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تنمية بشرية مرتفعة جًدا
....61.6195.2370.6485.44.01.78.054.351.13.911.0النرويج1

....1,698.13,581.44,335.84,711.52.116.521.344.350.92.222.5أستراليا2

....3.39.622.637.24.31.97.652.352.010.616.4آيسلندا3

....2,766.34,497.56,304.07,202.31.815.419.548.152.04.021.5كندا4

....73.0228.0617.6898.64.72.614.851.749.920.028.1أيرلندا5

....446.61,191.61,735.41,752.93.03.910.658.851.64.714.2هولندا6

....295.6777.61,112.91,306.02.94.012.355.152.23.315.0السويد7

....3,507.25,897.36,478.66,684.81.47.710.644.551.02.913.1فرنسا8

....714.21,376.41,659.71,762.81.913.422.353.349.75.626.0سويسرا9

....692.71,075.61,998.92,176.22.40.71.646.054.00.71.7اليابان10

....46.4113.8156.2173.22.714.833.753.850.39.538.3لوكسمبورج11

....32.163.3171.4225.63.70.73.356.350.66.69.0فنلندا12

10,825.623,251.039,266.542,813.32.95.813.051.150.10.812.444,400c17.8cالواليات املتحدة األمريكية13

....806.6793.21,156.31,310.20.811.514.056.651.25.517.2النمسا14

210.9829.74,607.96,377.56.90.710.752.247.73.28.38,600c22.4cأسبانيا15

....94.0235.2420.8483.73.32.17.864.351.94.310.7الدامنارك16

....441.6891.5882.1974.81.54.88.545.148.94.414.6بلجيكا17

....459.61,428.23,067.74,463.44.20.95.257.353.55.48.1إيطاليا18

....4.110.911.912.52.424.634.253.848.812.642.0ليختنشتاين19

....333.9523.2857.6962.12.114.120.947.151.911.827.3نيوزيلندا20

....1,661.93,716.35,837.86,451.72.83.29.748.753.26.614.3اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

....2,002.9d5,936.210,597.910,758.13.72.8d12.935.1d46.74.715.3أملانيا22

....519.2727.31,494.01,966.92.331.835.044.055.86.319.1سنغافورة23

....1,627.52,218.52,721.12,741.81.152.939.548.056.59.545.6هوجن كوجن، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

....52.5412.1975.01,132.86.50.68.846.145.17.817.2اليونان25

....135.6572.1551.2534.83.10.51.247.751.43.13.4جمهورية كوريا26

....1,185.61,632.72,661.32,940.51.856.139.849.555.913.140.3إسرائيل27

....2.538.950.355.86.718.763.144.247.49.779.6أندورا28

....46.85.27.6..8.4....178.1167.3163.9..سلوفينيا29

....20.673.2124.2148.14.025.133.642.044.84.933.4بروني دار السالم30

....90.61,585.31,869.72,097.56.732.669.225.630.016.654.5الكويت31

....29.643.8116.2154.33.05.213.950.357.118.423.4قبرص32

....14.4369.8712.91,305.48.732.080.525.825.82.360.7قطر33

38.9435.8763.7918.66.60.47.258.450.616.121.41,200c12.8cالبرتغال34

....2.21,330.32,863.03,293.315.92.470.015.027.73.355.1اإلمارات العربية املتحدة35

....60.1e424.5453.3453.04.50.4e4.459.5e53.83.57.7اجلمهورية التشيكية36

9.821.426.228.12.24.210.459.860.129.836.690f31.1fبربادوس37

....1.75.811.715.54.30.52.959.751.622.324.0مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
....26.7173.2278.2315.45.217.138.227.931.915.947.3البحرين39

....59.612.228.5..15.0....382.0201.7182.5..إستونيا40

....2.48.22.253.959.05.17.1-2,424.91,127.8825.4827.5بولندا41

....56.08.210.3..2.3....41.3124.4130.7..سلوفاكيا42

....1.05.23.353.156.13.96.6-518.1347.5333.0368.1هنغاريا43

104.8107.5231.5320.41.81.41.443.752.33.34.53,100c21.3cتشيلي44

53.012.023.8800g26.6g..14.9....475.4661.4699.9..كرواتيا45

....56.68.613.9..4.8....349.3165.3128.9..ليتوانيا46

4.912.018.220.92.98.921.850.255.145.356.124,000f28.4fأنتيغوا وبربودا47

....59.09.133.0..16.6....646.0379.6335.0..التفيا48

1.212.63.945.453.41.65.66,700c19.9c-2,601.21,649.91,494.11,449.3األرجنتني49

1.87.62.547.854.07.09.5800f24.1f-192.298.284.179.9أوروغواي50

5.02.00.130.629.08.99.61,800f15.2f-143.634.615.315.3كوبا51

....11.326.931.633.42.310.39.743.748.510.819.3جزر البهاما52

223.2701.1604.7725.72.20.60.646.249.49.09.517,800c18.5cاملكسيك53

32.7417.6442.6489.25.82.510.244.249.82.69.7700c20.0cكوستا ريكا54

....48.2457.5617.5682.55.73.610.449.035.51.411.5اجلماهيرية العربية الليبية55

....43.7423.6666.3826.16.17.725.521.220.80.728.0عمان56

....0.83.78.410.85.11.910.235.442.517.021.6سيشيل57

509.51,023.81,011.41,007.41.56.73.837.949.91.45.35,200c23.8cفنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

....63.44,743.06,336.77,288.910.21.626.836.430.11.124.8اململكة العربية السعودية59

التحرك البشري: صور سريعة واجتاهاتجـدول
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68.361.7102.2121.00.96.13.242.750.25.78.2600c20.6cباناما60

20.321.5104.1107.23.60.31.357.957.910.511.6800g14.3gبلغاريا61

....3.53.24.55.00.56.99.248.646.344.349.3سانت كيتس ونيفس62

2.01.80.654.852.14.65.02,300g15.1g-330.9142.8133.5132.8رومانيا63

....1.79.62.949.853.920.222.8-81.050.537.834.3ترينيداد  وتوباغو64

....h54.642.5....8.7..60.9..h..h....اجلبل األسود65

56.91,014.22,029.22,357.67.90.77.942.245.03.110.14,200c20.7cماليزيا66

....155.4e99.3674.6525.43.30.9e6.856.9e56.113.618.7صربيا67

54.215.226.1900c10.8c..11.3....1,249.01,106.91,090.4..بيالروس68

2.45.38.710.22.82.75.350.151.324.127.930f18.5fسانت لوسيا69

48.966.082.789.11.23.02.753.753.121.021.4500g24.1gألبانيا70

....2,941.7e11,524.912,079.612,270.43.11.4e8.447.9e57.87.715.3االحتاد الروسي71

....58.311.312.8..5.9....95.1120.3129.7..جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

....2.42.54.55.51.44.06.750.946.238.341.6دومينيكا73

....4.04.310.812.62.24.510.651.253.340.345.0غرينادا74

1.61.90.444.446.40.50.817,000c10.1c-1,397.1798.5686.3688.0البرازيل75

49.825.127.01,400g52.5g..0.9....56.035.127.8..البوسنة والهرسك76

58.7104.3110.0110.31.40.40.343.948.33.94.18,100c20.3cكولومبيا77

1.00.70.144.352.42.72.96,300f22.4f-66.556.041.637.6بيرو78

....947.61,150.51,333.91,410.90.83.41.948.152.04.26.0تركيا79

24.178.7123.6393.63.60.50.945.549.15.35.92,400c20.2cإيكوادور80

....10.28.740.842.93.11.63.339.363.312.513.1موريشوس81

54.019.435.81,000g9.3g..19.6....3,619.22,973.63,079.5..كازاخستان82

....151.4523.7721.2758.23.58.017.749.249.112.927.1لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
58.920.328.1500g24.5g..16.1....658.8492.6324.2..أرمينيا84

....57.210.923.8..11.5....6,892.95,390.65,257.5..أوكرانيا85

57.014.315.81,900g33.2g..3.0....360.6254.5263.9..أذربيجان86

....484.8387.5982.01,157.31.61.81.536.548.41.32.0تايالند87

....48.44,291.62,062.22,128.78.30.22.950.639.71.34.7إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

....57.018.322.1..4.3....338.3191.2167.3..جورجيا89

144.6291.2393.0434.32.24.34.125.940.19.110.41,700f17.7fجمهورية الدومينيكان90

....2.54.07.48.62.43.16.850.651.834.439.0سانت فنسنت وجزر غرينادين91

47.350.00.50.573,100c6.2c).().(245.7376.4590.3685.81.9الصني92

7.630.440.646.83.78.214.446.150.516.527.440f14.2fبليز93

....3.43.27.29.01.63.14.045.944.937.239.4ساموا94

....1.72.73.23.31.41.71.146.344.80.41.5ملديف95

....385.81,146.32,345.22,973.04.043.142.149.249.111.645.3األردن96

....22.518.034.039.50.97.76.847.445.636.036.9سورينام97

....3.54.00.451.049.55.96.3-169.238.034.933.6تونس98

....0.13.01.20.85.00.21.145.548.733.734.7تونغا99

....21.920.827.230.00.51.31.048.449.426.727.0جامايكا100

50.0183.3168.2161.32.72.62.847.448.16.99.81,600f26.4fباراغواي101

....2.210.01.946.649.84.76.6-1,005.3458.8366.4339.9سريالنكا102

....20.9127.7244.6284.15.54.317.942.942.94.322.8غابون103

....1.34.00.750.145.26.26.9-430.4274.0242.4242.3اجلزائر104

219.7159.4374.8435.41.20.80.443.950.14.05.66,900c11.7cالفلبني105

34.447.435.940.30.11.20.672.852.814.314.61,200f16.7fالسلفادور106

....276.1690.31,326.42,205.83.56.06.948.748.92.47.4اجلمهورية العربية السورية107

....0.35.12.137.647.915.016.6-20.113.717.218.5فيجي108

....57.05.39.8..4.6....306.5223.7207.7..تركمانستان109

....490.3910.61,660.61,923.82.744.544.149.249.123.961.3األراضي الفلسطينية احملتلة110

5.82.00.148.046.00.91.08,100c4.1c-1,859.5465.6135.6122.9أندونيسيا111

1.83.00.445.448.65.35.91,200f17.2f-60.0270.426.324.3هوندوراس112

42.759.6114.0145.82.21.31.243.448.14.35.31,500f15.2fبوليفيا113

....0.82.51.342.246.533.533.6-14.04.110.011.6غيانا114

3.76.79.110.02.00.40.447.454.00.30.6200g9.7gمنغوليا115

0.146.436.62.42.412,700g21.9g).(4.029.454.569.35.8فييت نام116

....56.014.324.6..11.7....578.5440.1408.3..مولدوفا117

....2.77.71.030.247.014.514.7-19.42.75.87.4غينيا االستوائية118

التحرك البشري: صور سريعة واجتاهات
تقرير التنمية البشرية 2009
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....57.08.513.4..4.8....1,653.01,267.81,175.9..أوزباكستان119

58.210.520.6600g16.2g..5.5....623.1288.1222.7..قيرغيستان120

....6.68.911.212.11.23.42.350.450.430.532.1الرأس األخضر121

43.3264.353.459.50.51.00.448.354.44.95.21,500f11.1fغواتيماال122

....212.4175.6246.7244.70.30.80.347.846.72.93.1مصر123

12.440.835.040.12.30.70.646.648.89.19.6800f13.3fنيكاراغوا124

....7.227.580.1114.85.41.44.443.844.30.93.8بوتسوانا125

....2.24.40.539.046.52.02.7-2.82.21.00.8فاناتو126

57.011.416.1400g9.9g..4.7....425.9306.4284.3..طاجيكستان127

....27.2112.1131.6138.93.54.56.636.947.31.38.7ناميبيا128

927.71,224.41,248.71,862.90.75.32.629.041.41.73.96,700c15.4cجنوب أفريقيا129

4.53.40.251.549.98.18.56,800g33.4g-394.357.651.049.1املغرب130

....0.711.63.546.447.913.517.9-7.45.85.45.3سان تومي وبرينسيبي131

....9.723.837.340.23.04.35.718.518.52.23.8بوتان132

....19.622.920.318.90.10.90.348.948.15.96.2جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

1.02.10.546.048.60.81.442,300c4.1c-9,410.57,493.25,886.95,436.0الهند134

....3.74.76.57.01.23.11.445.644.01.01.7جزر سليمان135

....26.3129.6128.8143.23.52.63.851.649.614.720.0الكونغو136

0.57.02.248.351.32.33.91,300c11.7c-381.338.4303.9335.8كمبوديا137

....2.51.40.244.947.70.70.9-286.6133.593.288.7ميامنار138

....1.514.113.713.54.90.82.246.653.17.710.7جزر القمر139

....159.1343.5455.2517.92.33.02.238.338.33.04.3اليمن140

....1.313.02.146.444.82.24.8-6,350.36,555.83,554.04,233.6باكستان141

....16.971.438.640.41.84.93.448.547.41.14.8سوازيلند142

....1.72.40.341.751.15.55.8-122.133.556.165.4أنغوال143

....337.6430.7818.7945.92.03.53.064.169.13.96.2نيبال144

2.62.50.249.246.10.91.31,000g9.3g-126.346.139.737.8مدغشقر145

....661.4881.61,031.91,085.31.01.20.746.413.94.55.1بنغالديش146

59.3163.0790.1817.75.80.72.237.150.81.42.33,500c12.6cكينيا147

....20.233.125.524.50.51.00.443.337.60.91.3بابوا غينيا اجلديدة148

14.519.130.135.01.60.40.350.543.27.78.01,000g17.5gهاييتي149

....242.01,273.1639.7753.42.22.11.747.248.31.73.8السودان150

....477.0576.0797.7659.21.14.72.045.050.20.83.3جمهورية تانزانيا املتحدة151

529.7716.51,669.31,851.82.67.87.636.441.84.57.33,300c17.8cغانا152

....175.4265.3211.9196.60.43.21.244.345.61.01.9الكاميرون153

12.193.966.199.23.81.42.241.142.14.16.3400g24.2gموريتانيا154

....11.8122.2110.3114.15.013.913.741.846.52.25.8جيبوتي155

....3.28.26.26.31.50.40.350.545.72.62.8ليسوتو156

0.411.42.341.349.90.72.71,300c5.2c-771.7550.4652.4646.5أوغندا157

....94.1447.4972.11,127.75.20.20.736.246.50.81.4نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة املستوى
....101.3162.6182.8185.41.36.53.151.850.43.76.8توغو159

0.18.42.051.251.61.23.4200g2.7g-297.71,156.9278.8275.9مالوي160

....34.076.2187.6232.03.81.52.448.546.07.58.8بنني161

....7.19.011.913.81.11.41.246.052.62.63.2تيمور - ليشتي162

....767.01,816.42,371.32,406.72.522.312.340.845.11.013.8كوت ديفوار163

....0.511.92.447.049.42.25.6-360.8280.0287.3233.1زامبيا164

....7.711.814.616.51.40.50.341.946.512.512.8إريتريا165

....168.0268.6220.2210.10.65.52.041.751.04.47.0السنغال166

28.572.9435.7465.56.11.04.853.953.92.73.7800c10.4cرواندا167

....31.6118.1231.7290.14.49.915.242.748.73.616.4غامبيا168

....28.880.896.896.32.72.72.937.845.12.77.8ليبيريا169

....11.3241.1401.2394.67.90.44.448.052.86.314.3غينيا170

....393.31,155.4554.0548.00.81.70.741.947.10.41.4إثيوبيا171

8.9121.9406.1450.08.50.11.943.652.14.26.0900g8.1gموزامبيق172

....11.613.919.219.21.12.01.350.050.08.69.9غينيا - بيساو173

....1.04.31.146.053.75.46.5-126.3333.181.660.8بوروندي174

....55.174.3358.4388.34.21.93.644.048.03.23.7تشاد175

1.66.50.849.852.91.52.98,500g27.1g-1,006.9754.2480.1444.7جمهورية الكونغو الدميقراطية176

....62.9344.7772.81,043.05.61.35.652.351.19.817.9بوركينا فاسو177

جـدول
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الهجرة 

الداخلية 
)%(

196019601960 19902005200520052000-20022000-2002 1960-20051990-20051990-2005 a2010
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....3.31.450.047.812.512.9).(167.6165.3165.4162.7مالي178

....43.162.775.680.51.22.91.849.646.62.74.2جمهورية أفريقيا الوسطى179

45.9154.5152.1106.82.72.03.035.645.72.03.0600g19.0gسيراليون180

....46.557.786.590.91.40.50.443.643.610.610.8أفغانستان181

....55.0135.7183.0202.22.71.71.450.053.64.05.0النيجر182

دول أعضاء أخرى
....87.883.6128.183.40.81.20.540.931.14.14.6العراق

....0.62.22.02.02.61.82.238.248.84.06.7كيريباس

....25.134.136.837.10.90.20.247.352.02.02.2جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

....0.81.51.71.71.55.82.941.041.017.720.1جزر مارشال

1.613.12.640.946.418.621.01g1.2g-5.83.72.92.7ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

....15.420.122.623.60.969.569.857.551.339.382.6موناكو

....0.43.94.95.35.59.348.75.145.09.350.4ناورو

....0.32.96.05.86.53.330.034.940.239.358.7باالو

....7.58.711.411.70.948.937.753.553.518.145.0سان مارينو

....11.4633.121.322.81.40.40.341.946.56.56.7الصومال

....1.66.11.942.245.415.418.2-0.40.30.20.2توفالو

....10.33.124.137.82.37.4).(387.2627.1391.3372.3زمبابوي

......9,175.9T15,957.6T17,678.6T19,191.4T1.73.21.943.147.82.8أفريقيا

......28,494.9T50,875.7T55,128.5T61,324.0T0.71.71.446.647.11.6آسيا

......17,511.7T49,360.5T64,330.1T69,744.5T2.93.08.849.052.96.7أوروبا

......6,151.4T7,130.3T6,869.4T7,480.3T0.22.81.244.648.44.4أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

......13,603.5T27,773.9T45,597.1T50,042.4T2.86.713.650.850.31.1أمريكا الشمالية

......2,142.6T4,365.0T5,516.3T6,014.7T1.713.516.444.348.24.1أوقيانوسيا

......31,574.9T61,824.3T97,622.8T108,513.7T2.64.18.448.751.13.7منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)EU27( 13,555.3االحتاد األوروبيT26,660.0T41,596.8T46,911.3T2.83.58.549.151.45.3......

......241.0T8,625.2T12,726.6T15,126.6T10.24.937.133.529.12.9مجلس التعاون اخلليجي

......31,114.9T66,994.9T107,625.9T120,395.2T3.14.611.148.650.93.2تنمية بشرية مرتفعة جًدا

مرتفعة جًدا: دول داخل منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

27,461.0T58,456.2T94,401.4T105,050.9T3.14.110.048.650.93.0......

مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

3,653.8T8,538.7T13,224.6T15,344.3T4.741.546.547.450.310.1......

......13,495.1T34,670.2T38,078.0T40,383.6T1.12.83.847.250.55.4تنمية بشرية مرتفعة

......28,204.2T44,870.0T40,948.6T44,206.5T0.61.70.846.146.81.8تنمية بشرية متوسطة

......4,265.7T8,928.0T8,467.5T8,812.0T1.63.92.345.048.93.6تنمية بشرية منخفضة

العالم )فيما عدا االحتاد الروسي وتشيكوسلوفاكيا 
سابًقا(

74,078.1T125,389.2T168,780.5T187,815.1T1.12.72.746.847.82.2......

......77,114.7Ti155,518.1Ti195,245.4Ti213,943.8Ti1.12.6i3.0i47.0i49.2i2.6العالم

التحرك البشري: صور سريعة واجتاهات
تقرير التنمية البشرية 2009

طويلة  اجتاهات  على  قائمة   2010 لعام  التوقعات   )a
األجل وقد ال تنبئ باألثر الذي قد حتدثه التذبذبات  على 
املدى القريب، مثل األزمة االقتصادية التي طرأت هذا 
العام 2009. ملزيد من التفاصيل، ارجع إلى األمم املتحدة 

. 2009d

األساسية،  البيانات  تعريف  في  لالختالفات  نظرًا   )b
البلدان.  عبر  املقارنات  إجراء  عند  احلذر  توخي  يجب 
التعدادات السكانية  والبيانات مستقاة من مختلف 
مختلفة؛  زمنية  فترات  إلى  وتشير  واالستقصاءات، 

ولذا ال ميكن املقارنة على وجه الدقة.

c( البيانات هي تقديرات مبنية على التعدادات السكانية 
عن  ويعّبر   .Bell and Muhidin 2009 عن  الواردة 
عدد  إجمالي  من  مئوية  بنسبة  الداخليني  املهاجرين 

السكان.

d( تشير تقديرات أملانيا لعام 1960 إلى جمهورية أملانيا 
الفيدرالية وجمهورية أملانيا الدميقراطية سابًقا.

باجلمهورية  املتعلقة   1960 عام  تقديرات  تشير   )e

الدول  إلى  وصربيا  الروسي  واالحتاد  التشيكية 
واالحتاد  تشيكوسلوفاكيا  السابق،  في  كانت  التي 

السوفييتي ويوغوسالفيا على التوالي.

f( البيانات هي تقديرات مبنية على التعدادات السكانية 
الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  اللجنة  من  املستمدة 
عن  ويُعبَّر   .)ECLAC 2007( الكاريبي  البحر  ومنطقة 
عدد  إجمالي  من  مئوية  بنسبة  الداخليني  املهاجرين 

السكان.

g( البيانات هي تقديرات مبنية على استقصاءات البنك 
عن  ويعّبر  املعيشية.  باألسر  املتعلقة   2009e الدولي 
على  مقتصرة  مئوية  بنسبة  الداخليني  املهاجرين 

الفئة العمرية العاملة من السكان.

تلك  مع  مدرجة  األسود  باجلبل  املتعلقة  البيانات   )h
اخلاصة بصربيا.

البيانات  مصدر  من  مستمدة  مجاميع  هي  البيانات   )i
األصلي.

.2009d  األعمـــدة من 4-1 ومن 9-6: األمم املتحـــدة
الـــواردة في  البيانات  5:  ُحِسـب بنـاًء عــلى  العمـود 

.2009d  تقــرير األمم املتحـدة
مركز  عن  الواردة  البيانات  على  بناًء  ُحِسب   10 العمود 
البحوث اإلمنائية بشأن الهجرة لعــــام 2007، والبيانات 

.2009e السكــانية لألمم املتحـــدة
البيانات املســــتمدة  بناًء على  11: حســــب  العمود 

من مركز البحوث اإلمنائية بشأن الهجرة لعام 2007.
العمودان 12 و13:  ُحِسبا بناًء على بيانات مختلفة )كما 

هو موضح(.

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)أ(

املصادرمالحظات

حصيلة املهاجرين الوافدين
)باآلالف(

الهجرة الوافدة
الهجرة 
النازحة

الهجرة الداخلية
bمدى احلياة

الهجرة الداخليةالهجرة الدولية

حصة السكان
)%(

املعدل 
السنوي 
للنمو )%(

نسبة اإلناث
)%(

معدل 
الهجرة 

النازحة )%(

معدل 
التحرك 

الدولي  )%(

إجمالي 
املهاجرين 

)باآلالف(

معدل 
الهجرة 

الداخلية 
)%(

196019601960 19902005200520052000-20022000-2002 1960-20051990-20051990-2005 a2010
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
1.79.362.11.023.32.687.05.17.10.80.020.030.190.030.110.10النرويج1

2.510.946.90.921.917.183.43.612.10.90.070.100.350.060.241.47أستراليا2

0.030.01).(0.04).().(1.74.361.40.730.31.692.42.74.10.8آيسلندا3

1.35.815.22.272.72.791.63.04.80.70.110.150.340.482.350.70كندا4

1.63.469.20.619.45.893.42.63.30.80.100.071.160.100.471.13أيرلندا5

2.07.146.52.328.613.588.07.04.20.90.100.110.620.300.562.10هولندا6

3.36.365.51.720.62.687.26.34.71.90.060.040.340.090.150.16السويد7

16.06.554.54.615.92.470.413.09.76.91.790.241.671.370.710.85فرنسا8

2.56.968.42.716.43.286.87.15.30.90.070.060.500.190.180.27سويسرا9

1.312.913.48.659.54.378.810.99.70.60.070.230.201.261.300.76اليابان10

).(0.070.010.01).().(1.63.287.20.76.90.492.93.33.10.7لوكسمبورج11

1.84.480.50.710.22.491.24.14.00.80.040.030.500.040.090.17فنلندا12

2.720.128.332.212.64.245.735.717.31.40.380.911.0811.970.701.89الواليات املتحدة األمريكية13

1.99.163.01.819.84.484.78.85.70.80.060.090.500.140.230.41النمسا14

1.83.461.223.59.11.070.424.83.90.80.150.091.435.340.310.27أسبانيا15

2.16.963.81.121.74.488.35.25.80.80.030.030.260.050.130.21الدامنارك16

2.06.375.61.613.31.288.46.14.60.90.060.060.610.120.160.11بلجيكا17

2.03.551.110.726.06.782.912.43.90.80.420.232.865.812.124.38إيطاليا18

).().().(0.01).().(1.53.192.00.62.50.293.13.23.00.7ليختنشتاين19

1.16.616.60.36.968.692.11.65.70.50.030.070.150.030.097.17نيوزيلندا20

2.29.922.11.234.630.087.23.78.11.00.570.841.580.873.6024.92اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

2.317.041.01.635.22.975.617.26.40.90.591.402.851.073.552.35أملانيا22

0.951.221.90.212.313.549.134.416.00.50.020.290.100.010.090.74سنغافورة23

1.03.920.50.463.211.094.81.53.20.50.040.060.250.051.121.55هوجن كوجن، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

1.914.442.61.027.412.783.410.55.30.80.110.270.680.150.632.33اليونان25

0.935.77.41.650.34.286.52.410.60.50.091.080.190.381.861.23جمهورية كوريا26

1.076.16.80.714.60.824.84.370.40.40.061.470.110.120.350.14إسرائيل27

).().().(0.01).().(10.23.284.40.81.20.284.53.111.31.1أندورا28

1.73.468.60.819.16.372.123.93.20.80.010.010.130.010.050.14سلوفينيا29

0.010.05).(0.010.01).(1.425.331.90.228.312.973.31.524.70.4بروني دار السالم30

5.084.13.60.26.50.613.428.158.20.30.150.830.030.010.080.06الكويت31

1.010.868.10.29.010.987.68.23.80.50.010.040.210.010.040.39قبرص32

0.010.01).().(7.659.312.60.218.41.935.27.357.20.40.010.02قطر33

5.63.259.612.118.70.878.313.83.34.50.700.132.013.970.920.32البرتغال34

0.040.04).(6.671.98.30.211.51.521.66.271.60.50.050.180.02اإلمارات العربية املتحدة35

2.07.166.90.821.02.169.226.04.00.80.050.050.420.050.190.15اجلمهورية التشيكية36

1.13.425.64.764.90.490.75.03.70.50.010.010.050.080.170.01بربادوس37

1.83.435.90.516.542.093.91.93.40.80.010.010.070.010.050.94مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
0.010.02).(4.786.15.30.23.10.711.45.482.80.40.040.220.01البحرين39

1.66.781.10.29.11.447.242.010.10.70.020.030.260.010.040.05إستونيا40

1.78.953.31.431.82.974.818.06.40.80.220.371.880.461.631.20بولندا41

1.74.783.10.69.20.784.910.73.50.80.050.050.680.050.110.07سلوفاكيا42

1.76.748.61.535.65.986.68.83.80.80.040.050.340.100.360.47هنغاريا43

1.13.620.250.120.64.545.349.54.70.50.040.040.194.490.280.48تشيلي44

1.63.272.20.513.49.087.09.13.20.80.060.040.750.050.201.08كرواتيا45

1.78.776.40.411.61.228.262.09.00.80.030.060.420.020.090.08ليتوانيا46

).(0.060.010.130.05).(41.111.746.70.5).(1.046.68.411.432.5أنتيغوا وبربودا47

1.67.871.60.315.73.035.352.211.80.80.020.040.290.010.090.14التفيا48

1.110.628.634.623.31.859.121.219.10.50.040.130.303.580.360.22األرجنتني49

1.13.517.261.413.03.834.060.45.10.50.020.020.072.550.080.19أوروغواي50

91.33.84.30.50.070.080.170.752.210.01).(1.13.59.04.282.2كوبا51

).(0.010.010.08).().(1.13.58.21.984.70.693.72.53.20.5جزر البهاما52

94.81.23.40.50.680.800.281.3923.240.07).(1.13.91.60.892.5املكسيك53

1.13.86.216.771.90.378.810.010.80.50.010.010.010.310.200.01كوستا ريكا54

16.339.826.70.414.72.068.17.718.95.30.080.060.040.010.030.03اجلماهيرية العربية الليبية55

0.01).().(8.660.417.60.210.72.533.18.657.90.30.010.020.01عمان56

0.05).().(0.01).(39.72.732.10.210.414.957.01.630.710.70.04سيشيل57

1.03.437.122.535.60.472.721.65.20.50.020.020.221.320.310.02فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

8.366.58.00.815.50.826.810.462.30.40.130.330.030.030.090.04اململكة العربية السعودية59

)ب(جـدول املهاجرون النازحون الدوليون حسب مكان اإلقامة
تقرير التنمية البشرية 2009

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)ب(
نصيب كل قارة من املهاجرين الوافدين من كل بلد

2002–2000
)% من إجمالي حصيلة املهاجرين الوافدين في كل قارة(

)a(تصنيف التنمية البشرية لبلدان اإلقامة 
2002–2000

)% من إجمالي حصيلة املهاجرين النازحني(

 القارة محل اإلقامة
 2002–2000

)% من إجمالي حصيلة املهاجرين النازحني(

مناطق اإلقامة

أوقيانوسيا آسيا أوروبا

أمريكا 
الالتينية 
ومنطقة 

البحر 
الكاريبي

أمريكا 
الشمالية أفريقيا منخفضة متوسطة مرتفعة

مرتفعة 
جًدا أوقيانوسيا آسيا أوروبا

أمريكا 
الالتينية 
ومنطقة 

البحر 
الكاريبي

أمريكا 
الشمالية أفريقيا
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).(1.13.54.510.280.60.185.510.04.00.50.010.010.010.310.37باناما60

1.568.324.30.64.90.424.257.817.20.70.091.280.380.090.110.07بلغاريا61

).(0.020.180.03).().(1.03.129.129.437.30.166.230.03.30.5سانت كيتس ونيفس62

1.719.757.41.019.01.374.919.25.10.80.110.421.030.170.500.28رومانيا63

1.13.49.74.081.40.491.63.93.90.60.020.020.050.220.670.03ترينيداد  وتوباغو64

1.6b11.3b72.3b0.4b10.8b3.5b76.2b19.0b4.0b0.8b0.17b0.38b2.07b0.12b0.45b1.16bاجلبل األسود65

1.466.810.70.29.411.678.81.019.60.50.071.060.140.030.181.79ماليزيا66

1.6b11.3b72.3b0.4b10.8b3.5b76.2b19.0b4.0b0.8b0.17b0.38b2.07b0.12b0.45b1.16bصربيا67

1.88.686.80.22.60.17.767.424.10.80.200.312.640.050.110.04بيالروس68

).(0.020.340.04).().(1.13.321.340.433.80.155.138.55.80.5سانت لوسيا69

1.63.988.20.55.60.289.66.23.40.70.080.061.230.060.110.04ألبانيا70

1.935.358.90.33.40.213.031.754.50.81.448.6312.140.511.030.45االحتاد الروسي71

1.617.952.80.410.217.175.718.84.80.80.030.090.230.020.070.87جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

).(0.020.170.05).().(71.524.33.70.5).(1.03.625.923.945.5دومينيكا73

).(0.020.230.10).().(1.13.418.420.156.90.275.420.04.00.5غرينادا74

1.030.423.818.925.30.669.38.821.40.50.060.590.393.000.600.11البرازيل75

1.73.582.70.310.02.057.138.93.20.80.130.091.780.050.310.49البوسنة والهرسك76

1.13.518.943.333.00.352.243.83.50.50.110.120.5311.801.350.09كولومبيا77

1.09.420.027.441.30.866.626.76.20.50.050.140.253.360.760.12بيرو78

0.910.284.00.23.71.085.49.84.40.50.170.624.320.110.270.61تركيا79

1.03.341.78.545.30.286.79.63.20.50.040.050.500.990.790.03إيكوادور80

32.82.649.70.24.99.863.71.724.410.20.360.010.150.010.020.34موريشوس81

6.273.619.70.50.220.995.190.110.040.03).(1.013.684.80.20.4كازاخستان82

10.318.622.74.831.212.567.216.711.64.40.370.220.220.460.451.42لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
1.011.378.20.29.20.117.765.416.40.50.050.181.040.030.180.02أرمينيا84

1.812.179.70.25.90.314.576.68.10.80.651.447.980.210.860.34أوكرانيا85

6.967.624.90.50.080.651.730.040.040.01).(1.023.374.30.21.2أذربيجان86

1.060.113.00.222.33.443.730.325.50.50.061.040.190.030.470.57تايالند87

5.117.934.90.339.62.382.86.610.10.50.300.330.550.040.910.41إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

1.015.781.80.21.20.115.563.520.50.50.060.331.440.030.030.01جورجيا89

).(88.86.34.30.50.060.070.170.971.75).(1.13.810.76.477.9جمهورية الدومينيكان90

).(0.020.250.07).().(1.13.416.527.151.90.168.527.53.40.5سانت فنسنت وجزر غرينادين91

1.164.07.20.923.33.579.56.513.50.50.417.530.710.893.353.99الصني92

).(0.070.11).().().(1.13.54.47.683.30.188.14.07.30.5بليز93

0.041.57).().(0.85.41.50.316.675.376.51.121.90.50.010.01ساموا94

).().().().().().(1.438.934.50.74.819.860.63.135.80.5ملديف95

5.981.33.70.38.20.615.827.556.30.50.251.100.040.030.140.07األردن96

).(83.73.912.00.50.020.020.380.490.02).(1.03.182.211.02.7سورينام97

9.39.978.30.22.30.181.16.88.73.40.350.120.810.020.030.01تونس98

0.010.040.55).(0.01).(0.85.52.20.935.854.890.21.67.70.5تونغا99

1.13.419.82.673.00.192.93.53.10.50.060.070.320.411.720.02جامايكا100

1.13.92.987.44.60.18.287.14.20.50.030.030.025.990.050.01باراغواي101

0.954.125.70.212.76.546.418.035.10.50.051.020.410.030.291.18سريالنكا102

).().().(0.03).(27.61.259.811.40.25).(69.92.126.10.21.7غابون103

9.56.881.60.21.80.183.75.27.63.51.230.282.880.060.090.02اجلزائر104

0.935.48.70.249.94.966.525.47.60.50.202.430.500.144.203.30الفلبني105

1.13.52.45.186.81.090.52.96.10.50.070.070.040.842.150.19السلفادور106

7.749.519.54.617.01.740.938.319.81.00.200.420.140.320.180.14اجلمهورية العربية السورية107

0.85.04.40.338.051.692.51.15.90.50.010.010.010.010.131.46فيجي108

).().(10.271.717.60.50.020.060.380.01).(1.012.186.20.20.5تركمانستان109

11.185.42.30.30.60.36.414.978.30.40.741.840.040.060.020.06األراضي الفلسطينية احملتلة110

