهورية العربية السورية107
86.89298.5100930.98570.99150.79إندونيسيا108
n 86.9n 93n 93.6n 99g, h 92g, h 0.94....g 9g 0.77فيتنام109
n 98.1n 99n 99.7n 100900.99....431.19قيرغيزستان110
....59.47178.988g 94g 0.97g, j 77g, j 0.94مصر111
76.610088.8106870.99431.13g, l 19g, l 1.11نيكاراغوا112
g 14g 0.79................أوزبكستان113
97.79999.5100m 86m 0.99m 79m 1.04m 43m 1.36جمهورية مولدوفا114
....80.78796.198g 96g 1.01g 73g 0.99بوليفيا115
97.510098.4101851.01881.14491.64منغوليا116
g 20g 1.46....80.210190.9105921.02هندوراس117
63.38478.491910.95g 32g 0.92g, l 8g, l 0.72غواتيماال118
930.98g 36g 0.86g 4g 0.57........فانواتو119
80.58694.9100j 78j 0.85g, h 18g, h 0.59k 2k 0.43غينيا االستوائية120
n 80.9n 96n 94.3n 101l 89l 1.01g, k 65g, k 1.12l 17l 1.17جنوب أفريقيا121
99.210099.8100950.96730.8580.33طاجيكستان122
39.66060.575830.94g, l 32g, l 0.86100.87المغرب123
g, h 77g, h 0.99....i 5i 0.53........غابون124
83.59693.5103l 77l 1.08l 43l 1.35l 7l 1.14ناميبيا125
47.86567.780g 87g 0.94....90.66الهند126
....980.99271.08........سان تومي وبرينسيبي127
....790.99g, l 24g, l 0.86........جزر سليمان128
64.17678.990960.96g 22g 0.7320.45كمبوديا129
86.49293.498871.01360.95g, h 15g, h 1.77ميانمار130
81.810295.6104g 83g 1.03g 64g 1.1160.85بوتسوانا131
k, m 51k, m 0.85....g 2g 0.77........جزر القمر132
60.97974.790820.94340.8550.63جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
36.05754.772m 56m 0.73....30.80باكستان134
....................بوتان135
49.87565.586g 58g 1.01g 33g 0.8620.48غانا136
m 95m 1.03l 51l 1.11l 4l 0.50........بنغالديش137
34.95660.175l, m 73l, m 0.87....30.41نيبال138
g, i 2g, i 0.56........50.98064.193بابوا غينيا الجديدة139
g, l 1g, l 0.18................الكونغو140
51.87371.484g, k 39g, k 0.83....g, k 6g, k 0.92السودان141
j, m 12j, m 1.48................تيمور - ليشته142
65.38568.294891.00g, i 11g, i 1.0320.89مدغشقر143
g 4g 0.63............59.878الكاميرون144
140.9030.62....57.77571.286أوغندا145
78.39789.8103l 77l 1.01l 32l 1.2451.08سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
38.55663.676720.85g, k 14g, k 0.48g, h 1g, h 0.20توغو147
290.80g 15g 0.7010.82........جيبوتي148
891.06281.54l 3l 1.50....90.3123ليسوتو149
g 63g 0.73g, k 21g, k 0.4650.38........اليمن150
l 82l 1.01l 33l 0.93l 3l 0.62........زمبابوي151
70.29080.7101771.00g 40g 1.0120.61كينيا152
43.47355.582740.99g 13g 0.8220.30موريتانيا153
....................هايتي154
g 77g 1.06g 41g 0.8310.26........غامبيا155
....29.25741.070650.95130.72السنغال156
0.15(.)440.85180.63........إريتريا157
20.62....59.88476.998751.05رواندا158
g 57g 0.89g 25g 0.8370.55........نيجيريا159

26 ول
جد
الــ



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

اإللمام بالقراءة والكتابة 
a لدى البالغين

هدف إنمائي لأللفية  
اإللمام بالقراءة والكتابة 

a لدى الشباب

هدف إنمائي لأللفية  
صافي نسب االلتحاق 

b, c بالمدارس االبتدائية

هدف إنمائي لأللفية  
صافي نسب االلتحاق 
b, c بالمدارس الثانوية

هدف إنمائي لأللفية  
إجمالي نسب االلتحاق 

c, d بالتعليم العالي
معدل اإلناث

(% من عمر 
15 فما فوق)

2004

 معدل اإلناث
 كنسبة مئوية
من معدل الذكور

2004

معدل اإلناث
(% من عمر 
15 - 24 عاًما)

2004

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

نسبة اإلناث
(%)

f 2004

نسبة اإلناث 
e إلى الذكور

f 2004

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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26

مالحظات
بالقراءة  اإللمام  لنسب  وطنية  تقديرات  إلى  البيانات  تشير   a
تم  استقصاءات  أو  للسكان  تعدادات  في  الواردة  والكتابة 
خالف  يرد  لم  ما  و2005،   2000 عامي  بين  إجراؤها 
وتوقيت  المتبعة  المنهجية  في  لالختالفات  نظًرا  ذلك. 
مقارنات  عقد  عند  الحذر  توخي  يجب  األساسية،  البيانات 
من  مزيد  على  لالطالع  زمنية.  فترة  مدار  وعلى  البلدان  بين 
اإلنترنت:  شبكة  على  التالي  الموقع  زيارة  يرجى  التفاصيل، 

.www.uis.unesco.org
األطفال  نسبة  في  بالمدارس  االلتحاق  نسبة  صافي  يتمثل   b
الملتحقين في السن الرسمية للمرحلة التعليمية المشار إليها إلى 
نسب  صافي  يتجاوز  قد  المذكورة.  السن  في  السكان  إجمالي 

االلتحاق 100% نظًرا للتفاوت في مجموعتي البيانات.
وطنية  تقديرات  إلى  البلدان  ببعض  المتعلقة  البيانات  تشير  قد   c
األمم  لمنظمة  التابع  لإلحصاء  اليونسكو  لمعهد  تقديرات  أو 
من  مزيد  على  للحصول  والثقافة.  والعلم  للتربية  المتحدة 
اإلنترنت:  شبكة  على  التالي  الموقع  زيارة  يرجى  التفاصيل، 
من  واردة  البيانات  ألن  ونظًرا   .www.uis.unesco.org
بين  مقارنات  عقد  عند  الحذر  توخي  يجب  مختلفة،  مصادر 

البلدان.

كنسبة  عموًما  العالي  بالتعليم  االلتحاق  نسب  حساب  يتم   d
إجمالية.

يتم حسابها باعتبارها نسبة التحاق اإلناث بالمدارس إلى نسبة   e
التحاق الذكور.

