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دليل القارئ تقرير التنمية البشرية 2009
التغلب على احلواجز: التنمية واحلركة البشرية

دليل القارئ

مؤشرات التنمية البشرية
البلدان  البشرية تقييًما إلجنازات  التنمية  تقدم مؤشرات 
في مختلف مجاالت التنمية البشرية. وتتضمن اجلداول 
- متى كان ممكنًا - بيانات عن 192 دولة من الدول األعضاء 
في األمم املتحدة، فضًل عن منطقة هونغ كونغ الصينية 

اإلدارية اخلاصة واألراضي الفلسطينية احملتلة.

دليل  لقيمة  وفًقا  اجلداول  في  واملناطق  البلدان  وتُرتّب 
من  بلد  مكان  ولتحديد  بها.  اخلاص  البشرية  التنمية 
البلدان”  “مفتاح  قائمة  إلى  ارجع  اجلداول،  في  البلدان 
تُدرج  حيث  التقرير،  من  اخللفي  الغلف  داخل  املوجودة 
وفًقا  قائمة  في  البشرية  التنمية  دليل  حسب  البلدان 
في  املوجودة  البيانات  أغلب  وترجع  األبجدي.  للترتيب 
اجلداول إلى عام 2007، وهي تلك املتوافرة لدى مكتب تقرير 
التنمية البشرية اعتبارًا من  10 حزيران/يونيو 2009، فيما 

لم يحدد خلًفا لذلك.

اجلداول  من  بسلسلة  العام  هذا  اإلحصائي  املرفق  ويبدأ 
الهجرة.  للتقرير-  الرئيس  باملوضوع  ترتبط  التي  )ا-و( 
للتنمية  املركبة  باألدلة  املعنية  )ز-ك(  اجلداول  يليها  ثم 
الفقر  ودليل  واجتاهاته،  البشرية  التنمية  دليل  البشرية: 
النوع  متكني  وقياس  اجلنسانية،  التنمية  ودليل  البشري، 
تتناول  )ل-ن(  جداول  ثلثة  هناك  وأخيرًا  االجتماعي. 
االجتاهات الدميغرافية، واالقتصاد وعدم املساواة، والتعليم 
منتقاة  إضافية  مؤشرات  وسُتتاح  واملشاركة.  والصحة، 
الزمنية  السلسل  بيانات  ذلك  في  مبا  البشرية،  للتنمية 
http://hdr. املوقع:  على  اإلقليمي  املستوى  على  واجملاميع 

.undp.org/en/statistics

كما أن جميع املؤشرات املنشورة عنها في اجلداول متاحة 
أو  فردية،  أشكال:  في عدة  اإللكتروني  املوقع  مجانًا على 
في جداول محددة مسبًقا، أو من خلل أداة استعلم تتيح 
للمستخدم تصميم جداوله اخلاصة. باإلضافة إلى توافر 
الوسائط اإلعلمية التفاعلية، مبا فيها خرائط جلميع أدلة 
التنمية البشرية والعديد من البيانات املرتبطة بالهجرة 
وأشكال التحرك املنتقاة، فضًل عن مواد تقدم مزيًدا من 
الشرح مثل صحيفة احلقائق السريعة للبلدان، وتفاصيل 
هذه  األدلة.  حساب  بكيفية  املتعلقة  التقنية  عن  أكثر 
املواد كافة متوفرة في ثلث لغات: اإلجنليزية )على املوقع: 
)على  والفرنسية    )http://hdr.undp.org.en/statistics
واإلسبانية   )http://hdr.undp.org.fr/statistiques املوقع: 

.)http://hdr.undp.org.es/estadisticas :على املوقع(

املصادر والتعريفات
األول  املقام  في  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  يعد 
مستخدًما لإلحصاءات وليس منتًجا لها، إذ يعتمد على 
وكاالت إعداد البيانات الدولية التي لديها التفويض واملوارد 
واخلبرة في جمع البيانات الدولية وتصنيفها في مؤشرات 
إحصائية معينة. وفي نهاية كل جدول، يشار إلى املصادر 
في  املستخدمة  البيانات  جميع  منها  استمدت  التي 
تصنيف جداول املؤشرات. وتتطابق هذه املصادر مع املراجع 
الكاملة الواردة في قسم الببليوغرافيا من التقرير. كما 
تشير امللحوظات عن املصادر إلى مكونات البيانات األصلية 
املستخدمة في أية حسابات قام بها مكتب تقرير التنمية 
البشرية. أما املؤشرات التي ميكن تعريفها تعريًفا موجزًا 
املصطلحات  “تعريف  قسم  في  تندرج  فهي  ومفهوًما، 
واملؤشرات اإلحصائية”. وتظهر معلومات أخرى ذات صلة 
في امللحوظات املوجودة في نهاية كل جدول. وللستزادة 
من املعلومات التقنية املفّصلة حول هذه املؤشرات، رجاء 
حيث  املصادر،  لوكاالت  اإللكترونية  املواقع  إلى  الرجوع 
http:// :ميكن العثور على الروابط املتصلة بها على املوقع

.hdr.undp.org/en/statistics

التقرير  طبعات  بني  زمنية  فترة  مدار  على  املقارنات 
اخملتلفة

االجتاهات  لرصد  هامة  أداة  البشرية  التنمية  دليل  يعد 
إجراء  تيسير  وبغية  البشرية.  التنمية  في  األجل  طويلة 
حتليلت االجتاهات عبر البلدان، اعتمد حساب دليل التنمية 
البشرية على فواصل زمنية مقدار كل منها خمسة أعوام 
خلل الفترة بني 1980-2007، وهذه التقديرات املقدمة في 
اجلدول )ز( قائمة على أساس منهجية متسقة باستخدام 

البيانات املتوفرة وقت إعداد التقرير.
 

حتسني  في  الدولية  البيانات  وكاالت  ملواصلة  ونظرًا 
التحديث  ذلك  في  مبا  لديها،  البيانات  سلسل  مستوى 
التغيرات  تعكس  ما  غالًبا  التاريخية،  للبيانات  الدوري 
البشرية  التنمية  دليل  قيم  على  تطرأ  التي  السنوية 
البشرية،  التنمية  تقرير  طبعات  كافة  في  وترتيباته 
ببلد  احملددة  سواء  البيانات،  على  تدخل  التي  املراجعات 
تعكس  أن  من  بداًل  أخرى،  ببلدان  املرتبطة  أو  البلدان  من 
قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  البلد.  هذا  في  الفعلية  التغيرات 
تؤثر التغيرات الطارئة في تغطية البلدان على ترتيب بلد 
ما في دليل التنمية البشرية. على سبيل املثال، قد يتراجع 
تراجًعا  البشرية  التنمية  البلدان في دليل  بلد من  ترتيب 
استخدام  عند  أنه  غير  متتابعني،  تقريرين  بني  ملحوًظا 
للمقارنة  قابلة  وأصبحت  للمراجعة  خضعت  بيانات 
بهدف إعادة بناء دليل التنمية البشرية للسنوات األخيرة، 
وقيمته  البشرية  التنمية  دليل  ترتيب  بالفعل  يُظهر  قد 

بعض التحسن. 
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دليل  االجتاهات في  يقوم حتليل  أال  األسباب، يجب  ولهذه 
طبعات  من  مستقاة  بيانات  على  البشرية  التنمية 
)ز(  اجلدول  ويعرض  البشرية.  التنمية  تقرير  من  مختلفة 
السلسل  في  اتساق  على  املبنية  الدليل  اجتاهات  أحدث 

الزمنية للبيانات وفي املنهجية.

التباينات بني التقديرات الوطنية والدولية
وكاالت  تطبق  الدولية،  البيانات  سلسل  جتميع  عند 
على  توفيقية  وإجراءات  دولية  معايير  الدولية  البيانات 
البيانات الوطنية؛ مما يحّسن من مدى قابلية املقارنة بني 
البلدان. وفي حالة عدم توافر بيانات أحد البلدان، قد تعد 
الدولية تقديرات، مستقاة من معلومات  الوكاالت  إحدى 
أخرى ذات صلة، إن أمكنها ذلك. وفي بعض احلاالت، قد ال 
الوطنية.  البيانات  أحدث  الدولية  البيانات  سلسل  تُدرج 
وهذه العوامل كافة ميكن أن تؤدي إلى اختلفات جوهرية 

بني التقديرات الوطنية والدولية.

تقرير  مكتب  ساعد  البيانات،  في  اختلفات  ظهور  وعند 
التنمية البشرية على الربط بني هيئات البيانات الوطنية 
والدولية من أجل معاجلة هذه التباينات؛ مما أدى في حاالت 
تقرير  مكتب  ويواصل  أفضل.  إحصاءات  توافر  إلى  كثيرة 
البيانات  مبستوى  النهوض  في  دعوته  البشرية  التنمية 
الدولية، ويقوم بدور فاعل في دعم اجلهود الرامية للرتقاء 
الوكاالت  مع  املكتب  يعمل  ولذا  البيانات.  جودة  مبستوى 
اتساق  مدى  حتسني  بغية  الدولية  والهيئات  الوطنية 
البيانات، وذلك بالقيام مبزيد من العمل املنتظم في اإلبلغ 

والرصد ملستوى جودة البيانات.

تقسيمات البلدان ومجاميعها
الواحد،  البلد  البيانات املعّدة على مستوى  إلى  باإلضافة 
متوسطات  عادةً  وهي  اجملاميع،  من  عددًا  اجلداول  تبنّي 
ترجيحية حُتسب لتقسيمات البدان كما هو موضح أدناه. 
وعموماً ، ال يُعرض مجموع من اجملاميع التابعة لتقسيم 
بلد من البلدان، إال عند توافر البيانات ملا ال يقل عن نصف 
تقدير  أقل  على  البيانات  هذه  شكلت  إذا  البلدان،  عدد 
ثلثي الوزن الترجيحي في هذا التصنيف. وال يلجأ مكتب 
تقرير التنمية البشرية إلى القيام بالتجميع بسبب غياب 
البيانات. ومن ثم، فيما عدا احلاالت احملددة خلًفا لذلك، ال 
لديها  تتوفر  التي  البلدان  إال  تصنيف  كل  مجاميع  متثل 
إجماليات  اجملاميع  تشكل  األحيان،  بعض  وفي  البيانات. 