1.077.513.70.24.82.925.560.313.70.50.112.870.430.070.221.04أندونيسيا111

).(1.13.63.410.881.10.184.93.710.90.50.020.030.020.650.73هوندوراس112

1.14.98.270.515.10.224.470.74.40.50.030.040.054.560.150.02بوليفيا113

1.13.48.88.078.60.287.67.74.20.60.030.030.060.510.740.01غيانا114

).(0.01).(0.01).().(0.921.040.70.435.11.875.817.46.30.4منغوليا115

0.915.118.30.257.48.085.02.711.80.50.120.610.630.072.863.16فييت نام116

1.87.786.70.23.50.112.050.137.10.80.070.100.980.020.060.02مولدوفا117

).().().(18.71.172.08.20.460.010.03).(77.93.018.30.20.6غينيا االستوائية118

املهاجرون النازحون الدوليون حسب مكان اإلقامة
تقرير التنمية البشرية 2009

)ب(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
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1.039.757.90.21.20.08.549.941.10.50.141.882.310.080.070.02أوزباكستان119

).(6.980.711.90.50.040.130.890.020.01).(1.010.487.80.20.6قيرغيستان120

).(62.31.710.825.20.420.010.170.010.07).(33.83.049.10.214.0الرأس األخضر121

1.13.73.09.183.00.186.45.67.50.50.040.050.030.911.250.01غواتيماال122

10.570.59.70.37.41.621.854.520.33.51.433.100.360.110.400.69مصر123

1.13.52.548.444.40.147.346.06.20.50.040.040.024.230.580.02نيكاراغوا124

0.02).().(0.01).(60.32.721.30.210.84.736.61.343.218.90.06بوتسوانا125

0.85.325.40.32.865.457.21.640.80.40.00.00.00.00.00.05فاناتو126

).(6.350.342.90.50.050.700.770.030.01).(1.042.855.60.20.4طاجيكستان127

0.01).().().().(77.82.511.30.25.42.719.51.136.642.80.12ناميبيا128

38.63.330.50.313.813.557.51.612.528.41.890.050.410.040.272.09جنوب أفريقيا129

9.113.274.50.22.80.182.85.87.83.51.480.693.290.090.180.03املغرب130

).().().(0.03).(68.52.020.19.40.04).(27.23.069.00.20.6سان تومي وبرينسيبي131

).().().().(0.02).(0.789.36.40.22.80.510.50.987.90.6بوتان132

0.915.617.40.262.93.084.21.314.00.50.020.110.100.010.550.21جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

1.772.09.70.215.01.347.920.430.71.00.9713.181.490.353.372.41الهند134

0.06).().().().().(0.95.611.40.34.577.360.41.337.90.4جزر سليمان135

).(17.51.173.87.62.740.020.150.020.01).(80.12.116.50.21.1الكونغو136

0.913.126.30.250.58.986.51.511.50.50.020.080.140.010.390.55كمبوديا137

0.877.65.90.211.83.723.10.975.40.50.020.490.030.010.090.23ميامنار138

).().().(0.04).(52.24.537.85.50.13).(42.04.852.40.20.6جزر القمر139

6.185.44.60.23.60.117.565.916.20.40.231.040.050.020.050.01اليمن140

1.472.516.40.29.10.427.724.147.40.90.305.020.960.110.780.28باكستان141

).().().().().(72.53.214.90.27.12.124.01.925.848.40.05سوازيلند142

29.22.033.735.23.620.070.430.110.020.01).(65.83.828.60.81.0أنغوال143

0.795.02.40.21.30.35.62.291.60.60.051.990.040.030.030.07نيبال144

).(28.23.065.80.52.40.167.215.38.78.90.270.010.170.010.01مدغشقر145

0.792.44.70.21.80.27.78.483.20.60.3112.760.550.170.300.25بنغالديش146

41.54.237.90.214.41.853.61.639.85.01.180.040.290.020.160.16كينيا147

0.010.81).().(0.01).(0.88.94.90.34.480.759.11.139.30.5بابوا غينيا اجلديدة148

).(70.012.117.30.50.050.050.073.191.20).(1.13.45.525.764.3هاييتي149

42.945.95.70.24.60.812.538.842.06.71.720.600.060.020.070.10السودان150

67.52.817.40.211.40.729.41.345.723.71.210.020.090.010.080.04جمهورية تانزانيا املتحدة151

74.83.412.20.29.10.221.61.016.560.84.480.070.200.030.220.05غانا152

).(48.93.238.80.28.90.147.21.536.714.60.520.010.110.010.04الكاميرون153

).(0.01).(19.33.618.958.20.550.010.03).(75.94.517.10.22.3موريتانيا154

).().().(0.01).(41.75.048.00.24.70.552.44.511.531.50.04جيبوتي155

).().().().().(93.52.32.80.11.10.24.20.923.671.30.30ليسوتو156

37.53.743.90.213.90.958.11.631.88.50.400.010.130.010.060.03أوغندا157

62.34.418.10.214.80.233.02.344.520.24.060.090.320.040.380.04نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
).(13.20.951.434.51.120.010.040.010.01).(83.82.711.30.22.0توغو159

0.010.01).(83.72.511.60.21.70.413.61.143.441.90.790.010.03مالوي160

).(5.20.843.550.43.300.040.050.020.01).(91.63.14.60.20.5بنني161

0.19).().(0.020.01).(0.839.518.20.20.241.059.81.238.50.4تيمور - ليشتي162

).(47.73.143.40.25.60.148.41.610.439.60.530.010.130.010.02كوت ديفوار163

78.32.913.20.23.81.618.51.153.826.51.210.010.060.010.020.08زامبيا164

78.211.55.60.24.30.310.49.413.167.12.780.130.050.020.060.03إريتريا165

).(40.61.524.733.21.670.030.310.020.03).(55.73.038.10.22.9السنغال166

).(11.41.079.78.01.280.020.040.010.01).(85.23.29.10.22.3رواندا167

).(0.02).(0.03).(44.72.939.70.212.40.151.61.516.530.40.14غامبيا168

).(0.10).(34.94.411.50.248.80.260.41.124.913.60.190.010.02ليبيريا169

).(6.60.810.282.43.290.040.050.020.02).(90.33.05.10.21.4غينيا170

8.637.521.40.230.71.575.110.010.54.40.150.220.100.010.220.08إثيوبيا171

83.82.512.80.30.60.113.31.250.135.44.440.040.180.040.010.01موزامبيق172

).().().(31.51.313.154.10.520.010.07).(65.02.831.30.20.6غينيا - بيساو173

).(5.80.984.29.12.210.030.030.010.01).(90.83.24.60.21.1بوروندي174

).().(3.83.774.318.11.720.030.020.01).(90.75.53.10.20.5تشاد175

17.41.148.632.84.090.040.210.020.040.01).(79.72.615.30.22.2جمهورية الكونغو الدميقراطية176

).(2.90.88.987.57.930.080.060.040.01).(94.03.02.40.20.3بوركينا فاسو177

)ب(جـدول

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نصيب كل قارة من املهاجرين الوافدين من كل بلد
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).(5.70.917.576.08.990.100.140.050.02).(91.13.15.10.20.5مالي178

).().().(0.02).(84.12.113.00.20.60.113.51.070.914.60.58جمهورية أفريقيا الوسطى179

0.060.01).(40.93.031.50.224.00.555.41.411.132.10.240.010.05سيراليون180

0.891.44.40.22.70.511.04.684.00.40.144.820.200.080.170.25أفغانستان181

).(3.60.820.675.02.900.030.020.020.01).(93.33.03.00.20.5النيجر182

دول أعضاء أخرى
5.159.222.10.210.72.744.26.648.70.40.351.330.420.030.290.59العراق

0.04).().().().().(0.85.57.90.328.657.062.61.235.80.4كيريباس

).(85.91.512.20.50.030.460.020.070.58).(0.947.52.00.948.6جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

0.020.01).().(0.01).(0.825.13.51.064.25.469.14.026.40.5جزر مارشال

0.020.20).().(0.01).(0.823.13.91.130.440.735.730.233.60.5ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

).().().(0.03).().(2.05.987.90.63.40.290.12.96.30.7موناكو

0.01).().().().().(0.75.66.94.211.171.586.34.78.70.4ناورو

0.010.05).().(0.01).(0.755.33.31.617.621.622.312.764.50.5باالو

).().().(0.01).().(1.53.186.21.18.00.192.93.43.00.7سان مارينو

50.89.627.50.210.81.039.28.211.741.01.710.100.250.020.140.11الصومال

0.03).().().().().(0.75.117.00.31.675.383.04.312.30.3توفالو

61.83.024.10.25.75.134.71.528.235.71.120.020.120.010.040.29زمبابوي

52.612.528.90.24.90.935.98.325.730.082.39T6.31T12.34T0.97T3.07T4.41Tأفريقيا

1.754.724.50.516.42.241.723.234.50.66.83T72.37T27.34T5.62T26.57T28.68Tآسيا

2.516.059.02.515.44.652.628.118.11.28.39T17.25T53.66T21.75T20.39T48.18Tأوروبا

1.15.110.313.469.80،381.712.15.60.51.77T2.73T4.69T59.05T46.01T1.70Tأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

2.214.723.621.034.93.762.823.512.61.10.49T1.07T1.44T12.46T3.09T2.60Tأمريكا الشمالية

1.48.720.10.622.546.784.32.812.30.60.13T0.28T0.54T0.16T0.87T14.44Tأوقيانوسيا

2.49.036.44.841.26.283.19.76.01.26.84T8.22T28.10T35.99T46.29T55.89Tمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)EU27( 3.110.749.14.424.68.077.414.96.21.55.47االحتاد األوروبيT6.04T23.25T20.41T16.91T43.70T

6.177.95.90.39.10.818.017.663.90.40.39T1.60T0.10T0.05T0.23T0.17Tمجلس التعاون اخلليجي

3.014.339.26.328.29.076.711.99.91.46.08T9.43T21.71T34.20T22.75T57.60Tتنمية بشرية مرتفعة جًدا

مرتفعة جًدا: دول داخل منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

3.110.741.47.028.59.379.412.17.01.55.68T6.32T20.60T33.87T20.67T53.47T

مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

1.946.419.60.625.36.353.810.435.30.50.39T3.11T1.11T0.33T2.08T4.14T

1.716.543.84.432.41.356.423.918.90.75.53T17.75T39.74T38.67T42.85T13.42Tتنمية بشرية مرتفعة

7.443.327.82.117.61.842.625.328.93.235.37T66.96T36.26T26.71T33.33T27.88Tتنمية بشرية متوسطة

64.121.910.20.23.20.415.02.640.841.653.02T5.85T2.29T0.42T1.07T1.10Tتنمية بشرية منخفضة

العالم )فيما عدا االحتاد الروسي وتشيكوسلوفاكيا 
سابًقا(

10.829.224.84.227.43.559.613.321.16.096.81T84.39T60.44T98.72T97.03T98.57T

9.128.233.43.423.02.951.120.723.35.0100.00T100.00T100.00T100.00T100.00T100.00Tالعالم

املهاجرون النازحون الدوليون حسب مكان اإلقامة
تقرير التنمية البشرية 2009

ملحوظات
نظرًا   100% إلى  املئوية  النسب  مجموع  يصل  ال  قد   )a
للتحركات التي حتدث في األماكن غير املصنّفة حتت فئات 

التنمية البشرية

b( تشير البيانات إلى صربيا واجلبل األسود قبل انفصالهما 
إلى دولتني مستقلتني في حزيران/يونيو 2006

املصادر
الواردة عن مركز  البيانات  بناًء على  جميع األعمدة: ُحِسبت 

البحوث اإلمنائية بشأن الهجرة لعام 2007.

)ب(
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
123.321.738.131.74.545.15.78.56.83.8النرويج1

291.916.636.142.32.573.46.110.77.53.7أستراليا2

22.715.339.033.518.065.24.89.04.43.9آيسلندا3

1,064.118.340.739.43.058.34.17.95.12.5كندا4

788.137.825.322.422.155.25.17.74.83.0أيرلندا5

583.425.936.631.86.255.74.56.84.53.4هولندا6

201.518.037.536.84.662.47.215.48.83.9السويد7

1,135.632.030.732.24.260.27.713.27.64.6فرنسا8

427.234.640.024.09.860.310.414.89.96.3سويسرا9

565.410.438.949.01.157.74.48.55.33.2اليابان10

50.48.813.28.94.8.. 31.339.032.423.7لوكسمبورج11

257.230.442.523.56.153.64.75.85.03.3فنلندا12

840.619.629.346.60.460.35.79.67.83.9الواليات املتحدة األمريكية13

383.123.445.027.39.855.33.25.13.02.3النمسا14

757.651.726.817.62.452.77.59.47.64.7أسبانيا15

159.520.338.333.36.354.25.07.85.53.7الدامنارك16

350.834.532.430.85.854.78.714.49.84.6بلجيكا17

2,357.157.526.311.53.848.48.011.06.53.6إيطاليا18

59.63.75.13.42.8.. 3.527.546.919.5ليختنشتاين19

413.130.634.726.58.276.46.910.46.53.7نيوزيلندا20

3,241.325.736.733.110.359.75.49.55.63.3اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

3,122.526.643.027.47.157.27.914.27.94.6أملانيا22

106.619.732.243.512.963.95.97.07.44.4سنغافورة23

388.427.931.437.916.861.76.87.19.05.4هونغ كونغ  الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

685.855.326.015.17.949.66.38.83.94.6اليونان25

58.85.58.86.14.3.. 975.316.439.343.6جمهورية كوريا26

162.718.337.042.75.465.66.211.27.44.0إسرائيل27

47.711.912.811.910.8.. 3.446.327.225.6أندورا28

39.16.37.46.24.5..78.447.339.111.4سلوفينيا29

63.36.35.89.24.3.. 8.919.141.137.7بروني دار السالم30

37.116.736.944.26.553.89.618.912.36.3الكويت31

140.541.028.423.024.854.46.88.97.04.7قبرص32

45.710.714.515.86.9.. 3.316.137.043.9قطر33

1,260.267.223.46.26.371.07.78.56.75.3البرتغال34

40.814.918.817.110.6.. 14.421.050.224.2اإلمارات العربية املتحدة35

55.911.030.510.93.6.. 242.522.651.623.7اجلمهورية التشيكية36

88.430.040.226.347.366.06.39.26.54.0بربادوس37

54.04.95.84.63.2.. 98.053.224.513.5مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
7.215.840.640.25.361.77.96.110.16.7البحرين39

37.211.415.413.87.5..36.026.636.630.6إستونيا40

2,112.630.646.221.112.359.510.715.811.16.1بولندا41

48.815.734.810.83.9.. 361.540.745.512.9سلوفاكيا42

331.525.644.127.48.446.66.511.16.25.0هنغاريا43

207.925.141.829.93.865.88.812.69.26.1تشيلي44

56.78.415.93.63.6..488.945.739.412.4كرواتيا45

28.911.619.313.66.1..134.435.839.621.8ليتوانيا46

68.08.112.88.93.9.. 24.329.741.426.6أنتيغوا وبربودا47

39.76.511.07.35.2..54.819.536.135.8التفيا48

322.331.134.832.62.062.89.913.69.87.6األرجنتني49

74.434.737.026.35.167.39.512.59.46.6أوروغواي50

52.58.012.07.55.2.. 924.640.835.123.9كوبا51

63.89.716.811.24.6.. 30.123.346.929.4جزر البهاما52

8,327.969.624.75.76.560.19.410.67.75.2املكسيك53

75.731.543.724.43.964.86.610.46.13.8كوستا ريكا54

51.27.68.06.97.4.. 64.844.330.623.6اجلماهيرية العربية الليبية55

34.47.77.510.46.1.. 2.613.644.637.5عمان56

60.39.712.68.47.4.. 8.142.631.517.3سيشيل57

233.327.035.836.73.864.311.315.012.78.1فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

43.511.818.413.28.2.. 34.122.838.835.8اململكة العربية السعودية59

)ج(جـدول التعليم والعمالة للمهاجرين الددوليني في البلدان التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
)من سن 15 عاًما فما فوق(

تقرير التنمية البشرية 2009

)% من القوى العاملة(الترتيب حسب دليل التنمية البشرية )%(

معدل الهجرة 
النازحة 

للحاصلني 
على شهادات 

التعليم العالي 
)%(

معدل مشاركة 
                                        bالقوى العاملة

)لكال اجلنسني(

املعدل اإلجمالي 
                                 bللبطالة

)لكال اجلنسني( 

أقل من
مرحلة الثانوية 

العليا

أقل من
مرحلة الثانوية 

العليا

مرحلة الثانوي 
العليا أو ما بعد 

الثانوية

مرحلة الثانوي 
العليا أو ما بعد 

تعليم عاٍلتعليم عاٍلالثانوية

)باآلالف(
)% جلميع 
املهاجرين( )% جلميع املهاجرين  البالغني سن 15 عاماً وما فوقه(

حصيلة 
املهاجرين 

الدوليني

وضع النشاط االقتصادي بني املهاجرين الدوليني

معدالت البطالة بني املهاجرين الدوليني

aحسب مرحلة التعليم احملققة

مراحل التعليم التي وصل إليها
aاملهاجرون الدوليون

مرتفعةمرتفعة متوسطةمتوسطة منخفضةمنخفضة

)ج(



152

139.816.950.032.911.165.56.113.36.83.3باناما60

59.29.38.910.18.7.. 604.451.031.313.0بلغاريا61

66.86.610.56.14.2.. 20.033.035.526.6سانت كيتس ونيفس62

59.88.812.18.85.9.. 1,004.632.743.922.3رومانيا63

274.223.346.229.766.470.27.111.57.64.1ترينيداد  وتوباغو64

c52.1d30.2d10.6d..55.9d13.6d16.3d12.2d7.8d..اجلبل األسود65

214.318.428.847.611.365.76.28.39.04.3ماليزيا66

1,044.452.1d30.2d10.6d..55.9d13.6d16.3d12.2d7.8dصربيا67

29.110.414.713.96.4..151.137.137.325.0بيالروس68

65.69.012.68.45.5.. 24.537.937.020.3سانت لوسيا69

68.810.010.39.310.6.. 524.154.034.68.7ألبانيا70

58.015.719.615.713.0..1,524.433.937.927.1االحتاد الروسي71

59.610.011.08.18.0..175.757.124.47.4جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

64.39.913.19.96.4.. 25.740.434.021.7دومينيكا73

69.08.312.37.94.7.. 46.434.239.623.3غرينادا74

544.130.638.825.91.670.96.89.06.25.7البرازيل75

68.311.014.29.07.8..569.944.342.09.6البوسنة والهرسك76

691.733.940.524.85.863.911.516.310.28.3كولومبيا77

415.124.744.828.63.067.78.412.08.06.8بيرو78

2,085.569.021.66.73.258.119.623.215.95.2تركيا79

503.748.835.815.05.869.810.912.69.98.1إيكوادور80

91.442.927.924.448.569.311.716.212.64.8موريشوس81

60.013.017.912.48.9..415.735.148.016.6كازاخستان82

56.910.415.311.06.9.. 335.533.831.630.9لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
56.614.421.413.811.4..79.427.341.530.3أرمينيا84

36.19.812.310.97.9..773.036.834.827.0أوكرانيا85

57.116.921.216.814.8..30.125.233.039.8أذربيجان86

269.734.831.927.61.558.79.013.58.55.3تايالند87

616.017.234.445.98.362.58.619.49.56.2إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

58.616.919.616.115.1..84.735.835.424.8جورجيا89

695.353.234.212.39.856.713.317.111.37.2جمهورية الدومينيكان90

68.18.911.89.55.5.. 34.834.438.624.5سانت فنسنت وجزر غرينادين91

2,068.231.025.139.43.058.56.17.86.94.9الصني92

66.08.411.28.55.7.. 42.630.548.720.4بليز93

62.013.515.912.67.8.. 71.531.144.18.7ساموا94

30.013.118.24.714.5.. 0.425.840.530.0ملديف95

63.920.037.841.04.661.97.912.08.56.2األردن96

61.06.915.66.23.5.. 7.123.943.230.9سورينام97

427.555.527.815.914.357.020.626.418.810.3تونس98

62.011.314.19.96.5.. 40.934.644.89.5تونغا99

789.733.139.624.272.668.97.911.97.94.3جامايكا100

20.137.137.523.91.969.36.97.56.96.3باراغواي101

316.932.734.426.419.467.810.513.510.97.0سريالنكا102

49.723.132.624.317.2.. 10.829.933.135.9غابون103

1,313.355.427.816.415.453.021.929.020.311.7اجلزائر104

1,930.317.435.145.97.468.74.98.95.63.5الفلبني105

835.662.929.27.714.164.78.49.66.95.7السلفادور106

130.233.030.333.33.855.310.513.710.58.6اجلمهورية العربية السورية107

119.030.841.521.438.369.97.59.67.45.3فيجي108

45.816.317.317.014.6..4.925.448.424.8تركمانستان109

46.712.113.913.610.9.. 15.523.528.240.5األراضي الفلسطينية احملتلة110

339.424.838.334.51.848.84.43.44.44.5أندونيسيا111

275.657.232.210.612.063.710.012.08.55.5هوندوراس112

76.824.944.129.43.366.68.511.08.96.3بوليفيا113

303.631.042.925.076.968.66.610.26.44.0غيانا114

58.69.79.27.611.3.. 4.316.535.145.7منغوليا115

64.67.710.57.24.7.. 1,518.140.734.822.9فييت نام116

63.712.316.911.410.3..41.426.837.434.6مولدوفا117

63.322.326.920.915.0.. 12.152.025.522.4غينيا االستوائية118

التعليم والعمالة للمهاجرين الددوليني في البلدان التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
)من سن 15 عاًما فما فوق(

تقرير التنمية البشرية 2009

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)ج(

)% من القوى العاملة( )%(

معدل الهجرة 
النازحة 

للحاصلني 
على شهادات 

التعليم العالي 
)%(

معدل مشاركة 
                                        bالقوى العاملة

)لكال اجلنسني(

املعدل اإلجمالي 
                                 bللبطالة

)لكال اجلنسني( 

أقل من
مرحلة الثانوية 

العليا

أقل من
مرحلة الثانوية 

العليا

مرحلة الثانوي 
العليا أو ما بعد 

الثانوية

مرحلة الثانوي 
العليا أو ما بعد 

تعليم عاٍلتعليم عاٍلالثانوية

)باآلالف(
)% جلميع 
املهاجرين( )% جلميع املهاجرين  البالغني سن 15 عاماً وما فوقه(

حصيلة 
املهاجرين 

الدوليني

وضع النشاط االقتصادي بني املهاجرين الدوليني

معدالت البطالة بني املهاجرين الدوليني

aحسب مرحلة التعليم احملققة

مراحل التعليم التي وصل إليها
aاملهاجرون الدوليون

مرتفعةمرتفعة متوسطةمتوسطة منخفضةمنخفضة
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59.012.516.012.710.5..45.225.040.033.9أوزباكستان119

58.812.817.312.39.7..34.133.547.918.4قيرغيستان120

70.59.49.79.75.1.. 87.973.719.15.9الرأس األخضر121

485.363.627.98.411.263.58.29.17.45.4غواتيماال122

308.718.830.747.33.759.98.312.99.76.5مصر123

221.040.741.118.114.361.68.712.08.05.2نيكاراغوا124

4.112.346.337.14.245.314.310.617.610.6بوتسوانا125

63.412.616.610.112.1.. 1.727.839.127.2فاناتو126

57.512.418.012.38.5..8.930.445.124.1طاجيكستان127

70.36.010.66.14.8.. 3.115.334.845.9ناميبيا128

351.714.634.644.86.874.25.510.16.63.7جنوب أفريقيا129

60.919.822.619.012.2.. 1,505.061.123.113.9املغرب130

73.79.39.89.95.8.. 11.672.216.910.7سان تومي وبرينسيبي131

57.414.113.412.714.1.. 0.739.130.623.7بوتان132

63.09.612.48.46.0.. 264.249.535.714.2جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

1,952.025.519.551.23.566.65.99.87.04.3الهند134

63.510.818.315.05.7.. 1.825.329.536.8جزر سليمان135

68.727.134.234.925.772.426.437.428.318.5الكونغو136

62.211.214.69.56.4.. 239.152.430.815.2كمبوديا137

61.225.026.240.92.561.75.88.26.54.5ميامنار138

66.840.845.436.125.7.. 17.663.625.610.7جزر القمر139

56.39.18.810.66.8.. 31.947.030.219.3اليمن140

669.043.621.430.39.855.210.915.110.67.3باكستان141

1.819.832.942.93.269.67.412.26.66.1سوازيلند142

77.09.711.410.24.9.. 196.252.926.519.5أنغوال143

23.921.333.039.23.072.06.36.27.25.8نيبال144

67.217.725.018.311.9.. 76.633.334.631.7مدغشقر145

285.746.222.327.23.254.812.517.912.07.5بنغالديش146

198.126.032.736.927.273.66.18.27.04.1كينيا147

25.928.033.831.215.170.38.713.29.54.9بابوا غينيا اجلديدة148

462.939.340.620.067.566.211.315.210.86.6هاييتي149

42.123.432.939.74.659.416.225.114.813.9السودان150

70.225.130.440.715.669.95.98.17.44.2جمهورية تانزانيا املتحدة151

165.626.538.431.333.775.79.614.29.76.4غانا152

58.523.332.341.912.568.921.832.624.515.9الكاميرون153

72.022.223.124.815.8.. 15.263.119.117.2موريتانيا154

56.524.937.423.216.8.. 5.434.134.729.7جيبوتي155

9.93.8..0.918.331.645.83.862.56.0ليسوتو156

82.127.429.039.024.272.96.99.08.15.0أوغندا157

75.411.220.713.97.9.. 261.015.528.453.1نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
18.427.934.135.811.871.921.328.022.216.2توغو159

14.932.528.534.815.570.47.210.27.74.7مالوي160

14.425.830.542.211.370.919.726.922.814.3بنني161

62.612.114.811.64.5.. 11.157.123.412.4تيمور - ليشتي162

70.722.728.022.916.1.. 62.638.134.226.4كوت ديفوار163

34.914.234.447.915.577.16.311.97.74.1زامبيا164

65.211.314.810.37.8.. 48.036.039.320.7إريتريا165

133.256.623.619.118.674.818.520.419.212.3السنغال166

14.825.432.634.920.859.026.437.427.321.5رواندا167

20.947.930.916.544.667.915.020.312.17.5غامبيا168

41.020.644.833.524.773.79.320.89.25.0ليبيريا169

68.224.631.620.215.7.. 21.349.625.422.4غينيا170

68.49.514.98.97.0.. 124.424.343.629.2إثيوبيا171

85.744.228.826.453.677.96.78.97.03.5موزامبيق172

30.066.320.512.871.576.516.718.016.311.2غينيا - بيساو173

60.524.537.026.518.1.. 10.624.328.738.0بوروندي174

73.520.530.620.616.5.. 5.822.733.142.2تشاد175

100.725.032.535.59.666.521.831.924.415.1جمهورية الكونغو الدميقراطية176

72.315.316.813.913.8.. 8.346.922.628.5بوركينا فاسو177

جـدول

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)ج(

)% من القوى العاملة( )%(

معدل الهجرة 
النازحة 

للحاصلني 
على شهادات 

التعليم العالي 
)%(

معدل مشاركة 
                                        bالقوى العاملة

)لكال اجلنسني(

املعدل اإلجمالي 
                                 bللبطالة

)لكال اجلنسني( 

أقل من
مرحلة الثانوية 

العليا

أقل من
مرحلة الثانوية 

العليا

مرحلة الثانوي 
العليا أو ما بعد 

الثانوية

مرحلة الثانوي 
العليا أو ما بعد 

تعليم عاٍلتعليم عاٍلالثانوية

)باآلالف(
)% جلميع 
املهاجرين( )% جلميع املهاجرين  البالغني سن 15 عاماً وما فوقه(

حصيلة 
املهاجرين 

الدوليني

وضع النشاط االقتصادي بني املهاجرين الدوليني

معدالت البطالة بني املهاجرين الدوليني

aحسب مرحلة التعليم احملققة

مراحل التعليم التي وصل إليها
aاملهاجرون الدوليون

مرتفعةمرتفعة متوسطةمتوسطة منخفضةمنخفضة
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45.268.318.712.614.674.924.927.124.414.4مالي178

9.833.433.132.79.169.124.235.623.617.8جمهورية أفريقيا الوسطى179

40.223.537.433.734.571.810.719.110.56.5سيراليون180

141.244.728.919.46.447.313.613.913.112.5أفغانستان181

4.826.634.337.55.868.118.527.817.814.1النيجر182

دول أعضاء أخرى
335.538.926.926.68.449.517.827.412.512.6العراق

57.58.47.711.64.8.. 1.738.333.920.2كيريباس

58.36.58.34.76.7.. 1.221.732.138.6جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

58.119.927.920.54.8.. 5.334.954.110.9جزر مارشال

68.911.517.911.14.6.. 6.526.959.713.3ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

50.811.116.412.35.7.. 12.341.435.123.0موناكو

62.48.222.26.02.4.. 0.535.334.721.6ناورو

71.58.112.19.25.1.. 2.112.758.928.3باالو

44.34.36.22.73.6.. 2.861.625.712.4سان مارينو

42.028.237.024.018.9.. 125.144.030.612.5الصومال

57.216.119.213.06.8.. 0.938.927.26.2توفالو

77.414.939.940.69.473.47.011.08.64.4زمبابوي

6,555.3T44.628.624.59.363.416.522.815.79.0أفريقيا

17,522.0T33.029.834.33.660.99.014.68.65.0آسيا

27,318.1T38.635.721.67.056.58.812.68.55.3أوروبا

18,623.0T53.831.913.86.061.49.411.68.35.7أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

1,923.8T18.835.842.50.759.34.88.66.13.2أمريكا الشمالية

1,098.2T26.638.727.44.071.47.811.87.94.2أوقيانوسيا

33,500.2T44.532.320.32.958.38.512.27.74.1منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)EU27( 20,514.2االحتاد األوروبيT37.135.923.07.056.77.611.57.64.3

98.6T19.240.037.96.348.111.017.613.47.3مجلس التعاون اخلليجي

21,480.5T33.434.527.92.757.96.610.46.73.9تنمية بشرية مرتفعة جًدا

مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

20,281.1T33.534.627.62.657.86.610.56.63.8

مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

1,199.3T30.633.232.212.259.36.68.27.94.8

28,213.0T49.433.215.75.159.310.914.09.86.6تنمية بشرية مرتفعة

22,102.2T37.830.429.25.261.810.315.29.96.0تنمية بشرية متوسطة

1,244.8T37.732.125.812.865.916.121.515.210.4تنمية بشرية منخفضة

العالم )فيما عدا االحتاد الروسي وتشيكوسلوفاكيا 
سابًقا(

69,018.3T41.432.323.53.760.39.313.38.75.2

75,715.9Te41.032.723.53.759.79.513.69.05.5العالم

التعليم والعمالة للمهاجرين الددوليني في البلدان التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
)من سن 15 عاًما فما فوق(

تقرير التنمية البشرية 2009 )ج(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

ملحوظات

a( قد ال يصل مجموع النسب املئوية إلى %100 نظرًا إلقصاء 
شهاداتهم  مستويات  تُعرف  ال  الذين  األشخاص  هؤالء 

التعليمية.

أنشطتهم  وضع  يُعرف  ال  الذين  األشخاص  أُقِصَي   )b
االقتصادية.

c( البيانات املتعلقة باجلبل األسود مندرجة مع تلك اخلاصة 
بصربيا

d( تشير البيانات إلى صربيا واجلبل األسود قبل انفصالهما 
إلى دولتني مستقلتني في حزيران/يونيو 2006.

البيانات  مصدر  من  مستمدة  مجاميع  هي  البيانات   )e
األصلي.

املصادر

والتنمية  التعاون  منظمة   :8-10 ومن   1-4 من  األعمدة 
.2009a االقتصادية

العمود 5: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 2008.