في عام 2006، قام معهد اليونسكو لإلحصاء بتغيير العرف   f
ومؤشرات  التعليم  لبيانات  المرجعي  العام  ذكر  في  المتبع 
العام الميالدي الذي ينتهي فيه العام الدراسي أو المالي - من 

04/2003، على سبيل المثال، إلى 2004.
معرض  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  من  صادر  أولي  تقدير   g

لمراجعة إضافية.
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2001.  h
تشير البيانات إلى العام الدراسي 1999.  i
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2002.  j
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2000.  k
تشير البيانات إلى العام الدراسي 2003.  l

تقدير وطني.  m
تشير البيانات إلى عام بين 1995 و1999.  n

المصادر
.2006a العمودان 1 و3: معهد اليونسكو لإلحصاء

اإللمام  معدالت  بيانات  أساس  على  حسابه  تم   :2 العمود 
اليونسكو  معهد  عن  الصادرة  البالغين  لدى  والكتابة  بالقراءة 

 .2006a لإلحصاء
اإللمام  معدالت  بيانات  أساس  على  حسابه  تم   :4 العمود 
اليونسكو  معهد  عن  الصادرة  الشباب  لدى  والكتابة  بالقراءة 

 .2006a لإلحصاء
.2006c األعمدة 5 و7 و9: معهد اليونسكو لإلحصاء

األعمدة 6 و8 و10: تم حسابه على أساس بيانات المعدالت 
اليونسكو  معهد  عن  والصادرة  بالمدارس  لاللتحاق  اإلجمالية 

.2006c لإلحصاء

18.14333.757580.84g 14g 0.5110.19غينيا160
g, l 1g, l 0.70........54.26563.275أنغوال161
10.41....62.28076.294850.98جمهورية تنزانيا المتحدة162
23.34933.256720.78g, h 11g, h 0.49g, h 1g, h 0.25بنن163
38.66352.174l, m 50l, m 0.80g, j 15g, j 0.57i 3i 0.36كوت ديفوار164
n 59.8n 78n 66.2n 91801.00g 21g 0.78g, k 2g, k 0.47زامبيا165
n 54.0n 72n 70.7n 86981.05230.86(.)0.60مالوي166
............54.16763.181جمهورية الكونغو الديمقراطية167
670.9040.7810.44........موزامبيق168
10.38....52.27870.492540.89بوروندي169
440.89g 19g 0.6110.35........إثيوبيا170
12.83123.242g, l 46g, l 0.68g, l 5g, l 0.33g, h (.)g, h 0.14تشاد171
k 1k 0.19........33.55246.967جمهورية أفريقيا الوسطى172
g, h 38g, h 0.71g, h 6g, h 0.55g, h (.)g, h 0.17........غينيا - بيساو173
15.25224.865350.77g 8g 0.68g 1g 0.31بوركينا فاسو174
n 11.9n 44n 16.9n 52430.85....10.46مالي175
g, j 1g, j 0.39........24.45237.263سيراليون176
0.36(.)15.13523.244320.7150.67النيجر177

............71.78483.092البلدان النامية
............50.47261.682أقل البلدان نمًوا
............59.77480.489الدول العربية

....................شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
............89.59897.1101أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

............47.76665.379جنوب آسيا
............53.27664.086أفريقيا جنوب الصحراء

............98.79999.6100وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
....................منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

....................

....................تنمية بشرية مرتفعة
............74.48685.693تنمية بشرية متوسطة
............46.17057.582تنمية بشرية منخفضة

....................دخل مرتفع
............86.49396.299دخل متوسط
............50.26966.682دخل منخفض

..............74.48684.2العالم

عدم المساواة بين الجنسين في التعليم

ول
جد
الــ



النشاط االقتصادي لإلناث
(عمر 15 عاًما فما فوق)

a نسبة العمالة حسب النشاط االقتصادي
عاملو األسرة المساهمون(%)

(%)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الخدماتالصناعةالزراعة
المعدل
(%)

2004

الدليل
(100=1990)

2004

كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2004

الرجال
–1995
b 2004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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تنمية بشرية مرتفعة
63.1111872693388584357النرويج1
70.910587312103385545050آيسلندا2
56.11087936103087645941أستراليا3
51.914672211143983505347آيرلندا4
58.8938713113688615555السويد5
60.21048324113387646634كندا6
48.5976555213773578020اليابان7
59.61058113123287656436الواليات المتحدة8
60.11157935133684596238سويسرا9

55.8128762493186647921هولندا10
56.9988647144082533655فنلندا11
................44.112268لكسمبرغ12
43.41197213103682588515بلجيكا13
49.31147565144380526832النمسا14
59.4968425143685598614الدانمرك15
....48.2105791213348664فرنسا16
37.01036156203975555446إيطاليا17
55.01047912113688626040المملكة المتحدة18
44.21306558154281516436إسبانيا19
59.811281612123282566832نيوزيلندا20
50.41147623184480527624ألمانيا21
102790738614(.)(.)52.911274هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
7129............49.712184إسرائيل23
42.7119661815123070566832اليونان24
183181697624(.)(.)50.810166سنغافورة25
50.110668129193470578911جمهورية كوريا26
53.499801010294661435842سلوفينيا27
55.2112791412234463446535البرتغال28
53.01117445133183588119قبرص29
51.7857636285068447426الجمهورية التشيكية30
....64.6109834510296349بربادوس31
....32.5153471321367861مالطة32
................48.013856الكويت33
................44.39956بروني دار السالم34
42.1917349264271497129هنغاريا35
1123087696040(.)52.213668األرجنتين36
47.984781919184063406040بولندا37
5446............36.411351شيلي38
................29.210433البحرين39
52.28180410234273485050إستونيا40
51.887811220213467456238ليتوانيا41
51.9877648264871447426سلوفاكيا42
55.71227126143285626437أوروغواي43
44.796741516213763477327كرواتيا44
49.178771218163572475645التفيا45
................35.712140قطر46
......................سيشيل47
43.713354422152780515050كوستاريكا48
....914368655(.)37.414941اإلمارات العربية المتحدة49
................43.811259كوبا50
......................سانت كيتس ونيفس51
....64.510591165249369جزر البهاما52
39.911549624222872485149المكسيك53

. . . وتحقيق المساواة لجميع النساء والرجال27

عدم المساواة بين الجنسين في األنشطة االقتصادية

ول
جد
الــ



النشاط االقتصادي لإلناث
(عمر 15 عاًما فما فوق)

a نسبة العمالة حسب النشاط االقتصادي
عاملو األسرة المساهمون(%)

(%)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الخدماتالصناعةالزراعة
المعدل
(%)

