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ر�صد التنمية الب�صرية: تعظيم خيارات ال�صعوب

دليل التنمية الب�صرية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 1: 220-217.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

ت�سنيف اإجمالين�سبة اللتحاق

الناتج المحليالإجمالية

للفرد )تعادلالناتج المحليبالمدار�س

القوة ال�سرائيةالإجمالي للفردالبتدائيةن�سبة محوالعمرقيمة

بالدولر)معادل القوةوالإعداديةالأمية للبالغينالمتوقعدليل

الأميركي ناق�سدليلال�شرائيةوالثانوية)% من عمر 15عند الولدةالتنمية الب�سرية

)HDI()ت�سنيف دليلدليل اإجماليدليلمتو�سط العمرالأميركي()%(فما فوق()بالأعوام

التنمية الب�سريةالناتج المحليالتعليمالمتوقع199520052005-200520052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

8-0.89177.393.374.926,3210.8710.8710.930الكويت33

12-0.87575.089.077.727,6640.8340.8520.938قطر35

12-0.86878.388.759.925,5140.8890.7910.925الإمارات العربية المتحدة39

8-0.86675.286.586.121,4820.8370.8640.896البحرين41

0.81873.484.294.110,3350.8060.8750.7744الجماهيرية العربية الليبية56

15-0.81475.081.467.115,6020.8330.7660.843عمان58

19-0.81272.282.976.015,7110.7870.8060.844المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.77371.991.178.15,5300.7820.8680.67011الأردن86

84.65,5840.7750.8710.6718..0.77271.5لبنان88

23-0.76673.574.376.38,3710.8080.7500.739تون�س91

22-0.73371.769.973.77,0620.7780.7110.711الجزائر104

0.7990.8910.50533..0.73172.992.482.4الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

0.72473.680.864.83,8080.8110.7550.6077الجمهورية العربية ال�شورية108

1-0.70870.771.476.94,3370.7610.7320.629م�شر112

18-0.64670.452.358.54,5550.7570.5440.637المغرب126

46.41,9930.6510.5330.49910..0.56164.1جزر القمر134

5-0.55063.251.245.62,2340.6370.4930.519موريتانيا137

10-0.52657.460.937.32,0830.5400.5310.507ال�شودان147

15-25.32,1780.4820.5530.514..0.51653.9جيبوتي149

0.50861.554.155.29300.6080.5450.37216اليمن153

اخرى

....0.5450.692..57.774.159.6..العراق

......0.368......47.1..ال�شومال

..0.69166.176.764.15,2820.6850.7250.662الدول النامية

..0.48854.553.948.01,4990.4920.5190.452الدول الأقل نموا

..0.69967.570.365.56,7160.7080.6870.702الدول العربية

..0.77171.790.769.46,6040.7790.8360.699�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

..0.80372.890.381.28,4170.7970.8730.740اأميركا الالتينية والكاريبي

..0.61163.859.560.33,4160.6460.5980.589جنوب اآ�شيا

..0.49349.660.350.61,9980.4100.5710.500جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

..0.80868.699.083.59,5270.7260.9380.761و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

..88.629,1970.8880.9120.947..0.91678.3منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

..93.533,8310.9060.9610.972..0.94779.4منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..88.423,9860.8540.9220.915..0.89776.2تنمية ب�شرية مرتفعة

..0.69867.578.065.34,8760.7090.7380.649تنمية ب�شرية متو�شطة

..0.43648.554.445.81,1120.3910.5160.402تنمية ب�شرية منخف�شة

..92.333,0820.9030.9370.968..0.93679.2دخل مرتفع

..0.77670.989.973.37,4160.7640.8430.719دخل متو�شط

..0.57060.060.256.32,5310.5830.5890.539دخل منخف�س

..0.74368.178.667.89,5430.7180.7500.761العالم 
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 2: 225-222.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

2005 197519801985199019952000الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة 

0.8260.8550.891..0.7710.7890.794الكويت33

0.875............قطر35

0.7340.7690.7900.8160.8250.8370.868الإمارات العربية المتحدة39

0.7470.7830.8080.8340.8460.866..البحرين41

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

0.4870.5470.6410.6970.7410.7790.814عمان58

0.6110.6660.6840.7170.7480.7880.812المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.6470.6760.6990.7100.7370.7630.773الأردن86

0.772…0.6360.6780.6990.7140.734لبنان88

0.7430.7470.762…0.6650.6880.702تون�س91

0.5900.6200.6720.7110.733……الجزائر104

0.4710.5330.5850.6260.6700.6920.728الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

0.713………………الجمهورية العربية ال�شورية108

0.7040.6830.6910.702………م�شر112

0.4840.5050.5290.6060.642……المغرب126

0.4420.4710.4860.5170.5420.5680.553جزر القمر134

0.4990.5410.5710.6050.6160.5810.549موريتانيا137

0.4660.5140.5340.5560.5540.5290.521ال�شودان147

0.514………......جيبوتي149

0.4200.4340.4330.4800.505....اليمن153

اأخرى

0.556............العراق

..............ال�شومال

02
اتجاهات دليل التنمية الب�صرية

ر�صد التنمية الب�صرية: تعظيم خيارات ال�صعوب
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03
الفقر الب�صري وفقر الدخل: البلدان النامية

ر�صد التنمية الب�صرية: تعظيم خيارات ال�صعوب

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 3: 228-226.

الأهدافالحتمال

الإنمائية لالألفيةعند الولدة

ترتيبالأهداف الإنمائية لالألفيةالأطفال دونال�سكان الذينن�سببعدم البقاء

دليل الفقرال�سكان تحت خط فقر الدخلم�ستوى الوزن الطبيعيل ي�ستخدمونالأميةعلى قيد الحياة

الب�سري -1)%(بالن�سبة اإلى اأعمارهمم�سدًرالدى البالغينحتى �سن 40دليل الفقر الب�سري

)HPI-1(ناق�سخط الفقر علىدولراندولر واحد)% اأقل منمح�ّسًنا للمياه)% من عمر 15)% من

ترتيبال�سعيد الوطنيفي اليومفي اليوم5 �شنوات()%(واأكثر(المجموعة(القيمة

فقر الدخل1990-19902004-19902005-19962005-199520042005-20002005-05)%(الترتيبالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

........10..2.76.7....الكويت33

........137.83.711.006قطر35

........178.42.111.3014الإمارات العربية المتحدة39

........9..3.413.5....البحرين41

........5..4.615.8....الجماهيرية العربية الليبية56

........18..3.718.6....عمان58

........14..5.717.1....المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

7.014.25>116.96.48.9342الأردن86

........04..188.56.3لبنان88

6.67.627>4517.94.625.7742تون�س91

15.122.631>5121.57.730.115102الجزائر104

........96.65.27.685الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

........3113.64.619.277الجمهورية العربية ال�شورية108

4820.07.528.6263.143.916.718م�شر112

14.31941>6833.48.247.719102المغرب126

........1425..6131.315.3جزر القمر134

8739.214.648.8473225.963.146.312موريتانيا137

........6934.426.139.13041ال�شودان147

........2727..5928.528.6جيبوتي149

8238.018.645.9334615.745.241.821اليمن153

اخرى

........23.825.91912....العراق

........7126..38.9....ال�شومال
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االتجاهات الديموغرافية

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 5: 234-231.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

 املعدل 

اإجمالي ن�سبةال�سنوي

الخ�سوبةال�سكان في �سنال�سكان اأقللنمو ال�سكان

)ولدات لكل امراأة(65 واأكبرمن �سن 15�سكان الح�سر)%(اإجمالي ال�سكان

2000-1970-)% من المجموع()% من المجموع()% من المجموع(2005-1975-)بالماليين(
19752005201520052015197520052015200520152005201519752005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

1.02.73.43.32.289.498.398.523.822.51.83.16.92.3الكويت33

0.20.81.05.11.988.995.496.221.720.61.32.16.82.9قطر35

0.54.15.36.82.583.676.777.419.819.71.11.66.42.5الإمارات العربية المتحدة39

0.30.70.93.31.785.096.598.226.322.23.14.25.92.5البحرين41

2.55.97.12.91.957.384.887.430.329.43.84.97.63الجماهيرية العربية الليبية56

0.92.53.13.42.034.171.572.333.828.62.63.67.23.7عمان58

7.323.629.33.92.158.381.083.234.530.72.83.37.33.8المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1.95.56.93.52.257.782.385.337.232.23.23.97.83.5الأردن86

2.74.04.41.31.067.086.687.928.624.67.27.64.82.3لبنان88

5.710.111.21.91.049.965.369.126.022.56.36.76.22.0تون�س91

16.032.938.12.41.540.363.369.329.626.74.55.07.42.5الجزائر104

1.33.85.13.73.059.671.672.945.941.93.13.07.75.6الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

7.518.923.53.12.245.150.653.436.633.03.23.67.53.5الجمهورية العربية ال�شورية108

39.272.886.22.11.743.542.845.433.330.74.85.65.93.2م�شر112

17.330.534.31.91.237.858.765.030.326.85.25.96.92.5المغرب126

0.30.81.03.12.321.237.044.042.038.52.73.17.14.9جزر القمر134

1.33.03.82.72.420.640.443.140.336.93.63.66.64.8موريتانيا137

16.836.945.62.62.118.940.849.440.736.43.54.16.64.8ال�شودان147

0.20.81.04.31.767.186.189.638.533.53.03.77.24.5جيبوتي149

7.121.128.33.62.914.827.331.945.942.42.32.58.76.0اليمن153

اأخرى

12.02834.92.82.261.466.966.941.536.62.83.17.24.9العراق

4.18.210.92.32.825.535.240.144.142.92.62.77.36.4ال�شومال

T 2,972.0T 5,215.0T 5,956.61.91.326.542.747.930.928.05.56.45.42.9الدول النامية

T 357.6T 765.7T 965.22.52.314.826.731.641.539.33.33.56.64.9الدول الأقل نموا

T 144.4T 313.9T 380.42.61.941.855.158.835.232.13.94.46.73.6الدول العربية

T 1,312.3T 1,960.6T 2,111.21.30.720.542.851.123.820.67.18.85.01.9�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T 323.9T 556.6T 626.51.81.261.177.380.629.826.36.37.75.02.5اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 835.4T 1,587.4T 1,842.22.11.521.230.233.833.629.54.75.45.53.2جنوب اآ�شيا