من  املستمدة  البيانات  على  بناًء  ُحِسبا   :6-7 العمودان 
 .2009a منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

)% من القوى العاملة( )%(

معدل الهجرة 
النازحة 

للحاصلني 
على شهادات 

التعليم العالي 
)%(

معدل مشاركة 
                                        bالقوى العاملة

)لكال اجلنسني(

املعدل اإلجمالي 
                                 bللبطالة

)لكال اجلنسني( 

أقل من
مرحلة الثانوية 

العليا

أقل من
مرحلة الثانوية 

العليا

مرحلة الثانوي 
العليا أو ما بعد 

الثانوية

مرحلة الثانوي 
العليا أو ما بعد 

تعليم عاٍلتعليم عاٍلالثانوية

)باآلالف(
)% جلميع 
املهاجرين( )% جلميع املهاجرين  البالغني سن 15 عاماً وما فوقه(

حصيلة 
املهاجرين 

الدوليني

وضع النشاط االقتصادي بني املهاجرين الدوليني

معدالت البطالة بني املهاجرين الدوليني

aحسب مرحلة التعليم احملققة

مراحل التعليم التي وصل إليها
aاملهاجرون الدوليون

مرتفعةمرتفعة متوسطةمتوسطة منخفضةمنخفضة
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
34.59.30.20.06.7..).(0.0).().().(النرويج1

22.20.50.20.01.5..).(0.0).().(0.1أستراليا2

).(0.0).(0.2).(....0.0).().().(آيسلندا3

175.72.81.20.037.5..0.00.1).().(0.5كندا4

9.31.50.10.04.4..).(0.0).().().(أيرلندا5

86.65.00.60.05.8..).(0.0).().().(هولندا6

75.16.70.50.027.7..).(0.0).().().(السويد7

151.82.31.10.031.1..0.00.1).().(0.1فرنسا8

45.72.80.30.010.7..).(0.0).().().(سويسرا9

0.01.5).(1.80.1..).(0.0).(0.50.1اليابان10

).(0.0).(2.71.8....0.0).().().(لوكسمبورج11

0.00.7).(6.23.6....0.0).().().(فنلندا12

281.20.72.00.083.9..0.01.1).(2.20.1الواليات املتحدة األمريكية13

30.82.70.20.038.4..).(0.0).().().(النمسا14

0.00.0).(5.10.1..).(0.0).().().(أسبانيا15

26.86.40.20.00.6..).(0.0).().().(الدامنارك16

17.62.00.10.015.2..).(0.0).().(0.1بلجيكا17

38.11.20.30.01.5..).(0.0).().(0.1إيطاليا18

).(0.0).(0.32.4....0.00.00.00.0ليختنشتاين19

0.00.2).(2.70.3..).(0.0).().().(نيوزيلندا20

299.75.12.10.010.9..).().().().(0.2اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

578.95.54.00.034.1..0.00.1).().(0.1أملانيا22

).(0.0).().().(..).(0.0).().(0.1سنغافورة23

0.01.9).().(0.1..).(0.0).().().(هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

0.028.5).(2.20.2..).(0.0).().(0.1اليونان25

0.01.2).().(0.1..0.00.4).(1.20.1جمهورية كوريا26

0.05.8).().(420b1.2-0.00.9150).(1.50.2إسرائيل27

............).(0.0).(0.1).(أندورا28

0.00.1).(0.30.2..).(0.0).().(0.1سلوفينيا29

..............0.0).().().(بروني دار السالم30

38.00.7).().(0.2..0.00.1).(0.70.2الكويت31

0.011.9).(c1.21.0..).(0.0).().().(قبرص32

).(0.0).().().(..).(0.0).(0.10.4قطر33

0.00.0).().(0.4..).(0.0).().().(البرتغال34

0.00.1).().(0.2..).(0.0).(0.30.2اإلمارات العربية املتحدة35

0.02.2).(2.00.4..0.00.1).(1.40.4اجلمهورية التشيكية36

............).(0.0).().().(بربادوس37

0.00.9).(3.025.7..).(0.0).().().(مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة 
).(0.00.00.00.0..).(0.0).(0.10.1البحرين39

).(0.0).().().(..0.00.1).(0.30.1إستونيا40

9.81.20.10.05.9..0.00.2).(2.90.1بولندا41

0.00.6).(0.30.2..0.00.1).(0.30.1سلوفاكيا42

8.12.40.10.01.6..0.00.1).(3.40.8هنغاريا43

0.00.5).(1.40.6..0.00.1).(1.00.2تشيلي44

100.416.50.70.00.13d1.60.2).(0.00.1كرواتيا45

).(0.0).(0.70.4..0.00.1).(0.50.1ليتوانيا46

..............0.0).().().(أنتيغوا وبربودا47

).(0.0).().().(..).(0.0).(0.70.3التفيا48

0.01.1).(3.30.2..0.00.1).(1.20.2األرجنتني49

).(0.0).(0.10.2..).(0.0).(0.20.1أوروغواي50

).(0.0).(0.64.0..0.41.1).(7.10.7كوبا51

............).(0.0).().().(جزر البهاما52

).(0.0).(0.014.861.60.3).(5.60.1املكسيك53

11.62.60.15.60.5..0.00.1).(0.40.3كوستا ريكا54

0.02.8).(4.10.7..0.00.6).(2.02.5اجلماهيرية العربية الليبية55

).(0.0).().().(..).(0.0).(0.2).(عمان56

............).(0.0).(0.10.3سيشيل57

200.09.6).(0.90.1..0.01.8).(5.11.4فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

240.73.81.70.00.3..).(0.0).(0.80.3اململكة العربية السعودية59

)د(جـدول التحرك املستحث بالصراع وانعدام األمن
تقرير التنمية البشرية 2009

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)د(
حصيلة الالجئنيحصيلة الالجئني

)اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

نصيب 
الالجئني في 

العالم
)%( 

2007

نصيب 
الالجئني في 

العالم
)%( 

2007

داخلًيا

حسب بلد املنشأ

دولًيادولًيا

حسب البلد املقدم لها طلب حق اللجوء

األشخاص 
الذين في وضع 
شبيه بوضع 

الالجئني

األشخاص 
الذين في وضع 
شبيه بوضع 

الالجئني

حصيلة طالبي 
حق اللجوء 
السياسي 

املعّلق طلبهم

اأِلشخاص 
النازحني 

dداخلًيا

حصيلة طالبي 
حق اللجوء 
السياسي 

املعّلق طلبهم

نصيب حصيلة 
املهاجرين 
الوافدين 
الدوليني

)%(

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

نصيب حصيلة 
املهاجرين 
النازحني 
الدوليني

)%(
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15.00.5).(1.91.8..).(0.0).(0.10.1باناما60

0.01.0).(4.84.6..0.00.4).(3.30.4بلغاريا61

............).(0.0).().().(سانت كيتس ونيفس62

0.00.2).(1.81.3..0.00.6).(5.30.5رومانيا63

0.00.1).(0.1).(..0.00.2).(0.20.1ترينيداد  وتوباغو64

).(8.515.60.10.0..0.00.3).(..0.6اجلبل األسود65

32.21.60.20.46.9..0.00.1).(0.60.1ماليزيا66

).(165.69.81.20.114.2248e98.014.50.70.0صربيا67

).(0.0).(0.60.1..0.01.2).(5.00.3بيالروس68

).(0.00.00.00.0..0.00.2).(0.20.4سانت لوسيا69

).(0.0).(0.10.1..15.31.90.10.01.6ألبانيا70

137f1.7).().(0.03.1-92.90.80.60.017.618االحتاد الروسي71

0.10.2).(8.13.10.10.01.111.21.0جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

............).(0.0).(0.10.1دومينيكا73

............0.00.1).(0.30.4غرينادا74

17.00.4).(3.80.6..0.00.3).(1.60.2البرازيل75

78.36.20.50.01.11257.421.00.10.00.6البوسنة والهرسك76

4,360d0.20.2).(0.00.1-70.14.30.5481.643.12,650كولومبيا77

7.71.00.10.03.1150d1.02.4).(0.00.5بيرو78

0.05.2).(1,2007.00.5-221.97.41.60.09.2954تركيا79

14.912.10.1250.027.4..0.00.3).(1.30.2إيكوادور80

0.00.00.00.00.0..).(0.0).().(0.1موريشوس81

0.00.1).(4.30.1..0.00.5).(5.20.1كازاخستان82

390g466.9h64.7h3.3h0.10.6-2.690).(13.12.30.1لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
15.42.00.10.04.08d4.60.9).(0.00.1أرمينيا84

5.01.3).().(2.3..26.00.40.20.02.4أوكرانيا85

15.91.20.10.01.9573i2.40.9).(0.00.1أذربيجان86

125.612.80.90.013.5..0.4).().(2.30.3تايالند87

963.546.76.70.01.2..68.47.40.50.010.4إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

).(0.0).(j1.00.5).(5.04.1).(6.80.7جورجيا89

............0.00.1).().(0.4جمهورية الدومينيكان90

............0.00.5).(0.61.1سانت فنسنت وجزر غرينادين91

301.151.02.10.00.1..149.12.61.00.015.5الصني92

).(0.0).(0.40.9..).(0.0).().().(بليز93

............).(0.0).().().(ساموا94

............).(0.0).(1.6).(ملديف95

2,431.0h..17.0h0.00.4..0.7).().(1.80.3األردن96

0.00.0).().().(..).(0.0).().(0.1سورينام97

0.00.1).(0.10.3..0.3).().(2.50.4تونس98

............).(0.0).().().(تونغا99

............0.00.2).(0.80.1جامايكا100

).(0.0).().(0.1..).(0.0).().(0.1باراغواي101

0.00.2).().(6.05000.2).(134.914.50.9سريالنكا102

8.83.60.10.04.3..).(0.0).(0.10.2غابون103

k94.138.80.70.01.6..10.60.50.10.01.4اجلزائر104

).(0.0).().(0.8314l0.1).().().(1.5الفلبني105

).(0.0).(0.1).(..0.018.6).(6.00.6السلفادور106

6.94331,960.8h..13.7h0.05.9).(13.73.20.1اجلمهورية العربية السورية107

).(0.00.00.00.0..0.00.2).(1.81.3فيجي108

).(0.0).(m0.10.1..0.00.1).(0.70.3تركمانستان109

4,953.4h..34.6h6.02.425-115d,n1,813.8h..12.7h0.00.0األراضي الفلسطينية احملتلة110

250d0.30.2).(0.00.2-20.21.10.10.32.4150أندونيسيا111

).(0.0).(0.1).(..0.00.7).(1.20.3هوندوراس112

0.00.2).(0.60.6..0.00.4).(0.40.1بوليفيا113

............0.00.2).(0.70.2غيانا114

).(0.0).(0.1).(..0.02.0).(1.114.5منغوليا115

0.00.0).(2.44.3..327.816.32.30.01.8فييت نام116

0.00.1).().(0.2..0.00.9).(4.90.7مولدوفا117

0.00.00.00.00.0..).(0.0).(0.40.4غينيا االستوائية118

التحرك املستحث بالصراع وانعدام األمن
تقرير التنمية البشرية 2009 )د(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

حصيلة الالجئنيحصيلة الالجئني

)اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

نصيب 
الالجئني في 

العالم
)%( 

2007

نصيب 
الالجئني في 

العالم
)%( 

2007

داخلًيا

حسب بلد املنشأ

دولًيادولًيا

حسب البلد املقدم لها طلب حق اللجوء

األشخاص 
الذين في وضع 
شبيه بوضع 

الالجئني

األشخاص 
الذين في وضع 
شبيه بوضع 

الالجئني

حصيلة طالبي 
حق اللجوء 
السياسي 

املعّلق طلبهم

اأِلشخاص 
النازحني 

dداخلًيا

حصيلة طالبي 
حق اللجوء 
السياسي 

املعّلق طلبهم

نصيب حصيلة 
املهاجرين 
الوافدين 
الدوليني

)%(

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

نصيب حصيلة 
املهاجرين 
النازحني 
الدوليني

)%(
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0.00.0).(0.01.831.10.1).(5.70.2أوزباكستان119

0.40.7).(0.40.1..0.00.4).(2.30.4قيرغيستان120

............).(0.0).().().(الرأس األخضر121

).(0.0).(0.40.7..0.015.0).(6.21.0غواتيماال122

97.639.50.70.014.9..0.01.6).(6.80.3مصر123

).(0.0).(0.20.5..0.00.8).(1.90.4نيكاراغوا124

).(0.0).(2.53.1..0.00.1).(0.1).(بوتسوانا125

0.00.0).(0.1).(....0.00.00.00.0فاناتو126

0.00.1).(1.10.4..0.40.1).(0.50.1طاجيكستان127

0.01.2).(6.55.0..).(0.0).(1.14.6ناميبيا128

36.72.90.30.0170.9..0.00.1).(0.50.1جنوب أفريقيا129

0.00.7).(0.81.5..0.00.5).(4.00.2املغرب130

0.00.00.00.00.0....0.0).(0.1).(سان تومي وبرينسيبي131

............0.82.51.6..108.1بوتان132

0.00.00.00.00.0..10.02.80.10.00.2جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

7.1500l161.52.71.10.02.4).(20.50.20.1الهند134

............).(0.0).(1.1).(جزر سليمان135

19.73.60.10.06.18d38.529.90.30.04.8الكونغو136

0.00.2).(0.20.1..0.4).(17.75.70.1كمبوديا137

191.360.81.30.119.0503o0.00.00.00.00.0ميامنار138

0.00.00.00.00.0..).(0.0).(0.10.2جزر القمر139

35117.425.80.80.00.7-0.325).().(1.60.3اليمن140

p887.325.06.21,147.83.1..31.90.90.20.08.6باكستان141

0.00.3).(0.82.0..0.00.1).(0.2).(سوازيلند142

186.221.21.30.00.820d,q12.121.50.10.02.9أنغوال143

70128.215.70.92.51.6-2.150).().(3.40.3نيبال144

0.00.00.00.00.0..).(0.0).(0.30.2مدغشقر145

7.3500d27.62.70.20.00.1).(10.20.10.1بنغالديش146

7.51.70.10.01.7400r265.733.61.90.05.8كينيا147

).(10.039.20.10.0..).(0.0).(0.1).(بابوا غينيا اجلديدة148

).(0.0).().().(..22.33.00.20.010.3هاييتي149

523.081.43.70.019.46,000s222.734.81.60.07.3السودان150

435.654.63.00.00.3..0.02.9).(1.30.4جمهورية تانزانيا املتحدة151

35.02.10.20.00.4..1.7).().(5.10.5غانا152

60.128.40.40.02.2..11.56.80.10.03.0الكاميرون153

).(29.5).(1.01.5..33.128.30.20.01.0موريتانيا154

0.00.5).(6.76.0..).(0.0).(0.63.8جيبوتي155

0.00.00.00.00.0..).(0.0).().().(ليسوتو156

21.312.50.10.03.2869t229.035.11.60.05.8أوغندا157

8.50.90.10.00.7..9.7).(13.91.30.1نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
0.00.1).(1.32d1.30.7).(22.510.50.2توغو159

0.06.8).(2.91.1..0.08.2).(0.10.1مالوي160

7.64.10.10.00.5..0.2).().().(0.3بنني161

).(0.0).().().(30).(0.0).().().(تيمور - ليشتي162

22.212.60.20.07.462124.61.00.20.01.8كوت ديفوار163

).(112.939.30.80.0..0.00.5).(0.20.1زامبيا164

2.0).().(12.232d5.034.4).(208.736.71.5إريتريا165

7020.49.30.10.02.5-15.93.30.10.00.910السنغال166

m53.612.30.40.00.7..8.2).(81.033.70.6رواندا167

).(14.96.40.10.0..0.01.0).(1.32.5غامبيا168

0.1).(10.510.80.1..3.5).(0.6..91.5ليبيريا169

25.26.30.20.04.0..8.31.40.10.01.9غينيا170

29.5200d85.215.40.60.00.2).(59.821.00.4إثيوبيا171

0.04.2).(2.80.7..0.00.7).().(0.2موزامبيق172

7.940.90.10.00.3..0.00.3).(1.00.8غينيا - بيساو173

7.5).(375.796.72.60.07.110024.530.00.2بوروندي174

).(55.718.40.40.02.7186294.082.02.10.0تشاد175

370.445.12.60.036.31,400u177.436.91.20.00.1جمهورية الكونغو الدميقراطية176

0.00.6).(0.50.1..0.3).().().(0.6بوركينا فاسو177

)د(جـدول

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
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9.25.60.10.01.9..3.50.6).(1.00.1مالي178

98.189.50.70.01.31087.510.00.10.02.0جمهورية أفريقيا الوسطى179

8.85.80.10.00.2..32.134.00.20.04.7سيراليون180

).1,909.973.213.41,147.816.1200v).().().(0.0)أفغانستان181

).(0.0).(0.30.2..0.00.3).(0.80.2النيجر182

دول أعضاء أخرى
15.930.027.72,842x42.433.10.30.02.4..2,279.2العراق

..............0.0).(1.0).(كيريباس

............0.00.2).(0.60.1جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

..............0.00.00.00.0جزر مارشال

0.00.0).(0.1).(....0.00.00.00.0ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

..............0.00.00.00.0موناكو

............).(0.0).(0.3).(ناورو

............).(0.0).().().(باالو

............).(0.0).().().(سان مارينو

0.08.7).(455.484.53.22.016.41,1000.94.2الصومال

..............0.0).(0.1).(توفالو

0.00.5).(9604.01.0-14.45.00.10.034.3880زمبابوي

2,859.7T11.420.0T31.6T234.2T..2,468.8T14.017.3T29.5T272.3Tأفريقيا

10,552.2T16.173.8T1,192.1T166.4T..9,729.8T17.668.1T1,189.1T69.3Tآسيا

516.0T0.93.6T0.1T42.7T..1,564.1T2.410.9T5.1T234.2Tأوروبا

142.9T0.51.0T482.0T112.2T..43.0T0.60.3T487.6T41.2Tأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

2.7T0.1).(T0.0T1.2T..457.0T1.03.2T0.0T121.4Tأمريكا الشمالية

2.0T0.1).(T0.0T0.3T..34.9T0.60.2T0.0T1.7Tأوقيانوسيا

240.9T0.51.7T).(T26.4T..1,924.1T2.013.5T0.0T357.7Tمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)EU27( 19.0االحتاد األوروبيT0.10.1T).(T2.0T..1,363.3T3.39.5T0.0T223.3T

2.0T0.2).(T0.0T0.2T..241.1T1.91.7T38.0T1.2Tمجلس التعاون اخلليجي

9.7T).(0.1T).(T3.2T..1,903.7T1.813.3T38.0T365.7Tتنمية بشرية مرتفعة جًدا

مرتفعة جًدا: دول داخل منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

6.8T).().(T).(T2.0T..1,897.3T2.013.3T0.0T344.4T

مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

2.9T0.1).(T0.0T1.2T..6.4T).().(T38.0T21.3T

828.8T1.55.8T482.1T117.2T..941.1T2.56.6T488.1T70.1Tتنمية بشرية مرتفعة

9,410.0T12.365.8T70.3T240.6T..10,550.7T25.873.8T1,185.1T259.2Tتنمية بشرية متوسطة

3,827.1T28.926.8T1,153.3T195.9T..902.1T10.76.3T).(T45.0Tتنمية بشرية منخفضة

العالم )فيما عدا االحتاد الروسي وتشيكوسلوفاكيا 
سابًقا(

13,891.2T9.697.2T1,700.3T521.4T..14,274.8T8.599.8T1,705.9T731.6T

14,297.5T7.3100.0T1,711.3Tw740.0Tw26,000Tw14,297.5T7.3100.0T1,711.3Tw740.0Twالعالم

التحرك املستحث بالصراع وانعدام األمن
تقرير التنمية البشرية 2009 )د(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

مالحظات
داخلًيا،  النازحني  رصد  مركز  لدى  احملفوظة  التقديرات   )a
على  تنطوي  فهي  ولذا  مختلفة؛  مصادر  من  ُمستقاة 

درجات عالية من عدم اليقني.

b( تتضمن األرقام األعلى تقديرًا لعدد البدو النازحني داخلًيا.

زمنية  لفترة  أو  واحد،  عام  زمنية من  ملدة  البيانات  تشير   )c
أخرى غير تلك احملددة.

d( تتضمن البيانات 206,000 مسجلني باعتبارهم أشخاًصا 
بحوالي  يقّدر  ما  على  عالوة  صربيا،  في  داخلًيا  نازحني 
و21,000  صربيا  في  نازٍح  مسجٍل  غير  شخٍص   20,000

شخٍص نازٍح داخلًيا في كوسوفو.

إجنوشتيا  في  املسجلني  قسرًا  املهاجرين  أرقام  تتضمن   )e
والشيشان

نتيجة  نازح  فلسطيني  الجئ   32,000 األرقام  تتضمن   )f
للقتال الذي نشب بني قوات اجليش اللبناني وفتح اإلسالم 

في الفترة آيار/مايو إلى آب/أغسطس 2007.

حتت  الواقعني  الفلسطينيني  الالجئني  تتضمن   )g

الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  مسؤولية 
الفلسطينيني فى الشرق األدنى )األونروا 2008(.

h( تشير األرقام إلى هؤالء النازحني من إقليم ناجورمو كاراباخ 
وسبعة أقاليم محتلة.

العودة  نازح من  59,000 شخص  يقرب من  ما  يتمكّن  لم   )i
منذ أزمة آب/أغسطس 2008. كما أن هناك ما يقرب من 
على  مبنية  األرقام  وهذه  داخلًيا،  نازح  شخص   221,597
لم  أنها  غير  واحلكومة،  األنروا  أجرته  الذي  االستقصاء 

تُعتمد بعد.

j( ليس هناك تقديرات موثوق فيها، إال أن االحتاد األوروبي قّدر 
العدد في عام 2002 ليصل إلى 100,000.

k( يبدو أن تقدير األرقام كان أقل مما هو في احلقيقة.

داخلًيا بسبب  النازحني  األشخاص  إلى  األقل  الرقم  l( يشير 
 2000 عامي  بني  ما  الفترة  في  غزة  في  منازلهم  هدم 
منذ  تراكمي  عدد  إلى  األعلى  الرقم  يشير  فيما  و2004، 

عام 1967.

m( ال تشير األرقام إال إلى املناطق املتاخمة للحدود الشرقية.

البيانات  مصدر  من  مستمدة  مجاميع  هي  البيانات   )u
األصلي.

مليون   1.5 وتتضمن   2001 عام  منذ  تراكمية  األرقام   )v
شخص نازح نتيجة لتصاعد العنف بني اجملتمعات احمللية 

منذ شباط/فبراير 

املصادر
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة   :1,3,4,7,9,10 األعمدة 

2009b )الالجئني الفلسطينيني فى الشرق األدنى )األنروا

 ،2009b العمود 2: ُحسَب بناًء على البيانات الواردة من األنروا
ومركز البحوث اإلمنائية  بشأن  الهجرة لعام 2007 .

 .2009a العمودان 5 و11: األنروا

 .2009a العمود 6: مركز املهاجرين النازحني داخلًيا

األنروا  من  املستمدة  البيانات  على  بناًء  ُحسَب   :8 العمود 
 .2009d 2009 واألمم املتحدةb

n( ال تُعرف األرقام الصحيحة لألشخاص النازحني داخلًيا، غير 
أن الصراع استحث النزوح في اإلقليمني املتاخمني للحدود 

الشمالية الغربية، بالوخستان ووزيرستان.

في  داخلًيا  النازحني  األشخاص  إلى  إال  األرقام  تشير  ال   )o
منطقة كابيندا.

أعدته  الذي  العودة  برنامج  االعتبار  في  األرقام  تأخد   )p
نتيجة  نازح   172,000 من  يقرب  ما  بأن  ويزعم  احلكومة 
للعنف الذي نشأ في الفترة ما بعد االنتخابات، قد عادوا 

في أيار/مايو 2008.

واخلرطوم  لدارفور  منفصلة  تقديرات  على  مبنية  األرقام   )q
وجنوبي السودان.

املناطق  في  داخلًيا  النازحني  األشخاص  استقصاء  يجب   )r
احلضرية.

هربوا  مدني   250,000 بحوالي  يقّدر  ما  األرقام  تتضمن   )s
دار  الذي  للقتال  نتيجة  كيفو  شمال  في  منازلهم  من 
عن  للدفاع  الوطني  »املؤمتر  ومتمردي  الوطني  اجليش  بني 

الشعب«.

t( يُعتقُد بأن هناك ما يزيد عن 200,000 شخص نازح داخلًيا.

حصيلة الالجئنيحصيلة الالجئني

)اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

نصيب 
الالجئني في 

العالم
)%( 

2007

نصيب 
الالجئني في 

العالم
)%( 

2007

داخلًيا

حسب بلد املنشأ

دولًيادولًيا

حسب البلد املقدم لها طلب حق اللجوء

األشخاص 
الذين في وضع 
شبيه بوضع 

الالجئني

األشخاص 
الذين في وضع 
شبيه بوضع 

الالجئني

حصيلة طالبي 
حق اللجوء 
السياسي 

املعّلق طلبهم

اأِلشخاص 
النازحني 

dداخلًيا

حصيلة طالبي 
حق اللجوء 
السياسي 

املعّلق طلبهم

نصيب حصيلة 
املهاجرين 
الوافدين 
الدوليني

)%(

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

اإلجمالي 
 باآلالف(
2007

نصيب حصيلة 
املهاجرين 
النازحني 
الدوليني

)%(



159

تنمية بشرية مرتفعة جدا
0.216.20.04.266.20.726.32.7..130..6133,64210,588النرويج1

0.49.80.76.749.30.825.716.8..186..3,8623,559869أستراليا2

0.21.40.00.563.40.334.11.6..137..411004,333آيسلندا3

............................كندا4

0.22.20.00.270.60.122.96.1..135..5802,5544,363أيرلندا5

3.451.51.830.412.9).(0.32.1..155..2,5487,8304,780هولندا6

0.26.30.63.269.41.422.92.6..85..7751,1421,022السويد7

0.58.613.53.858.84.716.82.3..223..13,7464,380677فرنسا8

0.44.10.13.275.42.316.22.8..272..2,03516,2739,805سويسرا9

7.10.18.815.89.062.34.0).(..12..1,5774,0371,971اليابان10

3.30.80.00.290.70.28.50.4..3,355..1,5659,28153,446لوكسمبورج11

0.36.70.21.083.70.212.32.6..146..7723912,506فنلندا12

1.30.712.031.238.213.44.5).(..10..2,97245,6431,190الواليات املتحدة األمريكية13

0.89.60.03.773.61.217.93.5..352..2,9452,9852,420النمسا14

0.717.80.10.363.824.210.81.0..241..10,68714,7283,075أسبانيا15

0.38.30.32.667.40.724.64.5..182..9892,9587,612الدامنارك16

1.911.90.22.479.71.315.31.2..819..8,5623,1924,438بلجيكا17

0.27.90.10.256.29.827.46.3..54..3,16511,2874,481إيطاليا18

............................ليختنشتاين19

0.523.60.12.116.50.18.273.0..155..6501,2071,880نيوزيلندا20

0.34.20.34.426.20.738.429.9..135..8,2345,048933اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

0.316.60.212.144.31.539.12.8..104..8,57013,8601,366أملانيا22

............................سنغافورة23

2.517.70.268.910.8).(0.20.6..48..348380127هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

0.7126.80.08.258.10.423.69.7..223..2,4841,4601,499اليونان25

36.16.91.352.03.7).(0.171.4..23..1,1284,0707,384جمهورية كوريا26

0.610.80.070.07.80.820.50.9..150..1,0412,7701,041إسرائيل27

............................أندورا28

0.719.20.00.177.00.517.15.2..142..2842071,236سلوفينيا29

......................4053,263..بروني دار السالم30

......................3,8242,291..الكويت31

11.512.4).(7.70.06.369.8....201..1723713,195قبرص32

............................قطر33

1.871.33.10.362.412.121.20.8..371..3,9451,3111,717البرتغال34

............................اإلمارات العربية املتحدة35

0.814.30.04.170.20.423.32.0..131..1,3322,6255,790اجلمهورية التشيكية36

................140401,534464761,025.6بربادوس37

19.344.5).(4.30.00.136.1....99..40545,011مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة 
......................1,4835,018..البحرين39

4.581.50.112.31.6).(2.315.9..319..42696474إستونيا40

2.645.70.05.554.21.036.42.9..276..10,4961,2781,818بولندا41

2.044.10.01.885.40.112.00.7..275..1,48373588سلوفاكيا42

0.31.10.03.452.40.937.85.5..41..413235742هنغاريا43

0.00.025.742.027.25.1).().(2.1).(36257تشيلي44

77.80.313.78.1).(1,3948612936306850.82.928.40.0كرواتيا45

6.874.20.317.21.5).(3.870.8..421..1,4275663,424ليتوانيا46

24211349276560.92.06.00.014.211.710.663.30.1أنتيغوا وبربودا47

5.967.40.222.73.7).(2.124.6..242..55245100التفيا48

6.541.124.526.21.7).(604472315215737.00.29.4األرجنتني49

974421029285.60.411.00.00.129.248.417.94.5أوروغواي50

....................8......كوبا51

......................1715,397..جزر البهاما52

).(0.80.398.9).(125522,416.03.0110.00.0....27,144املكسيك53

635271616121421,205.12.333.50.00.26.511.881.20.3كوستا ريكا54

0.314.334.032.10.117.42.0..167621,2343384.1اجلماهيرية العربية الليبية55

............124.60.11.6-1215-393,6705,847عمان56

11214,30932129402.51.94.57.60.251.20.017.723.3سيشيل57

13659859235191.00.121.10.00.147.114.737.80.3فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

....................5-16,0682,526..اململكة العربية السعودية59
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133.70.89.50.00.13.98.187.80.1-4054-1801511,476باناما60

5.723.20.053.837.20.18.50.5..273..2,08686822بلغاريا61

............0.0..3761,352577391,289.0سانت كيتس ونيفس62

15.061.30.422.01.3).(5.689.9..398..8,5333512,630رومانيا63

8.02.089.60.4).(0.0..1469503.00.4....92ترينيداد  وتوباغو64

....................177......اجلبل األسود65

6.77.0).(80.36.0).(1,7006,3853,895864851.41.020.1ماليزيا66

....................85......صربيا67

5.40.1).(6.188.4).(35410992937425.40.819.8بيالروس68

............314488143188131.53.511.9سانت لوسيا69

8.20.2).(1,07178596336350.910.1224.70.00.491.2ألبانيا70

31.361.80.16.50.2).(0.37.4..29..4,10017,7161,467االحتاد الروسي71

26718147105131124.93.683.40.06.171.00.19.513.3جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

37288385133.88.056.00.00.327.513.358.90.0).(26دومينيكا73

39.70.00.017.612.669.60.2..554329215524244.3غرينادا74

31.927.311.229.10.5).(4,3828961,3962231,475.00.312.7البرازيل75

119.30.00.185.10.112.72.0..2,520651,601113640568.6البوسنة والهرسك76

4,523957751698618.93.050.00.00.229.126.743.70.3كولومبيا77

2,1311373,294976810.21.939.90.07.526.716.448.70.8بيرو78

3.20.7).(1,209106801116151.70.25.40.03.792.4تركيا79

52.73.943.30.2).(3,09483726162321,436.66.91,693.40.0إيكوادور80

8.215.5).(2151255759170288.32.963.41.00.275.1موريشوس81

).(0.8).(2234,3031,7201314110.10.22.20.09.689.6كازاخستان82

5,7692,8454,3322291,407614.124.4202.82.111.033.14.036.912.9لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
20.90.2).(6.272.7).(846176749117282240.69.0121.0أرمينيا84

9.177.00.113.40.5).(4,5034269971,111.13.945.5أوكرانيا85

).(3.5).(16.380.1).(..1,2874352,39527152571.44.4أذربيجان86

37.84.5).(523.80.717.20.032.425.3-526-....1,635تايالند87

1161,094.50.5147.80.09.540.10.148.12.2....1,115إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

3.20.1).(10.486.3).(6962814887158182.06.840.3جورجيا89

).(3,41428180133502,674.29.3201.10.00.112.72.984.4جمهورية الدومينيكان90

............31770254525446.66.733.3سانت فنسنت وجزر غرينادين91

32,8334,3727,3401252,282.31.123.70.161.97.40.427.33.0الصني92

752255581260319.45.366.60.00.02.84.992.20.1بليز93

4,809.60.00.00.00.026.973.1..120131,422197640324.3ساموا94

19.90.037.538.50.45.318.4..310330,601122108.0ملديف95

74.27.60.117.10.9).(3,43447921585580680.822.7187.1األردن96

0.00.089.07.33.80.0....1406512,23332930592.7سورينام97

2.60.1).(1,7161540230166553.25.0105.98.94.384.0تونس98

364.00.00.21.30.548.050.0..1001210,525304992326.8تونغا99

17.31.381.30.1).(2,14445425,724107908,231.919.4247.40.0جامايكا100

1877434.13.2238.70.01.14.682.911.30.2....469باراغواي101

19.48.6).(2,52731485331131429.18.1419.00.026.245.7سريالنكا102

1111045136822.80.14.133.50.061.50.04.80.2غابون103

2.20.1).(1263543.91.6127.40.72.394.7....2,120اجلزائر104

66.24.1).(16,291359371852,567.711.6556.40.020.19.6الفلبني105

1.12.795.30.9).(3,711291,213135414,211.618.4243.30.0السلفادور106

4.733.031.92.725.72.0..8242352394411,099.72.2اجلمهورية العربية السورية107

165321,83669197287.95.061.50.00.33.50.046.250.0فيجي108

....................6......تركمانستان109

................59816946514932.0األراضي الفلسطينية احملتلة110

9.94.6).(6,1741,65410,356327776.11.589.10.065.120.3أندونيسيا111

).(2,62529465369565.424.5321.70.00.12.64.393.0هوندوراس112

927726215097194.46.6453.70.02.016.749.331.70.3بوليفيا113

2786154,887168377224.623.5182.70.00.07.02.990.00.1غيانا114

59.20.011.063.20.124.81.0..194778,443877485.1منغوليا115

70.67.5).(4.117.9).(2963220.37.982.1....5,500فييت نام116

10.20.2).(6.483.2).(1,4988719771395556.638.3303.6مولدوفا117

....................62......غينيا االستوائية118
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....................6......أوزباكستان119

2.00.1).(71522076351134261.119.0343.80.08.689.2قيرغيستان120

).(139653730826285.09.2106.612.70.062.00.025.2الرأس األخضر121

).(1.95.192.9).(4,2541834734319945.610.6588.00.0غواتيماال122

7,6561801,08214101706.66.066.112.558.613.30.113.12.3مصر123

1.732.565.60.2).(14913288.712.1193.80.0....740نيكاراغوا124

76.20.112.90.07.82.9..1411201,4955675135.21.2بوتسوانا125

51817,274251228.81.214.60.00.239.60.05.654.6فاناتو126

).(2.1).(28.669.2).(1,69118460033251764.045.5469.7طاجيكستان127

17161129988.20.29.948.90.029.90.114.96.2ناميبيا128

8341,1861,0721617105.00.314.523.60.638.30.120.417.0جنوب أفريقيا129

3.30.1).(6,7305239435216617.89.0239.80.28.088.4املغرب130

5.78.40.090.50.01.10.0..2192228135.6سان تومي وبرينسيبي131

....................135......بوتان132

0.30.06.312.50.079.22.1).(0.3).(112068جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

26.91.8).(35,2621,5802771302,716.23.1153.60.358.212.8الهند134

48.20.00.516.20.08.974.3..203854500418.2جزر سليمان135

1510235534411.70.20.325.80.467.70.06.10.1الكونغو136

64.48.3).(353157517462452.54.240.70.04.622.7كمبوديا137

............29.2..125322704365.9ميامنار138

531427.02.61,500.010.80.188.10.00.90.1....12جزر القمر139

8.50.1).(1,2831204551057569.16.1139.80.284.76.5اليمن140

21.60.7).(5,998311337271.14.2112.50.245.232.2باكستان141

9981805586156.93.5263.194.30.13.20.01.90.5سوازيلند142

....................60310,69514..أنغوال143

12.42.1).(1,734452161289.815.530,207.30.075.310.2نيبال144

11213384511.20.11.15.80.190.30.13.70.1مدغشقر145

11.20.7).(69.718.4).(6,56233941436.99.51,005.2بنغالديش146

27.22.6).(1,58816473442124.55.4218.18.80.461.0كينيا147

131355,3015024.20.213.90.00.76.10.08.584.7بابوا غينيا اجلديدة148

).(4.16.189.7).(1,222963,20873127174.320.01,640.40.0هاييتي149

13.32.0).(1,76923554684.13.772.916.755.512.5السودان150

0.50.12.211.00.549.30.037.31.9).(14465969جمهورية تانزانيا املتحدة151

1176449510.20.812.129.70.738.80.030.20.6غانا152

16710375010498.70.838.730.00.156.10.013.80.0الكاميرون153

11610.50.11.337.10.554.30.08.10.0....2موريتانيا154

............14.6..2852331353425.3جيبوتي155

1.00.00.60.1).(443213,56765221342.328.7340.198.3ليسوتو156

25.01.3).(849364702562749.17.2175.34.30.569.0أوغندا157

39.50.4).(9,2211031061462451.56.7151.515.22.042.9نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
).(7.0).(54.8).(229351931835189.48.4331.838.1توغو159

1.828.00.059.10.010.82.2).(0.1).(11453مالوي160

).(17.00.01.8).(22467383522547.74.1466.881.2بنني161

....................241......تيمور - ليشتي162

11.70.1).(17919899108.70.942.013.90.174.1كوت ديفوار163

............591244518855.70.56.0زامبيا164

....................32......إريتريا165

6.20.1).(925962966875109.88.51,186.220.00.173.5السنغال166

51685627357.21.976.440.60.143.80.015.20.2رواندا167

471252422865.46.969.25.40.073.10.021.40.1غامبيا168

............49.0..5186179.3).(65ليبيريا169

).(151119294241667.23.0135.865.80.225.80.08.2غينيا170

41.01.5).(359152629414.82.0161.14.724.128.7إثيوبيا171

99451118355.61.323.363.70.034.00.21.80.3موزامبيق172

).(295280731723.58.3414.317.70.080.50.01.8غينيا - بيساو173

2.2100.00.00.00.00.00.0).().().(255).().(بوروندي174

....................33......تشاد175

....................19......جمهورية الكونغو الدميقراطية176

5044576335.40.78.391.60.07.80.00.70.0بوركينا فاسو177

)هـ(جـدول
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).(2.0).(23.8).(212571,234821720.83.358.874.1مالي178

....................41......جمهورية أفريقيا الوسطى179

1481361,140912527.79.4157.11.50.055.10.042.90.5سيراليون180

....................146......أفغانستان181

).(782923738514.41.9289.382.70.014.30.03.0النيجر182

دول أعضاء أخرى
....................78127,538314..العراق

0.00.334.00.034.031.6....2857425.9....7كيريباس

....................4......جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

....................879......جزر مارشال

....................1,034......ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

............................موناكو

....................2,518......ناورو

....................1,100......باالو

............................سان مارينو

....................44......الصومال

....................1,115......توفالو

....................35......زمبابوي

36,850T4,754T3243644......12.216.457.4).(12.51.5أفريقيا

141,398T62,220T1,448936......0.345.817.30.532.83.4آسيا

119,945T126,169T1,990..160......2.26.362.04.220.44.8أوروبا

63,408T3,947T79810114......).(2.79.76.281.20.2أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

........................2,972T45,643Tأمريكا الشمالية

........................6,193T5,090Tأوقيانوسيا

124,520T165,254T1,884..108......2.03.644.15.239.55.6منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)EU27( 96,811االحتاد األوروبيT88,391T2,208..196......2.75.958.55.122.55.4

..........39T25,044T2,797مجلس التعاون اخلليجي

86,313T172,112T1,845..92......2.75.055.36.822.87.5تنمية بشرية مرتفعة جًدا

مرتفعة جًدا: دول داخل منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

83,776T163,562T1,919..91......2.84.655.56.922.77.5

مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

2,537T8,550T........................