2004

الدليل
(100=1990)

2004

كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2004

الرجال
–1995
b 2004

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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6535............41.97079بلغاريا54
................46.312662تونغا55
................21.914527عمان56
46.611261311133684537228ترينيداد وتوباغو57
49.912963629102085514258بنما58
......................أنتيغوا وبربودا59
50.795804540223033307030رومانيا60
46.1105561421293457457129ماليزيا61
................57.99685البوسنة والهرسك62
42.2101531315433945467525موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
................30.816139الجماهيرية العربية الليبية64
54.3908081523366949722االتحاد الروسي65
................40.98563جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
................52.58782بيالروس67
1431102472405149......دومينيكا68
56.3127701624102774495545البرازيل69
60.513375733171976486040كولومبيا70
53.4113671627142471496832سانت لوسيا71
....55.91486721512288657جمهورية فنزويال البوليفارية72
................49.48569ألبانيا73
65.487814850172035306436تايلند74
................39.610151ساموا (الغربية)75
................17.311622المملكة العربية السعودية76
49.987791722223955335050أوكرانيا77
................31.710040لبنان78
5446............65.010687كازاخستان79
................48.16779أرمينيا80
................69.29584الصين81
58.212471611102484656634بيرو82
58.918172410163079606733إكوادور83
53.8114652545121863375644الفلبين84
....101712327746......غرينادا85
................27.015335األردن86
................27.913437تونس87
................53.512067سانت فنسنت وجزر غرينادين88
33.191522812297644555سورينام89
................51.410563فيجي90
....64.212476203910216940باراغواي91
27.881365624152829486733تركيا92
35.078454938222327377030سري النكا93
45.512555221172681532377الجمهورية الدومينيكية94
42.413352637121981443268بليز95
4654............37.217350جمهورية إيران اإلسالمية96
51.17467535361241356535جورجيا97
46.122964518241639555743ملديف98
....59.6948143377145049أذربيجان99

10.311215269113262585248األراضي الفلسطينية المحتلة100
46.79261434222574424159السلفادور101
2971............34.815444الجزائر102
................43.311953غيانا103
54.88473103092681457723جامايكا104
................60.49483تركمانستان105
................34.18244الرأس األخضر106

عدم المساواة بين الجنسين في األنشطة االقتصادية27
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النشاط االقتصادي لإلناث
(عمر 15 عاًما فما فوق)

a نسبة العمالة حسب النشاط االقتصادي
عاملو األسرة المساهمون(%)

(%)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الخدماتالصناعةالزراعة
المعدل
(%)

2004

الدليل
(100=1990)

2004

كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2004

الرجال
–1995
b 2004

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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................38.013344الجمهورية العربية السورية107
................50.710160إندونيسيا108
7129............72.49893فيتنام109
55.19474535281438346535قيرغيزستان110
20.17628392772554484060مصر111
................35.510041نيكاراغوا112
................56.29478أوزبكستان113
56.692815052101840317525جمهورية مولدوفا114
62.11287436143982556337بوليفيا115
7030............53.99766منغوليا116
2575............52.215659هندوراس117
33.7115411850231856273961غواتيماال118
................79.310090فانواتو119
................50.510556غينيا االستوائية120
46.48559912143375506238جنوب أفريقيا121
................46.58974طاجيكستان122
26.71093366403254631981المغرب123
................61.59975غابون124
47.09674293371763495941ناميبيا125
................34.09441الهند126
................29.68040سان تومي وبرينسيبي127
................54.49766جزر سليمان128
6436............74.49693كمبوديا129
................68.29979ميانمار130
45.780671722142667513664بوتسوانا131
................57.89266جزر القمر132
................54.010167جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
32.011538734492018363367باكستان134
................44.312755بوتان135
................70.59294غانا136
52.98461775391112305842بنغالديش137
................49.710363نيبال138
................71.810097بابوا غينيا الجديدة139
................56.49865الكونغو140
................23.78633السودان141
................53.510766تيمور - ليشته142
6337............78.910092مدغشقر143
7327............51.89364الكاميرون144
................79.79992أوغندا145
................31.58343سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
................50.59456توغو147
................53.19564جيبوتي148
................46.38264ليسوتو149
29.41073988433149432674اليمن150
................64.29277زمبابوي151
....69.39378162010237557كينيا152
................54.39765موريتانيا153
....55.2966737636155723هايتي154
................59.39569غامبيا155
................56.59268السنغال156
................58.29565إريتريا157
5347............80.49495رواندا158
....45.695542411308767نيجيريا159

27 ول
جد
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النشاط االقتصادي لإلناث
(عمر 15 عاًما فما فوق)

a نسبة العمالة حسب النشاط االقتصادي
عاملو األسرة المساهمون(%)

(%)

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الخدماتالصناعةالزراعة
المعدل
(%)

2004

الدليل
(100=1990)

2004

كنسبة مئوية 
من معدل الذكور

2004

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2003

الرجال
–1995
b 2003

النساء
–1995
b 2004

الرجال
–1995
b 2004

ت التنمية البشرية
مؤشرا

2006 للعام  البشرية  التنمية  تقرير   378  

27

المصادر
.2005a العمود 1: منظمة العمل الدولية

العمودان 2 و3: تم حسابهما على أساس البيانات المتعلقة 
عن  والصادرة  اقتصادًيا  الناشطين  األشخاص  بمعدالت 

.2005a منظمة العمل الدولية
 .2005b األعمدة 4–9: منظمة العمل الدولية

العمودان 10 و11: تم حسابهما على أساس البيانات المتعلقة 
بعاملي األسرة المساهمين في األنشطة والصادرة عن منظمة 

.2006b العمل الدولية

مالحظات
عقد  عند  الحذر  توخي  يجب  البيانات،  لمحدودية  نتيجة   
فترة  مدار  وعلى  البلدان  بين  العمالة  إلحصاءات  مقارنات 
منظمة  انظر  التفاصيل،  من  مزيد  على  للحصول  زمنية. 

.2006b ،2005b ،2005a العمل الدولية
النشاط  حسب  للعمالة  المئوية  النسب  إجمالي  يصل  ال  a  قد 
االقتصادي إلى 100 نظًرا لتقريب األرقام أو إغفال أنشطة 

غير مصنفة.
الزمنية  الفترة  خالل  متاح  عام  آخر  إلى  البيانات  b  تشير 

المحددة.