T 314.1T 722.7T 913.22.82.321.234.939.643.641.73.13.26.85.5جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

T 366.6T 405.2T 398.60.3-0.257.763.263.918.117.412.812.92.51.5و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

T 928.0T 1,172.6T 1,237.30.80.566.975.678.219.417.813.816.12.61.7منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

T 766.8T 931.5T 976.60.60.569.377.079.417.616.515.318.02.21.7منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

T 1,280.6T 1,658.7T 1,751.10.90.566.476.879.420.218.812.714.52.71.8تنمية ب�شرية مرتفعة

T 2,514.9T 4,239.6T 4,759.81.71.223.839.344.929.326.05.86.85.32.6تنمية ب�شرية متو�شطة

T 218.5T 508.7T 653.02.82.518.633.238.644.943.02.93.06.96.0تنمية ب�شرية منخف�شة

T 793.3T 991.5T 1,047.20.70.569.477.680.018.117.014.817.32.31.7دخل مرتفع

T 2,054.2T 3,084.7T 3,339.71.40.834.753.960.325.122.57.38.64.62.1دخل متو�شط

T 1,218.0T 2,425.5T 2,894.72.31.820.530.034.236.633.34.24.75.93.8دخل منخف�س

T 4,076.1T 6,514.8T 7,295.11.61.137.248.652.828.326.07.38.34.52.6العالم

04
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االلتزام بال�صحة: الم�صادر و�صبل الح�صول والخدمات

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 6: 238-235.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الأهداف

الإنمائية لالألفيةالأطفال الم�سابون

الأهدافمعدلبالإ�سهالالإنفاق ال�سحي

الإنمائية لالألفية�سيوع ا�ستخدامالذين يح�سلونالأهداف الإنمائية لالألفيةلكل فرد

ةعاّمة نون بالكامل)تعادل القوةخا�سّ لولدات تتمو�سائل منع الحملعلى اإماهة فمويةالمح�سّ

اأطباءباإ�سراف عاملين)من المتزوجاتوتغذية متوا�سلةمن عمر �سنة واحدةال�شرائية)% من)% من الناتج

)لكل 100,000�سحيين مهرةمن �شن)% دون�سد الح�سبة�سد ال�سلبالدولرالناتج المحليالمحلي

ن�شمة()%(15-49 عاًما(�شن الخام�شة()%()%(الأمريكي(الإجمالي(الإجمالي(

2000-19972004-19972005-19982005-200420042004200520052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

5098153..99..2.2الكويت33

4399222..1.89999قطر35

2899202..2.09892الإمارات العربية المتحدة39

6298109..2.77099البحرين41

4594129..2.89997الجماهيرية العربية الليبية56

3295132..2.49898عمان58

3291137..2.59696المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1.92.22359380577173117الأردن86

7375148..2.23.32619993لبنان88

449934..2.91.72849070تون�س91

1.54.0184959539778553الجزائر104

1.01.8118827256577213الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

6297418..3.31.52459999الجمهورية العربية ال�شورية108

2.42.71609399336896274م�شر112

6530..1.20.4223735136المغرب126

2.83.995998340254715جزر القمر134

5.51.013996855337555موريتانيا137

1.82.386856933394214ال�شودان147

101810..8.82.41437048جيبوتي149

2.55.113592862920398اليمن153

اأخرى

4.21.1135939054447266العراق

254..5035..1.21.4ال�شومال

..60....8374......الدول النامية

..35....8272......الدول الأقل نموا

..74....8686......الدول العربية

..87....8784......�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

..87....9692......اأمريكا الالتينية والكاريبي

..39....7965......جنوب اآ�شيا

..43....7665......جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

..97....9597......و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

..95....9293......منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

..99....8692......منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..97....9695......تنمية ب�شرية مرتفعة

..63....8475......تنمية ب�شرية متو�شطة

..38....7161......تنمية ب�شرية منخف�شة

..99....8793......دخل مرتفع

..88....9087......دخل متو�شط

..41....7765......دخل منخف�س

..63....8377......العالم
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جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2402009

حالة الماء وال�صرف ال�صحي والتغذية

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 7: 242-239.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الأهداف

الإنمائية لالألفية

اأطفالاأطفال

اأطفالاأقل في الطولاأقل في الوزنالأهداف الإنمائية لالألفيةالأهداف الإنمائية لالألفية

اقل في الوزنبالن�سبة لل�سنبالن�سبة لل�سنالأهداف الإنمائية لالألفية�سكان ي�ستخدمون�سكان ي�ستخدمون

ا مح�سًنا عند الولدة)% من الأطفال)% لالأطفال�سكان يعانون نق�س التغذيةم�سدًرا مح�سًنا للمياه�سرًفا �سحيًّ

)%(اأقل من 5 �شنوات(اأقل من 5 �شنوات()% من اإجمالي ال�شكان()%()%(

1998-19962005-19962005-199020041990200492/199004/20022005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

2451077........الكويت33

10..6....100100100100قطر35

15..14>979810010042.5الإمارات العربية المتحدة39

8..9............البحرين41

7..5>2.5>2.5..979771الجماهيرية العربية الليبية56

18168......80..83عمان58

11..4414..90....المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

939397974641212الأردن86

3466>981001002.5..لبنان88

4167>2.5>758581932.5تون�س91

889294855410227الجزائر104

9..165..92..73..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

73908093547246الجمهورية العربية ال�شورية108

547094984462412م�شر112

5673758166102315المغرب126

323393864760254725جزر القمر134

..3134385315103240موريتانيا137

333464703126414831ال�شودان147

798272735324272916جيبوتي149

324371673438466032اليمن153

اأخرى

122815....81798381العراق

..2629....29..26..ال�شومال

......334971792117البلدان النامية

......223751593835البلدان الأقل نموا

..........61718486الدول العربية

......305072791712�شرق ا�شيا ومنطقة المحيط الهادي

......677783911410امريكا التينية ومنطقة البحر الكاريبي

......183772852521جنوب اأ�شيا

......323748553632جنوب ال�شحراء الفريقية الكبرى

..........9394....و�شط اوروبا و�شرقها و دول الكوؤمنولث الم�شتقلة

..........94969799منظمة التعاون والنماء القت�شادي

..........100100100100منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..........90929698تنمية ب�شرية مرتفعة

......304873822016تنمية ب�شرية متو�شطة

......263443493634تنمية ب�شرية منخف�شة

..........100100....دخل مرتفع

......466178841411دخل متو�شط

......213864762824دخل منخف�س

......495978832017العالم
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جدول

241 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 8: 244-243.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

التفاوتات في �صحة االأمهات واالأطفال

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

ولدات تتم

معدل وفيات الأطفالاأطفال دون م�ستوىاأطفال بعمر �سنة واحدةباإ�سراف عاملين

دون �سن الخام�سةمعدل وفيات الر�سعالطول الطبيعي لأعمارهمتلقوا تح�سينا كامال�سحيين مهرة

)لكل 1,000 مولود حي()لكل 1,000 مولود حي()دون �شن الخام�شة %()%()%(

اأغنياأفقراأغنياأفقراأغنياأفقراأغنياأفقراأغنياأفقرعام

  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20%ال�ستق�ساءالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة 

......................الكويت33

......................قطر35

......................الإمارات العربية المتحدة39

......................البحرين41

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

......................عمان58

......................المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

19979199211714535234225الأردن86

......................لبنان88

......................تون�س91

......................الجزائر104

......................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

......................الجمهورية العربية ال�شورية108

200551968591241459237525م�شر112

200330958197291062247826-04المغرب126

1996268540824523876512987جزر القمر134

200015931645392361629879-01موريتانيا137

......................ال�شودان147

......................جيبوتي149

199775085658351096016373اليمن153

اأخرى

......................العراق

......................ال�شومال

07



جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2422009

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 9: 248-245.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

االأزمات والمخاطر ال�صحية العالمية الرئي�صية

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

الأهدافالأهدافالأهدافالأهداف الإنمائيةالأهداف الإنمائية

الإنمائيةالإنمائيةالإنمائيةلالألفيةلالألفية

لالألفيةلالألفيةلالألفيةالإجراءات الم�سادة للمالرياالأهداف

ّليعانون ا�ستخدامالإنمائية لالألفية حالت الإ�سابة بال�سِّ

تمت معالجتهاتّم الك�سفالحمة وتمتنامو�سيات النوما�ستعمال واٍق جن�سيانت�سار فيرو�س

عالًجا ق�سيًراعنها وفق عالجمعالجتهمالمعالجةفي اآخر ات�سال جن�سينق�س المناعة

انت�سار التدخينخا�سًعا لالإ�سرافغير خا�سعانت�ساربالعقاقيربالمبيداتعالي الخطرالب�سرية

)% من البالغين(المبا�سرلإ�سراف مبا�سر)كل 100,000الم�سادة للمالرياالح�سرية)% من �شن 15-24 عاًما()% من �شن

الرجالالن�ساء)%()%(�شخ�س()% من الأطفال دون �شن الخام�شة(الرجالالن�ساء15-49 عاًما(