92,453T59,434T1,7059101......0.29.135.83.449.42.2تنمية بشرية مرتفعة

189,093T15,403T4461244......1.637.821.31.035.92.3تنمية بشرية متوسطة

2,907T874T1335111......34.72.553.0).(9.60.2تنمية بشرية منخفضة

العالم )فيما عدا االحتاد الروسي 
وتشيكوسلوفاكيا سابًقا(

349,632T221,119T1,5401457......1.821.433.23.436.43.8

370,765Ta248,283Ta1,4641458......1.821.134.73.235.43.7العالم
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)هـ(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

املالحظات

البيانات  مصدر  من  مستمدة  مجاميع  هي  البيانات   )a
األصلي.

املصادر

 2009b األعمدة 1,2,7: البنك الدولي

البنك  من  املستقاة  البيانات  على  بناًء  ُحسَب   :3 العمود 
الدولي عن حتويالت املهاجرين وحصيلتهم لعام 2009

اإلمنائية  املساعدات  بيانات عن  بناًء على  4: ُحسَب   العمود 
الرسمية املستمدة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
السكانية  والبيانات   2009 اإلمنائية  املساعدات  وجلنة 

 2009e املستمدة من األمم املتحدة

العمود 5: ُحسَب  بناًء على البيانات بشأن التحويالت الواردة 
عن البنك الدولي 2009b ، والبيانات السكانية املستمدة من 

. 2009e األمم املتحدة

العمود 6: ُحسَب  بناًء على البيانات بشأن التحويالت الواردة 
اإلمنائية  املساعدات  عن  وبيانات   ،  2009b الدولي  البنك  عن 
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ما لم يحدد خالًفا لذلك. وجميع هذه املراحل لها نفس األثر 
البارز باللون األسود إلى التوقيع  القانوني. ويشير التحديد 
الذي لم يتبعه تصديق بعد. كما أن البيانات معدة اعتبارًا من 

1 حزيران/يونيو 2009. والعالمة
)●( تشير إلى إجمالي الدول األعضاء، أما العالمة

)ס( فتشير إلى املعاهدات التي وُقعت ولكن لم يُصدَّق عليها 
بعد.

املصادر
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0.8860.8940.9130.9180.9430.9650.9670.969300.330.350.39آيسلندا3

0.8900.9130.9330.9380.9480.9630.9650.966400.310.210.27كندا4

0.8400.8550.8790.9030.9360.9610.9640.965500.520.550.44أيرلندا5

0.8890.9030.9170.9380.9500.9580.9610.964710.300.300.21هولندا6

10.320.360.14-0.8850.8950.9060.9370.9540.9600.9610.9636السويد7

0.8760.8880.9090.9270.9410.9560.9580.9611130.340.320.30فرنسا8

0.8990.9060.9200.9310.9480.9570.9590.960900.250.250.19سويسرا9

0.8870.9020.9180.9310.9430.9560.9580.9601000.290.260.25اليابان10

......3-0.9560.9590.9608..........لوكسمبورج11

0.8650.8820.9040.9160.9380.9520.9550.9591310.380.350.32فنلندا12

10.250.210.11-0.8940.9090.9230.9390.9490.9550.9550.95612الواليات املتحدة األمريكية13

0.8650.8780.8990.9200.9400.9490.9520.9551620.370.350.23النمسا14

0.8550.8690.8960.9140.9310.9490.9520.9551500.410.370.36أسبانيا15

20.290.360.28-0.8820.8910.8990.9170.9360.9500.9530.95514الدامنارك16

0.8710.8850.9040.9330.9450.9470.9510.9531700.340.310.13بلجيكا17

0.8570.8660.8890.9060.9270.9470.9500.9511910.390.400.36إيطاليا18

......1-0.9500.95118............ليختنشتاين19

0.8630.8740.8840.9110.9300.9460.9480.9502000.360.420.30نيوزيلندا20

0.8610.8700.8910.9290.9320.9470.9450.9472100.350.360.24اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

..0.9420.9450.9472200.320.33..0.8690.8770.8960.919أملانيا22

..0.9420.9442410.680.61....0.7850.8050.8510.884سنغافورة23

......1-0.9390.9430.94423..........هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

0.8440.8570.8720.8740.8950.9350.9380.9422500.410.450.73اليونان25

0.7220.7600.8020.8370.8690.9270.9330.9372600.970.921.08جمهورية كوريا26

0.8290.8530.8680.8830.9080.9290.9320.9352810.440.440.42إسرائيل27

......1-0.9330.93427............أندورا28

0.510.58..0.8530.8610.8920.9180.9240.929290....سلوفينيا29

0.8270.8430.8760.8890.9050.9170.9190.9203000.390.290.22بروني دار السالم30

0.67..0.8510.8740.9150.9120.9163100.44..0.8120.826الكويت31

0.430.26..0.8490.8660.8970.9080.9110.914320....قبرص32

0.64....0.8700.9030.9050.910341........قطر33

10.630.520.23-0.7680.7890.8330.8700.8950.9040.9070.90933البرتغال34

0.7430.8060.8340.8450.8480.8960.8960.9033720.720.470.91اإلمارات العربية املتحدة35

0.380.56..0.8470.8570.8680.8940.8990.903360....اجلمهورية التشيكية36

......0.8900.8910.903392..........بربادوس37

30.50a0.450.45-0.8090.8360.8560.8740.8970.8990.90235..مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
10.600.450.50-0.7610.7840.8290.8500.8640.8880.8940.89538البحرين39

0.460.80..0.8170.7960.8350.8720.8780.883400....إستونيا40

0.520.45..0.8060.8230.8530.8710.8760.880421....بولندا41

0.66....0.8270.8400.8670.8730.880442......سلوفاكيا42

20.340.470.58-0.8020.8130.8120.8160.8440.8740.8780.87941هنغاريا43

10.590.580.48-0.7480.7620.7950.8220.8490.8720.8740.87843تشيلي44

0.380.58..0.8170.8110.8370.8620.8670.871450....كرواتيا45

0.290.68..0.8280.7910.8300.8620.8650.870460....ليتوانيا46

......0.8600.868481............أنتيغوا وبربودا47

0.440.96..0.8030.7650.8100.8520.8590.866502....التفيا48

..20.330.44-0.8550.8610.86647..0.7930.7970.8040.824األرجنتني49

10.400.450.47-0.7760.7830.8020.8170.8370.8550.8600.86549أوروغواي50

......0.8390.8560.863510..........كوبا51

......0.8520.8540.856520..........جزر البهاما52

0.7560.7680.7820.7940.8250.8440.8490.8545410.450.520.50املكسيك53

10.420.450.48-0.7630.7700.7910.8070.8250.8440.8490.85453كوستا ريكا54

0.44....0.8210.8370.8420.847561........اجلماهيرية العربية الليبية55

......1-0.8360.8430.84655..........عمان56

0.06....0.8410.8380.8410.845570........سيشيل57

0.7650.7650.7900.7930.8020.8220.8330.8446240.370.390.74فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

..0.74..1-0.8370.8400.84358..0.7440.765....اململكة العربية السعودية59

)ز(جـدول اجتاهات دليل التنمية البشرية
تقرير التنمية البشرية 2009
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0.7590.7690.7650.7840.8110.8290.8340.8406110.380.550.50باناما60

0.65....2-0.8030.8290.8350.84059........بلغاريا61

......2-0.8310.8350.83860..........سانت كيتس ونيفس62

0.370.87..0.7860.7800.7880.8240.8320.837641....رومانيا63

10.190.300.53-0.7940.7910.7960.7970.8060.8250.8320.83763ترينيداد  وتوباغو64

0.34....0.8150.8230.8280.834650........اجلبل األسود65

0.6660.6890.7370.7670.7970.8210.8250.8296600.810.690.56ماليزيا66

0.51....0.7970.8170.8210.826670........صربيا67

0.220.70..0.7950.7600.7860.8120.8190.826691....بيالروس68

......1-0.8170.8210.82168..........سانت لوسيا69

0.61....0.7840.8110.8140.818700........ألبانيا70

..0.03-..0.8040.8110.817732..0.8210.777....االحتاد الروسي71

0.30....0.7820.8000.8100.8130.817720......جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة72

......2-0.8140.8140.81471..........دومينيكا73

......0.8120.8100.813740..........غرينادا74

0.6850.6940.7100.7340.7900.8050.8080.8137500.630.790.41البرازيل75

......0.8030.8070.812760..........البوسنة والهرسك76

0.6880.6980.7150.7570.7720.7950.8000.8078250.590.710.63كولومبيا77

0.6870.7030.7080.7440.7710.7910.7990.8068350.590.760.63بيرو78

10.930.790.87-0.6280.6740.7050.7300.7580.7960.8020.80678تركيا79

..30.480.47-0.8050.80677....0.7090.7230.7440.758إيكوادور80

0.670.63..2-0.7180.7350.7700.7970.8010.80479....موريشوس81

0.201.05..1-0.7780.7300.7470.7940.8000.80481....كازاخستان82

......3-0.8000.8000.80380..........لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
0.511.12..0.7310.6930.7380.7770.7870.798851....أرمينيا84

0.76....1-0.7540.7830.7890.79684........أوكرانيا85

......0.7550.7730.787882..........أذربيجان86

10.640.610.57-0.6580.6840.7060.7270.7530.7770.7800.78386تايالند87

11.230.890.83-0.5610.6200.6720.7120.7380.7730.7770.78287إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

0.73....0.7390.7650.7680.778912........جورجيا89

10.720.900.54-0.6400.6590.6670.6860.7480.7650.7710.77789جمهورية الدومينيكان90

......0.7630.7670.772932..........سانت فنسنت وجزر غرينادين91

0.5330.5560.6080.6570.7190.7560.7630.7729971.371.401.00الصني92

0.540.70..3-0.7050.7230.7350.7700.7700.77290....بليز93

0.6860.6970.7160.7420.7640.7660.7719620.53a0.590.55..ساموا94

0.78....0.6830.7300.7550.7650.771972......ملديف95

10.730.851.55-0.6310.6380.6660.6560.6910.7640.7670.77095األردن96

......0.7590.7650.769981..........سورينام97

0.6050.6270.6540.6780.7580.7630.76910021.09a1.201.79..تونس98

0.16....5-0.7590.7650.7670.76894........تونغا99

0.29....8-0.7500.7650.7680.76692........جامايكا100

0.6770.6770.7110.7260.7370.7540.7570.76110100.430.400.45باراغواي101

0.6490.6700.6830.6960.7290.7520.7550.75910200.580.620.57سريالنكا102

0.39....0.7480.7350.7470.7500.7551030......غابون103

0.6280.6470.6530.7130.7460.7490.75410400.83a0.900.79..اجلزائر104

0.6520.6510.6970.7130.7260.7440.7470.75110500.530.440.49الفلبني105

0.5730.5850.6600.6910.7040.7430.7460.74710600.990.730.85السلفادور106

0.6030.6250.6260.6490.7150.7330.7380.74210920.771.000.53اجلمهورية العربية السورية107

......1-0.7440.7440.741107..........فيجي108

......1-0.7390.739108............تركمانستان109

......0.7360.7370.7371100..........األراضي الفلسطينية احملتلة110

0.5220.5620.6240.6580.6730.7230.7290.73411101.260.951.25أندونيسيا111

0.5670.5930.6080.6230.6900.7250.7290.73211200.941.090.84هوندوراس112

0.5600.5770.6290.6530.6990.7230.7260.72911300.980.870.62بوليفيا113

......0.7220.7210.7291140..........غيانا114

1.02....0.6760.7130.7200.7271161........منغوليا115

11.16a1.130.71-0.5610.5990.6470.6900.7150.7200.725115..فييت نام116

0.120.77-..0.7350.6820.6830.7120.7180.7201170....مولدوفا117

1.33....0.6550.7150.7120.7191180........غينيا االستوائية118

اجتاهات دليل التنمية البشرية
تقرير التنمية البشرية 2009 )ز(
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0.48....0.6870.7030.7060.7101190........أوزباكستان119

0.46....0.6870.7020.7050.7101200........قيرغيستان120

1.080.71..0.5890.6410.6740.6920.7040.7081210....الرأس األخضر121

0.5310.5380.5550.6210.6640.6910.6960.70412311.051.400.85غواتيماال122

11.301.130.81-0.4960.5520.5800.6310.6650.6960.7000.703122مصر123

0.5650.5690.5730.5970.6670.6910.6960.69912400.791.170.67نيكاراغوا124

0.5390.5790.6820.6650.6320.6730.6830.69412610.940.101.34بوتسوانا125

0.62....1-0.6630.6810.6880.693125........فاناتو126

0.161.03-..0.7070.6360.6410.6770.6830.6881270....طاجيكستان127

0.260.53..0.6570.6750.6610.6720.6780.6861291....ناميبيا128

0.10-0.13-10.14-0.6880.6780.6800.683128..0.6580.6800.698جنوب أفريقيا129

0.4730.4990.5180.5620.5830.6400.6480.65413001.201.371.63املغرب130

......0.6390.6450.6511310..........سان تومي وبرينسيبي131

......0.6020.6080.6191331..........بوتان132

1.26....1-0.5180.5660.6070.6130.619132......جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

0.4270.4530.4890.5110.5560.5960.6040.61213401.331.321.36الهند134

......0.5990.6040.6101350..........جزر سليمان135

0.041.65..0.5970.5750.5360.6000.6030.6011360....الكونغو136

2.01....0.5150.5750.5840.5931370........كمبوديا137

..0.5830.5840.58613800.79a1.08..0.4920.4870.506..ميامنار138

0.4470.4610.4890.5130.5400.5700.5730.57613900.940.960.92جزر القمر139

1.36....0.4860.5220.5620.5680.5751411......اليمن140

..0.5550.5680.57214211.301.42..0.4020.4230.4490.469باكستان141

0.63-0.47-20.24-0.5350.5870.6190.6260.5980.5670.5690.572140سوازيلند142

......0.5410.5520.5641430..........أنغوال143

0.3090.3420.4070.4360.5000.5370.5470.55314402.161.811.46نيبال144

1.14....0.5010.5320.5370.5431450........مدغشقر145

0.3280.3510.3890.4150.4930.5270.5350.54314821.861.961.39بنغالديش146

0.51....0.5220.5300.5350.5411470........كينيا147

..20.951.32-0.5320.5360.541146..0.4180.4270.4320.461بابوا غينيا اجلديدة148

..0.5260.53214900.770.83....0.4330.4420.4620.483هاييتي149

1.12....0.4910.5150.5260.5311500........السودان150

1.152.09..0.4360.4250.4580.5100.5190.5301510....جمهورية تانزانيا املتحدة151

0.88....0.4950.5120.5180.5261542........غانا152

10.480.440.26-0.4600.4980.4850.4570.5130.5200.5190.523152الكاميرون153

0.71....1-0.4950.5110.5190.520153........موريتانيا154

......0.5130.5170.5201550..........جيبوتي155

0.52-....0.5330.5080.5110.5141560........ليسوتو156

1.591.57..0.3920.3890.4600.4940.5050.5141581....أوغندا157

0.911.31..1-0.4380.4500.4660.4990.5060.511157....نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
..0.4950.4980.49915900.781.44..0.4040.3870.3910.404توغو159

0.3790.3900.4530.4780.4760.4840.49316111.20a1.380.44..مالوي160

11.251.461.37-0.3510.3640.3840.4110.4470.4810.4870.492160بنني161

......0.4880.4840.4891620..........تيمور - ليشتي162

0.260.08..0.4630.4560.4810.4800.4820.4841630....كوت ديفوار163

0.171.57-..0.4950.4540.4310.4660.4730.4811640....زامبيا164

1.29....0.4310.4660.4670.4721650........إريتريا165

1.020.88..0.3900.3990.4360.4600.4620.4641660....السنغال166

0.3570.3610.3250.3060.4020.4490.4550.46016700.942.041.90رواندا167

......0.4500.4530.4561680..........غامبيا168

0.3650.3700.3250.2800.4190.4270.4340.44216900.711.810.77ليبيريا169

......0.4260.4330.4351700..........غينيا170

3.13....0.3080.3320.3910.4020.4141710......إثيوبيا171

0.2800.2580.2730.3100.3500.3900.3970.40217201.342.281.97موزامبيق172

0.2560.2780.3200.3490.3700.3860.3910.39617411.621.250.99غينيا - بيساو173

0.2680.2920.3270.2990.3580.3750.3870.39417511.431.101.38بوروندي174

1.61....2-0.3240.3500.3940.3930.392173......تشاد175

1.41....0.3530.3700.3710.3891771........جمهورية الكونغو الدميقراطية176

11.671.822.85-0.2480.2640.2850.2970.3190.3670.3840.389176بوركينا فاسو177
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0.2450.2390.2540.2670.3160.3610.3660.37117911.532.232.30مالي178

0.33-10.360.12-0.3350.3440.3620.3470.3780.3640.3670.369178جمهورية أفريقيا الوسطى179

......0.3500.3570.3651800..........سيراليون180

......0.3470.3500.3521810..........أفغانستان181

3.92....0.2580.3300.3350.3401820........النيجر182

اجتاهات دليل التنمية البشرية
تقرير التنمية البشرية 2009

املالحظات:
اجلدول  هذا  في  البشرية  التنمية  دليل  قيم  ُحِسَبت 
ميكن  وال  منتظمة.  بيانات  وسلسلة  منهجية  باستخدام 
تقارير  في  املنشورة  تلك  مع  الدقة  وجه  على  مقارنتها 
التنمية البشرية السابقة. للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى 

دليل القارئ.
a( متوسط معدل النمو السنوي للفترة ما بني 1985 و2007.

املصادر:
العمر  بشأن  البيانات  على  بناًء  ُحسَبت    :1-8 من  األعمدة 
بشأن  والبيانات   ،  2009e املتحدة  األمم  عن  الواردة  املتوقع 
عن  الواردة  البالغني  بني  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدالت 

 ، 2009a معهد اليونسكو لإلحصاء لعام 2003 ولعام

عن  الواردة  املوحدة  االلتحاق  إجمالي  معدالت  عن  وبيانات 
 ، 2009b معهد اليونسكو لإلحصاء لعام 1999،ولعام

)مقـوًما  الواحـد  للفـرد  اإلجمـالي  احمللي  الناجت  عن  وبيانات 
البنك  الوارد عن   )2007 لعام  للدوالر  الشرائية  القوة  مبعادل 

 2009d الدولي عام

البشرية  التنمية  دليل  قيم  على  بناًء  ُحسَب   :9 العمود 
املراجعة لعام 2006، العمود 7.

العمود 10: ُحسَب بناًء على ترتيبات دليل التنمية البشرية 
املراجعة لعام 2006 وترتيبات دليل التنمية البشرية اجلديدة 

لعام 2007.

البشرية  التنمية  دليل  قيم  على  بناًء  ُحسَب   :11 العمود 
للفترة بني  1980 و2007.

البشرية  التنمية  دليل  قيم  على  بناًء  ُحسَب    :12 العمود 
للفترة بني  1990 و2007.

البشرية  التنمية  دليل  قيم  على  بناًء  ُحسَب   :13 العمود 
للفترة بني  2000 و2007.

)ز(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

قصير
األمد

متوسط 
األمد

طويل
األمد

التغير في 
الترتيب الترتيب

198020002006 199020061980-2007 198520052006-2007 199520071990-20072000-2007

معدالت متوسط النمو السنوي                                                                                        
)%(
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
c98.6d53,433e0.9250.9891.0004..0.97180.5النرويج1

c114.2d,f34,9230.9400.9930.97720..0.97081.4أستراليا2

c96.0d35,7420.9460.9800.98116..0.96981.7آيسلندا3

c99.3d,g35,8120.9270.9910.98214..0.96680.6كندا4

c97.6d44,613e0.9110.9851.0005..0.96579.7أيرلندا5

c97.5d38,6940.9140.9850.9948..0.96479.8هولندا6

c94.3d36,7120.9300.9740.9869..0.96380.8السويد7

c95.4d33,6740.9330.9780.97117..0.96181.0فرنسا8

c82.7d40,6580.9450.9361.0004..0.96081.7سويسرا9

c86.6d33,6320.9610.9490.97116..0.96082.7اليابان10

c94.4h79,485e0.9060.9751.000-9..0.96079.4لوكسمبورج11

c101.4d,f34,5260.9080.9930.97511..0.95979.5فنلندا12

c92.4d45,592e0.9020.9681.000-4..0.95679.1الواليات املتحدة األمريكية13

c90.5d37,3700.9150.9620.9891..0.95579.9النمسا14

0.95580.797.9i96.5d31,5600.9290.9750.96012أسبانيا15

c101.3d,f36,1300.8870.9930.9831..0.95578.2الدامنارك16

c94.3d34,9350.9080.9740.9774..0.95379.5بلجيكا17

0.95181.198.9j91.8d30,3530.9350.9650.95411إيطاليا18

k..c86.8d,l85,382e,m0.9030.9491.000-18..0.951ليختنشتاين19

c107.5d,f27,3360.9190.9930.93612..0.95080.1نيوزيلندا20

c89.2d,g35,1300.9060.9570.978-1..0.94779.3اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

c88.1d,g34,4010.9130.9540.9752..0.94779.8أملانيا22

0.94480.294.4j..n49,704e0.9200.9131.000-16سنغافورة23

o74.4d42,3060.9530.8791.000-13..0.94482.2هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

0.94279.197.1j101.6d,f28,5170.9020.9810.9446اليونان25

c98.5d24,8010.9040.9880.9209..0.93779.2جمهورية كوريا26

0.93580.797.1l89.9d26,3150.9280.9470.9307إسرائيل27

k..c65.1d,l41,235e,p0.9250.8771.000-16..0.934أندورا28

0.92978.299.7c,j92.8d26,7530.8860.9690.9334سلوفينيا29

0.92077.094.9j77.750,200e0.8670.8911.000-24بروني دار السالم30

0.91677.594.5i72.6d47,812d,e0.8750.8721.000-23الكويت31

0.91479.697.7j77.6d,l24,7890.9100.9100.9204قبرص32

0.91075.593.1i80.474,882d,e0.8410.8881.000-30قطر33

0.90978.694.9j88.8d22,7650.8930.9290.9068البرتغال34

0.90377.390.0i71.454,626d,e,q0.8720.8381.000-31اإلمارات العربية املتحدة35

c83.4d24,1440.8560.9380.9161..0.90376.4اجلمهورية التشيكية36

c,o92.917,956d,q0.8670.9750.86611..0.90377.0بربادوس37

0.90279.692.4r81.3d23,0800.9100.8870.9081مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
0.89575.688.8j90.4d,g29,723d0.8430.8930.950-9البحرين39

0.88372.999.8c,j91.2d20,3610.7990.9640.8873إستونيا40

0.88075.599.3c,j87.7d15,9870.8420.9520.84712بولندا41

c80.5d20,0760.8270.9280.8853..0.88074.6سلوفاكيا42

0.87973.398.9j90.2d18,7550.8050.9600.8743هنغاريا43

0.87878.596.5j82.5d13,8800.8910.9190.82315تشيلي44

0.87176.098.7j77.2d16,0270.8500.9160.8477كرواتيا45

0.87071.899.7c,j92.3d17,5750.7800.9680.8633ليتوانيا46

k99.0r..n18,691q0.7860.9450.8730..0.868أنتيغوا وبربودا47

0.86672.399.8c,j90.2d16,3770.7880.9610.8513التفيا48

0.86675.297.6j88.6d13,2380.8360.9460.81513األرجنتني49

0.86576.197.9i90.9d11,2160.8520.9550.78820أوروغواي50

0.86378.599.8c,j100.86,876d,s0.8910.9930.70644كوبا51

o71.8d,g20,253d,s0.8040.8780.886-8..0.85673.2جزر البهاما52

0.85476.092.8i80.2d14,1040.8500.8860.8265املكسيك53

0.85478.795.9j73.0d,g10,842q0.8960.8830.78219كوستا ريكا54

0.84773.886.8j95.8d,g14,364q0.8140.8980.8292اجلماهيرية العربية الليبية55

0.84675.584.4j68.222,816d0.8410.7900.906-15عمان56

k91.8r82.2d,l16,394q0.7970.8860.851-7..0.845سيشيل57

0.84473.695.2i85.9l12,1560.8110.9210.8017فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

0.84372.785.0j78.5d,l22,9350.7940.8280.907-19اململكة العربية السعودية59
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0.84075.593.4j79.7d11,391q0.8420.8880.7907باناما60

0.84073.198.3j82.4d11,2220.8020.9300.7888بلغاريا61

k97.8t73.1d,g14,481q0.7870.8960.830-6..0.838سانت كيتس ونيفس62

0.83772.597.6j79.2d12,3690.7920.9150.8041رومانيا63

0.83769.298.7j61.1d,g23,507q0.7370.8610.911-26ترينيداد  وتوباغو64

0.83474.096.4r,u74.5d,u,v11,6990.8170.8910.7951اجلبل األسود65

0.82974.191.9j71.5d13,5180.8190.8510.819-5ماليزيا66

0.82673.996.4r,u74.5d,u,v10,248w0.8160.8910.7738صربيا67

0.82669.099.7c,j90.410,8410.7330.9610.7826بيالروس68

0.82173.694.8x77.29,786q0.8100.8890.7658سانت لوسيا69

0.81876.599.0c,j67.8d7,0410.8580.8860.71023ألبانيا70

0.81766.299.5c,j81.9d14,6900.6860.9330.833-16االحتاد الروسي71

0.81774.197.0j70.1d9,0960.8190.8800.7538جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

k88.0x78.5d,g7,893q0.8650.8480.72910..0.814دومينيكا73

0.81375.396.0x73.1d,g7,344q0.8380.8840.71718غرينادا74

0.81372.290.0i87.2d9,5670.7870.8910.7614البرازيل75

0.81275.196.7y69.0d,z7,7640.8340.8740.72611البوسنة والهرسك76

0.80772.792.7i79.08,5870.7950.8810.7434كولومبيا77

0.80673.089.6i88.1d,g7,8360.8000.8910.7287بيرو78

0.80671.788.7i71.1d,g12,9550.7790.8280.812-16تركيا79

0.80675.091.0r..n7,4490.8330.8660.71911إيكوادور80

0.80472.187.4j76.9d,g11,2960.7850.8390.789-13موريشوس81

0.80464.999.6c,j91.410,8630.6660.9650.782-10كازاخستان82

0.80371.989.6i78.010,1090.7810.8570.770-7لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
0.79873.699.5c,j74.65,6930.8100.9090.67516أرمينيا84

0.79668.299.7c,j90.06,9140.7200.9600.7079أوكرانيا85

0.78770.099.5c,i66.2d,aa7,8510.7510.8810.728-2أذربيجان86

0.78368.794.1j78.0d,g8,1350.7280.8880.734-5تايالند87

0.78271.282.3i73.2d,g10,9550.7690.7930.784-17إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

0.77871.6100.0c,ab76.74,6620.7770.9160.64121جورجيا89

0.77772.489.1j73.5d,g6,706q0.7900.8390.7027جمهورية الدومينيكان90

0.77271.488.1x68.9d7,691q0.7740.8170.725-2سانت فنسنت وجزر غرينادين91

0.77272.993.3j68.7d5,3830.7990.8510.66510الصني92

0.77276.075.1x78.3d,g6,734q0.8510.7620.7033بليز93

0.77171.498.7j74.1d,g4,467q0.7730.9050.63419ساموا94

0.77171.197.0j71.3d,g5,1960.7680.8850.6599ملديف95

0.77072.491.1i78.7d4,9010.7900.8700.65011األردن96

0.76968.890.4j74.3d,g7,813q0.7290.8500.727-11سورينام97

0.76973.877.7j76.2d7,5200.8130.7720.721-8تونس98

0.76871.799.2c,j78.0d,g3,748q0.7780.9200.60521تونغا99

0.76671.786.0j78.1d,g6,079q0.7780.8340.686-2جامايكا100

0.76171.794.6i72.1d,g4,4330.7780.8710.63313باراغواي101

0.75974.090.8i68.7d,g4,2430.8160.8340.62614سريالنكا102

0.75560.186.2j80.7d,g15,1670.5840.8430.838-49غابون103

0.75472.275.4j73.6d,g7,740q0.7870.7480.726-16اجلزائر104

0.75171.693.4j79.6d3,4060.7770.8880.58919الفلبني105

0.74771.382.0r74.05,804q0.7710.7940.678-7السلفادور106

0.74274.183.1j65.7d,g4,5110.8180.7730.6365اجلمهورية العربية السورية107

o71.5d,g4,3040.7280.8680.6287..0.74168.7فيجي108

0.73964.699.5c,j..n4,953d,q0.6610.9060.651-3تركمانستان109

0.73773.393.8i78.3..d,ac0.8060.8860.519األراضي الفلسطينية احملتلة110

0.73470.592.0i68.2d3,7120.7580.8400.60310أندونيسيا111

0.73272.083.6i74.8d,g3,796q0.7830.8060.6077هوندوراس112

0.72965.490.7i86.0d,g4,2060.6730.8920.6244بوليفيا113

o83.92,782q0.6910.9390.55513..0.72966.5غيانا114

0.72766.297.3j79.23,2360.6870.9130.58010منغوليا115

0.72574.390.3r62.3d,g2,6000.8210.8100.54413فييت نام116

0.72068.399.2c,j71.62,5510.7220.8990.54114مولدوفا117

0.71949.987.0y62.0d,g30,6270.4150.7870.955-90غينيا االستوائية118
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0.71067.696.9y72.72,425q0.7110.8880.53214أوزباكستان119

0.71067.699.3c,j77.32,0060.7100.9180.50020قيرغيستان120

0.70871.183.8j68.13,0410.7690.7860.5705الرأس األخضر121

0.70470.173.2j70.54,5620.7520.7230.638-11غواتيماال122

0.70369.966.4r76.4d,g5,3490.7490.6970.664-20مصر123

0.69972.778.0r72.1d,g2,570q0.7950.7600.5426نيكاراغوا124

0.69453.482.9j70.6d,g13,6040.4730.7880.820-65بوتسوانا125

0.69369.978.1j62.3d,g3,666q0.7480.7280.601-4فاناتو126

0.68866.499.6c,j70.91,7530.6910.8960.47817طاجيكستان127

0.68660.488.0j67.2d5,1550.5900.8110.658-23ناميبيا128

0.68351.588.0j76.8d9,7570.4420.8430.765-51جنوب أفريقيا129

0.65471.055.6j61.04,1080.7670.5740.620-12املغرب130

0.65165.487.9j68.11,6380.6730.8130.46717سان تومي وبرينسيبي131

0.61965.752.8r54.1d,g4,8370.6780.5330.647-24بوتان132

0.61964.672.7r59.6d2,1650.6590.6830.5132جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

0.61263.466.0j61.0d2,7530.6390.6430.553-6الهند134

0.61065.876.6l49.7d1,725q0.6800.6760.47510جزر سليمان135

0.60153.581.1j58.6d,g3,5110.4740.7360.594-13الكونغو136

0.59360.676.3j58.51,8020.5930.7040.4836كمبوديا137

0.58661.289.9y56.3d,g,aa904d,q0.6030.7870.36829ميامنار138

0.57664.975.1j46.4d,g1,1430.6660.6550.40720جزر القمر139

0.57562.558.9j54.4d2,3350.6240.5740.526-6اليمن140

0.57266.254.2i39.3d2,4960.6870.4920.537-9باكستان141

0.57245.379.6y60.1d4,7890.3390.7310.646-33سوازيلند142

0.56446.567.4y65.3d5,3850.3590.6670.665-42أنغوال143

0.55366.356.5j60.8d,g1,0490.6880.5790.39221نيبال144

0.54359.970.7y61.39320.5820.6760.37321مدغشقر145

0.54365.753.5j52.1d1,2410.6780.5300.4209بنغالديش146

0.54153.673.6y59.6d,g1,5420.4770.6900.4572كينيا147

0.54160.757.8j40.7d,v2,084q0.5940.5210.507-10بابوا غينيا اجلديدة148

0.53261.062.1d,r..n1,155q0.6000.5880.4089هاييتي149

0.53157.960.9y, ad39.9d,g2,0860.5480.5390.507-13السودان150

0.53055.072.3j57.31,2080.5000.6730.4166جمهورية تانزانيا املتحدة151

0.52656.565.0j56.51,3340.5250.6220.4321غانا152

0.52350.967.9i52.32,1280.4310.6270.510-17الكاميرون153

0.52056.655.8j50.6d,l1,9270.5260.5410.494-12موريتانيا154

o25.5d2,0610.5010.5540.505-16..0.52055.1جيبوتي155

0.51444.982.2i61.5d,g1,5410.3320.7530.457-6ليسوتو156

0.51451.973.6j62.3d,g1,0590.4490.6980.3946أوغندا157

0.51147.772.0j53.0d,g1,9690.3780.6570.497-17نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
0.49962.253.2y53.97880.6200.5340.34511توغو159

0.49352.471.8j61.9d,g7610.4560.6850.33912مالوي160

0.49261.040.5j52.4d,g1,3120.6010.4450.430-7بنني161

0.48960.750.1ae63.2d,g717q0.5950.5450.32911تيمور - ليشتي162

0.48456.848.7y37.5d,g1,6900.5310.4500.472-17كوت ديفوار163

0.48144.570.6j63.3d,g1,3580.3260.6820.435-12زامبيا164

0.47259.264.2j33.3d,g626q0.5700.5390.30612إريتريا165

0.46455.441.9i41.2d,g1,6660.5060.4170.469-19السنغال166

0.46049.764.9y52.2d,g8660.4120.6070.3601رواندا167

o46.8d,g1,2250.5110.4390.418-12..0.45655.7غامبيا168

0.44257.955.5j57.6d3620.5480.5620.21510ليبيريا169

0.43557.329.5y49.3d1,1400.5380.3610.406-10غينيا170

0.41454.735.9i49.07790.4960.4030.3430إثيوبيا171

0.40247.844.4j54.8d,g8020.3800.4780.348-3موزامبيق172

0.39647.564.6j36.6d,g4770.3750.5520.2615غينيا - بيساو173

0.39450.159.3y49.03410.4180.5590.2056بوروندي174

0.39248.631.8j36.5d,g1,4770.3930.3340.449-24تشاد175

0.38947.667.2y48.22980.3770.6080.1825جمهورية الكونغو الدميقراطية176

0.38952.728.7i32.81,1240.4620.3010.404-16بوركينا فاسو177

جـدول

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)ح(

قيمة دليل
التنمية
البشرية

2007

العمر املتوقع عند 
الوالدة 

)بالسنوات(

2007

دليل العمر املتوقع

2007

مجموع نسب 
االلتحاق  اإلجمالية 

في التعليم
)%(

2007

دليل الناجت احمللي 
اإلجمالي

2007

معدل اإلملام 
بالقراءة والكتابة 

بني البالغني
% من البالغني سن 
15 عاًما وما فوقه

2007a–1999

دليل التعليم

2007

الناجت احمللي 
اإلجمالي للفرد 

الواحد
مقوًما بتعادل 

القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي

2007

ترتيب الناجت احمللي 
اإلجمالي للفرد 

ناقص ترتيب دليل 
bالتنمية البشرية

2007
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0.37148.126.2i46.91,0830.3850.3310.398-16مالي178

0.36946.748.6y28.6d,g7130.3610.4190.328-5جمهورية أفريقيا الوسطى179

0.36547.338.1j44.6d6790.3710.4030.320-5سيراليون180

0.35243.628.0y50.1d,g1,054d,ag0.3100.3540.393-17أفغانستان181

0.34050.828.7i27.26270.4310.2820.307-6النيجر182

دول أعضاء أخرى
....67.874.1y60.5d,g..0.7140.695..العراق

..k..75.8d,g1,295q0.699..0.427....كيريباس

......0.702......67.1..جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

......k..71.1d,g..0.758....جزر مارشال

..2,802q0.724..0.556....68.4..ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

......k..c....0.948....موناكو

......k..55.0d,g..0.906....ناورو

....k91.9d,r96.9d,g..0.7580.936....باالو

......k..c....0.940....سان مارينو

......0.412......49.7..الصومال

......k..69.2d,g..0.683....توفالو

....43.491.2j54.4d,g..0.3060.789..زمبابوي

..0.71968.571.266.28,2020.7260.6950.736الدول العربية

..0.82169.797.679.512,1850.7450.9160.802أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول املستقلة

..0.77072.292.769.35,7330.7860.8490.676شرق آسيا واحمليط الهادئ

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  
UNDP RB

0.82173.491.283.410,0770.8860.8840.770..