................79.410090غينيا160
................73.810081أنغوال161
................86.09795جمهورية تنزانيا المتحدة162
................54.09363بنن163
................39.09044كوت ديفوار164
................66.110073زامبيا165
4357............85.210095مالوي166
................61.210168جمهورية الكونغو الديمقراطية167
................84.796102موزامبيق168
................91.810199بوروندي169
5941............70.99879إثيوبيا170
................65.510284تشاد171
................70.49979جمهورية أفريقيا الوسطى172
................60.910566غينيا - بيساو173
................77.610187بوركينا فاسو174
................72.410085مالي175
................56.010560سيراليون176
................71.210175النيجر177

................52.49764البلدان النامية
................61.89572أقل البلدان نمًوا
................26.410534الدول العربية

................65.49679شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
................51.412564أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

................36.09644جنوب آسيا
................63.09673أفريقيا جنوب الصحراء

................52.48979وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
................50.110471منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ذات الداخل المرتفع

52.710675................

................50.810572تنمية بشرية مرتفعة
................52.39565تنمية بشرية متوسطة
................62.69772تنمية بشرية منخفضة

................52.010674دخل مرتفع
................57.19772دخل متوسط
................45.79655دخل منخفض

................52.59867العالم

عدم المساواة بين الجنسين في األنشطة االقتصادية

ول
جد
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aالعام

إجمالي وقت العمل
(بالساعات والدقائق في اليوم)

وقت العمل 
لإلناث

(% من وقت 
العمل للذكور)

تخصيص الوقت
(%)

الوقت الذي يقضيه الرجال فيالوقت الذي تقضيه النساء فيإجمالي وقت العمل

األنشطة 
b السوقية

األنشطة غير 
السوقية

األنشطة 
b السوقية

األنشطة غير 
السوقية

األنشطة 
b السوقية

األنشطة غير 
السوقية الرجالالنساء

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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بلدان نامية مختارة
مناطق حضرية

19836:395:56112495124767723كولومبيا
19926:386:06109604035658614إندونيسيا

19869:509:32103465441597921كينيا
19789:399:14105584225756733نيبال

c 20027:206:56115495133676832أوروغواي
19837:206:56106594130708713جمهورية فنزويال البوليفارية

مناطق ريفية
19909:058:16110524835657030بنغالديش
197711:189:39117594137638416غواتيماال

198811:168:20135564442587624كينيا
197810:419:07117564446546733نيبال

197811:329:46118594152486634مرتفعات
197810:498:54122564448526535جبال

19789:438:40112524837637030تالل ريفية
19759:067:32121732729718416–77الفلبين

على الصعيد الوطني 
c 19987:555:30144693159418119بنن

d 20007:376:3111761393565928الهند
c 20017:156:24113683251496733مدغشقر

c 20036:336:09107544630708020موريشيوس
d 20009:058:21109613949517525منغوليا

d 20005:324:33122514935657030جنوب أفريقيا
e بلدان مختارة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

19977:156:58104465430706238أستراليا 
f 19927:186:33111495131697129النمسا

19987:007:0998534741596535كندا 
f 19877:297:3898683258427921الدانمرك

f 19877:106:50105514939616436–88فنلندا
19996:316:03108465433676040فرنسا 

f 19917:207:21100445630706139–92ألمانيا
19997:127:2597514941596040هنغاريا 

f 19916:156:1799514929717426–92إسرائيل
f 19887:506:07128455522787723–89إيطاليا
19966:336:0310866344357937اليابان 

19997:116:13116643645558812جمهورية كوريا 
19968:558:01111465435655842التفيا 

c 20028:106:25127465423777822المكسيك
19955:085:1598485227736931هولندا 

19997:006:57101465432686040نيوزيلندا 
f 19907:256:52108505038626436–91النرويج

f 19856:536:51100514937636832المملكة المتحدة
f 19857:337:08106505037636337الواليات المتحدة

مالحظات
حول  االستقصاءات  إلى  مستندة  تقديرات  البيانات  تمثل   
جمع  أيًضا  وتم  النشر.  وقت  في  والمتاحة  الوقت،  استخدام 
البيانات المتعلقة باستخدام الوقت في بلدان أخرى، بما في ذلك 
تشاد وكوبا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور وجمهورية الو 
ونيجيريا  ونيكاراغوا  والمغرب  ومالي  الشعبية  الديمقراطية 

وعمان وتايلند وفيتنام.
ال تتماثل االستقصاءات التي ُأجريت قبل عام 1993 تماثًال   a

تاًما مع تلك التي ُأجريت في األعوام الالحقة.

السوق  متطلبات  على  القائمة  اإلنتاج  أنشطة  إلى  تشير   b
للحسابات  المنقح  المتحدة  األمم  نظام  في  تعريفها  يرد  كما 

الوطنية لعام 1993.
.Charmes 2006  c

بشكل  السوقية  وغير  السوقية  األنشطة  تصنيفات  تستند  ال   d
الوطنية  للحسابات  المنقح  المتحدة  األمم  نظام  إلى  صارم 
لعام 1993، لذا يجب توخي الحذر عند عقد مقارنات بين 

البلدان أو المناطق.

يشتمل أيًضا على إسرائيل والتفيا مع أنهما ليستا عضوين   e
في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

Goldschmidt-Clermont and Pagnossin-  f
.Aligisakis 1995

المصادر 
كل األعمدة: للمناطق الحضرية والريفية في البلدان النامية 
في  الوطنية  وللدراسات  Harvey 1995؛  المختارة، 
وللبلدان  2002؛  المتحدة  األمم  المختارة،  النامية  البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

والتفيا، Harvey 2001، ما لم يرد خالف ذلك.

. . . وتحقيق المساواة لجميع النساء والرجال28

نوع الجنس والعمل وتخصيص الوقت

ول
جد
الــ



a عام انتخاب (خ) عام حصول النساء على حق
أول امرأة أو تعيينها 
(ع) في البرلمان

النساء في الحكومات 
على المستوى الوزاري

b (من اإلجمالي %)
2005

هدف إنمائي لأللفية
المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء

c (من اإلجمالي %)

مجلس النواب أو المجلس الواحد
مجلس الشيوخ 
أو األعيان
2006 الترشح لالنتخاباتالتصويت 19902006الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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تنمية بشرية مرتفعة
—191144.43637.9 (ع)1907, 19131913النرويج1
—192227.32133.3 (خ)1915, 19151920, 1920آيسلندا2
194320.0624.735.5 (خ)1902, 19021962, 1962أستراليا3
191821.4813.316.7 (خ)1918, 19181928, 1928آيرلندا4
—192152.43845.3 (خ)1919, 19191921, 1921السويد5
192123.11320.835.0 (خ)1920, 19171960, 1960كندا6
194612.519.014.0 (خ)1945, 19451947, 1947اليابان7
191714.3715.214.0 (خ)1920d 1788, 1965الواليات المتحدة8
197114.31425.023.9 (خ)19711971سويسرا9