2002-200204-199920052005200404-19992005-19992005-19992005-20052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

....286663........  ]>0.2[الكويت33

....654778........  ]>0.2[قطر35

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

437782315........  ]>0.2[البحرين41

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

....1110890........  ]>0.2[عمان58

583882819........  ]>0.2[المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

66385851........  ]>0.2[الأردن86

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

288290250........0.1 ]0.1–0.3[تون�س91

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

....36180.......... الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

....464286........  ]>0.2[الجمهورية العربية ال�شورية108

3263701840........>0.1 ]>0.2[م�شر112

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

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

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

....0504003577....1.6 ]0.8–2.7[ال�شودان147

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

....1364182........  ]>0.2[اليمن153

اأخرى

....01764385....  ]>0.2[العراق

....2868691..190..0.9 ]0.5–1.6[ال�شومال
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جدول

243 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 10: 252-249.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

البقاء على قيد الحياة: التقدم والنك�صات

الأهداف الإنمائية لالألفيةالحتمال عند الولدة للعي�سالأهداف الإنمائية لالألفية

ن�سبة وفيات الأمومةحتى �سن الخام�سة وال�ستينمعدل وفيات الأطفالالأهداف الإنمائية لالألفية

)لكل 100,000 مولود حي()% من المجموعة(دون �سن الخام�سةمعدل وفيات الر�سعالعمر المتوقع عند الولدة

معدلمبلغ عنهذكوراأناث)لكل 1,000 مولود حي()لكل 1,000 مولود حي()بال�شنين(

19902005-20002005-200005-2000197020051970200505-197005-75الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

67.776.9499591188.983.854الكويت33

62.174.34518652180.178.71012قطر35

62.277.863884990.285.3337الإمارات العربية المتحدة39

63.374.8559821185.980.24632البحرين41

52.872.7105181601982.172.27797الجماهيرية العربية الليبية56

52.174.2126102001284.979.52364عمان58

18..53.971.6118211852682.073.7المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

56.571.377221072678.270.94162الأردن86

65.471.04527543080.672.1100150لبنان88

55.673.0135202012485.376.569100تون�س91

54.571.0143342203978.975.9120180الجزائر104

....2381.875.5..21..56.572.4الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

57.373.190141231583.676.465130الجمهورية العربية ال�شورية108

51.169.8157282353380.270.484130م�شر112

52.969.6119361844079.471.2230240المغرب126

48.963.0159532157166.958.3380400جزر القمر134

48.462.21517825012569.460.4750820موريتانيا137

45.156.4104621729055.349.7550450ال�شودان147

13350.443.774650..88..44.453.4جيبوتي149

39.860.32027630310261.755.0370430اليمن153

اأخرى

57579010212712559.650290300العراق

1,400..22541.136.6..133..4145.9ال�شومال

....55.865.5109571678370.362.6الدول النامية

....44.652.71529724515349.944.3الدول الأقل نموا

....51.966.7129461965873.566.4الدول العربية

....60.671.184251233179.671.8�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

....61.272.286261233180.869.3اأمريكا الالتينية والكاريبي

....50.362.9130602068066.058.4جنوب اآ�شيا

....46.049.114410224417243.337.8جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

....68.768.23922482779.554.9و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

....70.377.8419541189.280.5منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

....71.778.922528690.382.4منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

....69.475.74313591586.674.8تنمية ب�شرية مرتفعة

....56.666.9106451625972.664.5تنمية ب�شرية متو�شطة

....43.747.915510826418442.637.4تنمية ب�شرية منخف�شة

....71.578.724632790.282.2دخل مرتفع

....61.870.387281273578.968.4دخل متو�شط

....49.159.21307520911360.053.2دخل منخف�س

....58.366.096521487672.063.1العالم
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جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2442009

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 11: 256-253.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… الكت�صاب المعرفة

االلتزام بالتعليم: االإنفاق العام

الإنفاق العام الحالي على التعليم ح�سب المرحلة التعليمية

)% من جميع المراحل التعليمية(الإنفاق العاّم على التعليم

المرحلة الإعدادية

وما بعد الإعداديةما قبل المرحلة البتدائيةكن�سبة من اإنفاقكن�سبة من الناتج

المرحلة الثانويةلكن ل ت�سمل الثانويةوالمرحلة البتدائيةالحكومة الإجماليالمحلي الإجمالي

2002-2002199105-2002199105-2002199105-2002199105-199105الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

30..38..31..4.85.13.412.7الكويت33

................3.51.6قطر35

............2.01.315.027.4الإمارات العربية المتحدة39

..............12.8..3.9البحرين41

69..19..12......2.7..الجماهيرية العربية الليبية56

3.03.615.824.25250404178عمان58

............5.86.817.827.6المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

............8.04.919.120.6الأردن86

31..30..33..11.0..2.6..لبنان88

22..43..35..6.07.314.320.8تون�س91

..........95..22.0..5.1الجزائر104

....................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..............14.2..3.9الجمهورية العربية ال�شورية108

..................3.9م�شر112

5.06.726.327.2354549381616المغرب126

............24.1..3.9..جزر القمر134

5..33..62..4.62.313.98.3موريتانيا137

..............2.8..6.0ال�شودان147

3.57.911.127.3534421421415جيبوتي149

............32.8..9.6..اليمن153

اأخرى

....................العراق

....................ال�شومال
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جدول

245 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 12: 260-257.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… الكت�صاب المعرفة

االإلمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق

طالب المدار�س الثانويةالأهداف الإنمائية لالألفية

الذين يدر�سون موا�سيعالأهداف الإنمائية لالألفيةن�سبة الإلمام بالقراءةمعدل الإلمام بالقراءة

العلوم والهند�سةالأطفال الذين ي�سلونن�سب اللتحاقالأهداف الإنمائية لالألفيةوالكتابة للبالغينوالكتابة للبالغين

والت�سنيع والبناءاإلى ال�سف الخام�سبالمدار�س�سافي ن�سب اللتحاق)% البالغين)% البالغين

)% من طالب)% من تالميذالإعداديةبالمدار�س البتدائيةمن العمر 15-24( من العمر 15 واأكبر(

المدار�س الثانوية(ال�شف الأول()%()%(1985-1995-1985-1995-

1999-19942005199420051991200519912005199120042005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

......78..74.593.387.599.74987الكويت33

19..75.689.089.595.98996709064قطر35

..79.588.793.697.0997160578097الإمارات العربية المتحدة39

84.086.596.997.099978590899917البحرين41

31..........74.784.294.998.096الجماهيرية العربية الليبية56

75979820..97.36976..81.4..عمان58

70.882.987.995.859783166839617المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

9622..79..99.09489..91.1..الأردن86

9324......7392........لبنان88

65869731..94.39497..74.3..تون�س91

49.669.974.390.189975366959618الجزائر104

18....95..80..99.0..92.4..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..92.5919543629692..80.8..الجمهورية العربية ال�شورية108

..94..82..44.471.463.384.98494م�شر112

35757921..41.652.358.470.55686المغرب126

8011......5755........جزر القمر134

1575536..61.33572..51.2..موريتانيا137

..9479....77.24043..60.9..ال�شودان147

2387779..2933........جيبوتي149

..73......37.154.160.275.25175اليمن153

اأخرى

..81..38..84.89488..74.1..العراق

............9........ال�شومال

......53..68.277.180.285.68085الدول النامية

......27..47.453.456.365.54777الدول الأقل نموا

......59..58.270.374.885.27183الدول العربية

......69..93..97.8..90.7..�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

......68..87.689.993.796.68695اأمريكا الالتينية والكاريبي

..........87..47.659.760.774.7جنوب اآ�شيا

......26..54.259.364.471.25272جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

......84..99.69091..97.599.1و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

......87..9796........منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

......92..9796..98.999.199.4منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..........98.19395..94.1..تنمية ب�شرية مرتفعة

..........87..87.3..78.3..تنمية ب�شرية متو�شطة

..........43.554.155.966.44569تنمية ب�شرية منخف�شة

......91..9695..98.498.699.0دخل مرتفع

......70..82.390.193.196.89293دخل متو�شط

......40..81..51.560.863.073.4دخل منخف�س

......59..76.482.483.586.58387العالم 

11



جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2462009

… الكت�صاب المعرفة

التكنولوجيا: االنت�صار واالبتكار

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 13: 264-261.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الإنفاق علىمقبو�سات

العاملونالأبحاثالعائداتبراءات

في الأبحاثوالتطويرور�سومممنوحة

والتطوير)% من الناتجالتراخي�سللمقيمينالأهداف الإنمائية لالألفيةالأهداف الإنمائية لالألفيةالأهداف الإنمائية لالألفية

)لكل مليونالمحلي)دولر اأميركي)لكل مليونم�ستخدمو الإنترنتم�ستركو الهواتف الخليويةخطوط الهاتف الرئي�سية

ن�شمة(الإجمالي(لكل فرد(ن�شمة()لكل 1,000 ن�شمة()لكل 1,000 ن�شمة()لكل 1,000 ن�شمة(

1990-20002005-2000200505-19902005199020051990200505الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

..0.00.2..156201109390276الكويت33

........19725388820269قطر35

........224273191,0000308الإمارات العربية المتحدة39

........191270101,0300213البحرين41

361..0.0..51133041036الجماهيرية العربية الليبية56

........5710315190111عمان58

....0.0).(751641575070المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1,927......3040118).(78119الأردن86