.)”T“ بداًل من متوسطات ترجيحية )ويشار إليها بالرمز

تقسيم  املستخدمة:  البلدان  تقسيمات  وتتضمن 
ومرتفعة،  جًدا،  )مرتفعة  البشرية  التنمية  مستويات 
ومتوسطة، ومنخفضة(، وتقسيم العالم، وما ال يقل عن 
تقسيم جغرافي واحد – إما تقسيم على مستوى القارات 
)في  اإلقليمية  املكاتب  جملموعات  أو  الهجرة(  جداول  )في 

باقي اجلداول(.

املناطق  أو  البلدان  جميع  البشرية:  التنمية  تصنيفات 
فئة  إلى  البشرية مصنفة  التنمية  دليل  يتضمنها  التي 
من أربع فئات من حيث اإلجناز في مجال التنمية البشرية. 
مرتفعة  بشرية  تنمية   – جديدة  فئة  أدخلنا  مرة،  وألول 
في  وأشرنا  أكثر(،  أو   0.900 البشرية  التنمية  )دليل  جّدا 
“البلدان  باعتبارها  اجملموعة  هذه  إلى  كله  التقرير  طيات 
املتقدمة”، أما باقي البلدان فيشار إليها بوصفها “بلدان 
آخذة في النمو” وهي مصنفة إلى ثلث مجموعات: تنمية 
 ،)0.899-0.800 البشرية  التنمية  )دليل  مرتفعة  بشرية 
-0.500 بشرية  تنمية  )دليل  متوسطة  بشرية  وتنمية 
0.799(، وتنمية بشرية منخفضة )دليل تنمية بشرية أقل 

من 0.500(. انظر إلى املربع 1.3.

ست  إلى  العالم  البشرية  التنمية  تقرير  صنف  القارات. 
الهجرة:  حتركات  حتليل  على  املساعدة  أجل  من  قارات، 
البحر  اللتينية ومنطقة  وأمريكا  وأوروبا،  وآسيا،  أفريقيا، 
على  بناًء  وأوقيانوسيا،  الشمالية،  وأمريكا  الكاريبي، 
صنّفتها  التي  الكبر  بالغة  اجلغرافية  املناطق  تكوين 
االقتصادية  الشؤون  إلدارة  التابعة  اإلحصائية  الشعبة 
http://unstats.un.org/unsd/ إلى  )ارجع  واالجتماعية. 

)methods/m49regin.htm

كما  اإلمنائي.  املتحدة  األمم  لبرنامج  اإلقليمية  املكاتب 
اجلداول  ألغلبية  نقدم  السابقة،  التقارير  في  مّتبع  هو 
اإلقليمية  للمكاتب  جغرافية  تقسيمات  أعددناها،  التي 
التابعة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي: الدول العربية، وأوروبا 
الوسطى والشرقية، ورابطة الدول املستقلة للكومنولث، 
ومنطقة  اللتينية  وأمريكا  الهادئ،  واحمليط  آسيا  وشرق 
الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا،  وجنوب  الكاريبي،  البحر 

الكبرى.

ملحوظات حول البلدان
بالصني  اخلاصة  البيانات  تتضمن  ال  ذكره،  يرد  لم  فيما 
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة، أو منطقة 
تايوان الصيني.  إقليم  أو  اإلدارية اخلاصة،  ماكاو الصينية 
على  الغالب  في  مبنية  بالسودان  اخلاصة  والبيانات 
املعلومات اجملّمعة من اجلزء الشمالي من البلد فقط. ورغم 
في  مستقلتني  دولتني  أصبحتا  األسود  واجلبل  صربيا  أن 
حزيران/يونيو 2006، اسُتخدمت البيانات اخلاصة بالدولتني 
بيانات منفصلة  تتوفر  إذ ال  السابقة،  في إطار وحدتهما 
ملحوظة  أُدرجت  احلالة،  هذه  وفي  حدة؛  على  دولة  لكل 
جداول  في  الواردة  البيانات  أن  كما  املعنى.  بهذا  تفيد 
باجلمهورية  اخلاصة   ،1990 تسبق  التي  للفترة  الهجرة 
تشيكوسلوفاكيا  إلى  تشير  فهي  احلالية  التشيكية 
سابًقا، والبيانات اخلاصة باالحتاد الروسي تشير إلى االحتاد 
إلى  تشير  بصربيا  اخلاصة  والبيانات  سابًقا،  السوفييتي 

جمهورية يوغوسلفيا سابًقا.
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الرموز
تدل علمة )-( املوجودة بني سنتني، مثل 2005-2010، إلى 
أن البيانات املقدمة هي تقديرات للفترة بأكملها، فيما لم 
يحدد خلًفا لذلك. ومعدالت النمو هي في العادة متوسط 
األخيرة في  والسنة  األولى  السنة  السنوية بني  املعدالت 

الفترة املبينة.
واسُتخدمت الرموز التالية في اجلداول:

البيانات غير متوفرة    ..
صفر أو قيمة ال تُذكر 0 أو 0.0 

غير مطبق ـ   
أقل من   >

اإلجمالي     T

املصادر الرئيسية للبيانات الدولية
عند  املتوقع  العمر  تقديرات  الوالدة:  عند  املتوقع  العمر 
العاملية:  السكانية  التوقعات  من  مستمدة  الوالدة 
مراجعة 2008 )األمم املتحدة 2009e(، وهو املصدر الرسمي 
وتعّدها  املتحدة.  لألمم  السكانية  والتوقعات  للتقديرات 
االقتصادية  الشؤون  إلدارة  التابعة  السكان  شعبة 
البيانات  باستخدام  سنتني،  كل  مرة  واالجتماعية 
املستقاة من نظم تسجيل وطنية حيوية، ومن التعدادات 

السكانية واالستقصاءات.

وفي مراجعة عام 2008، ظلت نسبة البلدان التي يسود 
فيها فيروس نقص املناعة البشرية بني األشخاص الذين 
أكبر من  أو  دائًما،  أعمارهم بني 15 و49 متساوية  تتراوح 
تعتبر  بلدان  وهي   ،2007-1980 بني  ما  الفترة  خلل   ،1%
مصابة بوباء فيروس نقص املناعة، وتُعد توقعات الوفيات 
بوضع مناذج التباع منط تطور الوباء، وبإعداد توقعات حلاالت 
اإلصابة السنوية بالفيروس. وكذلك في البلدان التي ظلت 
نسبة انتشار فيروس نقص املناعة البشرية فيها أقل من 
%1، ولكن نظرًا لكثافة عدد سكانها للدرجة التي يتجاوز 
فيها عدد األشخاص الذين يعيشون بالفيروس 500,000  
في عام 2007 ، فهي بلدان تُعتبر من بني البلدان املصابة 
واالحتاد  والهند،  والصني،  البرازيل،  وتتضمن  بالفيروس. 
الروسي، والواليات املتحدة. وهذا يصل بعدد البلدان التي 
تُعتبر مصابة بفيروس نقص املناعة البشرية إلى 58 بلًدا.

العاملية  السكانية  التوقعات  عن  التفاصيل  من  وملزيد 
www. موقع:  إلى  ارجع   ،2008 مراجعة   :2050-1950

.un.org/esa/populati/unpop.htm

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني: يستخدم هذا 
التقرير البيانات بشأن معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني 
 )2009a( البالغني، الواردة عن معهد اليونسكو لإلحصاء
التقديرات  مع  املباشرة  الوطنية  التقديرات  يدمج  الذي 
2007، واملبنية على منوذج املعهد  التي أُعدت في  احلديثة 
اخلاص بالتوقعات العاملية لإلملام بالقراءة والكتابة احملددة 

بفضل  توافرت  التي  الوطنية  التقديرات  وكانت  بالعمر. 
اجلهود التي استهدفها معهد اليونسكو لإلحصاء جلمع 
من  والكتابة  بالقراءة  باإلملام  املتعلقة  احلديثة  البيانات 
السكانية  التعدادات  من  استمدت  قد  اخملتلفة،  البلدان 
الوطنية أو االستقصاءات في الفترة بني 1995 و2007. وفي 
التقديرات  فُتستخدم  حديثة،  تقديرات  توافر  عدم  حالة 

األقدم منها الواردة عن معهد اليونسكو لإلحصاء.

حققت  التي  املتقدمة،  البلدان  من  الكثير  وتوقفت 
مستويات مرتفعة من اإلملام بالقراءة والكتابة، عن جمع 
اإلحصاءات األساسية بهذا الشأن؛ ومن ثم فهي ليست 
وعند  لإلحصاء.  اليونسكو  معهد  بيانات  في  مدرجة 
اإلملام  نسبة  أن  يُفترض  البشرية،  التنمية  دليل  حساب 
بالقراءة والكتابة %99.0  في تلك البلدان التي ال تقدم ما 

يفيد من معلومات بهذا الشأن.

كما أن بلدان عديدة تقدر عدد األشخاص امللمني بالقراءة 
والكتابة بناًء على البيانات التي تُبلغ شخصًيا. فالبعض 
وسيلة  بوصفها  التعليمي  املستوى  بيانات  يستخدم 
املطبقة حلساب مقاييس  املعايير  أن  غير  للتقدير،  بديلة 
دراسية  سنة  إمتام  أو  املدرسي  احلضور  على  املواظبة 
وضع  أساليب  الختلف  ونظرًا  آلخر.  بلد  من  تتغير  قد 
البلدان، يجب توخي احلذر  البيانات عبر  التعريفات وجمع 

عند التعامل مع التقديرات اخلاصة بهذا املوضوع.