..0.61264.164.258.02,9050.6510.6210.562جنوب آسيا

..0.51451.562.953.52,0310.4410.5970.503أقريقا جنوب الصحراء الكبرى

..0.966..89.132,6470.900..79.0..منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)EU27( 0.952..91.029,9560.899..79.0..االحتاد األوروبي..

..0.86874.086.877.030,4150.8350.8340.954مجلس التعاون اخلليجي

..0.988..92.537,2720.918..80.1..تنمية بشرية مرتفعة جًدا

مرتفعة جًدا: دول داخل منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

..80.1..92.937,1220.919..0.988..

مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

..79.7....41,8870.912..1.000..

..0.83372.494.182.412,5690.9020.9010.807تنمية بشرية مرتفعة

..0.68666.980.063.33,9630.6980.6860.614تنمية بشرية متوسطة

..0.42351.047.743.68620.4770.4230.359تنمية بشرية منخفضة

..0.75367.5af83.9af67.59,9720.7840.7530.768العالم

دليل  ومكونات التنمية البشرية لعام 2007 
تقرير التنمية البشرية 2009 )ح(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

قيمة دليل
التنمية
البشرية

2007

العمر املتوقع عند 
الوالدة 

)بالسنوات(

2007

دليل العمر املتوقع

2007

مجموع نسب 
االلتحاق  اإلجمالية 

في التعليم
)%(

2007

دليل الناجت احمللي 
اإلجمالي

2007

معدل اإلملام 
بالقراءة والكتابة 

بني البالغني
% من البالغني سن 
15 عاًما وما فوقه

2007a–1999

دليل التعليم

2007

الناجت احمللي 
اإلجمالي للفرد 

الواحد
مقوًما بتعادل 

القوة الشرائية 
بالدوالر األمريكي

2007

ترتيب الناجت احمللي 
اإلجمالي للفرد 

ناقص ترتيب دليل 
bالتنمية البشرية

2007
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املالحظات:

لإلملام  الوطنية  التقديرات  إلى  البيانات  تشير   )a(
السكانية  التعدادات  من  املستمدة  والكتابة  بالقراءة 
 1999 بني  ما  الفترة  في  أجريت  التي  واالستقصاءات 
لالختالفات  ونظرًا  لذلك.  خالًفا  ورد  ما  عدا  فيما  و2007، 
البيانات  إعداد  في  الزمنية  األطر  ووضع  املنهجية  في 
بني  املقارنات  عمل  عند  احلذر  توخي  يجب  األساسية، 
ارجع  بالتفاصيل،  ولالستزادة  الوقت.  مدار  وعلى  البلدان 

./http://www.uis.unesco.org إلى

)b( يدل الرقم اإليجابي على أن ترتيب دليل التنمية البشرية 
أعلى من ترتيب الناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد )مقوًما 
مبعادل القوة الشرائية للدوالر(؛ في حني أن الرقم السلبي 

يدل على عكس ذلك.

%99.0 وذلك لغرض حساب دليل  )c( ُطبَِّقت قيمة نسبتها 
التنمية البشرية.

)d( تشير البيانات إلى العام الواحد، إال إذا ذُكر غير ذلك.

الشرائية  القوة  مبعادل  )مقوًما   40,000 قيمة  ُطبَِّقت   )e(
للدوالر( وذلك لغرض حساب دليل التنمية البشرية.

دليل  حساب  لغرض  وذلك   100% نسبتها  قيمة  ُطبَِّقت   )f(
التنمية البشرية.

)g( تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء.

)h( مركز لوكسمبورج لإلحصاء والدراسات االقتصادية لعام 
2008 . تشير البيانات إلى املواطنني امللتحقني سواء داخل 

البالد أو خارجها؛ ومن ثم يختلف عن التعريف العادي. 

)i( البيانات مستمدة من استقصاء وطني لألسر املعيشية.

منوذجه  على  بناًء  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  تقديرات   )j(
للتوقعات العاملية لإلملام بالقراءة والكتابة احملددة بالعمر، 

نيسان/أبريل 2009.

 ،2009e املتحدة  لألمم  منشورة  غير  تقديرات  اسُتخدمت   )k(
 ،80.5 : أندورا  وهذا لغرض حساب دليل التنمية البشرية 
وليختنشتاين   ،76.9 ودومينيكا   ،72.2 وبربودا  وأنتيغوا 

79.2، وسان كيتس ونيفس 72.2، وسيشيل 72.8.

)l( التقديرات الوطنية.

الناجت  بناًء على  التنمية البشرية  )m( تقديرات مكتب تقرير 
وسعر   ،  2009c املتحدة  األمم  عن  الوارد  اإلجمالي  احمللي 
صرف مقوًما مبعادل القوة الشرائية للدوالر في سويسرا 

 .2009a وفًقا للبنك الدولي

املوّحد،  اإلجمالي  االلتحاق  معدل  توفر  لعدم  نظرًا   )n(
البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تقديرات  اسُتخدمت 
التالية: أنتيغوا وبربودا 85.6، وإكوادور 77.8، وهاييتي 52.1، 

وسنغافورة 85.0، وتركمنستان 73.9.

اسُتخدمت   ،2005 لعام  احلديثة  البيانات  غياب  في ظل   )o(
تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء لعام 2003 )مراسالت 
البالغني  بني  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدالت  بشأن 

تعداد  على  بناًء  مونتريال(،   ،2003 آذار/مارس  والشباب، 
يجب  أنه  غير  قدمية،  استقصائية  معلومات  أو  سكاني 
وبربادوس   ،95.8 الباهاما  جزر  تفسيرها:  في  احلذر  توخي 
وغيانا   ،42.5 94.4، وجامبيا  وفيجي   ،70.3 99.7، وجيبوتي 

99.0، وهوجن كوجن الصني )املنطقة اإلدارية اخلاصة( 94.6.

الناجت  على  بناًء  البشرية  التنمية  تقرير  تقديرات مكتب   )p(
. 2009c احمللي اإلجمالي عن األمم املتحدة

)q( تقديرات البنك الدولي بناًء على التراجع.

)r( البيانات مستمدة من تعداد وطني للسكان.

 Heston, Summers and Aten )s( هستون وسامرز وإيتون« 
2006، وتختلف البيانات عن التعريف املعتاد.

دول شرق  ملنظمة  العامة  األمانة  من  البيانات مستمدة   )t(
البحر الكاريبي، بناًء على املصادر الوطنية.

إلى  انفصالهما  قبل  األسود  واجلبل  صربيا  إلى  تشير   )u(
تتضمن  وال   ،2006 حزيران/يونيو  في  مستقلتني  دولتني 

كوسوفو.

)v( معهد اليونسكو لإلحصاء 2007 .

)w( تستبعد البيانات كوسوفو

العامة ملنظمة دول شرق  البيانات مستمدة من األمانة   )x(
البحر الكاريبي، بناًء على املصادر الوطنية.

عنقودية  استقصائية  دراسة  من  مستمدة  البيانات   )y(
متعددة املؤشرات صادرة عن اليونسكو.

 .2007d برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )z(

.2008a معهد اليونسكو لإلحصاء )aa(

)ab( اليونيسيف 2004 

للفرد  اإلجمالي  احمللي  للناجت  تقديرات  غياب  ظل  في   )ac(
الواحد )مقوًما بتعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي(، 
البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تقديرات  اسُتخدمت 
بالدوالر(،  الشرائية  القوة  بتعادل  )مقوًما    2,243 البالغة 
 2005 لعام  اإلجمالي  احمللي  الناجت  قيمة  من  املستمدة 
القوة  لتعادل  الترجيحي  املتوسط  ونسبة  بالدوالر 
القيمة  عن  ويعّبر  العربية.  الدول  في  بالدوالر  الشرائية 

بأسعار عام 2007.

)ad( ال تشير البيانات إال إلى شمال السودان.

 .2006b برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام )ae(

البيانات  مصادر  من  مستمدة  مجاميع  هي  البيانات   )af(
األصلية.

بتعادل  مقوًما  اإلجمالي  احمللي  الناجت  على  بناًء  ُحسب   )ag(
البنك  عن  الصادر   ،2006 لعام  بالدوالر  الشرائية  القوة 
الدولي 2009d ، وإجمالي السكان لنفس السنة مستمد 

   2009e من األمم املتحدة

املصادر 

الواردة في األعمدة من  البيانات  بناًء على  1: ُحسَب  العمود 
.6-8

 2009e العمود 2: األمم املتحدة

 2009a العمود 3: معهد اليونسكو لإلحصاء لعام

 2009b العمود 4: معهد اليونسكو لإلحصاء لعام

 2009d العمود 5: البنك الدولي

العمود 6:  ُحسب بناًء على البيانات الواردة في العمود 2.

العمود 7: ُحسَب بناًء على البيانات الواردة في العمودين 3-4

العمود 8: ُحسَب بناًء على البيانات الواردة في العمود 5.

 العمود 9: ُحسَب بناًء على البيانات الواردة في العمودين 1 و5.

)ح(جـدول
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الفقر البشري وفقر الدخل
تقرير التنمية البشرية 2009

تنمية بشرية مرتفعة جدا
........143.91.65.6i0f3سنغافورة23

............k..1.4....هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

....e8j..2<f,g2<f,g..1.9....جمهورية كوريا26

..........1.92.9l0....إسرائيل27

....>1.90.3e,i....2<2....سلوفينيا29

............2.65.1i....بروني دار السالم30

........2.55.5h..10g....الكويت31

..........2.12.3i0....قبرص32

........195.03.06.9h06gقطر33

..........2.55.1i1....البرتغال34

........357.72.310.0h014gاإلمارات العربية املتحدة35

e01g2<g2<g..0..11.52.0اجلمهورية التشيكية36

........e,k06g,m..42.63.0بربادوس37

..........1.97.6n0....مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة 
........398.02.911.2i0f9gالبحرين39

..5.20.2e,i0..2<2<8.9g....إستونيا40

..2.90.7e,i0f..2<2<14.8....بولندا41

....e0..2<g2<g..2.7....سلوفاكيا42

32.23.11.1i02g,m2<2<17.3g2هنغاريا43

103.23.13.5i512<2.417.0g6تشيلي44

21.92.61.3i11g2<2<..1كرواتيا45

....>5.70.3e,i....2<2....ليتوانيا46

........1.1n9j10g,m......أنتيغوا وبربودا47

..4.80.2e,i1..2<2<5.9....التفيا48

133.74.42.4i444.5f11.3f..-18األرجنتني49

63.03.82.1h052<f4.2f..4أوروغواي50

........174.62.60.2e,i94كوبا51

..........k3j..7.3....جزر البهاما52

235.95.07.2h552<4.817.616املكسيك53

113.73.34.1i25g2.48.623.9-13كوستا ريكا54

........6013.44.013.2i29j5gاجلماهيرية العربية الليبية55

........6414.73.015.6i18j18gعمان56

........8.2n13j6g,m......سيشيل57

286.66.74.8h10j53.510.2..-5فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

........5312.14.715.0i10j14gاململكة العربية السعودية59

306.75.96.6i87g9.517.837.3g-15باناما60

..3.81.7i1..2<2.412.8....بلغاريا61

..........2.2o1......سانت كيتس ونيفس62

205.64.32.4i1232<3.428.913رومانيا63

276.48.41.3i664.2g13.5g21.0g-7ترينيداد  وتوباغو64

........83.13.03.6n,p23اجلبل األسود65

256.13.78.1i182<7.8..17ماليزيا66

........73.13.33.6n,p12صربيا67

164.36.20.3e,i012<2<18.511بيالروس68

266.34.65.2q214g,m20.9g40.6g..-35سانت لوسيا69

154.03.61.0e,i382<7.825.410ألبانيا70

327.410.60.5e,i33g2<2<19.624االحتاد الروسي71

93.23.43.0i06g2<3.221.75جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

........12.0q3j5g,m......دومينيكا73

..........3.24.0q6j....غرينادا74

438.68.210.0h96g5.212.721.51البرازيل75

52.83.03.3r122<2<19.53البوسنة والهرسك76

347.68.37.3h7716.027.964.0g-21كولومبيا77

4710.27.410.4h1687.918.553.10بيرو78

408.35.711.3h342.79.027.06تركيا79

387.97.39.0n594.712.846.0g0إيكوادور80

........459.55.812.6i015gموريشوس81

377.911.20.4e,i443.117.215.43كازاخستان82

........337.65.510.4h04لبنان83

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

جـدول

)ط-1(
دليل الفقر البشري

)HPI-1(

احتمال عدم 
البقاء على قيد 
احلياة حتى سن 

40a,†

معدل األمية بني 
 †,bالبالغني

السكان الذين 
ال يستخدمون 

مصدر مياه 
محسن†

األطفال دون 
مستوى الوزن 

الطبيعي 
بالنسبة 

ألعمارهم †
ترتيب دليل 

الفقر البشري 
ناقص ترتيب 

الفقر في 
dالدخل

خط الفقر 
الوطني

2000-2006c

1.25$ في اليوم
2000-2007c

)%(
2006

2$ في اليوم
2000-2007c

%  من األطفال 
دون اخلامسة
2000-2006c

% من البالغني 
سن 15 فما 

فوقه
2007–1999

القيمة
)%( 

% من اجملموع
2010–2005 الترتيب

السكان الذين يعيشون أدنى خط الفقر
)%(
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تنمية بشرية متوسطة 
123.75.00.5e,i2410.643.450.9-30أرمينيا84

215.88.40.3e,i312<2<19.514أوكرانيا85

5010.78.60.5e,h2272<2<49.638أذربيجان86

418.511.35.9i292<11.513.6g30تايالند87

5912.86.117.7h6j11g2<8.0..44إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

184.76.70.0e,s13g13.430.454.5-29جورجيا89

449.19.410.9i555.015.142.23جمهورية الدومينيكان90

............5.811.9q....سانت فنسنت وجزر غرينادين91

367.76.26.7i12715.9t36.3t2.8-19الصني92

........7317.55.624.9q9j7بليز93

..........5.61.3i12....ساموا94

........6616.56.03.0i1730ملديف95

296.65.38.9h242<3.514.221األردن96

4610.110.09.6i81315.5g27.2g..-9سورينام97

6515.64.122.3i642.612.87.6g26تونس98

..........5.40.8e,i0....تونغا99

5110.99.914.0i742<5.818.739جامايكا100

4910.58.95.4h2356.514.2..5باراغواي101

6716.85.59.2h182914.039.722.77سريالنكا102

7217.522.613.8i13124.819.6..24غابون103

7117.56.424.6i1546.8g23.6g22.6g19اجلزائر104

5412.45.76.6i72822.645.025.1g-19الفلبني105

6314.610.718.0n161011.020.537.28السلفادور106

........5612.63.916.9i1110اجلمهورية العربية السورية107

........k538g..7921.26.2فيجي108

....13.00.5e,i..1124.8g49.6g....تركمانستان109

........246.04.36.2h113األراضي الفلسطينية احملتلة110

..6917.06.78.0h2028....16.7أندونيسيا111

6113.79.316.4h161118.229.750.7-3هوندوراس112

5211.613.99.3h14819.630.365.2-10بوليفيا113

k7147.7g16.8g35.0g2..4810.212.8غيانا114

5812.710.32.7i28622.449.036.1-15منغوليا115

5512.45.89.7n82521.548.428.9-13فييت نام116

225.96.20.8e,i1048.128.948.5-21مولدوفا117

........9831.934.513.0r5719غينيا االستوائية118

428.510.73.1r12546.376.727.5-46أوزباكستان119

317.39.20.7e,i11321.851.943.1-34قيرغيستان120

6214.56.416.2i20j14g20.640.2..-6الرأس األخضر121

7619.711.226.8i42311.724.356.215غواتيماال122

8223.47.233.6n262<18.416.758مصر123

6817.07.922.0n211015.831.847.9g6نيكاراغوا124

8122.931.217.1i41331.2g49.4g..-8بوتسوانا125

........8323.67.121.9i41j20g,mفاناتو126

7418.212.50.4e,i331721.550.844.4-2طاجيكستان127

7017.121.212.0i72449.1g62.2g..-29ناميبيا128

8525.436.112.0i712g26.242.9..-2جنوب أفريقيا129

9631.16.644.4i17102.514.0..50املغرب130

........5712.613.912.1i149سان تومي وبرينسيبي131

10233.714.247.2n1919g26.249.5..13بوتان132

9430.713.127.3n404044.076.833.0-6جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

8828.015.534.0i114641.6t75.6t28.6-10الهند134

........8021.811.623.4l3021g,mجزر سليمان135

8424.329.718.9i291454.174.4..-27الكونغو136

8727.718.523.7i353640.268.235.0-10كمبوديا137

........7720.419.110.1r2032ميامنار138

7820.412.624.9i152546.165.0..-20جزر القمر139

11135.715.641.1i344617.546.641.8g35اليمن140

10133.412.645.8h103822.660.332.6g16باكستان141

10835.147.220.4r401062.981.069.2-15سوازيلند142

11837.238.532.6r493154.370.2..2أنغوال143

)ط-1(جـدول

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل الفقر البشري
)HPI-1(

احتمال عدم 
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احلياة حتى سن 

40a,†

معدل األمية بني 
 †,bالبالغني
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مصدر مياه 
محسن†

األطفال دون 
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الطبيعي 
بالنسبة 

ألعمارهم †
ترتيب دليل 

الفقر البشري 
ناقص ترتيب 

الفقر في 
dالدخل

خط الفقر 
الوطني

2000-2006c

1.25$ في اليوم
2000-2007c

)%(
2006
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2000-2007c
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2000-2006c
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فوقه
2007–1999
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)%( 

% من اجملموع
2010–2005 الترتيب

السكان الذين يعيشون أدنى خط الفقر
)%(
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9932.111.043.5i113955.1t77.6t30.9-16نيبال144

11336.120.829.3r534267.889.671.3g-14مدغشقر145

11236.111.646.5i20u4849.6v81.3v40.02بنغالديش146

9229.530.326.4r432019.739.952.0g16كينيا147

12139.615.942.2i6035g,m35.8g57.4g37.5g23بابوا غينيا اجلديدة148

9731.518.537.9j,n422254.972.1..-16هاييتي149

........10434.023.939.1r,w3041السودان150

9330.028.227.7i452288.596.635.7-37جمهورية تانزانيا املتحدة151

8928.125.835.0i201830.053.628.50غانا152

9530.834.232.1h301932.857.740.24الكاميرون153

11536.221.644.2i403221.244.146.332موريتانيا154

k82918.841.2..12..8625.626.2جيبوتي155

10634.347.417.8h222043.462.268.0g3ليسوتو156

9128.831.426.4i362051.575.637.7-17أوغندا157

11436.237.428.0i532964.483.934.1g-11نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
11736.618.646.8r412638.769.3..18توغو159

9028.232.628.2i241973.990.465.3g-35مالوي160

12643.219.259.5i352347.375.329.0g19بنني161

12240.818.049.9x384652.977.5..9تيمور - ليشتي162

11937.424.651.3r192023.346.8..29كوت ديفوار163

11035.542.929.4i422064.381.568.0-14زامبيا164

..10333.718.235.8i4040....53.0gإريتريا165

12441.622.458.1h231733.560.333.4g28السنغال166

10032.934.235.1r352376.690.360.3-28رواندا167

k142034.356.761.326..12340.921.8غامبيا168

10935.223.244.5i3626g83.794.8..-24ليبيريا169

12950.523.770.5r302670.187.240.0g1غينيا170

13050.927.764.1h583839.077.544.230إثيوبيا171

12746.840.655.6i582474.790.054.1-3موزامبيق172

10734.937.435.4i431948.877.965.7-1غينيا - بيساو173

11636.433.740.7r293981.393.468.0g-16بوروندي174

13253.135.768.2i523761.983.364.0g11تشاد175

12038.037.332.8r543159.279.5..0جمهورية الكونغو الدميقراطية176

13151.826.971.3h283756.581.246.412بوركينا فاسو177

13354.532.573.8h403351.477.163.8g22مالي178

12542.439.651.4r342962.481.9..3جمهورية أفريقيا الوسطى179

12847.731.061.9i473053.476.170.214سيراليون180

........13559.840.772.0r7839أفغانستان181

13455.829.071.3h584465.985.663.0g8النيجر182

دول أعضاء أخرى
........7519.410.025.9r238العراق

........3513g........كيريباس

........023..10.0....جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

..........12j........جزر مارشال

........615g..8.8....ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

..........e0f........موناكو

....................ناورو

..........8.1j,n11......باالو

............e........سان مارينو

........7136..34.1....الصومال

..........7........توفالو

..10534.048.18.8i1917....34.9gزمبابوي

الفقر البشري وفقر الدخل
تقرير التنمية البشرية 2009 )ط-1(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل الفقر البشري
)HPI-1(
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40a,†

معدل األمية بني 
 †,bالبالغني

السكان الذين 
ال يستخدمون 

مصدر مياه 
محسن†

األطفال دون 
مستوى الوزن 

الطبيعي 
بالنسبة 

ألعمارهم †
ترتيب دليل 

الفقر البشري 
ناقص ترتيب 

الفقر في 
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خط الفقر 
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1.25$ في اليوم
2000-2007c
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2000-2007c

%  من األطفال 
دون اخلامسة
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% من البالغني 
سن 15 فما 
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2007–1999

القيمة
)%( 

% من اجملموع
2010–2005 الترتيب

السكان الذين يعيشون أدنى خط الفقر
)%(
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ترتيبات دليل الفقر البشري )HDI-1( لعدد 135 بلد أو منطقة
ليسوتو106اجلزائر71الصني36اجلمهورية التشيكية1

غينيا - بيساو107غابون72كازاخستان 37كرواتيا2

سوازيلند108بليز73إكوادور38هنغاريا3

ليبريا109طاجيكستان74البحرين39بربادوس4

زامبيا110العراق75تركيا40البوسنة والهرسك5

اليمن111غواتيماال76تايلند41أوروغواي6

بنغالديش112ميامنار77أوزبكستان42صربيا7

مدغشقر113جزر القمر78البرازيل43اجلبل األسود8

نيجيريا114فيجي79اجلمهورية الدومينيكية44جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(9

موريتانيا115جزر سليمان80موريشيوس45شيلي10

بوروندي116بوتسوانا81سورينام46كوستاريكا11

توغو117مصر82بيرو47أرمينيا12

أنغوال118فانواتو83غيانا48األرجنتني13

كوت ديفوار119الكونغو84باراغواي49سنغافورة14

جمهورية الكونغو الدميقراطية120جنوب أفريقيا85أذربيجان50ألبانيا15

بابوا غينيا اجلديدة121جيبوتي86جامايكا51بيالروس16

تيمور- ليشتي122كمبوديا87بوليفيا52كوبا17

غامبيا123الهند88اململكة العربية السعودية53جورجيا18

السنغال124غانا89الفلبني54قطر19

جمهورية أفريقيا الوسطى125مالوي90فييت نام55رومانيا20

بنن126أوغندا91اجلمهورية العربية السورية56أوكرانيا21

موزامبيق127كينيا92سان تومي وبرينسيبي57 مولدوفا22

سيراليون128جمهورية تانزانيا املتحدة93منغوليا58املكسيك23

غينيا129جمهورية الو الدميقراطية الشعبية94إيران )جمهورية - اإلسالمية(59األراضي الفلسطينية احملتلة24

إثيوبيا130الكاميرون95اجلماهيرية العربية الليبية60ماليزيا25

بوركينا فاسو131املغرب96هندوراس61سانت لوسيا26

تشاد132هايتي97الرأس األخضر62ترينيداد وتوباغو27

مالي133غينيا االستوائية98السلفادور63فنزويال )جمهورية - البوليفارية(28

النيجر134نيبال99عمان64األردن29

أفغانستان135رواندا100تونس65بنما30

باكستان101ملديف66قيرغيزستان31

بوتان102سري النكا67االحتاد الروسي32

إريتريا103نيكاراغوا68لبنان33

السودان104إندونيسيا69كولومبيا34

زمبابوي106ناميبيا70اإلمارات العربية املتحدة35

)ط-1(جـدول

املالحظات
الفقر  دليل  حلساب  املستخدمة  املؤشرات  على  تدل   †  
البشري )HPI-1(. وملزيد من التفاصيل، ارجع إلى امللحوظة 

.www.hdr.undp.org/ar/statistics/tn1 :1 الفنية رقم
البقاء  الوالدة، لعدم  إلى االحتمالية عند  البيانات  )a( تشير 

على قيد احلياة حتى سن األربعني، مضروبًا في 100.
)b( تشير البيانات إلى التقديرات الوطنية لألمية مستمدة 
من التعدادات السكانية واالستقصاءات التي أُجريت في 
لذلك.  خالف  ذكر  يرد  لم  ما  و2007،   1999 بني  ما  الفترة 
فيما  الزمنية  واألطر  املنهجية  في  لالختالفات  ونظرًا 
إجراء  عند  احلذر  توخي  يجب  الرئيسية،  بالبيانات  يتعلق 
ارجع  لالستزادة،  الوقت.  مدار  وعلى  البلدان  بني  مقارنات 

/http://www.uis.unesco.org إلى موقع
أثناء  املتوفرة  حداثة  األكثر  السنة  إلى  البيانات  تشير   )c(

الفترة احملددة.
يعيشون  الذين  السكان  نصيب  إلى  الدخل  فقر  يشير   )d(
على أقل من 1.25 دوالر في اليوم. تندرج كافة البلدان التي 
الترتيب.  %2 حتت نفس  الدخل فيها عن  يقل معدل فقر 
لديها  تتوفر  التي  البلدان  أساس  على  قائم  والترتيب 
البيانات لكال املؤشرين. فيدل الرقم اإليجابي على أن أداء 
البلد فيما يتعلق بفقر الدخل أفضل من أدائه فيما يتعلق 
بالفقر البشري؛ أما الرقم السلبي فيدل على عكس ذلك.

الفقر  دليل  حساب  لغرض   1% نسبتها  قيمة  افُترضت   )e(
.HPI-1 البشري

)f( ال تغطي التقديرات إال املناطق احلضرية.
)g( تشير البيانات إلى سنة أسبق تقع خارج نطاق السنوات 

احملددة.
)h( البيانات مستمدة من استقصاء وطني لألسر املعيشية.

منوذجه  على  بناًء  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  تقديرات   )i(
اخلاص بالتوقعات العاملية لإلملام بالقراءة والكتابة احملددة 

بالعمر، نيسان/أبريل 2009.
)j( تشير البيانات إلى سنة أسبق من تلك احملددة.

اسُتخدمت   ،2005 لعام  احلديثة  البيانات  غياب  ظل  في   )k(
تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء لعام 2003، بناًء على 
أنه  غير  قدمية،  استقصائية  معلومات  أو  سكاني  تعداد 
يجب توخي احلذر في تفسيرها: جزر الباهاما 4.2، وبربادوس 
0.3، وجيبوتي 29.7، وفيجي 5.6، وجامبيا 57.5 وغيانا 1.0 

وهوجن كوجن الصني )املنطقة اإلدارية اخلاصة( 5.4.
)l( تقديرات وطنية.

)m( اليونيسيف 2005 
)n( البيانات مستقاة من تعداد سكاني وطني.

العامة ملنظمة دول شرق  البيانات مستمدة من األمانة   )o(
البحر الكاريبي، بناًء على مصادر وطنية

املصادر
.HPI-1 العمود 1: حتدَّدَ بناًء على قيم دليل الفقر البشري 

العمود 2: ُحسَب بناًء على البيانات الواردة في األعمدة 
 من 3-6.

 2009e العمود 3: األمم املتحدة 
 .2009a العمود 4: معهد اليونسكو لإلحصاء 

العمودان 6-5: األمم املتحدة 2009a بناًء على اجملهود املشترك 
 لليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية 
 2009d األعمدة من 9-7: البنك  الدولي 

 HPI-1 العمود 10: ُحسَب بناء ًعلى قيم الفقر البشري
ومقاييس فقر الدخل.

)p( تشير البيانات إلى صربيا واجلبل األسود قبل انفصالهما 
إلى دولتني مستقلتني في حزيران/يونيو 2006. وال تشمل 

البيانات كوسوفو.
العامة ملنظمة دول شرق  البيانات مستمدة من األمانة   )q(

البحر الكاريبي، بناًء على مصادر وطنية.
)r( البيانات مستمدة من الدراسة االستقصائية العنقودية 

متعددة املؤشرات.
)s( اليونيسيف 2004 

احلضرية  للقيم  ترجيحية  متوسطات  هي  التقديرات   )t(
والريفية.

)u( أُدخلت تعديالت على التقديرات ملستويات التلوث الناجتة 
عن الزرنيخ بناًء على االستقصاءات الوطنية التي أجرتها 

احلكومة واعتمدتها.
لدليل  مكانية  معلومات  باستخدام  التقديرات  ُعّدلت   )v(

أسعار االستهالك
)w( ال تشير البيانات إال إلى شمال السودان

 .2006b برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )x(
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
6-26.66.67.90.27.1النرويج1

1412.06.417.0e0.712.2-4أستراليا2

....0.1..5.4....آيسلندا3

8-1211.27.314.60.413.0كندا4

2315.96.922.6e1.416.20أيرلندا5

37.47.110.5e1.34.9f1هولندا6

16.06.37.5e0.75.6-3السويد7

g3.17.3-1..811.07.7فرنسا8

3-710.66.415.91.57.6سويسرا9

g1.211.8f,h-4..1311.66.2اليابان10

g1.38.8-4..1011.27.8لوكسمبورج11

57.98.210.4e1.56.5-1فنلندا12

2-2215.29.720.00.517.3الواليات املتحدة األمريكية13

g1.27.7-2..911.07.6النمسا14

g2.014.2-4..1712.47.1أسبانيا15

47.79.29.6e0.75.61الدامنارك16

1512.28.018.4e,i3.88.13بلجيكا17

2529.86.847.02.812.86إيطاليا18

....7.618.4e0.2....نيوزيلندا20

2114.67.821.8e1.311.65اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

610.17.614.4e4.88.4-7أملانيا22

g4.114.3-4..1812.57.0اليونان25

....0.0..8.1....جمهورية كوريا26

....3.7..8.7....البرتغال34

g2.84.9f10..1111.210.2اجلمهورية التشيكية36

تنمية بشرية مرتفعة
g4.411.54..1912.813.2بولندا41

g7.87.0f9..1612.413.3سلوفاكيا42

g3.56.4f15..2013.216.4هنغاريا43

2428.113.043.2j0.118.4-1املكسيك53

....3.1..14.9....تركيا79

الترتيب حسب دليل التنمية البشريةالترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الفقر البشري وفقر الدخل: بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
تقرير التنمية البشرية 2009

جـدول

)ط-2(
)HPI-2( دليل الفقر البشري

الترتيب
 القيمة

)%(

االحتمال عند الوالدة 
للبقاء على قيد 

احلياة حتى بلوغ سن 
 †aالستني 

 )% من إجمالي( 
2010–2005

أألشخاص الذين 
يفتقرون إلى املهارات 
الوظيفية املرتبطة 
†bبالقراءة والكتابة 

 )% السن 16–65(
2003–1994

 بطالة طويلة األجل† 
 )% من القوى العاملة(  

2007

السكان الذين يعيشون 
على متوسط دخل 

 نسبته أقل من 50%† 
2005c–2000

dترتيب دليل الفقر 

البشري HDI-2 مطروًحا 
منه ترتيب فقر الدخل

املالحظات
† تدل على املؤشرات املستخدمة حلساب دليل الفقر البشري 
. وملزيد من التفاصيل، ارجع إلى امللحوظة الفنية   HPI-2

رقم 1.
) a( تشير البيانات إلى االحتمال عند الوالدة بعدم البقاء على 

قيد احلياة حتى بلوغ سن الستني، مضروبًا في 100.
األولى  املرحلة  في  التحصيل  على  بناًء  معدة  البيانات   )b (
وفًقا  والكتابة،  بالقراءة  األساسي  اإلملام  مقياس  من 
لإلستقصاء الدولي لإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني. 
أثناء  البيانات إلى تلك املتاحة في السنة األحدث  وتشير 

الفترة احملددة.
أثناء  املتاحة في السنة األحدث  إلى تلك  البيانات  ) c( تشير 

الفترة احملددة.
الذي  السكان  نصيب  إلى  الدخل  في  الفقر  يشير   )d (
دخل  معدل  متوسط  من   50% من  أقل  على  يعيشون 
األسرة املعيشية املتاح لإلنفاق. ويدل الرقم اإليجابي على 
في  عنه  الدخل  في  الفقر  حالة  في  أفضل،  البلد  أداء  أن 
حالة الفقر البشري، فيما يدل الرقم السلبي على عكس 

ذلك.
كندا  وإحصاءات  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة   )e (

 .2000
أثناء  األحدث  السنة  في  املتاحة  تلك  إلى  البيانات  تشير   )f (

الفترة احملددة.
بلغت  تقدير  ُطبق   ،HPI-2 البشري  الفقر  دليل  حلساب   )g (
نسبته %16.4، وهو املتوسط غير الترجيحي للبلدان التي 

تتوافر لديها البيانات.
.h( Smeeding 1997 (

.Flanders تقتصر البيانات على )i (
.Nuevo Leon تقتصر البيانات على مقاطعة نويفو ليون )j (

املصادر
 HPI-2 البشري  الفقر  دليل  قيم  على  بناًء  ُحدد   :1 العمود 

الواردة في العمود 2.
الواردة في األعمدة من  البيانات  بناًء على  2: ُحسب  العمود 

.3-6
 2009e العمود 3: األمم املتحدة

وإحصاءات  والتنمية  االقتصادي  التعاون  4: منظمة  العمود 
كندا 2000، فيما عدا ما يحدد خالًفا لذلك.