....0.0..14427702770196لبنان88

1.40.61,013..566095).(37125تون�س91

......4160581).(3278الجزائر104

........960302067..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

29....3915201550582الجمهورية العربية ال�شورية108

18406811.90.2493).(29140م�شر112

..411015210.40.6).(1744المغرب126

........828027033جزر القمر134

........313024307موريتانيا137

..0.00.3..218050077ال�شودان147

........1014056013جيبوتي149

........103909509اليمن153

اأخرى

........383702001العراق

........212061011ال�شومال

..1.0....86).(229).(21132الدول النامية

....0.2..39048012الدول الأقل نموا

....0.9..284088).(34106الدول العربية

1.71.6722..106).(301).(18223�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

1.10.6256..4390156).(..61اأمريكا الالتينية والكاريبي

0.7119).(..81052).(751جنوب اآ�شيا

....0.3..130026).(1017جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

6290185734.11.02,423).(125277و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

390441107853445239104.22.43,096منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

128283524299130.42.43,807..462منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

3083947743236518975.82.43,035تنمية ب�شرية مرتفعة

..0.30.8..209073).(16135تنمية ب�شرية متو�شطة

....0.2..37074017تنمية ب�شرية منخف�شة

450500128313525286125.32.43,781دخل مرتفع

1.00.8725..3790115).(40211دخل متو�شط

..0.7).(..77045).(637دخل منخف�س

..21.62.3..9818023411136العالم 
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جدول

247 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

االأداء االقت�صادي

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 14: 268-265.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الناتج المحلي الإجمالي للفردالناتج المحلي الإجمالي

معدل التغير ال�سنوياأعلىتعادل القوةتعادل القوة

في معدل موؤ�سر اأ�سعار الموادقيمة خاللال�شرائيةال�شرائية

ال�ستهالكية دولر اأميركي�شنة1975-2005معدل النمو ال�سنويبالدولردولر)مليار دولرمليار

)%(اأعلى2005 دولر اأميركي)%(الأميركياأميركياأميركي(دولر اأميركي

2004-199005-2005قيمةعن كل فرد1990-19752005-20052005200520052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

0.50.634,68019791.84.1-80.866.731,86126,321الكويت33

2.78.8..........52,240..42.5قطر35

....0.950,4051981-2.6-129.7115.728,61225,514الإمارات العربية المتحدة39

12.915.617,77321,4821.52.321,48220050.52.6البحرين41

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

24.338.49,58415,6022.41.815,60220040.11.2عمان58

2.00.127,68619770.40.7-309.8363.213,39915,711المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

12.730.32,3235,5300.51.65,61319862.83.5الأردن86

....21.920.06,1355,5843.22.85,5862004لبنان88

28.784.02,8608,3712.33.38,37120053.62.0تون�س91

102.3232.03,1127,0620.11.17,062200510.71.6الجزائر104

........2.9-....1,107..4.0الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..26.372.51,3823,8080.91.43,80820054.9الجمهورية العربية ال�شورية108

89.4321.11,2074,3372.82.44,33720056.64.9م�شر112

51.6137.41,7114,5551.41.54,55520052.81.0المغرب126

....0.42,2721984-0.6-0.41.26451,993جزر القمر134

0.10.32,33819765.812.1-1.96.96032,234موريتانيا137

27.575.57602,0831.33.52,083200541.88.5ال�شودان147

....2.73,2001990-2.7-0.71.78942,178جيبوتي149

..15.119.57189301.51.5943200220.8اليمن153

اأخرى

..................12.6العراق

........0.4-..........ال�شومال

........T 9,812.5T 26,732.31,9395,2822.53.1الدول النامية

........T 306.2T 1,081.84241,4990.91.8الدول الأقل نموا

........T 1,043.4T 1,915.23,6596,7160.72.3الدول العربية

........T 4,122.5T 12,846.62,1196,6046.15.8�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

........T 2,469.5T 4,639.24,4808,4170.71.2اأمريكا الالتينية والكاريبي

........T 1,206.1T 5,152.28003,4162.63.4جنوب اآ�شيا

........T 589.9T 1,395.68451,998-0.50.5جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

........T 1,873.0T 3,827.24,6629,5271.41.4و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

........T 34,851.2T 34,076.829,86029,1972.01.8منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

........T 32,404.5T 30,711.735,69633,8312.11.8منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

........T 37,978.4T 39,633.422,98423,9861.91.8تنمية ب�شرية مرتفعة

........T 5,881.2T 20,312.61,4124,8763.24.0تنمية ب�شرية متو�شطة

........T 236.4T 544.24831,112-0.70.6تنمية ب�شرية منخف�شة

........T 34,338.1T 32,680.734,75933,0822.11.8دخل مرتفع

........T 8,552.0T 22,586.32,8087,4162.13.0دخل متو�شط

........T 1,416.2T 5,879.16102,5312.22.9دخل منخف�س

........T 44,155.7T 60,597.36,9549,5431.41.5العالم 
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جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2482009

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 15: 272-269.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

عدم الم�صاواة في الدخل واالإنفاق

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

الأهداف

مقايي�س عدم الم�ساواةالإنمائية لالألفية

اأغنى 20%اأغنى 10%الح�سة من الدخل وال�ستهالك

اإلى اأفقراإلى اأفقر%

دليل جيني%20%10الأغنى 10%الأغنى 20%الأفقر 20%الأفقر 10%�سنة ال�ستطالعالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

................الكويت33

................قطر35

......`........الإمارات العربية المتحدة39

................البحرين41

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

................عمان58

................المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

20022.76.746.330.611.36.938.8-03 الأردن86

................لبنان88

20002.36.047.331.513.47.939.8تون�س91

19952.87.042.626.89.66.135.3الجزائر104

................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

................الجمهورية العربية ال�شورية108

19993.78.643.629.58.05.134.4-00 م�شر112

19982.66.546.630.911.77.239.5-99 المغرب126

................جزر القمر134

20002.56.245.729.512.07.439.0موريتانيا137

................ال�شودان147

................جيبوتي149

19983.07.441.225.98.65.633.4اليمن153

اأخرى

................العراق

................ال�شومال
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جدول

249 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 16: 276-273.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

هياكل التجارة

�سادرات التقنياتال�سادرات من الب�سائعالواردات من الب�سائع

اأحكامالمتطورةال�سادرات الم�سنعةال�سادرات الأ�سا�سيةوالخدماتوالخدمات

التجارة)% من ال�شادرات)% من �شادرات)% من �شادرات)% من اإجمالي)% من اإجمالي

)100=2000(الم�شنعة(الب�شائع(الب�شائع(الناتج المحلي(الناتج المحلي(

2004-19902005199020051990200519902005199020052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

..583045689493673.51.0الكويت33

..6882841870.41.2..33..قطر35

..10.2).(4176669488761224الإمارات العربية المتحدة39

..2.0..9564116825493457البحرين41

186......4..3136404896الجماهيرية العربية الليبية56

..284347579489562.12.2عمان58

..322641619290890.71.3المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

93936252442856726.85.288الأردن86

..2.4..70..29..100441819لبنان88

51514448312269782.14.999تون�س91

252323489798321.31.0126الجزائر104

..............14..68..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..1.0..2840283764873611الجمهورية العربية ال�شورية108

0.6107..3333203057644231م�شر112

10.1100..3243263648355265المغرب126

0.558..8..89..37351412جزر القمر134

95............61954636موريتانيا137

121).(..).(1898992..28..ال�شودان147

........8..7854543744جيبوتي149

..5.3..203814468596154اليمن153

اأخرى

......................العراق

................10..38ال�شومال

..244025444028597110.428.3الدول النامية

........31....22341324الدول الأقل نموا

..1.22.0..14..3838385487الدول العربية

..325934662513738615.336.4�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

..15231726634636546.614.5اأمريكا الالتينية والكاريبي

..13251023284771512.03.8جنوب اآ�شيا

..4.0..34..66..26352733جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

..8.3..54..36..28432945و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

..182317222118777918.118.2منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

..182217211917797918.518.8منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..192519252420747618.120.3تنمية ب�شرية مرتفعة

..21342035423055697.224.3تنمية ب�شرية متو�شطة

..3.1..28362838989317تنمية ب�شرية منخف�شة

..192418242118777818.320.9دخل مرتفع

..21.5..2133223648335065دخل متو�شط

..3.8..1629132550494950دخل منخف�س

..192619262621727517.521.0العالم 
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2502009

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 18: 281-279.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

تدفقات المعونة وراأ�س المال الخا�س

الأهداف الإنمائية لالألفيةالم�ساعدة الإنمائية

اإجمالي خدمة الديون�سافي تدفقاتالر�سمية المتلقاة

كن�سبة مئوية منتدفقات ماليةال�ستثمارات)�شافي المبالغ الموزعة(

�سادرات ال�سلع والخدماتخا�سة اأخرىالأجنبية المبا�سرةلكل فردالإجمالي

والدخل ال�سافيكن�سبة من الناتج)% من الناتج)% من الناتجكن�سبة من الناتج)بالدولر)ماليين الدولرت

من الخارجالمحلي الإجماليالمحلي الإجمالي(المحلي الإجمالي(المحلي الإجماليالأميركي(الأميركية(

200520051990200519902005199020051990200519902005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

............0.00.3..).(....الكويت33

..................).(....قطر35

..................).(....الإمارات العربية المتحدة39

..................3.2....البحرين41

................0.1).(..24.4الجماهيرية العربية الليبية56

7.5..4.1..0.1-1.20.80.0..30.712.00.5عمان58

................).().(26.31.1المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

622.0114.922.04.90.912.15.31.615.64.820.46.5الأردن86

17.7..243.067.98.91.10.211.70.211.33.516.1لبنان88

0.411.67.224.513.0-1.6-376.537.63.21.30.62.5تون�س91

..0.814.25.863.4-0.7-1.1).(370.611.30.20.4الجزائر104

................27.4..1,101.6303.8الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