نشًطا،  سعًيا  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  ويسعى 
بالتعاون مع الوكاالت الشريكة، إلى اتباع منهجية بديلة 
أكثر  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  عن  تقديرات  الستصدار 
موثوقية، وهي تُعرف باسم »برنامج تقييم ورصد معدالت 
محو األمية«، وهو برنامج يبحث عن أساليب تتعدى حدود 
التصنيف البسيط الذي يستخدم حالًيا تصنيف »امللمني 
بالقراءة والكتابة« و«األميني«، وهذا بتوفير معلومات عن 
سلسلة متصلة ومتدرجة من مستويات املهارات اخلاصة 

بالقراءة والكتابة.

التعليم  مراحل  في  اإلجمالية  االلتحاق  نسب  مجموع 
اليونسكو  معهد  يقدم  والعالي:  والثانوي  االبتدائي 
بناًء  اإلجمالية  االلتحاق  معدالت  عن  بيانات  لإلحصاء 
الوطنية  احلكومات  من  اجملّمعة  االلتحاق  بيانات  على 
)عادةً من املصادر اإلدارية(، والبيانات السكانية الواردة في 
 :2050-1950 بني  للفترة  العاملية  السكانية  »التوقعات 
املعدالت  وحُتسب   .)2006b املتحدة  )األمم   2006 مراجعة 
بتقسيم عدد الطلب امللتحقني مبراحل التعليم االبتدائي 
والثانوي والعالي على العدد اإلجمالي للسكان، في الفئة 
العمرية االفتراضية املطابقة لهذه املراحل. فعلى سبيل 
العالي  للتعليم  العمرية  الفئة  تكون  أن  يُفترض  املثال، 
هي فئة اخلمس سنوات التي تتبع مباشرةً نهاية التعليم 

الثانوي العالي في جميع البلدان.
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نوعية  اإلجمالية  االلتحاق  نسب  مجموع  يعكس  وال 
املعدالت  هذه  استخدام  عند  فحتى  التعليمية،  النتائج 
قد  تعليمية،  فرص  إلى  الوصول  إمكانية  مدى  لتحديد 
نظرًا  البلدان  بني  هامة  اختلفات  املعدالت  هذه  حتجب 
من  معني  ملستوى  املطابق  العمري  املدى  في  للتباينات 
التعليمية  البرامج  مدة  وفي  التعليمية،  املستويات 
وترك  الدراسية  السنة  إعادة  معدالت  أن  كما  املقدمة. 

الدراسة قد تنال من دقة البيانات.

في  االلتحاق  هو معدل  يقاس  ما  حالًيا،  وكما هو محدد 
بلد الدراسة، ومن ثم يُقصى من األرقام الوطنية الطلب 
من  الكثير  حاالت  في  ذلك،  وعلى  البلد.  خارج  الدارسون 
البلدان الصغيرة، حيث يشيع البحث عن فرص للتعليم 
العالي في اخلارج، قد تقّدر إمكانية الوصول إلى التعليم، 

أو مستوى تعليمي للسكان، بأقل من قدرها الفعلي.

الناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد )مقّوًما بتعادل القوة 
الشرائية بالدوالر(. يقدم البنك الدولي البيانات املتعلقة 
بالناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد، وينشرها في قاعدة 
بيانات املؤشرات اإلمنائية العاملية التابعة له. فعند مقارنة 
اإلحصاءات  يتعني حتويل  البلدان،  بني  املعيشة  مستويات 
أجل  من  بالدوالر  الشرائية  القوة  تعادل  إلى  االقتصادية 
الوطنية.  األسعار  مستويات  في  اختلفات  أية  إزالة 
والتقديرات احلالية مبنية على بيانات األسعار الواردة في 
اجلولة األخيرة في “برنامج املقارنة الدولي” الذي أُجري في 
يتصل  وفيما  ومنطقة.  بلد   146 إجمالي  ويغطي   2005
بالعديد من البلدان التي لم تُدرج في استقصاءات برنامج 
املقارنة الدولية، استمد البنك الدولي التقديرات من خلل 
لم  التي  البلدان  وأما  اإلحصائي.  االقتصاد  في  التراجع 
القوة  تعادل  تقديرات  فُتستخدم  الدولي،  البنك  يغطها 
والية  جلامعة  العاملية  “اجلداول  قدمتها  التي  الشرائية 

.)Heston, Summers and Aten 2006( ”بنسلفانيا

القوة  لتعادل  احلديثة  التقديرات  مرة  ألول  ونُشرت 
جوهرية  مراجعات  قدمت  إذ   ،2008 عام  خلل  الشرائية 
لتلك التقديرات املستخدمة في تقاريرنا املنشورة في عام 
2007 وما يسبقها من أعوام، وهي مبنية على اجلولة التي 
سبقت استقصاءات برنامج املقارنة الدولية، وأُجريت في 
أوائل التسعينيات، إذ لم تغط إال 118 بلد. وتدل البيانات 
)خاصة  عديدة  بلدان  في  األسعار  مستويات  أن  اجلديدة 
البلدان اآلخذة في النمو( أعلى مما كان يُعتقد في السابق. 
فعلى سبيل املثال، أُجريت مراجعة خلفض نسبة الدخول 
للفرد الواحد في 70 بلًدا مبا ال يقل عن %5، حيث الكثير 
منها يقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مبا في ذلك 
خلفض  مراجعة  لها  أُجريت  الثمانية  من  بلدان  سبعة 
املقابل، شهد ما يقرب  النسبة مبا ال يقل عن %50. وفي 
من ستني بلًدا مراجعة لرفع النسبة ملا ال يقل عن %5، مبا 
املراجعات  جتاوزت  حيث  للنفط  املنتجة  البلدان  ذلك  في 

نسبة %30، بل صعدت القيم في أربعة بلدان لتصل إلى 
دخلت  التي  الضخمة  املراجعات  تؤثر  وهكذا،  الضعف. 
واضًحا على قيم  تأثيرًا  للفرد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  على 
دليل التنمية البشرية وعلى ترتيباته. ومن ثم، تتغير قيمة 
انخفاض  نتيجة  يعادل 0.039،  مبا  البشرية  التنمية  دليل 
إلى  ارتفاعه  )أو  النصف  إلى  للفرد  اإلجمالي  احمللي  الناجت 

الضعف(.

وبناًء على ذلك، نشرنا في نهاية عام 2008 تقريرًا موجزًا 
إحصائي  حتديث  البشرية:  اإلمنائية  “املؤشرات  عنوانه 
املراجعة  بهذه  القيام  وراء  األسباب  2008”، حيث شرحنا 
وآثارها على دليل التنمية البشرية وأدلّتنا املركّبة. ويوجد 

املزيد من التفاصيل على موقع: 
أما   .http://hdr/undp.org/en/statistics/data/hdi2008
الدولي”  املقارنة  “برنامج  منهجية  بشأن  التفاصيل 
موقع  إلى  الرجوع  فيمكن  الشرائية”،  القوة  و”تعادل 
www.worldbank.org. على:  الدولي”  املقارنة  “برنامج 

.data/icp

مستقاة  التقرير  هذا  في  الهجرة  بيانات  الهجرة.  بيانات 
من مصادر لوكاالت مختلفة.

املهاجرين  حصيلة  في  للجتاهات  الرئيس  املصدر  وكان 
املتحدة  األمم  إلدارة  التابعة  السكان  شعبة  هو  الدولية 
للشؤون االجتماعية واالقتصادية. والبيانات مستقاة من 
 2008 مراجعة  املهاجرين:  إجمالي حصيلة  في  االجتاهات 
في  الواردة  البيانات  على  ومبنية   ،)2009d املتحدة  )األمم 
 1955 بني  الفترة  في  أُجريت  التي  السكانية  التعدادات 
والنوع(  )اجلنس  عامة  بيانات  املصدر  هذا  ويقدم  و2008. 
لبلدان  وفًقا  زمنية،  فترة  مدار  على  املهاجرين،  بشأن 

املقصد التي يتوجهون إليها.

باعتبارهم  الدوليون  املهاجرون  يعرّف  اإلمكان،  وبقدر 
تتوافر  ال  التي  البلدان  في  أما  أجنبي.  بلد  في  مولودين 
األساس  املواطنة  بلد  فتعتبر  امليلد،  مكان  عن  بيانات 

لتحديد هوية املهاجرين الدوليني.

وفيما يتصل ببيانات بلدان األصل )فضًل عن بلدان املقصد( 
املتعلقة بحصيلة املهاجرين الدوليني، استخدمنا “قاعدة 
البيانات العاملية ألصل املهاجرين” )النسخة الرابعة(، التي 
والعوملة  الهجرة  بشأن  اإلمنائية  البحوث  مركز  صنفها 
 University والفقر، حيث يقع مقره في جامعة ساسكس
of Sussex باجنلترا )الهجرة - مركز البحوث اإلمنائية 2007(. 
الوطنية  السكانية  التعدادات  على  مبنية  والتقديرات 
السكانية،  للتعدادات   2000 جولة  أثناء  أُجريت  التي 
وتغطي الفترة ما بني 2000-2002. وجدير بالذكر أن قاعدة 
إجمالي  أي  املهاجرين،  بيانات عن حصيلة  تقدم  البيانات 
عدد املهاجرين في كل من بلد األصل وبلد املقصد، وليس 
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البلدان.  بني  للمهاجرين  الدورية(  )أو  السنوية  التدفقات 
فترة  مدار  على  للتدفقات  التراكمي  األثر  هي  فاحلصيلة 
عامًة  فهي  ثم  ومن  واحدة،  من سنة  كثيرًا  أطول  زمنية 
أكبر كثيرًا مما قد تكون عليه التدفقات السنوية. وللطلع 

على التفاصيل، ارجع إلى موقع:
h t t p : / / w w w . m i g r a t i o n d r c . o r g / r e s e a r c h /
typesofmigration/global_migrant_origin_databse.