العاملة  والقوى  البطالة  بيانات  بناًء على  5: ُحسب  العمود 
التعاون  منظمة  إحصاءات  في  الواردة  املدى  بعيدة 

2009c االقتصادي والتنمية
عن  لوكسمبورج  دراسة  من  مستمدة  بيانات   :6 العمود 

الدخل. أرقام أساسية.  
 العمود 7: ُحسب بناًء على البيانات الواردة في العمودين 1 و6.
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
e..e102.7f,g94.7f,g46,576g60,394g-1..20.96198.982.778.2النرويج1

e..e115.7f,g112.8f,g28,759g41,153g1..10.96699.683.779.1أستراليا2

e..e102.1f,g90.1f,g27,460g43,959g0..30.95999.083.380.2آيسلندا3

e..e101.0f,g,h97.6f,g,h28,315g,i43,456g,i0..40.95999.282.978.2كندا4

e..e99.1f96.2f31,978g,i57,320g,i-5..100.94898.282.077.3أيرلندا5

e..e97.1f97.9f31,04846,509-1..70.95498.981.977.6هولندا6

e..e99.0f89.8f29,476g,i44,071g,i2..50.95699.383.078.6السويد7

e..e97.4f93.5f25,677g42,091g2..60.95699.484.577.4فرنسا8

e..e81.4f84.0f31,442g50,346g-4..130.94698.584.179.2سويسرا9

e..e85.4f87.7f21,143g46,706g-4..140.94598.486.279.0اليابان10

e..e94.7j94.0j57,676g,i101,855g,i-5..160.94398.282.076.5لوكسمبورج11

e..e105.1f,g97.9f,g29,160g40,126g4..80.95499.582.876.0فنلندا12

e..e96.9f88.1f34,996g,i56,536g,i-6..190.94298.581.376.7الواليات املتحدة األمريكية13

e..e92.1f89.0f21,380g54,037g-9..230.93097.482.577.0النمسا14

90.94999.484.077.597.398.699.9f93.3f21,817g,i41,597g,i6أسبانيا15

e..e105.3f,g97.6f,g30,745g41,630g4..120.94799.280.575.9الدامنارك16

e..e95.9f92.8f27,333g42,866g6..110.94899.482.476.5بلجيكا17

150.94599.384.078.198.699.194.7f89.1f20,152g,i41,158g,i3إيطاليا18

..k........ليختنشتاين19
k

..e..e79.6f,l94.0f,l......

e..e113.4f,g102.0f,g22,45632,3751..180.94399.382.178.1نيوزيلندا20

e..e92.8f,h85.9f,h28,421g42,133g3..170.94399.581.577.1اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

e..e87.588.625,691g,i43,515g,i1..200.93999.282.377.0أملانيا22

..34,554g,i64,656g,i....82.677.891.697.3......سنغافورة23

m..m73.4f75.4f35,827g49,324g0..220.93498.985.179.3هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

210.93699.481.376.996.098.2103.2f,g100.1f,g19,218i38,002i2اليونان25

e..e90.6f,g105.8f,g16,931i32,668i-1..260.92698.882.475.8جمهورية كوريا26

270.92198.582.778.588.7f95.0f92.1f87.8f20,599i32,148i-1إسرائيل27

..k........أندورا28
k

..e..e66.3f,h64.0f,h......

250.92799.781.774.499.699.798.1f87.7f20,427i33,398i2سلوفينيا29

300.90698.579.674.993.196.579.176.536,838g,i62,631g,i-2بروني دار السالم30

350.89297.479.876.093.195.277.8f67.8f24,722f,g,i68,673f,g,i-6الكويت31

280.91199.781.977.396.699.077.8f,l77.3f,l18,30731,6252قبرص32

360.89197.976.874.890.493.887.774.224,584g,i88,264g,i-5قطر33

290.90799.781.875.393.396.691.6f86.2f17,15428,7623البرتغال34

390.87897.278.776.691.589.578.7h65.4h18,361g,i67,556g,i-6اإلمارات العربية املتحدة35

e..e85.1f81.9f17,706i30,909i2..320.90099.779.473.2اجلمهورية التشيكية36

g,m..g,m100.2g85.8g14,735f,i22,830f,i4..310.90099.779.774.0بربادوس37

330.89599.381.377.793.5f91.2f81.7f81.0f14,45831,8123مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
340.89599.977.474.286.490.495.3f,h85.8f,h19,873f39,060f3البحرين39

370.88299.878.367.399.8g99.8g98.2f84.6f16,256i25,169i1إستونيا40

400.87799.679.771.399.099.691.4f84.2f11,957i20,292i-1بولندا41

e..e83.1f77.9f14,790i25,684i-1..410.87799.778.570.7سلوفاكيا42

380.87999.977.369.298.899.094.0f86.6f16,14321,6253هنغاريا43

420.87199.281.675.596.596.682.0f,h83.0f,h8,188i19,694i0تشيلي44

440.86999.779.472.698.099.579.4f75.2f12,93419,360-1كرواتيا45

430.86999.977.765.999.799.797.6f87.2f14,63320,9441ليتوانيا46

..k........أنتيغوا وبربودا47
k

99.498.4..........

450.86599.877.167.199.8g99.8g97.5f83.2f13,40319,8600التفيا48

470.86299.579.071.597.797.693.3f84.0f8,958i17,710i-1األرجنتني49

460.86299.779.872.698.297.496.3f85.6f7,994i14,668i1أوروغواي50

500.84497.780.676.599.899.8110.7g91.5g4,132f,i,n8,442f,i,n-2كوبا51

......m..m72.2f,h71.4f,h..76.070.4......جزر البهاما52

490.84799.278.573.691.494.479.0f81.5f8,375i20,107i0املكسيك53

480.84899.481.376.496.295.774.4f,h71.6f,h6,78814,7632كوستا ريكا54

550.83098.076.871.678.494.598.5f,h93.1f,h5,590i22,505i-4اجلماهيرية العربية الليبية55

570.82697.777.374.177.589.468.368.17,697i32,797i-5عمان56

..k........سيشيل57
k

92.391.483.6f,l80.9f,l......

560.82797.976.770.794.995.475.7f72.7f7,924i16,344i-3فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

610.81696.775.170.879.489.178.0f79.1f5,987i36,662i-7اململكة العربية السعودية59

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)ي(جـدول دليل التنمية املرتبطة بالنوع ومكوناته
تقرير التنمية البشرية 2009

)ي(
دليل التنمية املرتبط بالنوع

2007
العمر املتوقع عند الوالدة

)بالسنوات(

معدل اإلملام بالقراءة
a والكتابة بني البالغني

)% من سن 15 عاًما وما فوق
2007–1999

مجموع  نسب االلتحاق  
bاإلجمالية في التعليم

)%(
2007

cتقدير الدخل املكتسب
)مقوًما بتعادل القوة 

الشرائية )بالدوالر األمريكي(
2007

ترتيب دليل 
التنمية 
البشرية 

ناقص ترتيب 
دليل التنمية 

املرتبطة 
dبالنوع ذكور ذكورذكور إناثذكور إناثإناث إناث

في شكل 
% من قيمة 

دليل التنمية 
البشرية القيمة الترتيب
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520.83899.778.273.092.894.083.5f76.1f8,33114,3973باناما60

510.83999.976.769.697.998.682.9f81.8f9,13213,4395بلغاريا61

..k........سانت كيتس ونيفس62
k

....74.1f72.1f......

530.83699.976.169.096.998.381.7f76.7f10,05314,8084رومانيا63

540.83399.572.865.698.399.162.2f,h59.9f,h16,686i30,554i4ترينيداد  وتوباغو64

..76.571.694.1f,o98.9f,o....8,611i,p14,951i,p......اجلبل األسود65

590.82399.276.671.989.694.273.1f69.8f7,972i18,886i0ماليزيا66

..76.371.694.1f,o98.9f,o....7,654i,p12,900i,p......صربيا67

580.82499.875.263.199.7g99.8g93.887.18,48213,5432بيالروس68

..80.673.86,599i13,084i....75.571.7......سانت لوسيا69

620.81499.579.873.498.8g99.3g67.6f68.0f4,954i9,143i-1ألبانيا70

600.81699.972.959.999.499.786.1f78.0f11,675i18,171i2االحتاد الروسي71

630.81299.476.571.795.498.671.1f69.1f5,956i12,247i0جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

..k........دومينيكا73
k

....82.7f,h74.5f,h......

......73.8f,h72.4f,h....76.773.7......غرينادا74

640.81099.775.968.690.289.889.4f85.1f7,19012,0060البرازيل75

..5,910i9,721i....77.772.494.499.0......البوسنة والهرسك76

650.80699.976.569.192.892.480.977.27,13810,0800كولومبيا77

660.80499.775.870.484.694.989.9f,h86.4f,h5,828i9,835i0بيرو78

710.78897.774.269.481.396.266.3f,h75.7f,h5,352i20,441i-4تركيا79

..4,996i9,888i....78.072.189.792.3......إيكوادور80

680.79799.175.768.584.790.275.7f,h78.0f,h6,686i15,972i0موريشوس81

670.80399.871.259.199.599.895.187.88,831i13,080i2كازاخستان82

720.78497.774.169.886.093.480.375.74,062i16,404i-2لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
690.79499.576.770.199.399.777.871.64,2157,3862أرمينيا84

700.79399.773.862.799.699.893.2l87.0l5,2498,8542أوكرانيا85

740.77999.072.367.699.2g99.8g....4,83611,037-1أذربيجان86

730.78299.872.165.492.695.979.6f,h76.6f,h6,341i10,018i1تايالند87

770.77098.472.569.977.287.373.0f,h73.4f,h5,304i16,449i-2إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

..77.7h75.8h2,6396,921....75.068.1......جورجيا89

750.77599.775.269.889.588.876.7f70.4f4,985i8,416i1جمهورية الدومينيكان90

..70.3f67.6f5,180i10,219i....73.669.4......سانت فنسنت وجزر غرينادين91

760.77099.874.771.390.096.568.5f68.9f4,323i6,375i1الصني92

..79.2f,h77.4f,h4,0219,398....78.074.2......بليز93

810.76399.074.768.498.498.976.3f,h72.0f,h2,525i6,258i-3ساموا94

780.76799.572.769.797.197.071.4f,h71.3f,h3,597i6,714i1ملديف95

880.74396.574.370.787.095.279.9f77.5f1,5438,065-8األردن96

800.76399.372.565.388.192.779.3f,h69.4f,h4,794i10,825i1سورينام97

850.75297.876.071.869.086.478.9f,h73.6f,h3,249i11,731i-3تونس98

790.76599.674.669.099.399.278.8f,h77.2f,h2,705i4,752i4تونغا99

820.76299.575.168.391.180.582.0f,h74.3f,h4,469i7,734i2جامايكا100

830.75999.873.869.693.595.772.2f,h72.1f,h3,439i5,405i2باراغواي101

840.75699.677.970.389.192.769.9f,h67.5f,h3,0645,4502سريالنكا102

860.74899.161.558.782.290.275.0f79.8f11,221i19,124i1غابون103

890.74298.473.670.866.484.374.5f,h72.8f,h4,081i11,331i-1اجلزائر104

870.74899.673.969.493.793.181.6f77.8f2,506i4,293i2الفلبني105

900.74099.075.966.479.784.974.873.33,675i8,016i0السلفادور106

990.71596.476.072.276.589.763.9f,h67.5f,h1,512i7,452i-8اجلمهورية العربية السورية107

m..m73.2f,h70.0f,h2,349i6,200i1..910.73298.771.066.5فيجي108

..3,594i5,545i....68.860.699.399.7......تركمانستان109

......74.971.790.397.280.875.9......األراضي الفلسطينية احملتلة110

940.72699.072.568.588.895.266.8f,h69.5f,h2,263i5,163i-1أندونيسيا111

960.72198.474.469.683.583.778.3f,h71.3f,h1,951i5,668i-2هوندوراس112

920.72899.867.563.386.096.083.6f89.7f3,198i5,222i3بوليفيا113

g,m..g,m83.084.71,607i3,919i-1..970.72198.969.663.7غيانا114

930.727100.069.663.097.796.884.973.73,0193,4544منغوليا115

950.72399.776.172.386.993.960.7f,h63.9f,h2,131i3,069i3فييت نام116

980.71999.872.164.598.999.674.6l68.6l2,173i2,964i1مولدوفا117

1030.70097.351.148.780.593.455.8f68.2f16,161i45,418i-3غينيا االستوائية118

)ي(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
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مجموع  نسب االلتحاق  
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الشرائية )بالدوالر األمريكي(
2007

ترتيب دليل 
التنمية 
البشرية 

ناقص ترتيب 
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1000.70899.770.964.595.898.071.474.01,891i2,964i1أوزباكستان119

1010.70599.471.463.999.199.579.774.91,428i2,600i1قيرغيستان120

1020.70198.973.568.278.889.469.766.62,015i4,152i1الرأس األخضر121

1040.69698.973.766.768.079.067.873.22,735i6,479i0غواتيماال122

..2,2868,401....71.768.257.874.6......مصر123

1070.68698.275.969.877.978.172.7f,h71.5f,h1,293i3,854i-2نيكاراغوا124

1060.68999.353.353.282.982.871.3f,h70.0f,h9,961i17,307i0بوتسوانا125

1050.69299.972.068.176.180.060.3f,h64.2f,h2,970i4,332i2فاناتو126

1080.68699.669.363.799.599.864.677.21,385i2,126i0طاجيكستان127

1090.68399.561.259.387.488.668.2f66.3f4,006i6,339i0ناميبيا128

1100.68099.653.249.887.288.977.3f76.3f7,328i12,273i0جنوب أفريقيا129

1120.62595.773.368.843.268.755.1f,h64.0f,h1,603i6,694i-1املغرب130

1110.64398.867.363.582.793.468.667.71,044i2,243i1سان تومي وبرينسيبي131

1140.60597.767.664.038.765.053.7f,h54.6f,h2,636i6,817i-1بوتان132

1130.61499.365.963.263.282.554.3f64.8f1,877i2,455i1جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

1150.59497.164.962.054.576.957.4f64.3f1,304i4,102i0الهند134

..47.8f51.4f1,146i2,264i....66.764.9......جزر سليمان135

1160.59498.854.452.571.8f90.6f55.2f,h62.0f,h2,385i4,658i0الكونغو136

1170.58899.262.358.667.785.854.8h62.1h1,465i2,158i0كمبوديا137

..640i1,043i....63.459.086.493.9......ميامنار138

1180.57199.267.262.869.880.342.3f,h50.4f,h839i1,446i0جزر القمر139

1230.53893.664.160.940.577.042.3f65.9f921i3,715i-4اليمن140

1250.53293.066.565.939.667.734.4f43.9f760i4,135i-5باكستان141

1190.56899.344.845.778.380.958.4f61.8f3,994i5,642i2سوازيلند142

..4,212i6,592i....48.544.654.282.9......أنغوال143

1200.54598.466.965.643.670.358.1f,h63.4f,h794i1,309i2نيبال144

1210.54199.661.558.365.376.560.262.57741,0932مدغشقر145

1240.53698.766.764.748.058.752.5f51.8f830i1,633i0بنغالديش146

1220.53899.454.053.270.277.758.2f,h61.0f,h1,213i1,874i3كينيا147

..1,775i2,383i....63.058.753.462.1......بابوا غينيا اجلديدة148

..62.959.164.0f60.1f....626i1,695i......هاييتي149

1280.51697.059.456.351.871.137.6f,h42.2f,h1,039i3,119i-2السودان150

1260.52799.455.854.265.979.056.2h58.4h1,025i1,394i1جمهورية تانزانيا املتحدة151

1270.52499.557.455.658.371.754.5h58.3h1,133i1,531i1غانا152

1300.51598.651.450.359.877.047.7l56.7l1,467i2,791i-1الكاميرون153

1290.51699.158.554.748.363.350.5f,l50.7f,l1,405i2,439i1موريتانيا154

m..m21.9f29.0f1,496i2,627i0..1310.51498.856.553.7جيبوتي155

1330.50999.145.543.990.373.762.3f,h60.6f,h1,315i1,797i-1ليسوتو156

1320.50999.252.451.465.581.861.6f,h62.9f,h861i1,256i1أوغندا157

1340.49997.748.247.264.180.148.1f,h57.9f,h1,163i2,777i0نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
..494i1,088i....63.960.438.568.7......توغو159

1350.49099.453.451.364.679.261.7f,h62.1f,h646i877i0مالوي160

1360.47797.062.159.827.953.144.5f,h60.1f,h8921,7260بنني161

..62.1f,h64.2f,h493i934i....61.559.8......تيمور - ليشتي162

1380.46896.658.355.738.660.831.3f,h43.7f,h852i2,500i-1كوت ديفوار163

1370.47398.345.044.060.780.860.7f,h66.0f,h980i1,740i1زامبيا164

1390.45997.361.456.853.076.227.6f,h39.1f,h422i839i0إريتريا165

1410.45798.556.953.933.052.339.0f,h43.3f,h1,178i2,157i-1السنغال166

1400.45999.851.447.959.871.452.4f52.0f770i970i1رواندا167

m..m47.2f,h46.4f,h951i1,499i0..1420.45299.157.354.1غامبيا168

1430.43097.359.356.550.960.248.6f66.5f240i484i0ليبيريا169

1440.42597.759.355.318.142.641.5f56.9f919i1,356i0غينيا170

1450.40397.356.253.322.850.044.0h54.0h624i936i0إثيوبيا171

1460.39598.348.746.933.057.250.2f,h59.4f,h759i848i0موزامبيق172

1490.38196.249.146.054.475.128.8f,h44.5f,h301i658i-2غينيا - بيساو173

1470.39099.151.448.652.267.346.2h51.8h296i387i1بوروندي174

1500.38096.849.947.320.843.027.5f,h45.5f,h1,219i1,739i-1تشاد175

1510.37095.149.246.154.180.940.5l55.9l189i410i-1جمهورية الكونغو الدميقراطية176

1480.38398.454.051.421.636.729.236.3895i1,354i3بوركينا فاسو177

)ي(جـدول دليل التنمية املرتبطة بالنوع ومكوناته
تقرير التنمية البشرية 2009

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)ز(
دليل التنمية املرتبط بالنوع

2007
العمر املتوقع عند الوالدة

)بالسنوات(

معدل اإلملام بالقراءة
a والكتابة بني البالغني

)% من سن 15 عاًما وما فوق
2007–1999

مجموع  نسب االلتحاق  
bاإلجمالية في التعليم

)%(
2007

cتقدير الدخل املكتسب
)مقوًما بتعادل القوة 

الشرائية )بالدوالر األمريكي(
2007

ترتيب دليل 
التنمية 
البشرية 

ناقص ترتيب 
دليل التنمية 

املرتبطة 
dبالنوع ذكور ذكورذكور إناثذكور إناثإناث إناث

في شكل 
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دليل التنمية 
البشرية القيمة الترتيب
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1540.35395.248.847.418.234.937.5f,h51.0f,h672i1,517i-2مالي178

1520.35495.848.245.133.564.822.9f,h34.4f,h535i900i1جمهورية أفريقيا الوسطى179

1530.35497.148.546.026.850.037.6f,h51.7f,h577i783i1سيراليون180

1550.31088.043.543.612.643.135.4f,h63.6f,h442f,i,q1,845f,i,q0أفغانستان181

1560.30890.851.750.015.142.922.132.3318i929i0النيجر182

دول أعضاء أخرى
......71.864.264.284.152.1f,h68.5f,h......العراق

..k........كيريباس
k

....77.9f,h73.8f,h......

..............69.164.9......جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

..k........جزر مارشال
k

....71.2f,h71.1f,h......

..............69.267.6......ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

..k........موناكو
k

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

..k........ناورو
k

....56.1f,h54.0f,h......

..k........باالو
k

90.5f93.3f91.2f,h82.4f,h......

..k........سان مارينو
k

..e..e..........

..............51.248.3......الصومال

..k........توفالو
k

....70.8f,h67.8f,h......

......43.642.688.394.153.4f,h55.5f,h......زمبابوي

دليل التنمية املرتبطة بالنوع ومكوناته
تقرير التنمية البشرية 2009 )ي(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

املالحظات
بالقراءة  لإلملام  الوطنية  التقديرات  إلى  البيانات  تشير   )a(
أو  السكانية  التعدادات  من  املستمدة  والكتابة 
استقصاءات أجريت في الفترة ما بني عامي 1999 و2007، 
املنهجية  ونظرًا لالختالفات في  ذلك.  يُحدَّد خالف  لم  ما 
األساسية،  البيانات  بإعداد  يتعلق  فيما  الزمنية  واألطر 
وعلى  البلدان  بني  املقارنات  عمل  عند  احلذر  توخي  يجب 
http://www. مدار الوقت. ولالستزادة بالتفاصيل، ارجع إلى

./uis.unesco.org
الوطنية  التقديرات  إلى  البلدان  بعض  بيانات  تشير  قد   )b(
ولالستزادة  لإلحصاء.  اليونسكو  معهد  تقديرات  أو 

./http://www.uis.unesco.org بالتفاصيل، ارجع إلى
حسب  اجملّمع  بالدخل  املتعلقة  البيانات  لنقص  نظرًا   )c(
لإلناث  املكتسب  الدخل  تقديرات  فإن  االجتماعي،  النوع 
والذكور هي تقديرات تقريبية مبنية على أساس البيانات 
املرتبطة بالنسبة بني أجر اإلناث في اجملاالت غير الزراعية 
إلى أجر الذكور في نفس اجملاالت، وبحصص اإلناث والذكور 
من  السكان  وإجمالي  اقتصاديًا،  الناشطني  السكان  من 
اإلناث والذكور، والناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد مقوًما 
http://hdr.undp. مبعادل القوة الشرائية للدوالر )ارجع إلى

في  املستخدمة  األجور  معدالت   .)org/ar/statistics/tn1
حداثة  األكثر  السنة  بيانات  على  مبنية  احلساب  هذا 

املتوفرة في الفترة ما بني عامي 1999 و2007.
)d( أُعيد حساب ترتيبات دليل التنمية البشرية املستخدمة 
املرتبطة  للتنمية  مؤشر  دليل  قيمة  لها  التي  للبلدان 
ترتيب  أن  على  اإليجابي  الرقم  ويدل  االجتماعي.  بالنوع 
دليل التنمية املرتبطة بالنوع االجتماعي أعلى من ترتيب 

على  فيدل  السلبي  الرقم  أما  البشرية؛  التنمية  دليل 
عكس ذلك.

)e( ُطبَِّقت قيمة نسبتها %99.0 لغرض حساب دليل التنمية 
البشرية.

)f( تشير البيانات إلى سنة أسبق عن تلك احملددة.
االجتماعي،  بالنوع  املرتبطة  التنمية  دليل  بغية حساب   )g(
اجلدول  هذا  في  املبينة  والذكور  اإلناث  قيم  َضت  ُخفِّ
اإلملام  بنسب  املرتبطة  للقيم  حد  أقصى  تعكس  لكي 
االلتحاق  ونسب   ،)99%( البالغني  بني  والكتابة  بالقراءة 
 ) الواحد  للفرد  اإلجمالي  احمللي  والناجت   ،)100%( اإلجمالي 
وملزيد  للدوالر(.  الشرائية  القوة  مبعادل  مقوًما   -   40,000
http://hdr/undp.org/tech-  من التفاصيل، ارجع إلى موقع

.)nicalnote1
)h( تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء.

)i( بيانات األجور غير متوفرة. ولغرض حساب تقديرات الدخل 
املكتسب لإلناث والذكور ، اسُتخدمت قيمة 0.75 للنسبة 
بني أجر اإلناث في اجملاالت غير الزراعية إلى أجر الذكور في 

نفس اجملاالت.
)j( مركز لوكسمبورج لإلحصاء والدراسات االقتصادية لعام 
2008 . وتشير البيانات إلى املواطنني امللتحقني سواء في 

البالد أو خارجها؛ ومن ثم تختلف عن التعريف املعتاد
اسُتخدمت  البشرية  التنمية  دليل  احتساب  لغرض   )k(
أندورا  بعد:  تُنشر  لم  التي   2009e املتحدة  األمم  تقديرات 
84.3 )لإلناث( و77.5 )للذكور(، وأنتيغوا وبربودا 74.6 و69.7، 
و76.0، وسان   82.4 وليختنشتاين  و73.7،   80.3 ودومينيكا 

كيتس ونيفس 74.6 و69.8، وسيشيل 77.7 و68.4.

اليونسكو  معهد  من  مستمدة  الوطنية  التقديرات   )l(
لإلحصاء.

2005، اسُتخدمت  البيانات احلديثة لعام  )m( في ظل غياب 
تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء لعام 2005 ، بناًء على 
أنه  غير  قدمية،  استقصائية  معلومات  أو  سكاني  تعداد 
يجب توخي احلذر في تفسيرها: جزر الباهاما 96.7 )لإلناث( 
و95.0 )للذكور(، وبربادوس 99.8 و99.7، وجيبوتي 61.4 و79.9، 
وفيجي 92.9 و95.9، وجامبيا 35.4 و49.9، وغيانا 98.7 و99.2، 
اإلدارية اخلاصة( 91.4 و97.3. )املنطقة   وهوجن كوجن الصني 

)n( Heston, Summers and Aton 2006. تختلف البيانات 
عن التعريف املعتاد.

)o( تشير البيانات إلى صربيا واجلبل األسود قبل انفصالهما 
2006، وتستبعد  دولتني مستقلتني في حزيران/يونيو  إلى 

كوسوفو.
)p( قُّدر الدخل املكتسب باستخدام البيانات املتعلقة مبعدل 
النشاط االقتصادي لصربيا واجلبل األسود قبل انفصالهما 

إلى دوليتني مستقلتني في حزيران/يونيو 2006. 
بتعادل  مقوًما  اإلجمالي  احمللي  الناجت  على  بناًء  ُحسب   )q(
الدولي  للبنك  وفًقا   2006 لعام  بالدوالر  الشرائية  القوة 
2009d،  وإجمالي السكان لنفس العام املستمد عن األمم 

 2009e املتحدة

املصادر
العمود 1: حتدَّد بناًء على قيم دليل التنمية املرتبطة بالنوع 

االجتماعي.
األعمدة  الواردة في  البيانات  بناًء على  2: ُحسب   العمود 

.4-11
العمود 3: ُحسب   بناًء على قيم دليل التنمية املرتبطة 

بالنوع االجتماعي ودليل التنمية البشرية.
.2009e العمودان 5-4: األمم املتحدة

 .2009a العمودان 7-6: معهد اليونسكو لإلحصاء
 .2009b العمودان 9-8: معهد اليونسكو لإلحصاء

الناجت  بشأن  البيانات  على  بناًء  ُحسبا  10و11:  العمودان 
للدوالر(  الشرائية  القوة  مبعادل  )مقوًما  اإلجمالي  احمللي 
وبيانات السكان، الواردة عن البنك الدولي 2009d، وبيانات 
العمل  عن منظمة  الواردة  اقتصاديًا  الناشطني  السكان 

.)2009b  الدولية
العمود 12: ُحسب  بناًء على إعادة حساب ترتيبات

دليل التنمية املرتبطة بالنوع االجتماعي
ودليل التنمية البشرية في العمود 1

دليل التنمية املرتبط بالنوع
2007

العمر املتوقع عند الوالدة
)بالسنوات(

معدل اإلملام بالقراءة
a والكتابة بني البالغني

)% من سن 15 عاًما وما فوق
2007–1999

مجموع  نسب االلتحاق  
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)%(
2007

cتقدير الدخل املكتسب
)مقوًما بتعادل القوة 

الشرائية )بالدوالر األمريكي(
2007

ترتيب دليل 
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البشرية 
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ترتيبات دليل التنمية البشرية لعدد 155 بلد و منطقة
كينيا121جامايكا81شيلي41أستراليا1

اليمن122باراغواي82ليتوانيا42النرويج2

بنغالديش123سري النكا83كرواتيا43آيسلندا3

باكستان124تونس84التفيا44كندا4

جمهورية تنزانيا املتحدة125غابون85أوروغواي45السويد5

غانا126الفلبني86األرجنتني46فرنسا6

السودان127األردن87كوستاريكا47هولندا7

موريتانيا128اجلزائر88املكسيك48فنلندا8

الكاميرون129السلفادور89كوبا49أسبانيا9

جيبوتي130فيجي90بلغاريا50آيرلندا10

أوغندا131بوليفيا91بنما51بلجيكا11

ليسوتو132منغوليا92رومانيا52الدامنرك12

نيجيريا133إندونيسيا93ترينيداد وتوباغو53سويسرا13

مالوي134فييت نام94اجلماهيرية العربية الليبية54اليابان14

بنن135هندوراس95فنزويال )جمهورية - البوليفارية(55إيطاليا15

زامبيا136غيانا96عمان56لكسمبرغ16

كوت ديفوار137مولدوفا97بيالروس57اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 17

إريتريا138اجلمهورية العربية السورية98ماليزيا58نيوزيلندا18

رواندا139أوزبكستان99االحتاد الروسي59الواليات املتحدة األمريكية19

السنغال140قيرغيزستان100اململكة العربية السعودية60أملانيا20

غامبيا141الرأس األخضر101ألبانيا61اليونان21

ليبريا142غينيا االستوائية102جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(62هوجن كوجن، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(22

غينيا143غواتيماال103البرازيل63استراليا23

إثيوبيا144فانواتو104كولومبيا64سلوفينيا24

موزامبيق145بوتسوانا105بيرو65جمهورية كوريا25

بوروندي146نيكاراغوا106كازاخستان66إسرائيل26

بوركينا فاسو147طاجيكستان107موريشيوس67قبرص27

غينيا - بيساو148ناميبيا108أرمينيا68البرتغال28

تشاد149جنوب أفريقيا109أوكرانيا69بروني دار السالم29

الكونغو150سان تومي وبرينسيبي110تركيا70بربادوس30

جمهورية أفريقيا الوسطى151املغرب111لبنان71اجلمهورية التشيكية31

سيراليون152جمهورية الو الدميقراطية الشعبية112تايلند72مالطة32

مالي153بوتان113أذربيجان73البحرين33

أفغانستان154الهند114اجلمهورية الدومينيكية74الكويت34

النيجر155الكونغو115الصني75قطر35

كمبوديا116إيران )جمهورية - اإلسالمية(76إستونيا36

جزر القمر117ملديف77هنغاريا37

سوازيلند118تونغا78اإلمارات العربية املتحدة38

نيبال119سورينام79بولندا39

مدغشقر120ساموا80سلوفاكيا40

)ي(جـدول
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
10.90636g31510.7719131913 ,1907199356النرويج1

100.87030g37570.701962 ,19021962 ,1902198724أستراليا2

90.85933g30560.621920 ,19151920 ,1915197436آيسلندا3

130.83025g37560.651960 ,19171960 ,1920197216كندا4

160.72215g31530.561928 ,19181928 ,1918198221أيرلندا5

40.88239g28500.6719191917199833هولندا6

20.90947g32510.671921 ,19191921 ,1919199148السويد7

210.77920g38480.6119441944..47فرنسا8

80.82227g30460.6219711971197743سويسرا9

500.567129h46h0.451947 ,19451947 ,1945199312اليابان10

23g....0.5719191919198914....لوكسمبورج11

60.9024229550.7319061906199158فنلندا12

120.76717i43560.621965 ,19201788j200724الواليات املتحدة األمريكية13

180.74427g27480.4019181918192738النمسا14

140.83534g32490.5219311931199944أسبانيا15

50.89638g28520.7419151915195037الدامنارك16

70.87436g32490.641948 ,19191921200423بلجيكا17

230.74120g34470.4919451945197924إيطاليا18

20..19841984......24....ليختنشتاين19

150.8413440540.6918931919200532نيوزيلندا20

190.79020g34470.671928 ,19181928 ,1918199223اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

110.85231g38500.5919181918197233أملانيا22

0..30.7862431450.5319471947سنغافورة23

........30420.73......هوجن كوجن، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

290.67715g28490.5119521952200412اليونان25

620.55414g9400.5219481948..5جمهورية كوريا26

240.70518g30520.6419481948200612إسرائيل27

38..19701973......25....أندورا28

350.64110g34560.6119461946..18سلوفينيا29

35h37h0.59——..7......بروني دار السالم30

7..0.3620052005....3....الكويت31

490.60314g15480.5819601960..18قبرص32

260.44507250.282003k2003..8قطر33

220.75328g32510.601976 ,19311976 ,1931..13البرتغال34

170.6912310210.272006l2006l..8اإلمارات العربية املتحدة35

320.66416g29530.5719201920199813اجلمهورية التشيكية36

28..380.6321443520.6519501950بربادوس37

750.5319g19410.4519471947199615مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
470.6051413h19h0.512002 ,19732002 ,1973..4البحرين39

310.6652134690.6519181918200323إستونيا40

390.63118g36600.5919181918199726بولندا41

330.66319g31580.5819201920..13سلوفاكيا42

540.59011g35600.751945 ,19181945 ,1918196321هنغاريا43

760.52613g23h50h0.4219491949200241تشيلي44

450.61821g21510.6719451945199324كرواتيا45

410.62818g38700.7019191919..23ليتوانيا46

1951195119949..174555....أنتيغوا وبربودا47

340.6482041660.6719181918199522التفيا48

250.69940g23540.5119471947197323األرجنتني49

640.55112g40530.5519321932196329أوروغواي50

300.6764331h60h0.4919341934..19كوبا51

196119978, 19611964, 1964..254363....جزر البهاما52

400.62922g31420.4219471953199416املكسيك53

280.68537g27430.4619491949198629كوستا ريكا54

0..0.2519641964....8....اجلماهيرية العربية الليبية55

9..1994, 19942003, 880.45399330.232003عمان56

20..19481948......24....سيشيل57

570.58119g27h61h0.4819461946199821فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

0..——1060.299010290.16اململكة العربية السعودية59

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
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480.60417g44520.581946 ,19411946 ,1941199423باناما60

24..19371945, 460.6132231610.681945بلغاريا61

..195119512004......7....سانت كيتس ونيفس62

780.51210g28560.681946 ,19291946 ,192920080رومانيا63

200.80133g43530.5519461946199136ترينيداد  وتوباغو64

850.4851120600.581946m1946m..6اجلبل األسود65

9..690.5421523410.4219571957ماليزيا66

430.62122g35550.591946m1946m200817صربيا67

6..0.6319181918....33....بيالروس68

..530.5911752560.50195119512007سانت لوسيا69

7g....0.541920192020057....ألبانيا70

10..610.5561139640.6419181918االحتاد الروسي71

360.64128g29530.4919461946..14جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة72

19511951198021..194855....دومينيكا73

19511951199050..214953....غرينادا74

830.5049g35530.6019321932..11البرازيل75

12g....0.611946194620090....البوسنة والهرسك76

810.50810g38h50h0.7119541954..23كولومبيا77

370.64029g29470.5919551955199529بيرو78

4..1010.37998330.2619301930تركيا79

420.62228g,n28490.5119291929..35إيكوادور80

10..720.5381720450.4219561956موريشوس81

740.53212g38670.681993 ,19241993 ,1924..6كازاخستان82

5g....0.2519521952..5....لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
930.4128g24650.5719181918..6أرمينيا84

4..870.461839640.5919191919أوكرانيا85

7..1000.385115530.4419181918أذربيجان86

770.51413g30530.6319321932..10تايالند87

3..1030.331313340.3219631963إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