9.70.821.81.9).(0.1-77.94.15.50.30.61.6الجمهورية العربية ال�شورية108

0.25.87.12.820.46.8-925.912.512.61.01.76.0م�شر112

651.821.64.11.30.63.01.20.36.95.321.511.3المغرب126

..25.242.017.96.50.20.30.00.00.41.02.3جزر القمر134

..0.10.814.33.629.8-190.462.023.210.30.76.2موريتانيا137

0.28.40.00.20.41.48.76.5-1,828.650.56.26.6ال�شودان147

....0.10.03.32.6-3.2..78.699.142.811.1جيبوتي149

1.83.30.23.51.45.62.6-2.7-335.916.08.32.2اليمن153

اأخرى

......................21,653.50العراق

....1.2..0..0.6..236.428.753.6ال�شومال

T 86,043.016.51.40.90.92.70.51.54.44.6..13.0الدول النامية

T 25,979.533.911.89.30.32.60.50.83.02.316.97.0الدول الأقل نموا

........T 29,612.094.32.93.0......1.8الدول العربية

................T 9,541.64.90.80.2�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T 6,249.511.30.50.30.82.90.51.24.06.623.722.9اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 9,937.56.31.20.8).(0.80.31.22.32.6..15.4جنوب اآ�شيا

........T 30,167.741.75.75.10.42.40.31.7جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

........T 5,299.413.1).(0.3....).(4.4و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

............T 759.4....).(1.01.6منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

............T 0.00.0..0.01.01.6منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

............T 2,633.01.6..).(1.01.7تنمية ب�شرية مرتفعة

T 40,160.49.41.80.70.72.80.61.94.83.722.210.3تنمية ب�شرية متو�شطة

T 21,150.942.09.79.00.71.50.40.66.45.622.012.2تنمية ب�شرية منخف�شة

............T ........1.01.6دخل مرتفع

T 42,242.213.70.71.30.93.10.42.24.55.520.314.3دخل متو�شط

T 44,123.018.24.13.20.41.40.31.03.73.127.113.7دخل منخف�س

....T 106,372.916.30.30.21.01.9..2.0..5.1العالم 
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251 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 19: 285-282.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

اأولويات االإنفاق العام

الإنفاق العام

على ال�سحة

اإجمالي خدمات الديونالإنفاق الع�سكريالإنفاق العام على التعليم)% من اإجمالي

)% من اإجمالي الناتج المحلي()% من اإجمالي الناتج المحلي()% من اإجمالي الناتج المحلي(الناتج المحلي(

20021990200519902005-05 20041991الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

....2.24.85.148.54.8الكويت33

........1.83.51.6قطر35

....2.02.01.36.22.0الإمارات العربية المتحدة39

....5.13.6..2.73.9البحرين41

....2.0..2.7..2.8الجماهيرية العربية الليبية56

4.1..2.43.03.616.511.9عمان58

....2.55.86.814.08.2المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

4.78.04.96.95.315.64.8الأردن86

2.67.64.53.516.1..3.2لبنان88

2.86.07.32.01.611.67.2تون�س91

1.52.914.25.8..2.65.1الجزائر104

............7.8الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

6.05.19.70.8..2.23.9الجمهورية العربية ال�شورية108

4.72.87.12.8..2.23.9م�شر112

1.75.06.75.04.56.95.3المغرب126

0.41.0....3.9..1.6جزر القمر134

2.04.62.33.83.614.33.6موريتانيا137

3.52.30.41.4..1.56.0ال�شودان147

4.43.57.95.94.23.32.6جيبوتي149

9.67.97.03.51.4..1.9اليمن153

اأخرى

............4.2العراق

..1.2........1.2ال�شومال
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جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2522009

البطالة والعمل في القطاع غير الر�صمي في دول منظمة التنمية 

والتعاون في الميدان االقت�صادي

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 21: 289-287.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

التوظيف وفقا للن�ساط القت�سادي معدلت البطالة 

التوظيف في القطاع غير الر�سمي كن�سبة مئوية

من التوظيف في القطاع غير الزراعيالإجمالي

كالالإناث)كن�شبةعدد العاطلين

الذكورالإناثالجن�سين�سنةالخدماتال�سناعةالزراعةالإجمالي)كن�شبة منمن القوىعن العمل

)%()%()%(الم�سح)%()%()%()بالآلف(معدل الذكور(العاملة()بالآلف(

1990-19902004-19902004-19902004-19962004-19962005-19962005-19962005-19962005-19962005-19962005-2005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

................151.1173الكويت33

........133.954843834156قطر35

........412.31181,77983359الإمارات العربية المتحدة39

....................16البحرين41

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

........28261182....53عمان58

........3275.22745,91352174المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

........4342274......الأردن86

....................116لبنان88

1994503953-95........48614.2132تون�س91

1,47515.31037,7982126531997434143الجزائر104

........21226.771578162558الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

63811.72904,822302743200322724الجمهورية العربية ال�شورية108

2,24111.031118,1193020502003455942م�شر112

1,22611.01069,6034420361995454744المغرب126

......................جزر القمر134

......................موريتانيا137

......................ال�شودان147

........772880......جيبوتي149

........46911.5663,622541135اليمن153

اأخرى

................26.851..العراق

......................ال�شومال
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253 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 22: 293-290.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… مع الحفاظ على البيئة لالأجيال المقبلة

الطاقة والبيئة

اإجمالي الناتج المحلي

منطقة الغاباتلكل وحدة من ا�ستخدام الطاقة

الن�سبة من)2000 تعادلا�ستهالك الوقود

معدلاإجماليالقوة ال�شرائية�سكانالتقليدي

التغيراإجمالي التغيرالأجماليم�ساحةبالدولر الأمريكيدونمعدل التزويد)% من

ال�سنوي)األف)األفالأر�سلكل 1 كيلوغرامكهرباءبالكهرباء)كيلو وات -اإجمالي متطلبات

)%(كم مربع(كم مربع()%()% تغير(من النفط()بالماليين()%(�شاعة(الطاقة(

1990-19902005-1990200520052005-2000200520042004-199005-20042004الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

6.7).(15,42375.01000.01.963.10.30.1الكويت33

......).(....19,840101.8710.2قطر35

12,00041.5920.42.215.73.73.10.71.8الإمارات العربية المتحدة39

......11,93252.3990.01.821.50.6البحرين41

0.12.20.00.0....22.2970.2-3,147الجماهيرية العربية الليبية56

0.00.0).().(29.9-5,07983.2960.13.0عمان58

28.21.327.30.00.0-6,90257.9970.82.0المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1,73853.41000.03.64.30.90.80.00.0الأردن86

2,691374.61000.03.529.913.31.40.20.8لبنان88

1,31393.7990.18.222.26.810.64.14.3تون�س91

88940.7980.66.04.51.022.84.91.8الجزائر104

1.50.10.00.0..........513الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

1,78488.4901.93.419.92.54.60.91.6الجمهورية العربية ال�شورية108

2.20.10.70.23.5-1,46593.0981.54.9م�شر112

13.99.843.60.80.1-65284.7854.510.3المغرب126

3.9-0.1-2.90.1........313.3جزر القمر134

2.4-1.5-0.32.7........11260.0موريتانيا137

0.8-88.4-116123.13025.43.733.228.4675.5ال�شودان147

....0.20.1........46.8-260جيبوتي149

6.01.05.50.00.0-20834.23613.22.8اليمن153

اأخرى

1.98.20.20.1....0.21522-1,280العراق

0.9-11.5-11.471.3........0.1-36ال�شومال

0.4-1381.7-27.921,147.80..681569.04.6..1,221الدول النامية

0.6-583.6-27.55,541.60..........119الدول الأقل نموا

0.6-88.0-7.2877.7..3.4......1,841الدول العربية

75.50.1-28.64,579.30..........1,599�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

0.5-686.3-45.99,159.00..9045.06.2..2,043اأمريكا الالتينية والكاريبي

14.2911.812.50.1..5.1......628جنوب اآ�شيا

0.6-549.6-26.85,516.40....26547.0..478جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

).(38.38,856.5022.7..2.6......4,539و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

30.910,382.4067.90.1..5.3..100..8,795منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

31.29,480.80105.60.1..5.3..100..10,360منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

0.1-366.8-36.224,327.10..5.0..99..7,518تنمية ب�شرية مرتفعة

0.2-462.4-23.310,799.60..4.5..72..1,146تنمية ب�شرية متو�شطة

0.5-379.5-29.84,076.50......25..134تنمية ب�شرية منخف�شة

29.29,548.40107.10.1..5.2..100..10,210دخل مرتفع

0.2-683.1-33.823,132.30..4.2..90..2,039دخل متو�شط

0.6-676.2-23.96,745.60......45..449دخل منخف�س

0.2-1252.7-30.339,520.30..761577.04.8..2,701العالم 
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2542009

… مع الحفاظ على البيئة لالأجيال المقبلة

م�صادر الطاقة

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 23: 297-294.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الح�سة من مجموع موارد الطاقة الرئي�سية

غيرهاالطاقة المتجددة

الكتلةالطاقةمجموع موارد

الأحيائيةالمائية وال�سم�سيةالطاقة الرئي�سية

النوويةوالف�سالتالحرارة الجوفيةالغاز الطبيعيالنفطالفحم)طن متري مما يعادلها

)%()%()%()%()%()%(من النفط(

19902005199020051990200519902005199020051990200519902005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