.html

وللستزادة من البيانات املفصلة عن خصائص املهاجرين 
التعاون  منظمة  بيانات  قاعدة  استخدمنا  الدوليني، 
التابعة  البلدان  االقتصادي والتنمية بشأن املهاجرين في 
 .)2009b للمنظمة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أثناء  اجملّمعة  البيانات  من  هذه  البيانات  قاعدة  وُصنّفت 
جولة 2000 للتعدادات السكانية، واسُتكملت في بعض 
العاملة. ويعرّف  القوى  احلاالت باالستعانة باستقصاءات 
بلد  في  مولودًا  بوصفه  اإلمكان،  بقدر  الدولي،  املهاجر 
أجنبي، على الرغم من اختلف التعريف لدى بعض بلدان 
املستخدمة  التعريفات  تلك  عن  اختلًفا طفيًفا  املقصد 
في شعبة السكان التابعة لألمم املتحدة. وقد اخترنا تقدمي 
النتائج وفًقا لبلدان األصل لهؤالء املهاجرين؛ ومن ثم ليس 
من  املقدمة  التقديرات  مع  مباشرة  مقارنة  عمل  ممكنًا 
املصدرين اآلخرين. كما قدمنا بيانات عن معدالت الهجرة 
فضًل  االقتصادي،  والنشاط  التعليم  مبستويات  املرتبطة 
التعليم  )مستويات  العالية  املهارات  هجرة  معدالت  عن 
يبلغ  الذين  للمهاجرين،  األصل  لبلدان  وفًقا  العالي(، 
ملنظمة  التابعة  البلدان  في  فوقه،  وما  عاًما   15 عمرهم 

التعاون االقتصادي والتنمية.

الذي  األشخاص  )أي  الداخليني  املهاجرين  بيانات  أما 
بلدان  تغطي  الواحد(التي  البلد  حدود  داخل  يتحركون 
مختلفة وميكن مقارنتها، فهي ليست متوافرة بسهولة. 
ولهذا السبب أثناء إعداد هذا التقرير، استعنا بالتحاليل 
بناًء  بإجرائها   )Bell and Muhudin 2009( كلفنا  التي 
تقديرات  تقدم  التي  الوطنية  السكانية  التعدادات  على 
قابلة للمقارنة لعدد 24 بلًدا من نسبة إجمالي السكان 
صنّفتها  تقديرات  البيانات  هذه  وأكملت  حتركوا.  الذين 
مع  بالتعاون  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلحصاءات  شعبة 
البحر  ومنطقة  اللتينية  ألمريكا  االقتصادية  اللجنة 
الكاريبي )ECLAC 2007(، التي أقيمت أيًضا على أساس 
التعدادات السكانية وإجمالي السكان، فضًل عن بيانات 
البنك الدولي املبنية على استقصاءات األسر املعيشية، 
الدولي  )البنك  العاملة  العمرية  الفئة  من  والسكان 
2009e(. ونظرًا للتباينات القائمة في التعريفات عبر هذه 
املصادر، فيجب توخي احلذر عند التعامل معها. وفي حالة 
الواحد، فضلنا  للبلد  أكثر من مصدر  من  تقديرات  توافر 
املصدرين  على   Bell and Muhudin تقديرات  استعمال 

اآلخرين.

هي  بالصراع  املستحثة  الهجرة  عن  املتوفرة  البيانات 
املهاجرين:  نوع  حسب  مصادر،  عدة  من  مستقاة  بيانات 
وطالبو  )اللجئون  الدولية  احلدود  عبر  الذين حتركوا  هؤالء 
البلد  داخل  حتركوا  الذي  وهؤالء  السياسي(،  اللجوء  حق 
عن  والبيانات  داخلًيا(.  النازحون  )األشخاص  الواحد 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  من  مستمدة  اللجئني 
فلسطني  الجئي  باستثناء   ،)2009b( اللجئني  لشؤون 
إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  اختصاص  حتت  يندرجون  الذي 
وتشغيل اللجئني الفلسطينيني فى الشرق األدنى )األونروا 
مصادر  من  مصنّفة  البيانات  أن  بالذكر  وجدير   .)2008
واالستقصاءات  السكانية  التعدادات  فيها  مبا  مختلفة، 
إلى  يهدف  الذي  اإلعتيادي  التسجيل  أن  بيد  الوطنية، 
إعداد سجل قانوني أو إداري، أو إلدارة االستحقاقات وتقدمي 
كما  اللجئني.  لبيانات  الرئيس  املصدر  يشكل  اخلدمات، 
اللجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أن 
التي  املتقدمة  البلدان  من  بلًدا   27 لعدد  تقديرات  تقدم 
الغرض. وهذه  ليس لديها سجلت معدة خصيًصا لهذا 
حق  بطالبي  االعتراف  معدالت  على  مبنية  التقديرات 
اللجوء السياسي وحق احلصول على اجلنسية على مدار 
وضوًحا  األكثر  والتحديات  أعوام.  عشرة  من  زمنية  فترة 
التي تصاحب هذا األسلوب في التقدير تُعزى إلى االفتراض 
السياسي  اللجوء  حق  طالبي  جميع  بأن  الضمني 
احلد  بني  التوفيق  وإلى  بالفعل الجئني،  بهم هم  املعترف 
ال  صحيح،  األمر  وهذا  سنوات.  عشر  يبلغ  الذي  الفاصل 
يحتاج  حيث  “التقليدية”،  الوافدة  الهجرة  لبلدان  سيما 
املهاجرون، مبا فيهم اللجئني، مدة ال تقل عن عشرة أعوام 
رصد  مبركز  اسُتعني  وقد  املواطنة.  حق  على  للحصول 
األشخاص  عن  البيانات  إلعداد   )2009a( داخلًيا  النازحني 
النازحني داخلًيا، التي ُصنّفت من مصادر مختلفة، مبا فيها 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وتقديرات 
اللجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  من 
األشخاص  تتّبع  لصعوبة  ونظرًا  الوطنية.  واحلكومات 
النازحني داخلًيا، ترتبط التقديرات بدرجات عالية من عدم 

اليقني، ومن ثم يجب توخي احلذر في تفسيرها.
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اللجـوء السياسي يشير إلى احلماية املمنوحة من دولٍة ما 
على أراضيها، لألفراد أو اجملموعات الذين فروا من دول أخرى 

خشية االضطهاد أو اخلطر الشديد.

طالبو حق اللجوء السياسي هم األفراد أو اجملموعات الذين 
غير  أخرى  بلدان  إلى  السياسي  اللجوء  بطلب  تقدموا 
بلدانهم. ويظل الشخص املتقدم بالطلب محتفًظا بوضع 
البت في  أو  النظر  إلى حني  السياسي  اللجوء  طالب حق 

طلبه.

نسبة األطفال املعالني وهي عدد السكان دون سن 15 عاًما، 
الفئة  ويُعبر عنها في شكل نسبة من عدد السكان من 

العمرية العاملة )من 64-15 عاًما(   

الذي  البشري  التحرك  عن  تعبر  بالصراع  مستحثة  حـركة 
يترتب عليه تغيير مكان اإلقامة املعتاد نتيجًة للصراعات 
والتي  االندالع،  وشيكة  أو  الدائرة  العنيفة،  أو  املسلحة 

تهدد حياة البشر أو سبل عيشهم.

متوسط التغيير السنوي في دليل أسعار االستهلك يعكس 
العادي  للمستهلك  بالنسبة  التكلفة  في  التغييرات 

لشراء مجموعة من السلع واخلدمات النمطية أو الثابتة.

بلد املنشأ يشير إلى البلد الذي يتحرك منه املهاجر الدولي 
إلى بلد آخر بغرض االستقرار بصفة مؤقتة أو دائمة.

بلد املقصـد يشير إلى البلد الذي يتحرك إليه املهاجر الدولي 
من بلد آخر بغرض االستقرار بصفة مؤقتة أو دائمة.

الشرائية  القوة  بتعادل  )مقوًما  املكتسب  الدخل  تقدير 
أجر  نسبة  أساس  على  يُستخلص  األمريكي(  بالدوالر 
النساء عن األنشطة غير الزراعية إلى أجر الرجال عن نفس 
األنشطة، وحصص اإلناث والذكور من السكان الناشطني 
اقتصاديًا، وإجمالي عدد السكان من اإلناث والذكور، والناجت 
احمللي اإلجمالي )باستخدام تعادل القوة الشرائية بالدوالر 
األمريكي؛ انظر تعادل القوة الشرائية(. ويستخدم الدخل 
املرتبطة  التنمية  دليل  حساب  في  التقديري  املكتسب 
بالنوع، ومقياس التمكني اجلنساني. للطلع على مزيد من 
http://hdr. املوقع  زيارة  يرجى  التقدير  التفاصيل حول هذا 

 undp.org/en/ technicalnote1.pdf

الذكور  دخل  إلى  لإلناث  التقديري  املكتسب  الدخل  نسبة 
إلى  لإلناث  التقديري  املكتسب  الدخل  نسبة  إلى  تشير 
الدخل  انظر  للذكور.  التقديري  املكتسب  الدخل  نسبة 
املكتسب التقديري )مقوًما بتعادل القوة الشرائية بالدوالر 

األمريكي(.

)أو القوى العاملة( يشير إلى  السكان الناشطون اقتصاديًا 
فوقها،  وما  عشرة  اخلامسة  سن  في  األشخاص  جميع 
ال  أو  يعملون  إما  مرجعية معينة،  فترة  أثناء  كانوا،  الذين 
يعملون في وظيفة معينة، ولكنهم يسعون سعًيا نشًطا 

للحصول على عمل. انظر القوى العاملة

الواحد في املرحلة االبتدائية  التعليم للتلميذ  اإلنفاق على 
االبتدائي،  التعليم  على  احلالي  العام  اإلنفاق  إلى  يشير 
مقوًما بتعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي، باألسعار 

عدد  إجمالي  على  تقسيمه  بعد   ،2005 لعام  الثابتة 
التلميذ امللتحقني باملرحلة االبتدائية.

إنفاق  إجمالي  من  نسبة  باعتباره  التعليم  على  اإلنفاق 
قطاع  على  العام  اإلنفاق  إجمالي  إلى  يشير  احلكومة 
اإلنفاق  إجمالي  من  نسبة  عنه في شكل  ويُعبَّر  التعليم 

العام من جانب احلكومة بكافة مستوياتها.