1918200118, 19181921, 950.408634620.381921جورجيا89

650.55017g31510.5919421942199914جمهورية الدومينيكان90

21..0.5119511951....18....سانت فنسنت وجزر غرينادين91

730.53321g17520.6819491949..9الصني92

820.5071141500.4319541954198418بليز93

23..1948, 19481990, 890.431829390.401990ساموا94

14..900.4291214490.5419321932ملديف95

8g....0.1919741974..15....األردن96

590.5602528h230.4419481948199717سورينام97

20g....0.2819591959..7....تونس98

....1020.3633o27430.5719601960تونغا99

0.5819441944198411....14....جامايكا100

800.51014g35500.6419611961..19باراغواي101

980.3896g24460.5619311931..6سريالنكا102

0.5919561956200917....17....غابون103

1050.3156g5350.3619621962..11اجلزائر104

600.56020g57630.5819371937..9الفلبني105

710.53919g29480.4619391961199439السلفادور106

40h0.201953 ,19491953..6..12....اجلمهورية العربية السورية107

p51h90.3819631963..8......فيجي108

0.651927192720067..........تركمانستان109

..........g1034......األراضي الفلسطينية احملتلة110

960.40812g14h48h0.442003 ,19451945..11أندونيسيا111

....560.58923g41h52h0.3419551955هوندوراس112

790.51115g36400.611952 ,19381952 ,1938197924بوليفيا113

550.59030g25590.4119531945..26غيانا114

20..940.410448540.8719241924منغوليا115

4..630.5542622510.6919461946فييت نام116

670.54722g40680.731993 ,19241993 ,1924200111مولدوفا117

6g....0.3619631963..14....غينيا االستوائية118
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16g....0.641938193820085....أوزباكستان119

580.57526g35620.5519181918..19قيرغيستان120

36..0.4919751975....18....الرأس األخضر121

12g....0.4219461965 ,194619917....غواتيماال122

1070.2874g11320.2719561956..6مصر123

680.54218g41510.3419501955199033نيكاراغوا124

660.55011g33510.5819651965..28بوتسوانا125

8..1975, 19751980, 0.691980....4....فاناتو126

6..0.6519241924....20....طاجيكستان127

440.62027g36520.6319891989..25ناميبيا128

270.68734g,q34550.601994 ,19301994 ,1930199445جنوب أفريقيا129

1040.3186g12350.2419591963..19املغرب130

0.4719751975198025....7....سان تومي وبرينسيبي131

0..0.3919531953....14....بوتان132

11..0.7619581958....25....جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

9g....0.321950 ,19351950 ,1935200910....الهند134

0..0.5119741974....0....جزر سليمان135

13..19471963, 0.511961....9....الكونغو136

7..910.4271614410.6819551955كمبوديا137

r....0.6119351946..0......ميامنار138

....0.5819561956....3....جزر القمر139

6..1967, 19671970, 1090.13514150.251970اليمن140

990.38621g3250.181956195620084باكستان141

0.7119681968200619....22....سوازيلند142

37g....0.6419751975..6....أنغوال143

840.48633g14200.6119511951..20نيبال144

13..970.398922430.7119591959مدغشقر145

1080.2646g,s10h22h0.511972 ,19351972 ,1935..8بنغالديش146

....10g....0.651963 ,19191963 ,1919....كينيا147

4..0.7419641963....1....بابوا غينيا اجلديدة148

5g....0.3719571957..11....هاييتي149

17g....0.3319641964..6....السودان150

700.53930g16380.7419591959..21جمهورية تانزانيا املتحدة151

8g....0.7419541954200916....غانا152

14g....0.5319461946..12....الكاميرون153

20g....0.5819611961..12....موريتانيا154

14g....0.5719461986..9....جيبوتي155

520.59126g52580.7319651965200032ليسوتو156

510.59131g33350.6919621962..28أوغندا157

0.4219581958200723....7....نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
10..0.4519451945....11....توغو159

13g....0.7419611961..24....مالوي160

22..0.5219561956....11....بنني161

29g....0.53......25....تيمور - ليشتي162

9g....0.3419521952..13....كوت ديفوار163

920.4261519h31h0.5619621962..17زامبيا164

22g....0.501955t1955t..18....إريتريا165

29g....0.5519451945..18....السنغال166

51g....0.7919611961200817....رواندا167

0.6319601960200628....9....غامبيا168

14g....0.5019461946200320....ليبيريا169

u....0.6819581958..16......غينيا170

860.46421g16330.6719551955199510إثيوبيا171

35g....0.9019751975..26....موزامبيق172

25..0.4619771977....10....غينيا - بيساو173

32g....0.7719611961200530....بوروندي174

17..0.7019581958....5....تشاد175

12..0.4619671970....8....جمهورية الكونغو الدميقراطية176

15g....0.6619581958..14....بوركينا فاسو177
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10g....0.4419561956..23....مالي178

13..0.5919861986....10....جمهورية أفريقيا الوسطى179

13g....0.7419611961..14....سيراليون180

26g....0.2419631963..4....أفغانستان181

12g....0.3419481948..26....النيجر182

دول أعضاء أخرى
25g......19801980..10....العراق

427h44h..19671967..8....كيريباس

20g......19461946..0....جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

319h36h..19791979..10....جزر مارشال

14..19791979......0....ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

0..19621962......25....موناكو

0..19681968......0....ناورو

736h44h..19791979..0....باالو

19591973198120..151952....سان مارينو

....g......19561956......الصومال

0..19671967..02550....توفالو

18g......1957 ,19191978 ,1919200516....زمبابوي

جـدول
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املالحظات:

مقياس  دليل  حلساب  املستخدمة  املؤشرات  على  تدل   )a
إلى  ارجع  التفاصيل،  من  وملزيد  اجلنساني.  التمكني 
www.hdr.undp.org/ar/statis-  :1 رقم الفنية   امللحوظة 

.tics/tn1

فيما   ،2009 شباط/فبراير   28 من  اعتبارًا  معدة  البيانات   )b
عدا ما يرد خالًفا لذلك. وحيثما وجد مجلس للشيوخ وآخر 
لنصيب  الترجيحي  املتوسط  إلى  البيانات  تشير  للنواب، 

النساء من املقاعد في كال اجمللسني.

عن  األحدث  السنة  في  املتاحة  تلك  إلى  البيانات  تشير   )c
التقديرات  مقارنة  ميكن  وال   .1999-2007 بني  ما  الفترة 
املوحد  الدولي  »التصنيف  طبقت  التي  للبلدان  التابعة 
التقديرات  تلك  مع  دقيقة  مقارنة   )ISCO-88( للمهن 
ISCO-( التابعة للبلدان التي تستخدم التصنيف األسبق

.)68

d( ُحسب بناًء على البيانات الواردة في العمودين 10 و11 في 
السنة  في  املتاحة  البيانات  على  مبنية  وهي  )ي(،  اجلدول 
األحدث عن الفترة ما بني 2007-1996. واتباعاً للمنهجية 
املطبقة في حساب دليل التنمية املرتبطة بالنوع، ُخّفض 
مكون الدخل املرتبط مبقياس التمكني اجلنساني للبلدان 
احملددة  للقيمة  األقصى  احلد  الدخول  فيها  تتجاوز  التي 
للناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد، وهي 40,000 )مقوًما 
من  وللمزيد  األمريكي(.  بالدوالر  الشرائية  القوة  بتعادل 

.http://undp.org.ar/statistics/tn1 التفاصيل، ارجع إلى

بحق  االعتراف  شهدت  التي  السنة  إلى  البيانات  تشير   )e
جلميع  الوطنية،  االنتخابات  في  الترشح  أو  التصويت، 
املواطنني على قدم املساواة. وأينما ظهرت سنتان، تشير 
التصويت  في  باحلق  جزئي  اعتراف  أول  إلى  األولى  السنة 
أو في الترشح في االنتخابات. وفي بعض البلدان، ُمنحت 
النساء احلق في التصويت، أو في الترشح في االنتخابات 
االنتخابات  في  الترشح  حق  على  حصولها  قبل  احمللية 
االنتخاب  عن حقوق  بيانات  تُدرج  لم  ذلك،  ومع  الوطنية؛ 

احمللي في هذا اجلدول.

f( التاريخ الذي أصبحت فيه املرأة، وألول مرة في تاريخ اجملالس 
اجمللس  يترأس  الذي  املسؤول  أو  الرئيس  للبالد،  النيابية  
النيابي  أو أحد اجمللسني. واعتبارًا من أيار/مايو 2009،  لم 
البالغ  املقاعد  إجمالي عدد  إال %12.6 من  النساء  تشغل 
269 مقعًدا للمسؤولني الذين يترأسون البرملان أو  عددها 

أحد مجلسيه.

 .2008 الثاني/يناير  كانون  من  اعتبارًا  معدة  البيانات   )g
وكذلك،  والوزراء.  الوزراء  رؤساء  نواب  اإلجمالي  ويتضمن 
أما  تنفيذية.  مناصب  تقلدهم  عند  الوزراء  رؤساء  أُدرج 
نواب الرؤساء ورؤساء الهيئات احلكومية أو العامة، فهم 

ليسوا مدرجني.

h( البلدان التي لديها نظام حصص قائم للنساء، وهو يهدف 
إلى ضمان تشكيل النساء ملا يقل عن »األقلية احلاسمة« 
 16% التي تتراوح بني %40-30. وتشكل املرأة اليوم نسبة 

من أعضاء البرملانات حول العالم.

.)ISCO-68( تطبق البيانات تصنيف )j

حق  لهم  الذين  األعضاء  جميع  إلى  اإلجمالي  يشير   )k
التصويت في اجمللس.

فيها  حصلت  التي  السنة  عن  متوافرة  غير  املعلومات   )l
يذكر  ال  إذ  لالنتخاب،  الترشح  حق  على  النساء  جميع 

دستور البالد النوع االجتماعي فيما يتعلق بهذا احلق.

2003، ُمنحت النساء  m( وفًقا للدستور اجلديد املعتمد في 
انتخابات  أية  هذا  يومنا  حتى  تقام  ولم  التصويت.  حق 

تشريعية.

األول/ديسمبر  كانون  في  اإلحتادي  الوطني  اجمللس  جتدد   )n
ظل  في  التصويت  حق  والنساء  للرجال  فأصبح   .2006
أوضاع مماثلة. كما انُتخبت امرأة واحدة في اجمللس ثم تلتها 

سبع نساء حصلن على التعيني.

o( انفصلت صربيا واجلبل األسود إلى دولتني مستقلتني في 
1946، حصلت النساء على  2006. وفي عام  حزيران/يونيو 
احلق في التصويت والترشح في االنتخابات، حينما كانت 

صربيا واجلبل األسود جزًءا من يوغوسالفيا سابًقا.

p( يشترط دستور 2008 باستبدال اجمللس الوطني بعدد 124 
املرتبطة  االنتخابات  وجرت  الوطنية.  اجلمعية  في  عضًوا 
املرحلة  وأثناء   .2009 نيسان/أبريل   26 في  الهيئة  بهذه 
والرقابية«  التشريعية  »اللجنة  اضطلعت  االنتقالية، 
بالوظائف  التأسيسية،  اجلمعية  أعضاء  من  تألفت  التي 
الذي  التاريخ  إلى  البيانات  وتشير  والرقابية.  التشريعية 

انعقدت فيه أول جلسة للجنة.

q( لم تُنتخب أية امرأة مرشحة في انتخابات 2008، وُعينت 
امرأة واحدة في مجلس الوزراء. ومبا أن وزراء اجمللس يشغلون 
من  واحدة  امرأة  هناك  أيًضا،فكان  البرملان  في  مقاعد 

إجمالي 32 عضًوا في تشرين األول/أكتوبر 2008.

الذي وقع في كانون  إثر االنقالب العسكري  البرملان  انحل   )r
األول/ديسمبر 2006.

وثالثني  الستة  املقاعد  بتوزيع  اخلاصة  األرقام  تتضمن  ال   )s
واملعينني  بالتناوب،  يعملون  الذي  اخلصوصيني  النواب 
املقدمة  النسب  جميع  ُحسبت  ثم  ومن  محدد؛  لغرض 
مقعًدا.  54 عددها  البالغ  الدائمة  املقاعد  على   بناًء 

لم  كما  قط،   1990 في  املنتخب  البرملان  ينعقد  لم  ) ص( 
يخّول له صالحية االنعقاد، واعُتقل عدد كبير من أعضائه 

أو أجبروا على النفي.

t( ال يزال هناك 45 مقعًدا محجوزًا للنساء الالتي لم تشغلن 
أيًا منها بعد.

الثاني/نوفمبر  تشرين  في  إثيوبيا  من  جزًءا  إرتريا  كانت   )u
1955. وينص دستور إرتريا السيادية، الذي أُقر في 23 أيار/

مايو 1997، على أن: »جلميع املواطنني اإلرتريني، البالغني من 
العمر ثمانية عشر عاًما فما فوقه، احلق في التصويت«.

األول/ كانون  في  وقع  عسكري  انقالب  إثر  البرملان  انحل   )y
ديسمبر 2008.

املصادر

اجلنساني  التمكني  مقياس  قيم  على  بناًء  ُحدد   :1 العمود 
الواردة في العمود 2.

العمود 2: ُحسب بناًء على البيانات الواردة في

األعمدة من 6-3: ملزيد من التفاصيل، انظر إلى املذكرة الفنية 
.)http://hdr.undp.org/ar/statistics/tn1( 1

العمود 3: ُحسب بناًء على البيانات املتعلقة مبقاعد اجملالس 
النيابية الواردة عن الدولي لعام 2009.

4 و5: ُحسبا بناًء على البيانات املهنية الواردة عن  العمودان 
منظمة العمل

العمود 6: ُحسب بناًء على البيانات  الواردة في العمودين 9 
و10، من جدول دليل التنمية املرتبطة بالنوع.

.2009 لعام  الدولي  النيابية  اجملالس  احتاد   :10-7  األعمدة 
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مقياس التمكني اجلنساني لعدد 109 بلد أو منطقة
إثيوبيا85اليابان57كوبا29السويد1

أوكرانيا86سورينام58إستونيا30النرويج2

عمان87الفلبني59اجلمهورية التشيكية31فنلندا3

قطر88االحتاد الروسي60سلوفاكيا32الدامنرك4

ساموا89جمهورية كوريا61التفيا33هولندا5

ملديف90فييت نام62سلوفينيا34بلجيكا6

كمبوديا91أوروغواي63جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(35أستراليا7

زامبيا92جمهورية الدومينيكان64بيرو36آيسلندا8

أرمينيا93بوتسوانا65بربادوس37أملانيا9

منغوليا94مولدوفا66بولندا38نيوزيلندا10

جورجيا95نيكاراغوا67املكسيك39أسبانيا11

إندونيسيا96ماليزيا68ليتوانيا40كندا12

مدغشقر97جمهورية تنزانيا املتحدة69إكوادور41سويسرا13

سري النكا98السلفادور70صربيا42ترينيداد وتوباغو14

باكستان99موريشيوس71ناميبيا43اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية15

أذربيجان100الصني72كرواتيا44سنغافورة16

تركيا101كازاخستان73بلغاريا45فرنسا17

تونغا102مالطة74البحرين46الواليات املتحدة األمريكية18

إيران )جمهورية - اإلسالمية(103شيلي75بنما47البرتغال19

املغرب104تايلند76قبرص48النمسا20

اجلزائر105رومانيا77أوغندا49إيطاليا21

اململكة العربية السعودية106بوليفيا78ليسوتو50آيرلندا22

مصر107باراغواي79سانت لوسيا51إسرائيل23

بنغالديش108كولومبيا80هنغاريا52األرجنتني24

اليمن109بليز81غيانا53اإلمارات العربية املتحدة25

البرازيل82هندوراس54جنوب أفريقيا26

نيبال83فنزويال )جمهورية - البوليفارية(55كوستاريكا27

اجلبل األسود84قيرغيزستان56اليونان28

مقياس التمكني اجلنساني ومكوناته 
تقرير التنمية البشرية 2009 )ك(
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
4.24.75.20.40.40.20.672.077.629.328.425.222.71.91.9النرويج1

17.120.923.70.70.60.40.585.489.132.928.116.820.71.91.8أستراليا2

0.11.390.892.338.729.816.517.42.22.1-0.30.30.41.10.9آيسلندا3

27.732.937.10.70.30.50.676.680.630.423.516.620.31.71.6كندا4

0.956.961.944.630.618.516.72.02.0).(3.54.45.10.50.9أيرلندا5

15.016.517.10.40.30.30.168.782.926.526.318.622.91.61.7هولندا6

8.69.29.70.30.20.30.383.184.727.925.327.728.12.01.9السويد7

56.861.764.90.30.40.10.274.177.830.528.421.626.21.71.9فرنسا8

6.77.57.90.30.10.70.373.273.624.922.421.325.51.51.5سويسرا9

63.166.826.320.517.235.11.51.3).(0.10.1-123.2127.4123.70.3اليابان10

0.40.50.50.30.31.10.880.982.225.125.719.420.51.71.7لوكسمبورج11

5.05.35.50.30.20.20.261.463.928.725.019.925.91.81.8فنلندا12

254.9308.7346.20.70.60.50.375.382.333.030.318.719.42.02.1الواليات املتحدة األمريكية13

0.60.465.867.625.821.822.125.91.51.4).(7.78.38.50.1النمسا14

38.844.148.60.10.20.20.875.477.429.822.020.525.31.31.4أسبانيا15

5.15.45.60.10.10.20.184.887.225.327.623.225.61.71.8الدامنارك16

9.910.511.00.10.20.20.496.497.427.025.422.326.41.61.8بلجيكا17

0.10.10.666.768.424.021.722.231.31.31.4-).(57.059.360.4إيطاليا18

............16.914.2........).().().(ليختنشتاين19

3.44.24.70.90.70.80.284.786.835.130.316.919.42.12.0نيوزيلندا20

57.260.965.10.20.20.10.388.790.129.126.324.125.11.81.8اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

0.20.70.173.173.823.320.221.730.91.31.3-0.1-79.482.380.4أملانيا22

3.04.55.21.30.31.52.2100.0100.029.421.07.713.81.81.3سنغافورة23

5.76.97.70.70.21.00.399.5100.030.715.312.117.01.31.0هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

0.10.90.358.861.428.721.120.427.21.41.4-10.211.111.30.1اليونان25

73.881.936.922.37.215.21.71.2).(0.3-43.048.049.51.00.4جمهورية كوريا26

4.56.98.31.51.52.00.290.491.752.544.415.216.42.92.8إسرائيل27

............94.788.0........0.10.10.1أندورا28

0.40.250.448.030.919.816.323.51.41.4).().(1.92.02.1سلوفينيا29

0.30.40.52.51.70.30.265.875.754.937.54.34.93.12.1بروني دار السالم30

6.20.898.098.458.931.31.93.23.22.2-2.12.93.71.91.6الكويت31

0.70.91.01.00.40.40.666.870.340.825.217.319.02.41.5قبرص32

0.51.11.71.81.00.69.492.295.838.919.21.61.34.12.4قطر33

0.447.960.730.822.720.326.71.51.4).().(10.010.610.80.1البرتغال34

1.94.45.72.11.33.21.679.178.043.424.01.81.33.91.9اإلمارات العربية املتحدة35

0.475.273.532.419.919.021.61.71.4).().().(10.310.310.6اجلمهورية التشيكية36

0.132.740.836.423.515.114.41.61.5-0.8-0.30.30.30.60.4بربادوس37

0.40.40.40.70.10.30.290.494.735.521.715.821.22.01.3مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
0.50.81.02.31.60.90.588.188.647.536.23.43.13.42.3البحرين39

1.40.071.169.533.522.717.525.21.61.6-0.1-0.3-1.61.31.3إستونيا40

0.161.361.238.820.615.518.81.91.3-).().(38.138.137.50.3بولندا41

0.156.556.839.220.916.016.91.91.3).().(5.35.45.40.4سلوفاكيا42

0.40.20.165.868.330.521.420.123.81.71.4-0.3-10.410.09.8هنغاريا43

83.389.046.732.59.613.52.61.9).(13.216.618.61.61.00.1تشيلي44

54.057.830.122.116.625.61.51.4).(0.20.7-).(4.54.44.3كرواتيا45

0.667.667.233.921.216.423.71.81.3-0.5-0.4-3.73.43.10.2ليتوانيا46

............35.430.3........0.10.10.1أنتيغوا وبربودا47

0.169.368.232.120.117.725.41.61.4-1.0-0.4-0.3-2.72.32.2التفيا48

87.092.450.238.615.316.62.92.3).(32.539.544.31.31.00.1األرجنتني49

0.389.092.541.735.418.721.82.52.1-0.1-3.13.33.50.80.6أوروغواي50

0.373.475.732.824.612.717.51.71.5-0.2-10.611.211.20.80.4كوبا51

0.30.30.41.81.10.10.179.884.151.936.87.010.32.62.0جزر البهاما52

0.571.477.867.442.77.610.03.22.2-0.3-83.4107.5119.72.21.4املكسيك53

3.14.55.22.11.30.40.150.764.360.637.18.49.52.92.0كوستا ريكا54

0.175.777.979.745.94.76.64.12.7).(4.46.27.72.01.9اجلماهيرية العربية الليبية55

1.82.73.53.11.90.20.166.171.781.846.83.64.76.33.1عمان56

............49.355.3........0.10.10.1سيشيل57

84.394.065.345.46.48.73.32.5).().(19.727.733.42.21.6فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

0.60.176.682.175.149.14.14.65.43.2-16.324.731.62.92.0اململكة العربية السعودية59

)ل(جـدول االجتاهات الدميغرافية
تقرير التنمية البشرية 2009

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)ل(

1990199019901990 201020102010 20072020b
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)طفل لكل امرأة(

معدل الزيادة 
الطبيعية

)%(
إجمالي السكان

بااملاليني
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2.43.34.02.01.60.10.153.974.858.845.08.410.42.92.6باناما60

0.166.471.730.519.619.725.51.51.4-0.8-0.5-0.3-8.87.67.0بلغاريا61

............34.632.4........0.10.1).(سانت كيتس ونيفس62

0.253.254.635.721.815.821.31.51.3-0.5-0.2-).(23.221.520.4رومانيا63

0.38.513.956.828.39.29.52.11.6-0.4-1.21.31.41.10.7ترينيداد  وتوباغو64

0.248.059.540.228.312.718.81.81.6-0.60.60.60.70.20.5اجلبل األسود65

18.126.632.02.31.60.30.149.872.263.544.06.27.33.52.6ماليزيا66

9.69.89.80.40.00.90.050.452.434.625.914.321.12.01.6صربيا67

0.50.00.066.074.334.820.416.118.61.71.3-).(10.39.79.1بيالروس68

0.129.328.065.438.313.410.13.22.0-0.6-0.10.20.21.81.1سانت لوسيا69

0.536.448.053.034.08.614.42.81.9-2.6-3.33.13.31.70.9ألبانيا70

73.472.834.320.815.117.91.51.4).(0.40.3-0.2-148.1141.9135.4االحتاد الروسي71

0.157.867.939.425.011.216.92.11.4-0.3-1.92.02.00.80.2جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

............67.774.6........0.10.10.1دومينيكا73

1.032.231.073.241.914.810.63.52.3-0.9-0.10.10.11.71.3غرينادا74

74.886.558.537.77.410.22.61.9).().(149.6190.1209.11.61.0البرازيل75

0.139.248.634.721.48.819.61.51.2-5.4-0.1-4.33.83.70.3البوسنة والهرسك76

0.168.375.161.843.87.28.63.02.5-0.1-33.244.452.32.01.5كولومبيا77

0.468.971.666.346.76.99.33.62.6-0.3-21.828.532.92.21.6بيرو78

59.269.660.539.06.88.82.92.1).().(56.173.083.91.81.2تركيا79

0.555.166.968.548.87.410.63.42.6-0.1-10.313.315.42.21.6إيكوادور80

0.10.043.942.643.731.57.110.72.31.8-1.11.31.41.50.7موريشوس81

0.156.358.550.234.59.310.02.62.3-1.9-16.515.416.71.10.9كازاخستان82

0.183.187.260.536.48.810.83.01.9-3.04.24.61.80.91.4لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
0.567.563.747.429.48.816.12.41.7-3.0-3.53.13.21.10.7أرمينيا84

66.868.132.319.718.322.11.61.3).().(0.6-0.2-51.646.342.9أوكرانيا85

0.153.752.255.734.46.99.52.92.2-0.3-7.28.69.81.81.2أذربيجان86

0.129.434.045.930.37.110.92.11.8).(56.767.071.41.20.6تايالند87

0.156.369.586.733.46.26.84.01.8-0.4-56.772.483.72.21.3إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

1.255.152.937.224.214.120.72.11.6-2.1-).(5.54.44.00.6جورجيا89

0.355.270.566.649.56.69.83.32.7-0.3-7.49.811.52.31.7جمهورية الدومينيكان90

0.940.647.867.939.711.010.02.92.1-1.5-0.10.10.11.71.0سانت فنسنت وجزر غرينادين91

1,142.1c1,329.1c1,431.2c1.20.7).().(27.444.942.927.78.311.42.01.8الصني92

0.147.552.782.656.37.46.74.32.9-0.1-0.20.30.43.12.1بليز93

1.821.223.474.068.67.18.64.74.0-1.6-0.20.20.22.41.8ساموا94

0.20.30.42.81.40.00.025.840.594.039.65.26.45.32.1ملديف95

3.35.97.52.92.22.70.872.278.593.654.46.35.95.13.1األردن96

0.268.375.653.744.07.69.92.62.4-0.2-0.40.50.61.51.2سورينام97

57.967.366.532.48.09.63.11.9).(0.1-8.210.111.41.81.0تونس98

1.722.725.370.166.08.010.34.54.0-1.8-0.10.10.12.42.2تونغا99

0.749.453.761.245.712.512.22.82.4-0.9-2.42.72.81.81.2جامايكا100

0.148.761.575.954.77.48.44.33.1-0.1-4.26.17.52.61.9باراغواي101

0.317.215.151.135.78.911.42.52.3-0.3-17.319.921.71.41.2سريالنكا102

0.91.41.82.71.80.40.169.186.077.959.210.67.25.13.4غابون103

0.152.166.580.639.56.86.84.12.4-).(25.333.940.62.31.6اجلزائر104

0.248.866.472.653.85.86.94.13.1-0.3-62.488.7109.72.52.0الفلبني105

0.949.261.375.051.58.612.03.72.3-0.9-5.36.16.62.31.4السلفادور106

0.10.848.954.998.956.15.45.24.93.3-12.720.526.52.92.5اجلمهورية العربية السورية107

0.841.653.464.148.25.37.73.42.8-0.9-0.70.80.92.11.5فيجي108

0.145.149.572.643.46.86.24.02.5-3.75.05.82.41.40.3تركمانستان109

67.972.193.684.66.85.56.55.1).().(2.24.05.83.93.2األراضي الفلسطينية احملتلة110

0.130.653.759.339.76.39.02.92.2-0.1-177.4224.7254.21.61.2أندونيسيا111

0.340.348.888.962.56.67.34.93.3-0.5-4.97.29.13.12.3هوندوراس112

0.255.666.574.060.26.88.04.83.5-0.3-6.79.511.62.62.0بوليفيا113

1.029.528.562.145.07.89.52.62.3-1.3-0.70.80.71.61.0غيانا114

0.157.057.576.836.47.45.83.52.0-1.5-2.22.63.02.01.2منغوليا115

20.328.870.636.68.49.33.32.1).(0.2-66.286.198.02.21.2فييت نام116

0.946.841.243.823.013.015.42.11.5-0.6-0.1-4.43.73.40.4مولدوفا117

0.40.60.92.82.30.70.334.739.768.472.27.65.15.95.4غينيا االستوائية118
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0.340.136.974.342.77.36.63.92.3-0.3-20.526.931.22.51.4أوزباكستان119

0.337.836.665.444.18.77.73.62.6-1.2-4.45.36.22.11.5قيرغيستان120

0.544.161.197.858.79.06.84.92.8-0.5-0.40.50.62.91.9الرأس األخضر121

0.341.149.588.576.86.68.25.54.2-0.8-8.913.418.13.12.8غواتيماال122

0.143.542.878.450.86.97.33.92.9-0.2-57.880.198.62.21.9مصر123

0.752.357.390.456.66.27.54.52.8-0.5-4.15.66.72.92.0نيكاراغوا124

1.41.92.22.51.30.20.241.961.185.952.15.06.14.32.9بوتسوانا125

0.10.018.725.683.765.46.85.74.84.0-0.10.20.32.92.5فاناتو126

0.631.726.581.460.67.26.04.93.5-1.1-5.36.78.42.82.2طاجيكستان127

27.738.082.660.76.36.14.93.4).(0.2-1.42.12.62.91.9ناميبيا128

36.749.252.71.90.70.50.352.061.767.246.65.57.13.32.6جنوب أفريقيا129

0.348.456.770.642.16.88.13.72.4-0.3-24.831.236.22.01.5املغرب130

0.943.662.295.272.28.96.95.23.9-0.8-0.10.20.22.82.5سان تومي وبرينسيبي131

3.80.316.436.879.245.86.17.55.42.7-0.50.70.82.31.4بوتان132

0.215.433.282.761.96.76.15.83.5-0.1-4.26.17.72.82.1جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

25.530.164.947.96.67.73.92.8).().(862.21,164.71,367.22.01.4الهند134

0.30.50.72.92.50.00.013.718.687.666.45.85.45.53.9جزر سليمان135

0.354.362.184.171.87.26.85.24.4-0.1-2.43.64.72.72.2الكونغو136

12.622.884.851.05.25.65.53.0).(9.714.317.72.91.60.3كمبوديا137

0.224.933.962.639.18.48.13.12.3-0.1-40.849.155.51.51.1ميامنار138

0.327.928.291.164.75.95.25.14.0-0.1-0.40.60.82.52.6جزر القمر139

0.120.931.8111.879.84.24.47.75.3-12.322.331.63.73.00.9اليمن140

0.230.637.082.161.77.06.95.74.0-0.4-115.8173.2226.22.82.3باكستان141

0.122.925.597.867.15.55.95.33.6-0.8-0.91.21.43.11.4سوازيلند142

10.717.624.53.02.60.20.137.158.595.384.55.24.77.15.8أنغوال143

0.18.918.278.159.85.96.84.92.9-0.1-19.128.335.32.61.9نيبال144

23.630.285.778.06.15.66.14.8).().(11.318.625.73.02.7مدغشقر145

0.119.828.179.847.45.66.14.02.4-0.1-115.6157.8185.62.11.5بنغالديش146

0.118.222.2101.278.55.64.85.65.0-23.437.852.03.02.70.2كينيا147

4.16.48.52.62.40.00.015.012.574.468.03.94.34.74.1بابوا غينيا اجلديدة148

0.328.549.681.360.27.27.35.23.5-0.4-7.19.711.72.41.9هاييتي149

0.10.126.645.283.167.05.76.45.84.2-27.140.452.32.72.1السودان150

0.118.926.489.585.85.26.06.15.6-25.541.359.62.83.00.4جمهورية تانزانيا املتحدة151

36.451.583.465.55.76.35.34.3).().(15.022.929.62.82.1غانا152

40.758.488.773.27.06.45.74.7).().(12.218.724.32.82.3الكاميرون153

0.10.139.741.484.567.55.24.65.74.5-2.03.14.12.82.3موريتانيا154

0.50.075.788.182.158.24.55.45.93.9-0.60.81.02.71.8جيبوتي155

0.414.026.988.667.98.58.44.73.4-1.0-1.62.02.22.51.2ليسوتو156

0.111.113.397.799.95.55.27.16.4-17.730.646.33.23.30.1أوغندا157

35.349.889.277.75.75.86.45.3).().(97.3147.7193.32.52.4نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
30.143.490.269.56.16.36.04.3).(0.6-3.96.38.43.02.5توغو159

11.619.892.490.15.36.16.85.6).(1.9-9.514.420.53.32.8مالوي160

4.88.412.23.13.00.40.134.542.089.479.77.06.16.65.5بنني161

0.71.11.62.73.10.00.220.828.168.785.43.55.85.76.5تيمور - ليشتي162

0.139.750.185.172.65.27.05.94.6-12.620.127.02.92.40.5كوت ديفوار163

0.139.435.788.691.05.46.06.35.9-).(7.912.316.92.82.6زامبيا164

2.30.215.821.690.774.15.14.56.14.7-3.24.86.72.62.9إريتريا165

0.239.042.992.379.84.94.46.55.0-0.2-7.511.916.23.02.8السنغال166

5.418.9102.176.85.44.56.25.4).(5.3-0.12.6-7.29.513.2رواندا167

0.91.62.22.92.60.90.238.358.179.076.45.05.26.05.1غامبيا168

5.11.345.361.587.078.25.75.76.45.1-2.23.65.32.92.8ليبيريا169

0.628.035.485.478.86.26.16.65.5-6.19.613.52.92.91.0غينيا170

0.112.617.686.580.55.56.07.05.4-48.378.6108.03.02.70.3إثيوبيا171

21.138.492.783.06.46.26.15.1).(13.521.928.52.42.30.9موزامبيق172

0.228.130.074.779.06.56.45.95.7-1.01.52.12.32.40.4غينيا - بيساو173

0.80.86.311.087.963.96.04.76.54.7-5.77.810.32.52.1بوروندي174

0.120.827.690.788.46.75.56.66.2-).(6.110.614.93.12.9تشاد175

27.835.294.191.05.55.27.16.1).(37.062.587.63.32.80.6جمهورية الكونغو الدميقراطية176

0.113.820.494.690.05.13.96.75.9-0.3-8.814.721.93.03.5بوركينا فاسو177

)ل(جـدول
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0.323.333.386.282.25.44.36.35.5-0.6-8.712.416.82.52.7مالي178

36.838.981.472.37.56.95.74.8).(2.94.35.32.41.90.2جمهورية أفريقيا الوسطى179

2.20.232.938.477.279.55.13.45.55.2-4.15.47.31.82.4سيراليون180

12.626.339.62.92.74.30.718.324.889.588.54.54.38.06.6أفغانستان181

15.416.7100.7104.74.14.17.87.1).().(7.914.122.93.33.9النيجر182

دول أعضاء أخرى
0.469.766.489.072.56.65.85.84.1-0.2-18.129.540.23.12.6العراق

............35.044.0........0.10.10.1كيريباس

20.123.724.81.50.40.00.058.463.437.930.66.814.22.41.9جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

............65.171.8........0.10.1).(جزر مارشال

1.625.822.784.361.26.86.14.83.6-0.4-0.10.10.12.61.9ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

............100.0100.0........).().().(موناكو

............100.0100.0........).().().(ناورو

............69.682.7........).().().(باالو

............90.494.3........).().().(سان مارينو

0.629.737.484.585.75.65.26.56.4-2.7-6.68.712.22.52.8الصومال

............40.750.4........).().().(توفالو

1.129.038.390.370.05.87.34.83.5-0.3-10.512.415.62.61.4زمبابوي

638.6T964.5T1,276.1T2.6d2.3d-0.1d-0.1d4.64.685.5d71.5d5.9d6.1d5.6d4.6dالدول العربية

3,178.8T4,029.3T4,596.3T1.7d1.2d).(d).(d2.42.455.2d39.0d7.8d10.0d3.0d2.4dأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول املستقلة

720.8T730.7T732.8T).(d-0.1d0.1d0.2d1.51.530.7d22.5d19.1d23.8d1.6d1.5dشرق آسيا واحمليط الهادئ

442.3T569.7T645.5T1.9d1.3d-0.1d-0.2d2.32.361.4d42.3d8.3d10.6d3.0d2.3dأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