8.528.10.00.040.166.559.833.50.00.00.10.00.00.0الكويت33

0.00.0).(6.315.80.00.012.115.787.884.30.00.00.1قطر35

0.00.0).(22.546.90.00.039.927.960.172.10.00.00.0الإمارات العربية المتحدة39

4.88.10.00.026.523.273.576.80.00.00.00.00.00.0البحرين41

11.519.00.00.063.872.235.127.00.00.01.10.80.00.0الجماهيرية العربية الليبية56

4.614.00.00.046.633.353.466.70.00.00.00.00.00.0عمان58

0.00.0).().(61.3140.30.00.064.763.635.336.40.00.0المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.00.0).(3.57.10.00.095.378.52.919.51.71.00.1الأردن86

2.35.60.02.493.792.90.00.01.91.84.42.30.00.0لبنان88

5.58.51.40.057.550.022.336.60.10.218.713.30.00.0تون�س91

0.10.10.20.00.0).(23.934.82.62.040.631.756.766.0الجزائر104

............................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

0.00.0).().(86.365.311.733.02.01.7).(11.717.90.0الجمهورية العربية ال�شورية108

31.961.32.41.570.549.221.145.32.71.93.32.30.00.0م�شر112

6.713.816.832.376.160.20.62.81.61.04.73.30.00.0المغرب126

............................جزر القمر134

............................موريتانيا137

10.618.40.00.017.519.90.00.00.80.681.779.50.00.0ال�شودان147

............................جيبوتي149

2.66.70.00.097.098.80.00.00.00.03.01.20.00.0اليمن153

اأخرى

19.130.80.00.090.292.38.57.01.20.10.10.10.00.0العراق

............................ال�شومال

T ..T ..30.332.530.531.09.414.12.72.926.318.00.81.4الدول النامية

................T ..T ........17.4الدول الأقل نموا

T 237.4T 477.11.11.359.554.233.940.20.70.44.83.80.00.0الدول العربية

................T ..T ........25.1�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T ..T ..4.54.851.948.716.821.77.99.017.714.30.71.1اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 456.2T 818.923.926.127.728.39.017.91.91.737.125.30.40.6جنوب اآ�شيا

................T ..T ........13.6جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

T 1,751.5T 1,266.327.622.629.820.536.146.01.42.21.22.14.07.0و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

T 4,525.5T 5,547.623.520.442.040.518.621.82.92.73.13.59.911.0منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

T 4,149.4T 5,101.122.219.942.340.619.021.72.92.63.03.410.611.6منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

T 5,950.8T 6,981.221.718.340.939.322.826.02.82.93.43.98.39.5تنمية ب�شرية مرتفعة

T ..T 3,816.736.840.724.725.112.913.82.02.522.716.81.01.2تنمية ب�شرية متو�شطة

................T ..T ........13.1تنمية ب�شرية منخف�شة

T 4,300.4T 5,423.221.719.042.941.519.522.72.82.52.93.210.211.0دخل مرتفع

T 3,556.4T 4,594.431.634.331.028.321.721.72.33.111.410.12.12.4دخل متو�شط

T ..T ....23.4..20.6..11.6..2.3..41.6..0.5دخل منخف�س

T 8,757.7T 11,433.925.325.336.835.019.120.72.52.610.310.06.06.3العالم 
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255 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

21

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 24: 301-298.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… مع الحفاظ على البيئة لالأجيال المقبلة

انبعاثات ومخزون ثاني اأك�صيد الكربون
انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون

كثافة الكربون للنمو

انبعاثات ثاني اأك�سيد

مخزوناتانبعاثات ثانيالكربون لكل وحدة منكثافة الكربون للطاقة

الكربوناأك�سيد الكربون منالناتج المحلي الإجماليانبعاثات ثاني اأك�سيد

في الكتلةالكتلة الأحيائية)كيلو طن ثانيالكربون لكل وحدة

الحيائيةمن الغاباتاك�شيد الكربونم�ستخدمة من الطاقةلكل فرد

في الغابات)مليون طنلكل مليون 2000)كيلو طن ثاني)طنالح�سة منالتغيرالإجمالي

)مليونثاني اأك�شيدتعادل القوة ال�شرائيةاأك�شيد الكربون لكلثاني اأك�شيداإجمالي العالمال�سنوي)مليون طن

طن كربون(الكربون/ ال�شنة(بالدولر المريكي(كيلوطن مكافئ نفط(الكربون()%()%(ثاني اأك�شيد الكربون(

19902005-1990199020041990200419902004199020042005-199020042004الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

....1.81..43.499.39.20.20.320.337.15.133.95الكويت33

........12.252.923.90.10.224.979.31.762.93قطر35

0.716.6-54.7149.112.30.20.527.234.12.433.401.191.57الإمارات العربية المتحدة39

....11.716.93.20.10.124.223.92.432.261.921.30البحرين41

0.06.4....37.859.94.20.20.29.19.33.273.29الجماهيرية العربية الليبية56

....0.16.313.62.252.610.520.88).(10.330.914.3عمان58

254.8308.21.51.11.115.913.63.782.191.181.020.017.5المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.13.12.92.912.520.840.660.02.3).(10.216.54.4الأردن86

1.8..0.13.34.23.943.011.240.92).(9.116.35.6لبنان88

0.99.8-13.322.95.20.10.11.62.32.402.630.350.32تون�س91

6.0114.0-77.0193.910.80.30.73.05.53.235.890.560.99الجزائر104

............0.2..).(....0.6..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

....35.968.46.50.20.23.03.83.083.711.111.11الجمهورية العربية ال�شورية108

0.67.1-75.4158.17.80.30.51.52.32.372.780.480.58م�شر112

9.5240.0-23.541.15.40.10.11.01.43.493.590.290.34المغرب126

00.090.20.8..08....0.10.1).().(0.10.12.4جزر القمر134

0.700.440.96.6....1.30.8).().(0.2-2.62.6موريتانيا137

0.20.30.510.590.190.1748.91530.7).().(5.410.46.6ال�شودان147

0.220.250.00.4....1.00.5).().(0.40.40.3جيبوتي149

0.10.91.03.253.311.151.250.05.1).(10.121.18.3اليمن153

اأخرى

........48.581.64.90.20.32.83.02.552.74العراق

15.2386.6..............).(....).(ال�شومال

T 6,831.1T 12,303.35.730.142.51.72.42.342.590.640.565,091.5190,359.7الدول النامية

T 74.1T 146.37.00.30.50.20.2....0.140.171,097.850,811.2الدول الأقل نموا

T 733.6T 1,348.46.03.24.73.44.53.022.940.750.8644.42,393.3الدول العربية

T 3,413.5T 6,682.06.815.023.12.13.5....0.900.632,293.827,222.9�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T 1,087.7T 1,422.62.24.84.92.52.62.252.190.400.361,667.097,557.2اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 990.7T 1,954.67.04.46.70.81.31.942.340.490.46-49.33,843.5جنوب اآ�شيا

T 454.8T 663.13.32.02.31.01.0....0.550.571,153.658,523.2جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

T 4,182.0T 3,168.0-2.018.410.910.37.92.712.511.490.97-165.937,592.0و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

T 11,205.2T 13,318.61.349.446.010.811.52.472.420.540.45-999.759,956.6منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

T 10,055.4T 12,137.51.544.341.912.013.22.422.390.520.45-979.645,488.9منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

T 14,495.5T 16,615.81.063.957.39.810.12.452.400.600.4889.8152,467.3تنمية ب�شرية مرتفعة

T 5,944.4T 10,215.25.126.235.21.82.52.392.760.830.613,026.586,534.2تنمية ب�شرية متو�شطة

T 77.6T 161.77.70.30.60.30.3....0.240.36858.041,254.0تنمية ب�شرية منخف�شة

T 10,572.1T 12,975.11.646.644.812.113.32.442.400.530.46-937.454,215.3دخل مرتفع

T 8,971.5T 12,162.92.539.542.03.44.02.572.760.950.653,693.1170,735.6دخل متو�شط

T 1,323.4T 2,083.94.15.87.20.80.9....0.470.431,275.156,686.1دخل منخف�س

T 22,702.5T 28,982.72.0100.0100.04.34.52.642.630.680.554,038.1282,650.1العالم 
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مالحظات: البيانات ابتداًء من 1 تموز/يوليو 2007. ت�شير البيانات اإلى �شنة الت�شديق اأو الن�شمام اأو الموافقة ما لم يحدد غير ذلك. كل تلك المراحل لها التاأثيرات القانونية نف�شها. الخط البارز يبين اأن التوقيع لم َيْتُلُه 

الت�شديق حتى الآن.