دليل التعليم هو أحد األدلة الثلثة التي ينبني عليها دليل 
اإلملام  معدل  أساس  على  قائم  وهو  البشرية،  التنمية 
االلتحاق  نسب  ومجموع  البالغني،  بني  والكتابة  بالقراءة 
العالي.  والتعليم  والثانوية  االبتدائية  باملدارس  اإلجمالية 
ونسبة  البالغني،  بني  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  انظر معدل 
باملدارس  اإلجمالية  االلتحاق  نسب  ومجموع  االلتحاق، 

االبتدائية والثانوية والتعليم العالي.

مرحلة  إلى  التعليم  ملراحل  تصنيف  هو  التعليم  مراحل 
التعليم  ومرحلة  )املرحلة “صفر”(،  االبتدائي  قبل  التعليم 
االبتدائي )املرحلة “1”(، ومرحلة التعليم الثانوي )املرحلتان 
 ،)”4“ )املرحلة  الثانوي  التعليم  بعد  ما  ومرحلة  و”3”(،   ”2“
ومرحلة التعليم العالي )املرحلتان “5” و”6”( وفًقا للتصنيف 

الدولي املوحد للتعليم. 

املستوى التعليمي يشير إلى نسبة توزيع عدد السكان من 
فئة عمرية معينة وفًقا ألعلى مستوى تعليمي أو مرحلة 
التي  التعليم  مراحل  إلى  استنادًا  اسُتكملت،  تعليمية 
في  وتصنّف  للتعليم،  املوحد  الدولي  التصنيف  رفها  عَّ
و”6”(،   ”5“ )املستويان  العالي  التعليم  مستوى  إلى  املعتاد 
و”4”(،  و”3”   ”2“ )املستويات  املتوسط  التعليم  ومستوى 
ومستوى التعليم املنخفض )أقل من مستوى “2”(. وحُتسب 
هذه النسبة بالتعبير عن عدد األشخاص من فئة عمرية 
معينة، الذين وصلوا إلى أعلى مستوى تعليمي محدد، في 
شكل نسبة من إجمالي السكان الذي يندرجون حتت نفس 

الفئة العمرية.

املهاجر النازح هو الفرد املنتمي إلى بلد من بلدان املنشأ )أو 
بلد املولد( الذي غّير بلد إقامته املعتاد، لإلقامة في بلٍد آخر.

معدل الهجرة النازحة يشير إلى حصيلة املهاجرين النازحني 
من بلٍد ما في نقطة زمنية محددة، ويُعبر عنها في شكل 
املنشأ  بلد  في  املقيمني  السكان  عدد  من مجموع  نسبة 

وعدد السكان املهاجرين النازحني منه.

االبتدائي  بالتعليم  لللتحاق  اإلجمالية  النسب  مجموع 
مبراحل  امللتحقني  الطلب  عدد  وهو  والعالي  والثانوي 
سنهم،  كانت  ما  أيا  والعالي،  والثانوي  االبتدائي  التعليم 
ويعبر عنه في شكل نسبة من عدد السكان املندرجني حتت 
)ارجع  الثلث  فئة العمر املدرسي االفتراضي لتلك املراحل 

إلى مراحل التعليم(.

معدل اخلصوبة اإلجمالي يشير إلى عدد األطفال املفترض أن 
تنجبهم كل امرأة إذا قُّدر لها أن تعيش حتى نهاية سنوات 
مرحلة  كل  في  أطفاالً  ستنجب  كانت  وإذا  خصوبتها، 
بعمر  املرتبطة  السائدة  اخلصوبة  ملعدالت  وفًقا  عمرية 

تعـريف
املصطـلحـات واملؤشــرات اإلحصـائيـــة
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معني، في سنة أو فترة معينة، في بلد أو إقليم أو منطقة 
جغرافية معينة.

إلى  يشير  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفقات  صافي 
اكتساب  إلى  تهدف  التي  االستثمارات  تدفقات  صافي 
املانحة  األسهم  أكثر من  أو   10%( اإلدارة  دائمة في  حصة 
في  تعمل  منشأة  في  اإلدارة(  مجلس  في  التصويت  حلق 
مجال اقتصادي، بخلف مجال عمل املستثمر. وهو إجمالي 
حصص رأس املال، وإعادة استثمار األرباح، وغيرها من رؤوس 

األموال الطويلة والقصيرة األجل.

الناجت احمللي اإلجمالي يعبر عن إجمالي القيمة املضافة إلى 
باإلضافة  املقيمني،  املنتجني  يولدها جميع  التي  االقتصاد 
إلى أية ضرائب غير مدرجة على املنتجات في تقييم الناجت 
)مطروًحا منه الدعم(. ويحسب الناجت احمللي اإلجمالي بدون 
استنزاف  أو  التقديرية،  الرأسمالية  األصول  إهلك  خصم 
صافي  املضافة”  “القيمة  ومتثل  الطبيعية.  املوارد  وتآكل 
املدخلت  وطرح  النواجت  كل  جمع  بعد  صناعة  ألية  الناجت 

الوسيطة.

حتويل  إلى  يشير  األمريكي(  )بالدوالر  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
باستخدام  األمريكي  الدوالر  إلى  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
متوسط سعر الصرف الرسمي الصادر عن صندوق النقد 
بق عامل حتويل بديل في حال وجود تفاوت كبير  الدولي. ويُطَّ
بني سعر الصرف الرسمي والسعر الفعلي املستخدم في 
التعاملت بالعملت األجنبية واملنتجات املتداولة. وللمزيد 

من التفاصيل انظر) الناجت احمللي اإلجمالي(.

دليل الناجت احمللي اإلجمالي هـو أحد األدلة الثلثة التي ينبني 
بناًء  الدليل  هذا  ويُحسب  البشرية.  التنمية  دليل  عليها 
القوة  بتعادل  )مقوًما  للفرد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  على 
الشرائية بالدوالر األمريكي(؛ انظر) تعادل القوة الشرائية(.

الشرائية  القوة  بتعادل  للفرد )مقوًما  الناجت احمللي اإلجمالي 
)مقوًما  اإلجمالي  احمللي  الناجت  هو  األمريكي(  بالدوالر 
على  مقسوًما  األمريكي(  بالدوالر  الشرائية  القوة  بتعادل 
التفاصيل  من  للمزيد  العام.  منتصف  في  السكان  عدد 
الشرائية،  القوة  وتعادل  اإلجمالي،  احمللي  انظر)الناجت 

وإجمالي عدد السكان(.

الناجت  هو  األمريكي(  )بالدوالر  للفرد  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
احمللي اإلجمالي للفرد بالدوالر األمريكي مقسوًما على عدد 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  انظر)  العام.  منتصف  في  السكان 

)بالدوالر األمريكي( وإجمالي عدد السكان(.

معدل النمو السنوي للناجت احمللي اإلجمالي للفرد يشير إلى 
معدل النمو السنوي بـ”طريقة املربعات الدنيا”، ويُحسب 
وفًقا  للفرد  اإلجمالي  احمللي  للناجت  الثابتة  القيمة  من 

لوحدات العملة احمللية.

يقيس  مركب  دليل  إلى  يشير  اجلنساني  التمكني  مقياس 
الثلثة  األساسية  األبعاد  في  اجلنسني  بني  املساواة  عدم 
القرارات،  وصنع  االقتصادية  املشاركة  وهي:  للتمكني 
على  والسيطرة  القرارات،  وصنع  السياسية  املشاركة 

املوارد االقتصادية.

دليل التنمية املرتبطة بالنوع هو دليل مركب يقيس متوسط 
اإلجناز في األبعاد األساسية الثلثة الواردة في دليل التنمية 
احلصول  وإمكانية  وصحية،  مديدة  حياة  وهي:  البشرية 
على املعرفة، ومستوى معيشة الئق، وهو معدل ليأخذ في 

االعتبار أوجه عدم املساواة بني اجلنسني.

)أو  الدخل  توزيع  في  االنحراف  قياس  إلى  يشير  جيني  دليل 
عن  ما،  بلٍد  في  املعيشية  واألسر  األفراد  بني  االستهلك( 
التوزيع العادل التام. ويحدد منحنى لورينز النسب املئوية 
ل عليه مقارنًة بالعدد  التراكمية إلجمالي الدخل املُتحصَّ
التراكمي للمستفيدين، بدًءا باألفراد أو األسر األكثر فقرًا. 
لورينز  منحنى  بني  الواقعة  املنطقة  جيني  دليل  ويقيس 
شكل  في  عنها  ويُعبَّر  التامة،  للمساواة  افتراضي  وخط 
نسبة من أقصى منطقة تقع حتت هذا اخلط. ومتثل قيمة 
الصفر املساواة التامة، فيما متثل قيمة مائة عدم املساواة 

املطلق.

الشرائية  القوة  بتعادل  )مقوًما  للفرد  الصحي  اإلنفاق 
بالدوالر األمريكي( يشير إلى اإلنفاق العام على الصحة من 
القوة  بتعادل  مقوًما   ( بكافة مستوياتها  احلكومة  جانب 
السكان  عدد  على  مقسوًما  األمريكي(  بالدوالر  الشرائية 
في منتصف العام. ويشمل اإلنفاق الصحي توفير اخلدمات 
األسرة  تنظيم  وأنشطة  والعلجية(،  )الوقائية  الصحية 
الصحية،  لألغراض  الطارئة  واملعونات  التغذية  وأنشطة 

ولكنه ال يشمل توفير املياه والصرف الصحي.

نفقات  إجمالي  من  نسبة  باعتباره  العام  الصحي  اإلنفاق 
الصحة من جانب  على  العام  اإلنفاق  إلى  يشير  احلكومة 
ويُعبَّر عنه في شكل نسبة  بكافة مستوياتها،  احلكومة 

من إجمالي نفقات احلكومة.