191836.02136.729.3 (خ)19191917هولندا10
—190747.13237.5 (خ)19061906فنلندا11
—191914.31323.3 (خ)19191919لكسمبرغ12
192121.4934.738.0 (ع)19191921, 1948بلجيكا13
191935.31233.927.4 (خ)19181918النمسا14
—191833.33136.9 (خ)19151915الدانمرك15
194517.6712.216.9 (خ)19441944فرنسا16
19468.31317.313.7 (خ)19451945إيطاليا17
191828.6619.717.5 (خ)1918, 19181928, 1928المملكة المتحدة18
193150.01536.023.2 (خ)19311931إسبانيا19
—193323.11432.2 (خ)18931919نيوزيلندا20
31.818.8..191946.2 (خ)19181918ألمانيا21
.......... ....هونغ كونغ، الصين (منطقة إدارية خاصة)22
—194916.7714.2 (خ)19481948إسرائيل23
—19525.6713.0 (خ)19521952اليونان24
—19630518.9 (خ)19471947سنغافورة25
—19485.6213.4 (خ)19481948جمهورية كوريا26
12.27.5..19926.3 (خ) 19461946eسلوفينيا27
—193416.7821.3 (خ)+(ع)1931, 19311976, 1976البرتغال28
—19630214.3 (خ)19601960قبرص29
17.012.3..199211.1 (خ) 19201920eالجمهورية التشيكية30
196629.4413.323.8 (ع)19501950بربادوس31
—196615.439.2 (خ)19471947مالطة32
—1.5..20050 (ع)20052005الكويت33
.. 9.1f ..f ..f———بروني دار السالم34
—194511.82110.4 (خ)1918, 19181945, 1945هنغاريا35
19518.3635.041.7 (خ)19471947األرجنتين36
19195.91420.413.0 (خ)19181918بولندا37
15.05.3..195116.7 (خ)19491949شيلي38
0.015.0..20028.7 (ع)1973, 19732002, 2002البحرين39
—18.8..191915.4 (خ)19181918إستونيا40
—22.0..192015.4 (ع)19191919ليتوانيا41
—16.7..19920 (خ) 19201920eسلوفاكيا42
19420611.19.7 (خ)19321932أوروغواي43
—21.7..199233.3 (خ) 19451945eكرواتيا44
—21.0..23.5..19181918التفيا45
—g 2,003....7.7..0.0قطر46
—197612.51629.4 (خ)+(ع)19481948سيشيل47
—195325.01138.6 (خ)19491949كوستاريكا48
—5.600.0———اإلمارات العربية المتحدة49
—194016.23436.0 (خ)19341934كوبا50
—1984070.0 (خ)19511951سانت كيتس ونيفس51
197726.7420.043.8 (ع)1961, 19611964, 1964جزر البهاما52
19529.41225.821.9 (ع)19471953المكسيك53

. . . وتحقيق المساواة لجميع النساء والرجال29

المشاركة السياسية للنساء
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a عام انتخاب (خ) عام حصول النساء على حق
أول امرأة أو تعيينها 
(ع) في البرلمان

النساء في الحكومات 
على المستوى الوزاري

b (من اإلجمالي %)
2005

هدف إنمائي لأللفية
المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء

c (من اإلجمالي %)

مجلس النواب أو المجلس الواحد
مجلس الشيوخ 
أو األعيان
2006 الترشح لالنتخاباتالتصويت 19902006الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

رية
بش
 ال
مية
لتن
ت ا

را
ؤش
م
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—194523.82122.1 (خ)19371945, 1945بلغاريا54
—03.3..1993 (خ)19601960تونغا55
2.415.5..10.0..1994, 19942003, 2003عمان56
196218.21719.432.3 (خ)+(ع)19461946ترينيداد وتوباغو57
—194614.3816.7 (خ)1941, 19411946, 1946بنما58
198415.4010.517.6 (ع)19511951أنتيغوا وبربودا59
194612.53411.29.5 (خ)1929, 19291946, 1946رومانيا60
19599.159.125.7 (خ)19571957ماليزيا61
16.70.0..199011.1 (خ) 19461946eالبوسنة والهرسك62
—19758.0717.1 (خ)19561956موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
—4.7......19641964الجماهيرية العربية الليبية64
9.83.4..19930 (خ) 19181918eاالتحاد الروسي65
—19.2..199016.7 (خ) 19461946eجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
29.131.0..199010.0 (خ) 19191919eبيالروس67
—198001012.9 (خ)19511951دومينيكا68
193311.458.612.3 (خ)19321932البرازيل69
195435.75h 12.0h 8.8 (ع)19541954كولومبيا70
19798.305.636.4 (ع)19511951سانت لوسيا71
—194813.61018.0 (خ)19461946جمهورية فنزويال البوليفارية72
—19455.3297.1 (خ)19201920ألبانيا73
19477.7310.810.5 (ع)19321932تايلند74
—19767.704.1 (ع)1948, 19481990, 1990ساموا (الغربية)75
—0.0..0———المملكة العربية السعودية76
—7.1..19905.6 (خ) 19191919eأوكرانيا77
—1952195219636.904.7لبنان78
10.45.1..199017.6 (خ) 1924e, 19241993, 1993كازاخستان79
—19900365.3 (خ) 19181918eأرمينيا80
—19546.32120.3 (خ)19491949الصين81
—195611.8629 (خ)19551955بيرو82
—195614.3516.0 (خ)19291929إكوادور83
194125.0915.716.7 (خ)19371937الفلبين84
26.730.8..197640.0 (خ)+(ع)19511951غرينادا85
198910.705.512.7 (ع)19741974األردن86
19597.1422.813.4 (خ)19591959تونس87
—197920.01018.2 (خ)19511951سانت فنسنت وجزر غرينادين88
—196311.8825.5 (خ)19481948سورينام89
11.312.5..19709.1 (ع)19631963فيجي90
196330.8610.08.9 (خ)19611961باراغواي91
—19354.314.4 (ع)19301934تركيا92
—194710.354.9 (خ)19311931سري النكا93
194214.38h 17.3h 6.3 (خ)19421942الجمهورية الدومينيكية94
19846.306.725.0 (خ)+(ع)19541954بليز95
—19636.724.1 (خ)+(ع)19631963جمهورية إيران اإلسالمية96
—9.4..199222.2 (خ) 1918e, 19181921, 1921جورجيا97
—197911.8612.0 (خ)19321932ملديف98
—12.3..199015.0 (خ) 19181918eأذربيجان99