282.7T341.7T383.4T0.7d0.6d0.5d0.4d2.02.032.7d29.6d18.5d19.5d2.0d2.0dجنوب آسيا

26.9T34.5T40.3T1.2d1.0d0.3d0.3d2.42.441.4d37.2d14.3d16.6d2.5d2.4dأقريقا جنوب الصحراء الكبرى

1,048.6T1,189.0T1,269.7T0.60.40.20.271.876.834.627.717.522.11.91.8منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)EU27( 471.6االحتاد األوروبيT493.2T505.3T0.1).(0.20.371.574.029.123.220.826.21.61.5

23.1T36.5T47.1T2.71.8-0.50.778.582.870.243.13.63.95.12.9مجلس التعاون اخلليجي

877.3T986.5T1,051.0T0.40.30.30.373.778.429.825.519.024.31.71.7تنمية بشرية مرتفعة جًدا

تنمية بشرية مرتفعة جًدا: دول داخل منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية

855.4T954.9T1,013.4T0.40.30.30.373.378.029.625.519.224.71.71.7

تنمية بشرية مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية

22.0T31.6T37.6T1.20.80.91.288.589.740.126.410.512.42.21.8

784.2T918.4T996.0T1.20.8-0.1-0.169.476.551.435.010.612.72.52.0تنمية بشرية مرتفعة

3,388.5T4,380.5T5,090.6T1.81.3-0.1-0.130.341.161.044.37.38.83.32.6تنمية بشرية متوسطة

240.2T385.1T536.8T2.92.70.1).(22.729.789.983.65.55.56.75.6تنمية بشرية منخفضة

5,290.5Td6,670.8Td7,674.3Td1.5d1.2d0.0d0.0d2.62.653.8d41.2d10.0d11.6d3.1d2.6dالعالم

االجتاهات الدميغرافية
تقرير التنمية البشرية 2009 )ل(

1990199019901990الترتيب حسب دليل التنمية البشرية 201020102010 20072020b

1990
إلى

1995

1990
إلى

1995

1990
إلى

1995

2005
إلى

2010

2005
إلى

2010

2005
إلى

2010

صافي معدل الهجرة 
الدولية

)%(
سكان احلضر %
a من اإلجمالي

نسبة إعالة
األطفال

نسبة إعالة
كبار السن

إجمالي معدل 
اخلصوبة

)طفل لكل امرأة(

معدل الزيادة 
الطبيعية

)%(
إجمالي السكان

بااملاليني

املالحظات

a( نظرًا ألن البيانات مبنية على التعريفات الوطنية، ملا ميثل 
عند  احلذر  توخي  يجب  متروبوليتانية،  أو  مدنية  منطقة 

إجراء املقارنات بني البلدان

b( تشير البيانات إلى توقعات متغيرة متوسطة املدى

c( تتضمن تقديرات السكان إقليم تايوان الصيني

d( البيانات هي مجاميع وفرها مصدر البيانات األساسي

املصادر

 2009e األعمدة  7-1 ومن 15-10: األمم املتحدة 
 2008d العمودان8 و 9: األمم املتحدة 
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
388.4251.682,4802.653,43320072.10.73.9e23.4e6.125.8النرويج1

821.0733.939,0662.434,92320072.52.32.0e25.4e12.535.2أستراليا2

........20.011.164,1902.535,74220073.55.1آيسلندا3

1,329.91,180.940,3292.235,81220072.02.12.6e24.8e9.432.6كندا4

259.0194.859,3245.844,61320073.04.92.9e27.2e9.434.3أيرلندا5

765.8633.946,7502.138,69420072.41.62.5e22.9e9.230.9هولندا6

454.3335.849,6622.336,71220071.52.23.6e22.2e6.225.0السويد7

2,589.82,078.041,9701.633,67420071.61.52.8e25.1e9.132.7فرنسا8

424.4307.056,2070.840,65820071.20.72.9e25.9e9.033.7سويسرا9

4,384.34,297.234,3131.033,63220070.20.14.8e21.7e4.524.9اليابان10

49.538.2103,0423.379,48520072.12.33.5e23.8e6.830.8لوكسمبورج11

244.7182.646,2612.834,52620071.52.54.0e22.6e5.626.9فنلندا12

13,751.413,751.445,5922.045,59220072.62.91.9e29.9e15.940.8الواليات املتحدة األمريكية13

373.2310.744,8791.837,37020072.02.23.3e23.0e6.929.1النمسا14

1,436.91,416.432,0172.431,56020073.42.82.6e26.6e10.334.7أسبانيا15

311.6197.357,0511.936,13020072.11.72.6e21.3e8.124.7الدامنارك16

452.8371.242,6091.834,93520071.91.83.4e28.1e8.233.0بلجيكا17

2,101.61,802.235,3961.230,35320072.91.82.3e26.8e11.636.0إيطاليا18

........................ليختنشتاين19

135.7115.632,0862.127,33620072.02.42.2e27.8e12.536.2نيوزيلندا20

2,772.02,143.045,4422.435,13020072.74.32.1e28.5e13.836.0اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

3,317.42,830.140,3241.434,40120071.72.13.2e22.1e6.928.3أملانيا22

161.3228.135,1633.849,70420071.22.11.9e32.8e17.742.5سنغافورة23

207.2293.029,9122.442,30620072.02.02.0e34.9e17.843.4هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

313.4319.227,9952.728,51720075.92.92.5e26.0e10.234.3اليونان25

969.81,201.820,0144.524,80120074.02.52.9e22.5e7.831.6جمهورية كوريا26

164.0188.922,8351.726,31520075.70.52.1e28.8e13.439.2إسرائيل27

........................أندورا28

47.254.023,3793.526,753f20078.23.63.4g24.6g7.331.2سلوفينيا29

........11.5h19.530,032h-0.383,68819801.2f0.1hبروني دار السالم30

........112.1121.1h42,1021.847,812f20062.05.5الكويت31

........21.321.224,8952.524,78920073.22.4قبرص32

........52.756.364,193h......3.413.8قطر33

222.8241.520,9981.922,76520073.62.82.0e29.8e15.038.5البرتغال34

............163.3226.138,436h-0.1101,057f1980اإلمارات العربية املتحدة35

175.0249.516,9342.424,144f20074.62.94.3e22.7e5.325.8اجلمهورية التشيكية36

........3.0h5.0h10,427h......2.54.0بربادوس37

........7.49.418,2032.623,08020072.71.3مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
........15.8h20.3h21,421h2.429,723f20050.5-5.5البحرين39

20.927.315,5785.320,361200710.36.62.7g27.7g10.436.0إستونيا40

422.1609.411,0724.415,987f200713.62.43.0g27.2g9.034.9بولندا41

75.0108.413,8913.420,076f20077.32.83.1e20.8e6.825.8سلوفاكيا42

138.4188.613,7663.318,755200713.47.93.5g24.1g6.830.0هنغاريا43

163.9230.39,8783.713,88020075.74.41.6e41.7e26.252.0تشيلي44

51.371.111,5593.016,027f200732.42.93.6g23.1g6.429.0كرواتيا45

38.359.311,3563.017,575f200711.85.72.7g27.4g10.335.8ليتوانيا46

............1.0h1.6h11,664h1.819,0852006أنتيغوا وبربودا47

27.237.311,9304.716,377200713.310.12.7g27.4g10.335.7التفيا48

262.5522.96,6441.513,23820077.38.81.2e37.3e31.650.0األرجنتني49

23.137.36,9601.511,216200719.78.11.7e34.8e20.146.2أوروغواي50

........................كوبا51

........1.92.5......19,844..6.6جزر البهاما52

1,022.81,484.99,7151.614,104200713.24.01.8g37.9g21.048.1املكسيك53

26.348.45,8872.610,842200713.19.41.5e35.5e23.447.2كوستا ريكا54

........1.2f3.4h......58.388.49,475اجلماهيرية العربية الليبية55

........35.756.614,031h2.322,816f2006..6.0عمان56

........0.71.48,5601.416,77120002.55.3سيشيل57

0.212,233198034.318.71.7e32.7e18.843.4-228.1334.18,299فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

........381.7554.115,8000.336,63719800.54.2اململكة العربية السعودية59

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

)م(جـدول االقتصاد وعدم املساواة
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الناجت احمللي اإلجمالي
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19.538.15,8332.611,39120071.14.20.8e41.4e49.954.9باناما60

39.586.05,1632.311,222200755.78.43.5g23.8g6.929.2بلغاريا61

........0.50.710,7952.814,48120073.24.4سانت كيتس ونيفس62

166.0266.57,7032.312,369200756.44.83.3g25.3g7.631.5رومانيا63

20.931.315,6685.023,50720075.27.92.1e29.9e14.440.3ترينيداد  وتوباغو64

............3.57.05,8043.811,699f2007اجلبل األسود65

186.7358.97,0333.413,51820072.82.02.6e28.5e11.037.9ماليزيا66

........13,137f199036.46.4).(40.175.65,435صربيا67

44.8105.24,6153.410,841f2007114.28.43.6g22.0g6.127.9بيالروس68

1.01.65,8341.39,78620072.62.52.0e32.5e16.242.6سانت لوسيا69

10.822.43,4055.27,041200713.02.93.2g25.9g8.033.0ألبانيا70

1,290.12,087.49,0791.214,690f200744.49.02.6g28.4g11.037.5االحتاد الروسي71

7.718.53,7670.49,096f20074.83.52.4g29.5g12.439.0جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

........0.3h0.6h..1.47,893f20061.63.1دومينيكا73

........0.60.85,7242.47,55720052.14.2غرينادا74

1,313.41,833.06,8551.29,567200767.63.61.1e43.0e40.655.0البرازيل75

15.129.34,01411.27,764f2007....2.827.4g9.935.8البوسنة والهرسك76

207.8377.74,7241.28,587200713.65.40.845.9e60.458.5كولومبيا77

107.3218.63,8462.77,836200712.51.81.537.9e26.149.6بيرو78

655.9957.28,8772.212,955200756.58.81.933.2g17.443.2تركيا79

44.599.43,3351.27,449200730.12.31.243.3e35.254.4إيكوادور80

........6.814.25,3833.711,29620076.28.8موريشوس81

104.9168.26,7723.210,863f200724.310.83.125.9g8.533.9كازاخستان82

............24.441.45,9442.410,137f2004لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
9.217.13,0595.85,693f200721.14.43.728.9g7.933.8أرمينيا84

0.79,137f198950.612.83.822.5g6.028.2-141.2321.53,035أوكرانيا85

31.267.23,6522.97,851f200752.116.76.117.5g2.936.5أذربيجان86

245.4519.23,8442.98,13520073.62.22.633.7g13.142.5تايالند87

286.1778.04,0282.510,955200720.117.22.629.6g11.638.3إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

10.220.52,3131.87,604198511.49.21.930.6g15.940.8جورجيا89

36.765.23,7723.86,706200711.06.11.538.7e25.350.0جمهورية الدومينيكان90

........0.60.94,5963.07,69120071.97.0سانت فنسنت وجزر غرينادين91

3,205.57,096.72,4328.95,38320074.44.82.431.4g13.241.5الصني92

........1.32.04,2002.36,79620061.92.3بليز93

........0.50.82,8942.94,467f20074.15.6ساموا94

........1.11.63,4565.15,196f2007..7.4ملديف95

15.828.02,7692.04,90120072.95.43.030.7g10.237.7األردن96

2.23.64,8961.87,813200750.46.71.040.0e40.452.9سورينام97

35.076.93,4253.47,52020073.53.12.431.6g13.340.8تونس98

........0.30.42,4741.73,772f20065.75.9تونغا99

11.416.34,2720.66,587200615.49.32.135.6g17.045.5جامايكا100

0.34,631198110.78.11.142.3e38.853.2-12.227.11,997باراغواي101

32.384.91,6163.94,24320079.615.82.933.3g11.741.1سريالنكا102

0.718,60019842.75.02.532.7g13.341.5-11.620.28,696غابون103

135.3262.03,9961.47,74020079.23.52.826.9g9.635.3اجلزائر104

144.1299.41,6391.73,40620076.42.82.433.9g14.144.0الفلبني105

20.439.82,9731.85,80420075.54.61.037.0e38.649.7السلفادور106

........37.789.71,8981.54,51120074.13.9اجلمهورية العربية السورية107

........3.43.64,1131.64,63220063.04.8فيجي108

2.531.8g12.940.8..........12.922.62,606تركمانستان109

........1,160h......4.1f3.5..4.0األراضي الفلسطينية احملتلة110

432.8837.61,9182.33,712200712.86.43.032.3g10.839.4أندونيسيا111

12.227.01,7221.53,796200716.26.90.742.2e59.455.3هوندوراس112

13.140.01,3791.34,20620075.98.70.544.1g93.958.2بوليفيا113

1.12.11,4622.92,78220075.812.31.334.0e25.544.6غيانا114

3.98.41,5072.23,236f200717.29.02.924.9g8.633.0منغوليا115

68.6221.48066.02,600f20074.18.93.129.8g9.737.8فييت نام116

1.34,208198915.612.43.028.2g9.435.6-4.49.71,156مولدوفا117

..........9.915.519,55221.130,627f20077.6غينيا االستوائية118
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22.365.18301.22,425f2007....2.929.5g10.336.7أوزباكستان119

0.42,652f199011.310.23.625.9g7.332.9-3.710.5715قيرغيستان120

1.41.62,7053.33,041f20073.54.41.940.6g21.650.5الرأس األخضر121

33.960.92,5361.44,56220078.36.51.342.4e33.953.7غواتيماال122

130.5403.71,7292.55,34920076.59.33.927.6g7.232.1مصر123

11.11.441.8e31.052.3..5.714.41,0221.92,9551981نيكاراغوا124

12.325.66,5444.313,60420079.17.11.351.2g40.061.0بوتسوانا125

........0.43,87719982.54.0-0.50.82,001فاناتو126

2.23,685f1988..13.13.226.4g8.233.6-3.711.8551طاجيكستان127

6.70.665.0e106.674.3..7.010.73,3721.85,1552007ناميبيا128

283.0466.95,9141.09,75720077.07.11.344.9g35.157.8جنوب أفريقيا129

75.1126.82,4342.04,10820072.62.02.733.2g12.540.9املغرب130

..................0.10.3916سان تومي وبرينسيبي131

1.13.21,6685.24,83720076.65.22.337.6g16.346.8بوتان132

4.112.77014.22,165f200725.74.53.727.0g7.332.6جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

1,176.93,096.91,0464.52,75320076.86.43.631.1g8.636.8الهند134

........1.52,14919959.57.7-0.40.9784جزر سليمان135

0.24,49619845.92.72.137.1g17.847.3-7.613.22,030الكونغو136

8.326.05786.21,802f20073.95.93.034.2g11.540.7كمبوديا137

........6.8904f200524.635.0..41.0..ميامنار138

0.955.2g60.664.3....0.41,3611984-0.40.7714جزر القمر139

22.552.31,0061.62,335f200717.610.02.930.8g10.637.7اليمن140

142.9405.68791.62,49620077.37.63.926.5g6.731.2باكستان141

2.95.52,5210.94,78920078.5f5.31.840.8g22.450.7سوازيلند142

61.491.33,6232.95,385f2007308.112.20.644.7g74.658.6أنغوال143

10.329.53671.91,04920076.56.12.740.4g14.847.3نيبال144

0.41,297198014.010.32.641.5g15.947.2-7.418.3375مدغشقر145

68.4196.74313.11,24120075.49.14.326.6g6.231.0بنغالديش146

1,542200711.29.81.837.8g21.347.7).(24.257.9645كينيا147

0.62,55119949.40.91.940.9g21.550.9-6.313.2990بابوا غينيا اجلديدة148

2.12,258198019.18.50.947.8e54.459.5-6.711.1699هاييتي149

........46.280.41,1993.62,086200735.58.0السودان150

16.248.84001.81,208f200712.67.03.127.0g8.934.6جمهورية تانزانيا املتحدة151

15.131.36462.11,334200724.010.72.032.8g16.142.8غانا152

20.739.41,1160.62,97919864.30.92.435.5g15.044.6الكاميرون153

2.66.08470.61,94020066.07.32.5g29.6g11.639.0موريتانيا154

2.12,906f1990....2.4g30.9g12.840.0-0.81.7997جيبوتي155

1.63.17982.41,54120078.28.01.0g39.4g39.852.5ليسوتو156

11.832.73813.51,059f20076.76.12.6g34.1g13.242.6أوغندا157

165.5291.41,1181.11,969200721.35.42.0g32.4g16.342.9نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
0.21,14719805.11.03.3g27.1g8.334.4-2.55.2380توغو159

3.610.62560.4800198026.18.03.0g31.9g10.539.0مالوي160

5.411.86011.31,31220075.01.32.9g31.0g10.838.6بنني161

10.32.9g31.3g10.839.5........0.40.8373تيمور - ليشتي162

0.72,82719804.91.92.0g39.6g20.248.4-19.832.61,027كوت ديفوار163

11.416.29530.11,660198135.510.71.3g38.9g29.550.7زامبيا164

............0.7900f1997-1.43.0284إريتريا165

11.220.79001.11,66620073.35.92.5g30.1g11.939.2السنغال166

3.38.43431.1872198310.59.12.1g37.8g18.146.7رواندا167

0.62.13770.31,22520075.2f2.1h2.0g36.9g18.947.3غامبيا168

2.4g30.1g12.852.6....0.71.31981.91,9101980ليبيريا169

2.4g34.4g14.443.3....4.610.74871.31,1472006غينيا170

19.461.62451.9779f20074.817.24.1g25.6g6.329.8إثيوبيا171

7.817.13644.2802200720.08.22.1g39.2g18.547.1موزامبيق172

2.6753199717.04.62.9g28.0g9.535.5-0.40.8211غينيا - بيساو173

2.7525199112.88.34.1g28.0g6.833.3-1.02.9115بوروندي174

9.02.6g30.8g11.839.8-7.115.96582.41,55520054.8تشاد175

4.37941980318.316.92.3g34.7g15.144.4-9.018.6143جمهورية الكونغو الدميقراطية176

0.23.0g32.4g10.839.6-6.816.64582.51,12420073.8بوركينا فاسو177
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6.913.45562.21,08620063.41.42.7g30.5g11.239.0مالي178

2.1g33.0g15.743.6..0.899019823.7-1.73.1394جمهورية أفريقيا الوسطى179

0.3855198217.811.72.6g33.6g12.842.5-1.74.0284سيراليون180

........8.4h26.1h..........17.0أفغانستان181

0.698019804.00.12.3g35.7g15.343.9-4.28.9294النيجر182

دول أعضاء أخرى
........................العراق1001

............0.10.18172.11,5202002كيريباس1002

........................جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية1003

..................2,559..0.1جزر مارشال1004

............0.43,279f1993-0.20.32,126ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(1005

........................موناكو1006

........................ناورو1007

..................8,148..0.2باالو1008

..................55,681..1.7سان مارينو1009

........................الصومال1010

........................توفالو1011

261h......105.6..1.8g40.3g22.050.1..3.4زمبابوي1012

....................1,347.1T2,285.8الدول العربية

....................3,641.3T5,805.0أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول املستقلة

....................5,661.6T11,184.6شرق آسيا واحمليط الهادئ

....................3,610.5T5,576.6أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

....................1,727.5T4,622.5جنوب آسيا

....................804.0T1,481.7أقريقا جنوب الصحراء الكبرى

....................40,378.6T38,543.3منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)EU27( 16,843.0االحتاد األوروبيT14,811.7....................

....................761.4T1,034.4مجلس التعاون اخلليجي

................39,078.8Ti36,438.439,821i1.8iتنمية بشرية مرتفعة جًدا

تنمية بشرية مرتفعة جًدا: دول داخل منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية

..T35,194.8....................

تنمية بشرية مرتفعة جًدا: دول خارج منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية

..T1,243.6....................

................7,929.2Ti11,321.48,470i2.1iتنمية بشرية مرتفعة

................7,516.8Ti16,837.51,746i4.8iتنمية بشرية متوسطة

................147.4Ti312.4380i).(iتنمية بشرية منخفضة

................54,583.8Ti64,909.78,257i1.6iالعالم
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االقتصاد وعدم املساواة )م(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

املالحظات
a( أُشير إليها باألسعار الثابتة في 2007.

b ( نظرًا الختالف استقصاءات األسر املعيشية األساسية من 
حيث املنهج ونوع البيانات اجملّمعة، يجب توخي احلذر عند 
إجراء املقارنات بني البلدان، ألن بيانات التوزيع ليست قابلة 

للمقارنة بني البلدان على نحو دقيق.

c( تظهر البيانات نسبة حصة الدخل أو اإلنفاق للجماعات 
األغنى إلى حصتها للجماعات األفقر.

d( يقع دليل جيني Gini بني 0 و100. ومتثل قيمة 0 املساواة 
التامة، أما قيمة 100 فتمثل غيابها التام.

من  النسبة  بحساب  الدخل  إلى حصص  البيانات  تشير   )e
1 إلى 100 )على أساس نسبة )%100 من السكان، مرتبة 

حسب دخل الفرد الواحد.

f ( تشير البيانات إلى فترة أقصر من تلك احملددة.

النسبة من  اإلنفاق بحساب  إلى حصص  البيانات  g ( تشير 
1 إلى 100 )على أساس نسبة )%100 من السكان، مرتبة 

حسب دخل الفرد الواحد.

h( تشير البيانات إلى سنة أسبق من تلك احملددة.

التنمية  الدولي أجرى حساب اجملاميع ملكتب تقرير  البنك   ) i
البشرية.

املصادر
 2009d األعمدة 3-1 ومن 12-9: البنك الدولي

العمود 4: البنك الدولي أجرى احلساب ملكتب تقرير التنمية 
البشرية، بناًء على بيانات البنك الدولي 2009d ، باستخدام 

أسلوب املربعات الدنيا.

العمودان  5 و6: ُحسبا بناًء  على سالسل زمنية للناجت احمللي 
اإلجمالي )مقوًما مبعادل القوة الشرائية للدوالر(، الواردة عن 

 2009d البنك الدولي

األسعار  دليل  بيانات  على  بناًء  ُحسبا  و8:   7 العمودان 
.2009b للمستهلك الواردة عن البنك الدولي

الناجت احمللي اإلجمالي

مبليارات 
الدوالرات

2007

مقوًما 
بتعادل القوة 

الشرائية 
مبليارات 

الدوالرات  
2007

سنة أعلى 
قيمة

معدل النمو 
السنوي 

بأسعار ثابتة
)%(

2007–19902007–2006
أغنى %10 إلى 

c 10% أفقر
دوالر أمريكي

أغنى 199010%–20072007

أعلى قيمة 
في هذه الفترة 
a 2007–1980
2007 تعادل 

مقوًما بتعادل 
القوة الشرائية 

دليل جيني dأفقر %10بالدوالر

متوسط التغير السنوي في 
دليل أسعار االستهالك

)%(
b حصة الدخل أو اإلنفاق

مقاييس عدم املساواة)%( الناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد
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تنمية بشرية مرتفعة جدا
748........14.553.831.7..3,78017.97,07216.7النرويج1

758................2,09717.25,18113.3أستراليا2

758........37.430.327.6..2,75818.17,78818.0آيسلندا3

757........23.738.138.2..12.5..2,58517.9كندا4

747........40.031.226.4..2,41317.35,10013.9أيرلندا5

747........34.838.626.0..2,76816.45,57211.5هولندا6

757........20.751.127.0..2,53313.48,41512.9السويد7

766........42.635.919.8..2,83316.75,22410.6فرنسا8

767........21.452.326.2..2,59819.67,81113.0سويسرا9

786........26.143.930.0..9.5..2,06717.7اليابان10

755........39.039.721.3....5,23316.89,953لوكسمبورج11

756........30.938.830.3..1,94012.15,37312.5فنلندا12

729........14.849.036.2..13.7..3,07419.1الواليات املتحدة األمريكية13

747........26.257.915.9..2,72915.57,59610.9النمسا14

766........58.617.823.6..1,73215.34,80011.0أسبانيا15

737........25.843.730.3..2,81215.67,94915.5الدامنارك16

747........42.331.026.8..2,26413.96,30312.1بلجيكا17

766........59.530.410.1..2,02214.26,3479.2إيطاليا18

............................ليختنشتاين19

748........28.740.125.9..1,90518.64,83115.5نيوزيلندا20

738................2,43416.55,59612.5اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 21

756........21.557.121.4..2,54817.64,8379.7أملانيا22

756........41.239.219.6......4135.4سنغافورة23

............45.938.915.2..23.2......هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(24

746........51.025.723.3..1,31711.53,5629.2اليونان25

747........36.240.423.4..81911.93,37915.3جمهورية كوريا26

748........23.933.139.7..1,47711.15,13513.7إسرائيل27

..76........48.034.816.1......2,05422.7أندورا28

745........26.455.518.1..1,50713.55,20612.7سلوفينيا29

6713................9.1..3145.1بروني دار السالم30

6911........74.417.38.3..4224.92,20412.9الكويت31

7111........41.333.824.9..14.5..7596.4قبرص32

6613........59.020.120.9..19.6..1,1159.7قطر33

737........77.411.411.2..1,49415.54,90811.3البرتغال34

6812................4918.71,63628.3اإلمارات العربية املتحدة35

726........14.573.012.5..1,30913.62,2429.5اجلمهورية التشيكية36

6910........16.494.875.723.11.1..72211.9بربادوس37

747........77.212.010.8..1,41914.72,54910.5مالطا38

تنمية بشرية مرتفعة
6613........50.338.411.2......6699.5البحرين39

713........27.942.327.5..73411.32,51114.6إستونيا40

707................6369.93,15512.7بولندا41

706........19.267.613.2..91313.82,14910.8سلوفاكيا42

696........36.548.914.7..97810.44,47910.9هنغاريا43

728..............36714.11,28716.034.0تشيلي44

708........86913.92,19710.072.340.245.413.9كرواتيا45

685........23.550.825.7..72813.32,16614.7ليتوانيا46

..66..............91.3....43911.3أنتيغوا وبربودا47

686........19.760.020.3..14.2..61510.2التفيا48

698........75814.21,70313.154.765.723.211.1األرجنتني49

708........11.651.475.315.19.6..4309.2أوروغواي50

7110........14.277.559.631.09.4..32910.8كوبا51

687........28.970.20.3..19.7..77513.9جزر البهاما52

699........32711.01,60425.667.769.715.314.9املكسيك53

7110........56521.51,62320.626.264.718.515.0كوستا ريكا54

6611..............51.6....1896.5اجلماهيرية العربية الليبية55

6711..............31.122.8..3215.4عمان56

..65........6028.82,39912.639.451.836.87.4سيشيل57

688........71.063.921.712.8..1969.3583فنزويال )جمهورية - البوليفارية(58

6412........27.678.865.819.214.9..4688.7اململكة العربية السعودية59

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الصحة والتعليمجـدول
)ن(تقرير التنمية البشرية 2009
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6810........8.947.166.023.110.4..49511.5باناما60

696........40.441.318.0..44311.92,0456.2بلغاريا61

..67..............12.758.7..4039.5سانت كيتس ونيفس62

686........47.343.69.0..43312.49418.6رومانيا63

648..............13.469.9..4386.9ترينيداد  وتوباغو64

6611........50.822.661.416.1....9320.1اجلبل األسود65

6611........2267.01,32425.230.961.327.18.0ماليزيا66

6611..............60.6....37314.3صربيا67

664..............42810.21,1969.385.4بيالروس68

696..............23710.294919.114.7سانت لوسيا69

6416........8.467.263.029.67.4..12711.3ألبانيا70

652................12.9..40410.8االحتاد الروسي71

6611........15.657.452.235.612.2..44616.5جمهورية مقدونيا )اليوغوسالفية السابقة(72

..67........4.988.85.75.0....3119.2دومينيكا73

6218..............3879.576612.918.4غرينادا74

3677.21,00514.546.370.421.28.199d33d119d37d669البرازيل75

689..............73.2....45414.0البوسنة والهرسك76

53417.01,25714.261.664.725.49.739165120695كولومبيا77

678........17113.144615.438.553.726.016.3بيرو78

677........49.976.814.78.5..46116.51,059تركيا79

6612..............8.065.4..1307.3إيكوادور80

6510........2929.21,20512.743.879.217.72.6موريشوس81

608........12.132.829.556.114.4..21410.4كازاخستان82

6411..............28511.34029.633.8لبنان83

تنمية بشرية متوسطة 
6314....15.054.618.461.220.45223..1129.7أرمينيا84

646........19.364.025.636.038.0..2988.8أوكرانيا85

68586014....673.635617.445.716.570.213.3أذربيجان86

655..............25.036.5..22311.3تايالند87

6213..............4069.292719.571.7إيران )جمهورية - اإلسالمية(88

676........9.340.716.357.825.8..765.6جورجيا89

532857296412......1409.564416.857.7جمهورية الدومينيكان90

668..............2899.31,22716.19.3سانت فنسنت وجزر غرينادين91

687..............56.4....1449.9الصني92

6317........25410.984618.132.674.213.610.9بليز93

6312..............13.770.8..18810.5ساموا94

6410..............15.029.7..74214.0ملديف95

6412....3027......67.0..2579.5695األردن96

647..............15.1....1518.0سورينام97

679..............2146.51,58120.852.2تونس98

6214........13.551.725.966.27.9..21811.1تونغا99

668..............1274.25478.826.6جامايكا100

13113.251810.037.072.623.63.757d20d78d29d668باراغواي101

6512..............27.5....1058.3سريالنكا102

9355112875312......49.6....19813.9غابون103

6313..........56.192.17.6..1469.5692اجلزائر104

886.441815.223.162.626.48.46621105296411الفلبني105

6312........22715.647820.053.675.613.810.6السلفادور106

6512....79.689.65.15.32220..525.9611اجلمهورية العربية السورية107

647..............1999.11,14320.072.5فيجي108

10670133885712......79.9....17214.9تركمانستان109

............58.468.812.818.4........األراضي الفلسطينية احملتلة110

772290376113......17.233.6..445.3أندونيسيا111

502055206411......47.4....11615.0هوندوراس112

12811.643518.157.361.623.814.010532145485910بوليفيا113

5517..............2238.375215.567.7غيانا114

626........56.846.641.112.2..12411.0261منغوليا115

531666296611......34.9....866.8فييت نام116

638....2917......19.852.5..10711.8مولدوفا117

468..............4.084.5..2197.0غينيا االستوائية118

تقرير التنمية البشرية 2009
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6011....7242......69.4....898.0أوزباكستان119

5913........18.654.423.062.114.9..558.7قيرغيستان120

6410..............22713.21,05216.444.7الرأس األخضر121

38.684.811.23.778d39d79d42d6212..9814.7390غواتيماال122

752568316211......12.628.1..1297.3مصر123

64197225669......13716.033115.046.1نيكاراغوا124

4810..............48717.81,15821.072.2بوتسوانا125

6211..............26.754.5..9010.9فاناتو126

5714........165.510618.253.421.068.310.6طاجيكستان127

5312....9229......21810.194421.068.9ناميبيا128

487........3649.91,38317.462.873.018.18.9جنوب أفريقيا129

782663276311......985.51,00526.154.2املغرب130

5417..............49.0....12012.2سان تومي وبرينسيبي131

5615..............17.246.8..737.3بوتان132

5416..............184.16114.041.8جمهورية الو الدميقراطية الشعبية133

5710....10134......10.746.6..213.4الهند134

609..............84.2....9912.6جزر سليمان135

13585202101498......134.0398.139.5الكونغو136

1274313653559......12.459.1..4310.7كمبوديا137

5215..............18.157.9..71.8ميامنار138

129d87d121d75d5811......24.168.8..198.0جزر القمر139

5512....11837......32.877.4..385.6اليمن140

11.253.076.717.16.312160102625517..81.3باكستان141

11810115095427......56.8..2199.4484سوازيلند142

1-47..............78.4....615.0أنغوال143

984793325517......249.211914.951.8نيبال144

14249149655312......219.25716.428.6مدغشقر145

267.411514.250.082.912.94.212172114685516بنغالديش146

14991127634810......516.123717.954.0كينيا147

576..............58.9....1117.3بابوا غينيا اجلديدة148

12555123655510......56.0....6529.8هاييتي149

d..d152d84d5014........24.1....236.3السودان150

31.098.40.70.913793160764518....2713.3جمهورية تانزانيا املتحدة151

12888125855012......45.6..366.8300غانا152

18988186934512......238.610717.011.5الكاميرون153

987911186528......315.322410.137.8موريتانيا154

509..............22.446.5..7513.4جيبوتي155

1148216182419......887.866329.864.0ليسوتو156

3910.011018.350.893.51.64.8172108164914415أوغندا157

257792691074212......38.9....153.5نيجيريا158

تنمية بشرية منخفضة 
15062145645216......13.675.9..206.9توغو159

48.494.84.70.5183111181864416..5118.090مالوي160

2513.112017.151.685.612.22.215183143785018بنني161

559..............72.2....15016.4تيمور - ليشتي162

4816..............21.555.3..154.1كوت ديفوار163

192921981214010......2910.85514.857.5زامبيا164

1006512159565......56.1..104.299إريتريا165

1836415260526......236.729926.352.0السنغال166

211122210954411......13427.310919.053.9رواندا167

1587214066535......8.972.5..338.7غامبيا168

1381171511194915......43.9....2516.4ليبيريا169

217113194924816......25.653.8..144.7غينيا170

1309213954517......1310.613023.353.9إثيوبيا171

196108201864212......3912.615621.046.2موزامبيق172

439..............34.8....104.0غينيا - بيساو173

4314..............42.313217.730.8بوروندي174

1761872001434018......149.55410.126.1تشاد175

18497209112463......38.4....77.2جمهورية الكونغو الدميقراطية176

2061441981084318......5015.832815.435.1بوركينا فاسو177

)ن(جـدول
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الصحة والتعليم )ن(

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
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املالحظات

والبنية  اخلدمات  لتوفير  املعونة  تخصيص  إلى  تشير   )a
والتعليم  الصحة  خدمات  فيها  مبا  االجتماعية  التحتية 
وغير  املدني  واجملتمع  واحلكومة  الصحي  والصرف  واملياه 
 50% بنسبة  يقدر  ما  اإلجمالي  من  يخصص  و  ذلك. 
األموال  والتعليم. وثمة اختالفات في تخصيص  للصحة 

من بلد آلخر.

النسب  اسُتبعدت  إذ   100% املئوية  النسب  تكّمل  ال  قد   )b
غير املعلومة املتعلقة مبستويات التعليم التي وصل إليها 

السكان.

c( متوسط عدد السنوات املتوقع أن يعيشها شخص ما في 
املعاشة  السنوات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  تامة«  »صحة 
أو  اإلصابة  أو  املرض  نتيجة  ذلك،  من  أقل  مبستوى صحي 

كليهما.

d( تشير إلى االختالف بني العمر املتوقع والعمر املتوقع في 
ظل حياة صحية، معّبر عنها بالنسبة املئوية.

 e( تشير البيانات إلى سنة من السنوات خالًفا لتلك احملددة.

املصادر

األعمدة 2-1 و13-9: منظمة الصحة العاملية.

 .2009c العمودان 3 و4: معهد اليونسكو لإلحصاء

العمود 5: قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
وجلنة املساعدات اإلمنائية. 

 .2008b األعمدة من 8-6: معهد اليونسكو لإلحصاء

حلياة  املتوقع  العمر  بيانات  على  بناًء  ُحسَب   :14 العمود 
صحية، الواردة عن منظمة الصحة العاملية 2009 ، وبيانات 

 2009e العمر املتوقع الواردة عن األمم املتحدة