الوالدة يشير إلى متوسط عدد  املتوقع عند  العمر الصحي 
“متمتع  وهو  الشخص  يعيشها  أن  يتوقع  التي  السنوات 
بكامل صحته”، مع األخذ في االعتبار عدد السنوات التي 
لم يتمتع فيها بكامل صحته بسبب املرض أو اإلصابة أو 

كليهما.

متوسط  يقيس  مركب  دليل  وهو  البشرية  التنمية  دليل 
اإلجناز في األبعاد األساسية الثلثة للتنمية البشرية وهي: 
املعرفة،  على  احلصول  وإمكانية  وصحية،  مديدة  حياة 

ومستوى معيشة الئق.

أوجه  يقيس  مركب  دليل  وهو   )HPI-1( البشري  الفقر  دليل 
التنمية  لدليل  الثلثة  األساسية  األبعاد  في  احلرمان 
احلصول  وإمكانية  وصحية،  مديدة  حياة  وهي:  البشرية 

على املعرفة، ومستوى معيشة الئق.

دليل الفقر البشري )HPI-1(  للبلدان التابعة ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية وهو دليل مركب يقيس أوجه احلرمان 
في األبعاد األساسية الثلثة لدليل التنمية البشرية وهي: 
املعرفة،  على  احلصول  وإمكانية  وصحية،  مديدة  حياة 

ومستوى معيشة الئق، فضًل عن اإلقصاء االجتماعي.

معدل األمية بني الكبار يُحسب بطرح العدد 100 من معدل 
اإلملام  معدل  انظر  الكبار.  بني  والكتابة  بالقراءة  اإلملام 

بالقراءة والكتابة بني الكبار.

املهاجر الوافد يشير إلى الفرد املقيم في بلد مضيف معني 
)بلد املقصد( غير بلده األصلي ) بلد املولد(.

حصص الدخل أو اإلنفاق تشير إلى حصص الدخل أو اإلنفاق 
السكان،  من  فرعية  جملموعات  املستحقة  )االستهلك( 
استنادًا إلى الدراسات االستقصائية الوطنية التي أُجريت 
على األسر املعيشية على مدار عدة أعوام. وتوضح نتائج 
االستهلك  أو  اإلنفاق  حول  االستقصائية  الدراسات 
مستويات من عدم املساواة بني الفقراء واألغنياء أقل من 
الدخل،  عن  االستقصائية  الدراسات  قدمتها  التي  تلك 
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حيث يستهلك الفقراء بوجه عام حصة أكبر من دخلهم. 
استقصائية  دراسات  من  مستمدة  البيانات  ألن  ونظرًا 
ينبغي  وتستخدم منهجيات مختلفة،  أعوام  تغطي عدة 

توخي احلذر عند عقد مقارنات بني البلدان.

سكان يعيشون حتت خط فقر الدخل تشير إلى نسبة من 
السكان الذين يعيشون حتت اخلط احملدد للفقر، كما يلي:

 1,25 دوالراً في اليوم ودوالران في اليوم- وفًقا ألسعار عام 	•
2005 الدولية املعدلة وفًقا لتعادل القوة الشرائية.

تراه 	• حسبما  ما  لبلٍد  مناسًبا  الوطني  الفقر  خط  يُعتبر 
تقديرات  على  املبنية  الوطنية  التقديرات  وهو  سلطاته. 
عدد  من  ترجيحًيا  احتسابًا  احملتسبة  الفرعية  اجملموعات 
األسر  حول  االستقصائية  الدراسات  عن  الواردة  السكان، 

املعيشية.

%50 من متوسط الدخل – %50 من متوسط دخل األسرة 	•
املعيشية املعدل واملتاح لإلنفاق.

داخل حدود  البشري  التحرك  إلى  الداخلية تشير  الهجـرة   
أو  املقاطعة  أو  اإلقليم   حدود  عبر  عادةً  وتُقاس  ما،  بلٍد 

البلدية، مما يؤدي إلى تغيير محل اإلقامة املعتاد.

األشخاص النازحون داخلًيا يشير إلى األفراد أو اجملموعات التي 
من  إقامتها خاصًة  أماكن  أو  منازلها  مغادرة  على  أُجبرت 
أجل جتنب آثار الصراع املسلح أو أوضاع العنف املتفشية، أو 
انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو البشرية، 

أو نتيجة لذلك، والذين لم يتخطوا احلدود الدولية.

احلدود  عبر  البشري  التحرك  إلى  تشير  الدولية  الهجـرة 
الدولية والذي ينجم عنه تغيير في بلد اإلقامة املعتادة.

املهاجرون الدوليون باعتبارهم نسبة من السكان تشير إلى 
العدد التقديري للمهاجرين الدوليني ويعبر عنه في شكل 

نسبة من إجمالي عدد السكان.

معدل التحرك الدولي يشير إلى إجمالي حصيلة املهاجرين 
ويُعبر  منه،  النازحني  واملهاجرين  محدد  بلد  إلى  الوافدين 
عنها في شكل نسبة من مجموع السكان املقيمني في 

هذا البلد والسكان النازحني منه.

)مبا  املوظفني  األشخاص  جميع  إلى  تشير  العاملة  القوى 
خلل  وكانوا،  معينًة  سنًا  جتاوزوا  الذين  األشخاص  فيهم 
الفترة املرجعية، يعملون في وظيفة بأجر، سواء كانوا قيد 
العمل أو يعملون حلسابهم اخلاص أو يعملون في وظيفة 
العاطلني  العمل( واألشخاص  معينة ولكنهم ليسو قيد 
وكانوا،  معينًة  سنًا  جتاوزوا  الذين  األشخاص  فيهم  )مبا 
الفترة املرجعية، بدون عمل ولكنهم على استعداد  خلل 
للعمل ويبحثون جديًا عن عمل(. انظر )السكان الناشطون 

اقتصاديًا(.

معدل مشاركة القوى العاملة وهو مقياس لنسبة سكان 
سوق  في  املشاركني  العاملة،  العمرية  الفئة  من  ما،  بلد 
بالبحث  أو  بالعمل  إما  نشطة،  مشاركة  العاملة  القوى 
القوى  في  األشخاص  عدد  عن  بالتعبير  وحتسب  اجلدي. 
الفئة  من  السكان  عدد  من  نسبة  شكل  في  العاملة 
العمرية العاملة، ويقصد بهم السكان الذين جتاوزوا سن 
التقرير(.  هذا  في  ملا هو مستخدم  )وفًقا  اخلامسة عشرة 

انظر) القوى العاملة والسكان الناشطون اقتصاديًا(.

املشرِّعات وكبار املسؤوالت واملديرات يشير إلى حصة النساء 
رفة وفًقا للتصنيف الدولي املوحد  من شغل املناصب املعَّ

للمهن )ISCO-88(، وتشمل املشرعني وكبار املسؤولني في 
احلكومة، وقادة ورؤساء القرى التقليديني، وكبار املسؤولني 
الشركات،  ومديري  اخلاصة،  املصلحة  ذات  املنظمات  في 
وأعضاء مجلس اإلدارة والرؤساء التنفيذيني، ومديري أقسام 
اإلدارية  واملناصب  األقسام  من  وغيرها  والعمليات،  اإلنتاج 

العامة.

العمر املتوقع عند الوالدة يشير إلى عدد السنوات املتوقع أن 
السائدة  األمناط  ظلت  إذا  حديثًا،  املولود  الطفل  يعيشها 
عند الوالدة املرتبطة مبعدالت الوفيات لفئة عمرية معينة، 

على ما هي عليه طوال حياة الطفل.

دليل العمر املتوقع يشير إلى أحد األدلة الثلثة التي ينبني 
عليها دليل التنمية البشرية.

نسبة  إلى  يشير  الكبار  بني  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدل 
عدد البالغني من سن 15 عاًما وما فوقها، امللمني بالقراءة 
السكان  عدد  من  نسبة  شكل  في  عنه  ويعبر  والكتابة، 
لنفس الفئة العمرية )العدد اإلجمالي أو عدد السكان من 
أحد اجلنسني( في بلد أو إقليم معني أو منطقة جغرافية 
معينة، وفي نقطة زمنية محددة عادةً ما تكون منتصف 
بالقراءة  ملًما  الشخص  ـد  يُعَّ إحصائية  وألغراض  العام. 
من  يكتبه  أو  يقرؤه  ما  فهم  بإمكانه  كان  إذا  والكتابة 

تعبيرات بسيطة عن حياته اليومية.

اخلاصة  التوقعات  إلى  يشير  املتوسط  املتغير  توقعات 
لألمم  التابعة  السكان  شعبة  بها  تقوم  التي  بالسكان 
ومعدل  املتوسطة،  اخلصوبة  مسار  بافتراض  املتحدة 
الوفيات الطبيعية، والهجرة الدولية العادية. وينطوي كل 
اخلصوبة  مستويات  في  املتوقعة  االجتاهات  على  افتراض 
والوفيات وصافي الهجرة بناًء على اخلصائص الدميوغرافية 
من  مجموعة  أو  بلد  بكل  املتصلة  والسياسات  احملددة 
فيروس  أثر  التوقع  يتضمن  ذلك،  على  باإلضافة  البلدان. 
لديها  التي  البلدان  في  وذلك  البشرية،  املناعة  نقص 
شعبة  تنشر  كما  الوباء.  بهذا  مرتفعة  إصابة  معدالت 
املنخفض  املتغير  توقعات  املتحدة  لألمم  التابعة  السكان 
http:// املوقع  زيارة  الرجاء  املعلومات  من  للمزيد  واملرتفع. 

esa.un.org/unpp/assumptions.html

املهاجـر هو الفرد الذي غّير محل إقامته املعتاد، إما بالعبور 
ألحد احلدود الدولية أو بالتحرك إلى منطقة أو مقاطعة أو 

بلدية أخرى داخل بلد املنشأ الذي ينتمي إليه.

إلى  يشير  املهاجرين  حصيلة  في  السنوي  النمو  معدل 
املتوسط التقديري ملعدل النمو األُّسي حلصيلة املهاجرين 
في  عنه  ويُعبر  إليها،  مشار  فترة  كل  مدار  على  الدوليني 

شكل نسبة مئوية.