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 25: 305-304.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… مع الحفاظ على البيئة لالأجيال المقبلة

و�صع المعاهدات البيئية الدولية الرئي�صية

اتفاقية

�ستوكهولمبروتوكولبروتوكول

اتفاقيةبخ�سو�سمونتريالاتفاقيةاتفاقيةكيوتوبروتوكول

اتفاقيةبخ�سو�سالملوثاتبخ�سو�س الموادفيينابخ�سو�سلالتفاقيةالتفاقيةقرطاجنة

مكافحةقانونالع�سويةالتي ت�ستنفدلحمايةالتنويعالإطاريةالإطاريةلل�سالمة

رالبحارالدائمةطبقة الأوزونطبقة الأوزونالحيويلتغير المناخلتغير المناخالبيولوجية الت�سحُّ

200019921997199219881989200119821994الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

19942005200219921992200619861997..الكويت33

200719962005199619961996200420021999قطر35

19952005200019891989200219821998..الإمارات العربية المتحدة39

19942006199619901990200619851997..البحرين41

200519992006200119901990200519841996الجماهيرية العربية الليبية56

200319952005199519991999200519891996عمان58

19942005200119931993200219961997..المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

200319932003199319891989200419951996الأردن86

19942006199419931993200319951996..لبنان88

200319932003199319891989200419851995تون�س91

200419932005199519921992200619961996الجزائر104

..................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

1997..2004199620061996198919892005الجمهورية العربية ال�شورية108

200319942005199419881988200319831995م�شر112

200019952002199519951995200420071996المغرب126

199419941994200719941998..1994..جزر القمر134

200519942005199619941994200519961996موريتانيا137

200519932004199519931993200619851995ال�شودان147

200219952002199419991999200419911997جيبوتي149

200519962004199619961996200419871997اليمن153

اأخرى

..1985..............العراق

19892002..20012001........ال�شومال

22
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 26: 309-306.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… وحماية االأمن ال�صخ�صي

الجئون واأ�صلحة

نقل الأ�سلحة التقليدية

)1990 اأ�شعار(الالجئون

اأ�سخا�س

مجموع القوات الم�سلحةال�سادراتفي بلدفي بلدنازحون

ا الدليلالح�سةماليين الدولراتالوارداتالمن�ساإاللجوءداخليًّ

)100=1985(اآلف)%(الأميركية)ماليين الدولرات الأميركية()اآلف()اآلف()اآلف(

200220072007-2006200620061996200620062006الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

16133).(11,1611070).(..الكويت33

12200).(20100).().(..قطر35

51119).(4742,4397).().(..الإمارات العربية المتحدة39

11393).(181600).(....البحرين41

..76).(320524..الجماهيرية العربية الليبية56

42144).(2844060).().(..عمان58

225360).(24111,7251480..المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

101144).(50027611713..الأردن86

72414).(80020122000-216لبنان88

35100....35616).(..تون�س91

13881....1,00094887173الجزائر104

........33490..57-25الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

30877).(305702122193الجمهورية العربية ال�شورية108

469105).(8889865260..م�شر112

201135....158649..المغرب126

............).(....جزر القمر134

16188....13320..موريتانيا137

105186....5,3552026862948ال�شودان147

11367....00).(9..جيبوتي149

67105....96100..اليمن153

اأخرى

22723....1,884441,4510195العراق

........400146400ال�شومال

T 7,084..........T 13,95090..الدول النامية

T 2,177..........T 1,781152..الدول الأقل نموا

T 2,001..........T 2,16780..الدول العربية

T 5,95280..............�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T 1,32799..............اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 2,326..........T 2,877113..جنوب اآ�شيا

T 2,227..........T 1,102130..جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

..T 168..........T 2,050..و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

T 2,556..........T 4,99569..منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

T 2,533..........T 4,02869..منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

T 2,885......T 25,830..T 7,10152..تنمية ب�شرية مرتفعة

T 5,389..........T 10,14391..تنمية ب�شرية متو�شطة

T 1,453..........T 835146..تنمية ب�شرية منخف�شة

T 4,61174..............دخل مرتفع

..T 3,267..........T 9,440..دخل متو�شط

T 3,741..........T 5,413110..دخل منخف�س

T 23,700T 9,894T 9,894T 22,115T 26,130T 26,742..T 19,80173العالم 
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 27: 313-310.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… وحماية االأمن ال�صخ�صي

الجريمة والعدالة

ال�سنة التي األغتنزلء ال�سجن

فيها البالداإناثلكل 100,000جرائم القتل الدولية

ا اأو تماًما)%(�شخ�س عاماإجمالي)لكل 100,000 �شخ�س( جزئيًّ

عقوبة الإعدام2000200720072007-2004الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

..1.03,50013015الكويت33

..0.8465551قطر35

..0.68,92728811الإمارات العربية المتحدة39

....1.070195البحرين41

..11,7902073..الجماهيرية العربية الليبية56

..0.62,020815عمان58

..0.928,6121326المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

..0.95,5891042الأردن86

..5.75,9711684لبنان88

1991..1.226,000263تون�س91

1.442,00012711993الجزائر104

........4.0الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..1.110,599587الجمهورية العربية ال�شورية108

..0.461,845874م�شر112

0.554,54217521993المغرب126

....20030..جزر القمر134

8152631987..موريتانيا137

..0.312,000362ال�شودان147

1995..38461..جيبوتي149

....4.014,00083اليمن153

اأخرى

..6.315,000603العراق

..........ال�شومال

24



جدول
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 28: 317-314.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… وتحقيق الم�صاواة لجميع الن�صاء والرجال

دليل التنمية المتعلقة بالق�صايا الجن�صانية

الترتيب وفًقامعدل اللتحاق

لدليل التنميةقيمة الدخلالإجمالين�سبة محو الأمية

الب�سريةالتقديريةالتعليم البتدائيلدى البالغين

مطروًحا منه)معدل قوة ال�شراءوالإعدادي والثانوي)% ممن تزيد اأعمارهمالعمر المتوقع عند الولدةدليل

الترتيب وفقابالدولر الأميركي()%(عن 15 عاًما()�شنوات(التنمية

لدليل التنمية2005 19952005-20052005الجن�سانية

الجن�سانيةرجال ن�ساءرجال ن�ساءرجالن�ساءرجالن�ساءالقيمةالترتيبالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

320.88479.675.791.094.4797112,62336,4030الكويت33

3-370.86375.874.688.689.185719,21137,774قطر35

5-430.85581.076.887.889.068548,32933,555الإمارات العربية المتحدة39

2-420.85777.073.983.688.6908210,49629,796البحرين41

9-620.79776.371.174.892.897914,05413,460الجماهيرية العربية الليبية56

13-670.78876.773.673.586.967674,51623,880عمان58

13-700.78374.670.376.387.576764,03125,678المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

2-800.76073.870.387.095.279772,5668,270الأردن86

1-810.75973.769.493.693.686832,7018,585لبنان88

1-830.75075.671.565.383.479743,74812,924تون�س91

2-950.72073.070.460.179.674733,54610,515الجزائر104

......74.471.388.096.78481....الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

960.71075.571.873.687.863671,9075,6840الجمهورية العربية ال�شورية108

..1,6357,024....73.068.559.483.0....م�شر112

1-1120.62172.768.339.665.755621,8467,297المغرب126

1160.55466.362.063.963.942501,3372,6430جزر القمر134

1180.54365.061.543.459.545471,4892,9961موريتانيا137

3-1310.50258.956.051.871.135398323,317ال�شودان147

1290.50755.252.679.979.922291,4222,9351جيبوتي149

3-1360.47263.160.034.773.143674241,422اليمن153

اأخرى

..59.955.764.284.151673741,925....العراق

..4771,000........48.245.9....ال�شومال
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… وتحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال

اإجراءات تمكين المراأة

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 29: 321-318.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الن�ساء الم�سرعات،الأهداف الإنمائية لالألفية

ن�سبة تقديرالعامالت المحترفاتكبار الم�سوؤولت،مقاعد الن�ساء

الدخل المكت�سبوالتقنّياتالمديراتفي البرلمانمقيا�س تمكين المراأة

بين الإناث والذكور )% من الإجمالي()% من الإجمالي()% من الإجمالي(القيمةالترتيبالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

0.35....3.1....الكويت33

840.3740.08240.24قطر35

290.65222.58250.25الإمارات العربية المتحدة39

0.35....13.8....البحرين41

0.30....7.7....الجماهيرية العربية الليبية56

800.3917.89330.19عمان58

920.2540.03160.16المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.31....7.9....الأردن86

0.31....4.7....لبنان88

0.29....19.3....تون�س91

320.34..6.2....الجزائر104

..1135......الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

400.34..12.0....الجمهورية العربية ال�شورية108

910.2633.89300.23م�شر112

880.3256.412350.25المغرب126

0.51....3.0....جزر القمر134

0.50....17.6....موريتانيا137

0.25....16.4....ال�شودان147

0.48....10.8....جيبوتي149

930.1290.74150.30اليمن153

اأخرى

0.19....25.5....العراق

0.48....8.2....ال�شومال
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 30: 325-322.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

عدم الم�صاواة بين الجن�صين في التعليم

… وتحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال

الأهدافالأهدافالأهداف

الإنمائية لالألفيةالإنمائية لالألفيةالإنمائية لالألفيةالأهداف الإنمائية لالألفية

اإجمالي اللتحاقاإجمالي اللتحاقاإجمالي اللتحاق�سافي اللتحاقاإلمام ال�سباباإلمام البالغين

بالتعليم الثانويبالتعليم الإعداديبالتعليم البتدائيبالتعليم البتدائيبالقراءة والكتابةبالقراءة والكتابة 

ن�سبةن�سبةن�سبةن�سبةن�سبةن�سبة الإناثن�سبةن�سبة الإناث

الإناث اإلىن�سبةالإناث اإلىن�سبةالإناث اإلىن�سبةالإناث اإلىن�سبةالإناث اإلى)% البالغينالإناث اإلى)% البالغين

ن�سبةالإناثن�سبةالإناثن�سبةالإناثن�سبةالإناثن�سبةمن العمرن�سبةمن العمر

الذكور)%(الذكور)%(الذكور)%(الذكور)%(الذكور15-24(الذكور15 واأكبر(

199520052005200520052005200520052005-19952005-19952005-19952005-2005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

91.00.9699.81.00860.99970.98981.06292.66الكويت33

88.60.9997.51.03961.001060.99990.98333.45قطر35

87.80.9995.50.98700.97820.97661.05393.24الإمارات العربية المتحدة39

83.60.9497.31.00971.001040.991021.06502.23البحرين41

1060.981071.19591.09....74.80.8196.50.97الجماهيرية العربية الليبية56

73.50.8596.70.99761.01851.00850.96191.09عمان58

76.30.8794.70.98791.03911.00860.96341.47المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