..............األراضي الفلسطينية المحتلة100
—196135.31216.7 (خ)19391961السلفادور101
196210.526.22.8 (ع)19441962, 1962الجزائر102
—195322.23730.8 (خ)19531945غيانا103
194417.6511.719.0 (خ)19441944جامايكا104
—19909.52616.0 (خ) 19271927eتركمانستان105
—197518.81215.3 (خ)19751975الرأس األخضر106
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مؤشرا
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—19736.3912.0 (خ)19491953, 1953الجمهورية العربية السورية107
—195010.81211.3 (ع)19451945إندونيسيا108
—194611.51827.3 (خ)19461946فيتنام109
—0.0..199012.5 (خ) 19181918eقيرغيزستان110
19575.942.06.8 (خ)19561956مصر111
—197214.31520.7 (خ)19551955نيكاراغوا112
17.515.0..19903.6 (خ) 19381938eأوزبكستان113
—21.8..199011.1 (خ)1924, 19241993, 1993جمهورية مولدوفا114
19666.7916.93.7 (خ)1938, 19381952, 1952بوليفيا115
—19515.9256.6 (خ)19241924منغوليا116
—195714.31023.4 (خ)19551955هندوراس117
—195625.078.2 (خ)1946, 19461965غواتيماال118
—19878.343.8 (خ)1975, 19751980, 1980فانواتو119
—19684.51318.0 (خ)19631963غينيا االستوائية120
193341.4332.8i 33.3 (خ)1930, 19301994, 1994جنوب أفريقيا121
17.523.5..19903.1 (خ) 19241924eطاجيكستان122
19935.9010.81.1 (خ)19631963المغرب123
196111.8139.215.4 (خ)19561956غابون124
198919.0726.926.9 (خ)19891989ناميبيا125
19523.458.311.2 (خ)1935, 19351950, 1950الهند126
—197514.3127.3 (خ)19751975سان تومي وبرينسيبي127
—1993000.0 (خ)19741974جزر سليمان128
9.814.8..19587.1 (خ)19551955كمبوديا129
.. j ..j ..j..1947 (خ)19351946ميانمار130
—197926.7511.1 (خ)19651965بوتسوانا131
—03.0..1993 (خ)19561956جزر القمر132
—19580622.9 (خ)19581958جمهورية الو الديمقراطية الشعبية133
19735.61021.317.0 (خ) e 1935, 1947 1935, 1947باكستان134
—1975029.3 (خ)19531953بوتان135
—10.9..19541954196011.8غانا136
—19738.310k 14.8 (خ)1935, 19351972, 1972بنغالديش137
19527.465.916.7 (ع)19511951نيبال138
—00.9..1977 (خ)19641963بابوا غينيا الجديدة139
196314.7148.513.3 (خ)19471963, 1961الكونغو140
14.74.0..19642.6 (خ)19641964السودان141
—l 25.3..22.2......تيمور - ليشته142
19655.976.911.1 (خ)19591959مدغشقر143
—196011.1148.9 (خ)19461946الكاميرون144
—196223.412m 28.8 (خ)19621962أوغندا145
197213.3410.830.0 (خ)+(ع)19681968سوازيلند146

تنمية بشرية منخفضة
—196120.058.6 (خ)19451945توغو147
—20035.3010.8 (خ)19461986جيبوتي148
11.736.4..196527.8 (ع)19651965ليسوتو149
19902.940.31.8 (خ) 1967e, 19671970, 1970اليمن150
198014.71116.031.8 (خ)+(ع)1919, 19191978, 1957زمبابوي151
—196910.317.3 (خ)+(ع)1919, 19191963, 1963كينيا152
.. n ..n..19759.1 (خ)19611961موريتانيا153
m 4.013.8..196125.0 (خ)19571957هايتي154
—198220.0813.2 (خ)19601960غامبيا155
—196320.61319.2 (خ)19451945السنغال156
—22.0..199417.6 (خ)19551955إريتريا157
198135.71748.834.6 (خ)19611961رواندا158
6.43.7..10.0..19581958نيجيريا159

المشاركة السياسية للنساء 29 ول
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b (من اإلجمالي %)
2005

هدف إنمائي لأللفية
المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء

c (من اإلجمالي %)

مجلس النواب أو المجلس الواحد
مجلس الشيوخ 
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مالحظات
تشير البيانات إلى العام الذي تم فيه االعتراف بحق المرأة   a
في التصويت أو الترشيح لالنتخابات الوطنية بشكل شامل 
الجدول  يعرض  وحيثما  الرجل.  مع  المساواة  قدم  وعلى 
بحق  الجزئي  االعتراف  إلى  األول  العام  يشير  عامين، 
بعض  وفي  لالنتخابات.  الترشيح  أو  التصويت  في  المرأة 
البلدان، ُمنحت المرأة حق التصويت أو الترشح لالنتخابات 
المحلية قبل الحصول على هذه الحقوق لالنتخابات الوطنية. 
الترشح  حقوق  حول  بيانات  أية  الجدول  هذا  يشمل  وال 

لالنتخابات المحلية.
ترد هذه البيانات كما هي مدّونة في 1 يناير/ كانون الثاني   b
الوزراء  رؤساء  نواب  على  اإلجمالي  ويشتمل   .2005
الذين  الوزراء  رؤساء  على  أيًضا  يشتمل  كما  والوزراء. 
الرؤساء  نواب  مناصب  وكذلك  وزراية  حقائب  يحملون 
ورؤساء اإلدارات أو الهيئات على المستوى الوزاري عند 

أداء وظيفة وزارية في الهيكل الحكومي. 
ترد هذه البيانات كما هي مدّونة في 31 مايو/ آيار 2006،   c
باالستناد  المئوية  النسبة  حساب  تم  ذلك.  خالف  يرد  لم  ما 
إلى العدد اإلجمالي للمقاعد المشغولة في البرلمان في ذلك 

الوقت.