إلى  يشير  السكان  من  باعتبارها حصة  املهاجرين  حصيلة 
العدد التقديري للمهاجرين الدوليني ويعبر عنه في شكل 

نسبة من إجمالي عدد السكان.

إلى احتمال  معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة يشير 
سن  إكمال  وعند  الوالدة  بني  ما  الفترة  في  األطفال  وفاة 

اخلامسة، ويحسب املعدل لكل 1,000 مولود حي.

)أو  منو  نسبة  إلى  يشير  الطبيعية  للزيادة  السنوي  املعدل 
املواليد  إلى نسبة  يُحدد استنادًا  الذي  انخفاض( السكان 

والوفيات فقط دون غيرهما.

عدد  إجمالي  إلى  يشير  الدولية  الهجرة  صافي  معدل 
املهاجرين الوافدين إلى بلٍد ما مطروًحا منه عدد املهاجرين 
على  مقسوًما  زمنية،  فترة  مدى  على  منه  النازحني 
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املستقِبل  البلد  سكان  عاشها  التي  الشخص/السنني 
على مدار تلك الفترة الزمنية. ويُعبر عنها في شكل صافي 
عدد املهاجرين لكل 1,000 من السكان أو في شكل نسبة 

مئوية.

مدفوعات  إلى  يشير  الرسمية  اإلمنائية  املساعدة  صافي 
القروض التي توزع بناًء على شروط امتيازية )صافي سداد 
أصل الدين(، واملنح التي تقدمها الوكاالت الرسمية ألعضاء 
األطراف،  املتعددة  واملؤسسات  اإلمنائية،  املساعدة  جلنة 
والبلدان غير األعضاء في اللجنة اإلمنائية الرسمية، وذلك 
البلدان  في  والرفاهية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  أجل  من 
املساعدة  جلنة  قائمة  من  األول  اجلزء  في  الواردة  واألقاليم 
اإلمنائية ملتلقي املعونات. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة 

 .www.oecd.org/dac/stats/daclist املوقع

املساعدة اإلمنائية الرسمية اخملصصة للخدمات االجتماعية 
للبنية  اخملصصة  املعونة  أموال  إلى  تشير  األساسية 
التحتية واخلدمات االجتماعية )مبا فيها الصحة والتعليم 
وغيرها  املدني  واجملتمع  واحلكومة  الصحي  والصرف  واملياه 
من  نسبة  شكل  في  عنها  ويعبر  األخرى(،  اخلدمات  من 

إجمالي املساعدة اإلمنائية الرسمية.

نسبة كبار السن املعالني تشير إلى السكان الذين يبلغون 
ويعبر عنها في شكل نسبة من عدد   ، وما فوق  65 عاًما 

السكان من الفئة العمرية العاملة )من 64-15 عاًما(.

معدل  متوسط  إلى  يشير  للسكان  السنوي  النمو  معدل 
إليها.  املشار  الفترة  عن  للسكان  األُّسي  السنوي  النمو 

انظر )إجمالي عدد السكان( 

للسكان  الفعلي  العدد  إلى  يشير  السكان  عدد  إجمالي 
متوز/  1 اعتبارًا من  إقليم،  أو  أو منطقة  بلد  في  املوجودين 

السكان  عدد  ويتضمن  إليها.  املشار  السنة  من  يوليو 
الفعلي أولئك املوجودين عادةً، مبا فيهم الزائرون، في البلد 
املوجودين  غير  املقيمني  يشمل  وال  اإلقليم،  أو  املنطقة  أو 

بصفة مؤقتة.

للسكان  الفعلي  العدد  إلى  يشير  احلضرية  املناطق  سكان 
الذين يعيشون في املناطق التي ُصنَّفت على أنها حضرية 
وفًقا للمعايير املستخدمة في كل منطقة أو بلد. وتشير 
البيانات إلى 1 متوز/يوليو من السنة احملددة. انظر) إجمالي 

عدد السكان(.

تعادل القوة الشرائية يشير إلى سعر الصرف الذي يأخذ في 
مقارنات  يتيح عقد  مما  البلدان،  بني  األسعار  فروق  االعتبار 
حلجم اإلنتاج والدخول بني الدول. وباستخدام تعادل القوة 
الشرائية بالدوالر األمريكي )كما هو احلال في هذا التقرير(، 
احمللي  االقتصاد  في  شرائية  بقوة  األمريكي  الدوالر  يتمتع 

تعادل دوالرًا واحًدا في الواليات املتحدة األمريكية.

حتى  احلياة  قيد  على  البقاء  بعدم  الوالدة  عند  االحتمال 
بقاء  احتمالية  100 من  العدد  سن معينة يُحسب بطرح 
شكل  في  عنها  )يُعبر  احلياة  قيد  على  معينة  مجموعة 
نسبة مئوية( حتى بلوغ سن معينة. انظر االحتمال عند 

الوالدة لبلوغ سن معينة.

احتمال  إلى  يشير  معينة  لبلوغ سن  الوالدة  عند  االحتمال 
لألمناط  إذا خضع  معينًة  الوالدة سنًا  الطفل حديث  بلوغ 
بسن  املرتبطة  احلياة  قيد  على  البقاء  ملعدالت  السائدة 

معينة، ويُعبر عنها في شكل نسبة مئوية.

من  النساء  حصة  إلى  تشير  الفنيات  والعاملت  املهنيات 
للمهن  املوحد  الدولي  للتصنيف  وفًقا  َّفة  املُعر املناصب 

املساعدين(  املهنيني  املهنيني)أو  تشمل  التي   ،)ISCO-88(
في الفيزياء والرياضيات والهندسة وعلوم األحياء والصحة 

واملدرسني وغيرهم من املهنيني واملهنيني املساعدين.

فروا  الذين  األشخاص  مجموعات  أو  األفراد  هم  اللجئون 
من بلد املنشأ نتيجة خلوف مبرر من التعرض للضطهاد، 
اآلراء  أو  اجلنسية  بسبب  أو  دينية  أو  عنصرية  ألسباب 
معينة،  اجتماعية  مجموعة  في  العضوية  أو  السياسية 

والذين ال ميكنهم أو ال يرغبون في العودة إلى بلدهم.

التي  املادية  واملوارد  الدخول  إلى  تشير  املالية  التحويلت 
يحولها ااملهاجرون أو اللجئون الدوليون إلى متلقني في بلد 

املنشأ أو البلد الذي كانوا يقيمون فيه من قبل.

مقاعد اجملالس النيابية التي تشغلها النساء تشير إلى عدد 
املقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب أو العموم 

أو مجلس الشيوخ أو اللوردات، وفًقا ملا هو مناسب.

عدد  إجمالي  إلى  يشير  العالي  التعليم  هجرة  معدل 
أكبر  أو  عاًما   15 يبلغون  والذين  معني،  بلد  من  املهاجرين 
وحاصلني على تعليم عاٍل. ويعبر عنه في شكل نسبة من 
مجموع األشخاص في نفس العمر احلاصلني على تعليم 
عاٍل في بلد املنشأ وعدد السكان املهاجرين النازحني الذي 

حصلوا على تعليم عاٍل.

التصديق على املعاهدات من أجل تفعيل أي معاهدة دولية، 
ينبغي أن يصدق عليها البلد، وغالًبا ما يتم ذلك بإقرار من 
على  للتصديق  الضمني  واملعنى  التشريعية.  السلطة 
إليه  يشار  كما  االهتمام  عن  تعبير  مجرد  ليس  املعاهدة 
املعاهدة  مبادئ  حتويل  أيًضا  بل  عليها،  التوقيع  حالة  في 

والتزاماتها إلى قوانني وطنية.

الذين  األشخاص  جميع  إلى  تشير  العمل  عن  العاطلون 
ال  أو  بأجر  وظيفة  في  يعملون  وال  معينًة  سنًا  جتاوزوا 
يعملون حلسابهم اخلاص، ولكنهم على استعداد للعمل 
ولم يتخذوا خطوات محددة للبحث عن وظيفة بأجر أو عن 

عمل حلسابهم اخلاص.

الذين  األشخاص  إلى  يشير  األمـد  طويلة  البطالة  معدل 
 12 عن  تقل  ال  لفترة  عمل  بل  وظلوا  معيُنة  سنًا  جتاوزوا 
العاملة  القوى  من  نسبة  في شكل  عنهم  ويُعبر  شهرًا، 
العمل  عن  العاطلون  انظر)  العاطلون(.  زائد  )املوظفون 

والقوى العاملة(.

معدل البطالة يشير إلى العاطلني عن العمل ويعبر عنهم 
زائد  )املوظفون  العاملة  القوى  من  نسبة  شكل  في 

العاطلون(. انظر) العاطلون عن العمل والقوى العاملة(.

محسنة  مياه  مصادر  يستخدمون  ال  الذين  السكان  عدد 
الذين  السكان  نسبة  من   100 العدد  بطرح  يحسب 
املياه  مصادر  وتشمل  محسنة.  مياه  مصادر  يستخدمون 
العامة،  املياه  ومواسير  املنزلية،  املياه  توصيلت  احملسنة 
والينابيع  احملمية،  احملفورة  واآلبار  احملفورة،  املياه  وشقوق 

احملمية، وجتمعات مياه األمطار.