87.00.9199.01.00901.02961.01881.02401.06الأردن86

920.991050.97931.10541.15........لبنان88

65.30.7892.20.96971.011080.97881.09351.40تون�س91

60.10.7686.10.92950.981070.93861.07241.37الجزائر104

88.00.9198.81.00800.99880.991021.07391.04الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

....1210.95650.94....73.60.8490.20.95الجمهورية العربية ال�شورية108

....59.40.7178.90.88910.95970.94820.92م�شر112

39.60.6060.50.75830.94990.89460.85100.85المغرب126

800.88300.7620.77............جزر القمر134

43.40.7355.50.82721.00941.01190.8520.33موريتانيا137

....560.87330.94....51.80.7371.40.84ال�شودان147

300.81360.82190.6620.73........جيبوتي149

34.70.4758.90.65630.73750.74310.4950.37اليمن153

اأخرى

64.20.7680.50.91810.86890.83350.66110.59العراق

........................ال�شومال

69.90.9181.40.91830.951040.94580.93160.91الدول النامية

44.30.8058.00.80700.92900.89280.8130.63الدول الأقل نموا

59.40.8879.50.88770.92880.90650.92211.01الدول العربية

86.70.9997.50.99930.991100.98721.00210.93�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

89.71.0197.01.01951.001150.96911.08321.17اأمريكا الالتينية والكاريبي

47.40.8166.60.81820.921090.93480.8390.74جنوب اآ�شيا

51.20.8465.10.84680.93920.89280.7940.62جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

98.71.0099.61.00911.001070.99900.98631.30و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

961.001010.99981.00651.17........منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

961.011020.991031.00761.20........منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

................93.61.0198.41.01تنمية ب�شرية مرتفعة

................71.20.9283.20.92تنمية ب�شرية متو�شطة

................43.80.8058.90.80تنمية ب�شرية منخف�شة

951.011010.991021.00731.21........دخل مرتفع

86.50.9996.20.99920.991100.97781.01281.09دخل متو�شط

48.80.8265.80.82760.92990.91410.8270.68دخل منخف�س

72.70.9282.50.92850.961040.95640.94251.05العالم 
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 31: 329-326.

عدم الم�صاواة بين الجن�صين في الن�صاط االقت�صادي

… وتحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال

التوظيف بالن�ساط القت�سادي

الم�ساهمون

من عمال العائلة)%(الن�ساط القت�سادي لالإناث

)%(الخدماتال�سناعةالزراعة)لأعمار 15 واأكبر(
الرجالالن�ساءالرجالالن�ساءالرجالالن�ساءالرجالالن�ساءكن�سبة مئويةموؤ�سرن�سبة

1995-1995-1995-1995-1995-1995-1995-1995-من معدل الذكور)100=1990()%(

20052005200520052005200520052005200520052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

................49.014158الكويت33

....33489749).(36.312341قطر35

....914368655).(38.215242الإمارات العربية المتحدة39

................29.310333البحرين41

................32.116840الجماهيرية العربية الليبية56

....22.7149285714118082عمان58

....17.611822151249871المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

....27.5155362413238373الأردن86

................32.410241لبنان88

................28.613838تون�س91

....35.715845222028264954الجزائر104

....10.31111534128285659الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

....38.61354458247313545الجمهورية العربية ال�شورية108

....20.1762739286235549م�شر112

....26.811033573919212540المغرب126

................57.99267جزر القمر134

................54.49865موريتانيا137

................23.78633ال�شودان147

....31118878).(52.99464جيبوتي149

....29.7108398843314943اليمن153

................52.410164الدول النامية

................61.89572الدول الأقل نموا

................26.711034الدول العربية

................65.29679�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

................51.912765اأمريكا الالتينية والكاريبي

................36.29944جنوب اآ�شيا

................62.69673جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

................52.48979و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

................50.310572منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

................52.810776منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

................51.610773تنمية ب�شرية مرتفعة

................52.29864تنمية ب�شرية متو�شطة

................63.49772تنمية ب�شرية منخف�شة

................52.110775دخل مرتفع

................57.010172دخل متو�شط

................45.79655دخل منخف�س

................52.510167العالم 
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263 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 33: 334-331.

… وتحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال

الم�صاركة ال�صيا�صية للمراأة

الأهداف الإنمائية لالألفية

المقاعد التي ت�سغلها الن�ساء في البرلمانالن�ساء في

)% من المجموع(الحكومة علىال�سنة التي تم فيها

مجل�س نوابالم�ستوى الوزاريانتخاب )خ( الن�ساءال�سنة التي ح�سلت فيها الن�ساء على حق

اأو �سيوخمجل�س نواب اأو مجل�س واحد)% من المجموع(اأو تعيينهن )ع(التر�سح

2005199020072007في البرلمانلالنتخاباتالت�سويتالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

—3.1..20050.0 ع20052005الكويت33

—0.0..7.7....2003قطر35

—5.60.022.5———الإمارات العربية المتحدة39

2.525.0..20028.7 ع1973, 19732002, 2002البحرين41

—7.7......19641964الجماهيرية العربية الليبية56

2.415.5..10.0..1994, 19942003, 2003عمان58

—0.0..0.0———المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

198910.70.05.512.7 ع19741974الأردن86

—19916.90.04.7 ع19521952لبنان88

19597.14.322.813.4 خ19591959تون�س91

196210.52.47.23.1 ع19621962الجزائر104

..............الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

—19736.39.212.0 خ19491953, 1953الجمهورية العربية ال�شورية108

19575.93.92.06.8 خ19561956م�شر112

19935.90.010.81.1 خ19631963المغرب126

—0.03.0..1993 خ19561956جزر القمر134

17.917.0..19759.1 خ19611961موريتانيا137

17.84.0..19642.6 خ19641964ال�شودان147

—20035.30.010.8 خ19461986جيبوتي149

19902.94.10.31.8 خ1967, 19671970, 1970اليمن153

اأخرى

—198018.810.825.5 خ19801980العراق

—4.08.2..1979 خ19561956ال�شومال
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د غير ذلك. ولكل هذه المراحل التاأثيرات القانونية نف�شها. ي�شير الخط البارز اإلى اأن التوقيع لم تتبعه الم�شادقة. وتبداأ البيانات من  مالحظات: ت�شير البيانات اإلى �شنة الت�شديق اأو الموافقة اأو التجديد ما لم يحدَّ

1 تموز/يوليو 2007.

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 34: 338-335.

اآليات حقوق االإن�صان وحقوق العمال

حالة وثائق حقوق االإن�صان الدولية الرئي�صية

اتفاقية

�سد التعذيب

والأ�سكال الأخرى

من المعاملةاتفاقيةالميثاق الدوليالتفاقيةالتفاقية

اأو العقاب القا�سيالق�ساء على كلللحقوق الثقافيةالميثاق الدوليالدولية للق�ساءالدولية لمنع

اتفاقيةاأو الال اإن�سانياأ�سكال التمييزوالجتماعيةللحقوق المدنيةعلى كّل اأ�سكالومعاقبة جريمة

حقوق الطفلاأو الإهانة�سد الن�ساءوالقت�ساديةوال�سيا�سيةالتفرقة العن�سريةالإبادة الجماعية

1948196519661966197919841989الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

1995196819961996199419961991الكويت33

20001995......1976..قطر35

1997..2004....20051974الإمارات العربية المتحدة39

200219981992..199019902006البحرين41

1989196819701970198919891993الجماهيرية العربية الليبية56

1996..2006....2003..عمان58

200019971996....19501997المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1950197419751975199219911991الأردن86

1953197119721972199720001991لبنان88

1956196719691969198519881992تون�س91

1963197219891989199619891993الجزائر104

..............الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

1955196919691969200320041993الجمهورية العربية ال�شورية108

1952196719821982198119861990م�شر112

1958197019791979199319931993المغرب126

199420001993....20042004جزر القمر134

198820042004200120041991..موريتانيا137

19861990..2003197719861986ال�شودان147

200620022002199820021990..جيبوتي149

1987197219871987198419911991اليمن153

اأخرى

1994..19591970197119711986العراق

19902002..197519901990..ال�شومال
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265 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

مالحظات: تبداأ البيانات من 1 تموز/يوليو 2007. ت�شير ال�شنوات اإلى تاريخ الت�شديق.

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 35: 342-339.

اآليات حقوق االإن�صان وحقوق العمال

حالة االتفاقات الدولية لحقوق العمال االأ�صا�صية

الحرية النقابيةالق�ساء على العملالحرية النقابية

اإنهاء عمالة الأطفالوالمفاو�سة الجماعيةالإكراهي والإلزاميوالمفاو�سة الجماعية

اتفاقاتفاقاتفاقاتفاقاتفاقاتفاقاتفاقاتفاق

879829105100111138182الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

196619992000..19681961..1961الكويت33

197620062000..19982007....قطر35

198219971997200119982001....الإمارات العربية المتحدة39

2001..2000..19811998....البحرين41

20001962196119611962196119752000الجماهيرية العربية الليبية56

20052001....19982005....عمان58

2001..1978197819781978....المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1968196619581966196319982000..الأردن86

1977197719771977197720032001..لبنان88

19571957196219591968195919952000تون�س91

19621962196219691962196919842001الجزائر104

19601957196019581957196020012003الجمهورية العربية ال�شورية108

19571954195519581960196019992002م�شر112

1957195719661979196320002001..المغرب126

19781978197819781978200420042004جزر القمر134

19612001196119972001196320012001موريتانيا137

1957195719701970197020022003..ال�شودان147

19781978197819781978200520052005جيبوتي149

19761969196919691976196920002000اليمن153

اأخرى

1962196219591963195919852001..العراق

....1961..19601961....ال�شومال
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