ال تتوفر أية معلومات حول العام الذي منحت فيه كل النساء   d
يورد  ال  الدستور  فإن  ذلك،  ومع  لالنتخابات.  الترشح  حق 

ذكر نوع الجنس فيما يتعلق بهذا الحق.
النظام  إطار  في  النساء  فيه  انتخبت  الذي  العام  إلى  يشير   e

البرلماني الحالي.
ال يوجد برلمان في بروني دار السالم في الوقت الحالي.  f

تم   ،2003 عام  في  عليه  الموافق  الجديد  للدستور  طبقًًا   g
أية  إجراء  يتم  لم  اآلن  وحتى  التصويت.  حق  المرأة  منح 

انتخابات. 
مارس/آذار   1 في  مدّونة  هي  كما  المعلومات  هذه  ترد   h

.2005
ال يشتمل على بيانات األعضاء الخاصين الستة والثالثين   i
الذي ُيعينون بالتناوب لغرض معين. وقد تم بالتالي حساب 
األربعة  البرلمانية  المقاعد  أساس  على  الواردة  النسب 

والخمسين الدائمة. 
له  ُيسمح  ولم  عام 1990  المنتخب  البرلمان  دعوة  تتم  لم   j
إلى  نفيهم  أو  أعضائه  من  العديد  اعتقال  تم  كما  باالنعقاد، 

خارج البالد.
من  البرلمانية  المقاعد  عدد  زيادة  تمت   ،2004 عام  في   k
تم  إضافًيا  مقعًدا  على 45  عالوة  مقعًدا،  إلى 345   300

حجزها للنساء وشغلها في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/
تشرين األول من عام 2005.

أغسطس/ آب  في 30  أجريت  التي  االنتخابات  هدف  تمثل   l
لتيمور -  التأسيسية  الجمعية  أعضاء  انتخاب  في   2001
في  الوطني  البرلمان  الهيئة  هذه  أصبحت  ولقد  ليشته. 
20 مايو/ آيار 2002، وهو يوم استقالل البالد، دون إجراء 

انتخابات جديدة.
.2006a االتحاد البرلماني الدولي  m

تم حل البرلمان عقب اإلطاحة بنظام الحكم في أغسطس/آب   n
من عام 2005.

جداول  في  متضمنة  غير  المتحدة  األمم  في  أعضاء  دول   o
المؤشرات الرئيسية. 

في  مستقلتين  دولتين  إلى  األسود  والجبل  صربيا  انفصلت   p
يونيو/ حزيران 2006. ُمنحت المرأة حق التصويت والترشح 
والجبل  صربيا  كانت  عندما   ،1946 عام  في  لالنتخابات 

األسود جزًءا من يوغوسالفيا السابقة.

المصادر
.2006b األعمدة 1–3: االتحاد البرلماني الدولي

العمود 4: االتحاد البرلماني الدولي 2005. 
بيانات  إلى  استناًدا   ،2006c المتحدة  األمم   :5 العمود 

صادرة عن االتحاد البرلماني الدولي.
.2006c العمودان 6 و7: االتحاد البرلماني الدولي

—19.3..196315.4 (خ)19581958غينيا160
—19805.71515.0 (خ)19751975أنغوال161
—30.4..15.4..19591959جمهورية تنزانيا المتحدة162
—197919.037.2 (خ)19561956بنن163
—196517.168.5 (خ)19521952كوت ديفوار164
—196425.0712.7 (خ)+(ع)19621962زامبيا165
—196414.31013.6 (خ)19611961مالوي166
197012.5512.02.5 (خ)19671970جمهورية الكونغو الديمقراطية167
—197713.01634.8 (خ)19751975موزامبيق168
30.534.7..198210.7 (خ)19611961بوروندي169
21.918.8..19575.9 (خ)19551955إثيوبيا170
—6.5..196211.5 (خ)19581958تشاد171
—198710.0410.5 (خ)19861986جمهورية أفريقيا الوسطى172
—197237.52014.0 (ع)19771977غينيا - بيساو173
—11.7..197814.8 (خ)19581958بوركينا فاسو174
—10.2..195918.5 (خ)19561956مالي175
—14.5..13.0..19611961سيراليون176
—198923.1512.4 (خ)19481948النيجر177

oأخرى
196510.0427.322.5 (خ)19631963أفغانستان
—28.6..199333.3 (خ)19701973أندورا
—198018.81125.5 (خ)19801980العراق

—1990004.8 (خ)19671967كيريباتي
—2120.1..1948 (خ)19461946جمهورية كوريا الديموقراطية

12.516.7..13.6..19461946ليبريا
—198620.0424.0 (خ)19841984ليختنشتاين

—3.0..19910 (خ)19791979جزر مارشال
—0.0......19791979واليات ميكرونيزيا الموحدة

—196301120.8 (خ)19621962موناكو
—p ..p ........12.5الجبل األسود

—1986060.0 (خ)19681968ناورو
0.00.0..12.5..19791979باالو

—197412.51216.7 (خ)19591973سان مارينو
—p ..p ........12.0صربيا

—47.8..1979 (خ)19561956الصومال
—1989080.0 (خ)19671967توفالو
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االتفاقية الدولية لمنع 
جريمة اإلبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها
1948

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

1965

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية 

والسياسية
1966

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

1966

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

1979

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة

1984
اتفاقية حقوق الطفل

1989

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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تنمية بشرية مرتفعة
النرويج1
آيسلندا2
أستراليا3
آيرلندا4
السويد5
كندا6
اليابان7
الواليات المتحدة8
سويسرا9

هولندا10
فنلندا11
لكسمبرغ12
بلجيكا13
النمسا14
الدانمرك15
فرنسا16
إيطاليا17
المملكة المتحدة18
إسبانيا19
نيوزيلندا20
ألمانيا21
إسرائيل23
اليونان24
سنغافورة25
جمهورية كوريا26
سلوفينيا27
البرتغال28
قبرص29
الجمهورية التشيكية30
بربادوس31
مالطة32
الكويت33
بروني دار السالم34
هنغاريا35
األرجنتين36
بولندا37
شيلي38
البحرين39
إستونيا40
ليتوانيا41
سلوفاكيا42
أوروغواي43
كرواتيا44
التفيا45
قطر46
سيشيل47
كوستاريكا48
اإلمارات العربية المتحدة49
كوبا50
سانت كيتس ونيفس51
جزر البهاما52
المكسيك53
بلغاريا54

آليات حقوق اإلنسان والحقوق العمالية

حالة اآلليات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسانحالة اآلليات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان

ول
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االتفاقية الدولية لمنع 
جريمة اإلبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها
1948

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

1965

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية 

والسياسية
1966

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

1966

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

1979

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة

1984
اتفاقية حقوق الطفل

1989
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تونغا55
عمان56
ترينيداد وتوباغو57
بنما58
أنتيغوا وبربودا59
رومانيا60
ماليزيا61
البوسنة والهرسك62
موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
الجماهيرية العربية الليبية64
االتحاد الروسي65
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة66
بيالروس67
دومينيكا68
البرازيل69
كولومبيا70
سانت لوسيا71
جمهورية فنزويال البوليفارية72
ألبانيا73
تايلند74
ساموا (الغربية)75
المملكة العربية السعودية76
أوكرانيا77
لبنان78
كازاخستان79
أرمينيا80
الصين81
بيرو82
إكوادور83
الفلبين84
غرينادا85
األردن86
تونس87
سانت فنسنت وجزر غرينادين88
سورينام89
فيجي90
باراغواي91
تركيا92
سري النكا93
الجمهورية الدومينيكية94
بليز95
جمهورية إيران اإلسالمية96
جورجيا97
ملديف98
أذربيجان99
السلفادور101
الجزائر102
غيانا103
جامايكا104
تركمانستان105
الرأس األخضر106
الجمهورية العربية السورية107
إندونيسيا108
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االتفاقية الدولية لمنع 
جريمة اإلبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها
1948

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

1965

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية 

والسياسية
1966

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

1966

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

1979

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة

1984
اتفاقية حقوق الطفل

1989

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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فيتنام109
قيرغيزستان110
مصر111
نيكاراغوا112
أوزبكستان113
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االتفاقية الدولية لمنع 
جريمة اإلبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها
1948

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

1965

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية 

والسياسية
1966

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

1966

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

1979

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة

1984
اتفاقية حقوق الطفل

1989
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   تصديق أو انضمام أو خالفة.

  توقيعات لم يعقبها تصديق حتى اآلن.

مالحظات
على  صّدقت  أو  وقعت  التي  البلدان  على  الجدول  يشتمل   
اإلنسان.  لحقوق  السبع  اآلليات  من  األقل  من  واحدة  آلية 
وترد هذه المعلومات كما هي مدّونة في 28 أغسطس/آب 

.2006
هذه هي البلدان أو المناطق التي قامت إلى جانب البلدان أو   a
المناطق الـ 177 الواردة في جداول المؤشرات الرئيسية 
بالتوقيع أو التصديق على آلية واحدة على األقل من اآلليات 

السبع للحقوق العمالية.
يشير إلى تصديق أو انضمام أو خالفة.  b

عقب انفصال صربيا والجبل األسود إلى دولتين منفصلتين   c
إجراءات  كافة  تزال  ال   ،2006 يونيو/حزيران  في 
النفاذ  سارية  التوقيع)  أو  التصديق  قبيل  (من  المعاهدات 
أغسطس/آب   28 وحتى  صربيا.  لجمهورية  بالنسبة 
من  إخطاًرا  المتحدة  لألمم  العام  األمين  يتلَق  لم   ،2006
المذكورة  بالمعاهدات  يتعلق  فيما  األسود  الجبل  جمهورية 

في هذا الجدول، ما لم يرد خالف ذلك.

المصادر
.2006d كل األعمدة: األمم المتحدة

جمهورية تنزانيا المتحدة162
بنن163
كوت ديفوار164
زامبيا165
مالوي166
جمهورية الكونغو الديمقراطية167
موزامبيق168
بوروندي169
إثيوبيا170
تشاد171
جمهورية أفريقيا الوسطى172
غينيا - بيساو173
بوركينا فاسو174
مالي175
سيراليون176
النيجر177

a أخرى
أفغانستان
أندورا
العراق

كيريباتي
جمهورية كوريا الديموقراطية

ليبريا
ليختنشتاين

جزر مارشال
واليات ميكرونيزيا الموحدة

موناكو
c الجبل األسود

ناورو
باالو

سان مارينو
c صربيا
الصومال
توفالو

b138170156153183141192إجمالي الدول األطراف
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إلغاء عمل األطفالالقضاء على التمييز في العمالة والمهنالقضاء على العمل القسري والسخرةالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
a 87 اتفاقيةb 98 اتفاقيةc 29 اتفاقيةd 105 اتفاقيةe 100 اتفاقيةf 111 اتفاقيةg 138 اتفاقيةh 182 اتفاقية

ت التنمية البشرية
مؤشرا
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آيسلندا2
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هولندا10
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سلوفينيا27
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قبرص29
الجمهورية التشيكية30
بربادوس31
مالطة32
الكويت33
بروني دار السالم34
هنغاريا35
األرجنتين36
بولندا37
شيلي38
البحرين39
إستونيا40
ليتوانيا41
سلوفاكيا42
أوروغواي43
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اإلمارات العربية المتحدة49
كوبا50
سانت كيتس ونيفس51
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المكسيك53
بلغاريا54

حالة االتفاقيات المتعلقة بالحقوق العمالية األساسية31

آليات حقوق اإلنسان والحقوق العمالية
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تونغا55
عمان56
ترينيداد وتوباغو57
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ماليزيا61
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موريشيوس63

تنمية بشرية متوسطة
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غيانا103
جامايكا104
تركمانستان105
الرأس األخضر106
الجمهورية العربية السورية107
إندونيسيا108
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اتفاقية تم التصديق عليها.   
اتفاقية تم التنصل منها.   

مالحظات
المتحدة.  األمم  في  األعضاء  الدول  على  الجدول  يشتمل   
وترد هذه المعلومات كما هي مدّونة في 28 أغسطس/آب 

.2006
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (1948).  a
اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (1949).  b

اتفاقية السخرة (1930).  c
اتفاقية إلغاء السخرة (1957).  d

اتفاقية المساواة في األجر (1951).  e
اتفاقية التمييز في العمالة والمهن (1958).  f

اتفاقية الحد األدنى للسن (1973).  g

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال (1999).  h
جانب  إلى  تنتسب،  التي  المناطق  أو  البلدان  هي  هذه   i
البلدان أو المناطق الـ 177 الواردة في جداول المؤشرات 

الرئيسية، إلى عضوية منظمة العمل الدولية.
عقب انفصال صربيا والجبل األسود إلى دولتين منفصلتين   j
في يونيو/ حزيران 2006، ال تزال كافة المعاهدات، التي 
صدقت عليها كل من صربيا والجبل األسود، سارية النفاذ 
بالنسبة لجمهورية صربيا. وحتى 28 أغسطس/آب 2006، 
الجبل  جمهورية  من  إخطاًرا  الدولية  العمل  منظمة  تتلَق  لم 

األسود فيما يتعلق باالتفاقيات المذكورة في هذا الجدول.

المصادر
.2006a كل األعمدة: منظمة العمل الدولية

جمهورية تنزانيا المتحدة162
بنن163
كوت ديفوار164
زامبيا165
مالوي166
جمهورية الكونغو الديمقراطية167
موزامبيق168
بوروندي169
إثيوبيا170
تشاد171
جمهورية أفريقيا الوسطى172
غينيا - بيساو173
بوركينا فاسو174
مالي175
سيراليون176
النيجر177

i أخرى
أفغانستان
العراق

كيريباتي
ليبريا

j الجبل األسود
سان مارينو

j صربيا
الصومال

145154169163163165147161إجمالي التصديقات
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