تشمل  وزاري  مستوى  في  حكومية  مناصب  يشغلن  نساء 
مناصب نائبات رؤساء الوزراء والوزراء. كما يتضمن مناصب 
تنفيذية.  وزارية  مناصب  يشغلن  كن  إذا  الوزارات  رئيسات 
أو  األقسام  ورئيسات  الرؤساء  نائبات  مناصب  عن  فضًل 
الوكاالت على املستوى الوزاري إذا كن ميارسن وظيفة وزارية 

في هيكل احلكومة. 
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فئات التنمية البشرية 

تنمية بشرية مرتفعة حًدا 
دليل التنمية البشرية ) 0.900( وما 

فوقه
أندورا

أستراليا
النمسا
بربادوس
بلجيكا

بروني دار السلم
كندا

قبرص
اجلمهورية التشيكية

الدامنرك
فنلندا
فرنسا
أملانيا

اليونان
هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص( 

آيسلندا
آيرلندا

إسرائيل
إيطاليا
اليابان

جمهورية كوريا 
الكويت

ليختنشتاين
لكسمبرغ

مالطة
هولندا

نيوزيلندا
النرويج

البرتغال
قطر

سنغافورة
سلوفينيا

أسبانيا
السويد

سويسرا
اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية 

الواليات املتحدة األمريكية 
)38 بلًدا أو منطقة(

تنمية بشرية مرتفعة
دليل التنمية البشرية  )0.800 - 

)0.899
ألبانيا

أنتيغوا وبربودا
األرجنتني

جزر البهاما
البحرين
بيلروس

البوسنة والهرسك

جزر القمر
الكونغو
جيبوتي

جمهورية الدومينيكان
مصر

السلفادور
غينيا االستوائية

فيجي
غابون

جورجيا
غانا

غواتيماال
غيانا

هايتي
هندوراس

الهند
إندونيسيا

إيران )جمهورية - اإلسلمية(
جامايكا

األردن
كينيا

قيرغيزستان
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

ليسوتو
مدغشقر

ملديف
موريتانيا
مولدوفا
منغوليا

املغرب
ميامنار

ناميبيا
نيبال

نيكاراغوا
نيجيريا

األراضي الفلسطينية احملتلة
باكستان

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي
الفلبني

سانت فنسنت وجزر غرينادين
ساموا

سان تومي وبرينسيبي
جزر سليمان

جنوب أفريقيا
سري النكا

السودان
سورينام

سوازيلند
اجلمهورية العربية السورية

طاجيكستان
جمهورية تنزانيا املتحدة

تايلند
تونغا
تونس

تركمانستان
أوغندا

البرازيل
بلغاريا
شيلي

كولومبيا
كوستاريكا

كرواتيا
كوبا

دومينيكا
إكوادور

إستونيا
غرينادا

هنغاريا
كازاخستان

التفيا
لبنان

اجلماهيرية العربية الليبية
ليتوانيا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلفية 
السابقة

ماليزيا
موريشيوس

املكسيك
اجلبل األسود

عمان
بنما
بيرو

بولندا
رومانيا

االحتاد الروسي
سانت كيتس ونيفس

سانت لوسيا
اململكة العربية السعودية

صربيا
سيشيل

سلوفاكيا
ترينيداد وتوباغو

تركيا
أوروغواي

فنزويل )جمهورية - البوليفارية(
)45 بلًدا أو منطقة(

تنمية بشرية متوسطة
دليل التنمية البشرية ما بني    

)0.799 – 0.500(
اجلزائر
أنغوال

أرمينيا
أذربيجان

بنغلديش
بليز

بوتان
بوليفيا

بوتسوانا
كمبوديا

الكاميرون
الرأس األخضر

الصني

أوكرانيا
أوزبكستان

فانواتو
فييت نام

اليمن
)75 بلًدا أو منطقة(

تنمية بشرية منخفضة
دليل التنمية البشرية  ) 0.500( وما 

دونه
أفغانستان

بنن
بوركينا فاسو

بوروندي
جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد
جمهورية الكونغو الدميقراطية

كوت ديفوار
إريتريا
إثيوبيا
غامبيا
غينيا

غينيا - بيساو
ليبريا
ملوي
مالي

موزامبيق
النيجر

رواندا
السنغال
سيراليون

تيمور- ليشتي
توغو

زامبيا
)24 بلًدا أو منطقة(
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السودان
سوازيلند

جمهورية تنزانيا املتحدة
توغو

تونس
أوغندا

الصحراء الغربية
زامبيا

زمبابوي
)56 بلًدا أو منمطقة(

أسيا
ألبانيا

أرمينيا
أذربيجان
البحرين

بنغلديش
بوتان

بروني دار السلم
كمبوديا

الصني
قبرص

جورجيا
هوجن كوجن، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(

الهند
إندونيسيا

إيران )جمهورية - اإلسلمية(
العراق

إسرائيل
اليابان
األردن

كازاخستان
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

جمهورية كوريا
الكويت

قيرغيزستان
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

لبنان
منطقة ماكاو الصينية اإلدارية

ماليزيا
ملديف

منغوليا
ميامنار
نيبال

األراضي الفلسطينية احملتلة
عمان

باكستان
الفلبني

قطر
اململكة العربية السعودية

سنغافورة
سري النكا

تصنيف البلدان حسب 

القارات

أفريقيا
اجلزائر
أنغوال

بنن
بوتسوانا

بوركينا فاسو
بوروندي

الكاميرون
الرأس األخضر

جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد

جزر القمر
الكونغو

جمهورية الكونغو الدميقراطية
كوت ديفوار

جيبوتي
مصر

غينيا االستوائية
إريتريا
إثيوبيا
غابون

غامبيا
غانا

غينيا
غينيا - بيساو

كينيا
ليسوتو

ليبريا
اجلماهيرية العربية الليبية

مدغشقر
ملوي
مالي

موريتانيا
موريشيوس

املغرب
موزامبيق

ناميبيا
النيجر

نيجيريا
ريونيون

رواندا
سانت هيلينا

سان تومي وبرينسيبي
السنغال
سيشيل

سيراليون
الصومال

جنوب أفريقيا

اجلمهورية العربية السورية
أقليم تايوان الصيني

طاجيكستان
تايلند

تيمور- ليشتي
تركيا

تركمانستان
اإلمارات العربية املتحدة

أوزبكستان
فييت نام

اليمن
)51 بلًدا أو منطقة(

أوروبا
ألبانيا
أندورا

النمسا
بيلروس
بلجيكا

البوسنة والهرسك
بلغاريا
كرواتيا

اجلمهورية التشيكية
الدامنرك
إستونيا
جزر فارو

فنلندا
فرنسا
أملانيا

جبرلتار
اليونان

الكرسي الرسولي
هنغاريا

آيسلندا
آيرلندا

جزيرة مان
إيطاليا

التفيا
ليختنشتاين

ليتوانيا
لكسمبرغ

جمهورية مقدونيا اليوغوسلفية 
السابقة

مالطة
 مولدوفا

موناكو
اجلبل األسود

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
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االحتاد الروسي
سان مارينو

صربيا
سلوفاكيا
سلوفينيا

أسبانيا
جزر سفالبارد يان ماين )النرويج(

السويد
سويسرا
أوكرانيا

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية 

)49 بلًدا أو منطقة(

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

أنتيغوا وبربودا
األرجنتني

جزر البهاما
بربادوس

بليز
بوليفيا
البرازيل
شيلي

كولومبيا
كوستاريكا

كوبا
دومينيكا

جمهورية الدومينيكان
إكوادور

السلفادور
غرينادا

غواتيماال
غيانا

هايتي
هندوراس
جامايكا

املكسيك
نيكاراغوا

بنما
باراغواي

بيرو
سانت كيتس ونيفس

سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين

سورينام
ترينيداد وتوباغو

أوروغواي
فنزويل )جمهورية - البوليفارية(

)33 بلًدا أو منطقة(

تصنيف البلدان وفًقا 
للمكاتب اإلقليمية 

لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي

الدول العربية
اجلزائر

البحرين
جيبوتي

مصر
العراق
األردن

الكويت
لبنان

اجلماهيرية العربية الليبية
املغرب

األراضي الفلسطينية احملتلة
عمان
قطر

اململكة العربية السعودية
الصومال
السودان

اجلمهورية العربية السورية
تونس

اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

)20 بلًدا أو منطقة(

أوروبا الشرقية والوسطى ورابطة 
الدول املستقلة

ألبانيا
أرمينيا

أذربيجان
بيلروس

البوسنة والهرسك
بلغاريا
كرواتيا
قبرص

اجلمهورية التشيكية
إستونيا
جورجيا
هنغاريا

كازاخستان
قيرغيزستان

التفيا
ليتوانيا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلفية 
السابقة

مالطة
 مولدوفا

أمريكا الشمالية
كندا

الواليات املتحدة األمريكية 
بلدان أو منطقتان

أوقيانوسيا
أستراليا

فيجي
كيريباس

جزر مارشال
ميكرونيزيا )واليات ــ املوحدة(

ناورو
نيوزيلندا

باالو
بابوا غينيا اجلديدة

ساموا
جزر سليمان

تونغا
توفالو
فانواتو

)14 بلًدا أو منطقة(
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بوليفيا
البرازيل
شيلي

كولومبيا
كوستاريكا

كوبا
دومينيكا

جمهورية الدومينيكان
إكوادور

السلفادور
غرينادا

غواتيماال
غيانا

هايتي
هندوراس
جامايكا

املكسيك
نيكاراغوا

بنما
باراغواي

بيرو
سانت كيتس ونيفس

سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين

سورينام
ترينيداد وتوباغو

أوروغواي
فنزويل )جمهورية - البوليفارية(

)33 بلًدا أو منطقة(

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
أنغوال

بنن
بوتسوانا

بوركينا فاسو
بوروندي

الكاميرون
الرأس األخضر

جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد

جزر القمر
الكونغو

جمهورية الكونغو الدميقراطية
كوت ديفوار

غينيا االستوائية
إريتريا
إثيوبيا
غابون

غامبيا
غانا

غينيا
غينيا - بيساو

اجلبل األسود
بولندا
رومانيا

االحتاد الروسي
صربيا

سلوفاكيا
سلوفينيا

طاجيكستان
تركيا

تركمانستان
أوكرانيا

أوزبكستان
)31 بلًدا أو منطقة(

شرق آسيا واحمليط الهادئ
بروني دار السلم

كمبوديا
الصني
فيجي

هونغ كونغ، الصني )اإلقليم اإلداري اخلاص(
إندونيسيا
كيريباس

جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
جمهورية كوريا 

جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
ماليزيا

جزر مارشال
ميكرونيزيا )واليات ــ املوحدة(

منغوليا
ميامنار

ناورو
باالو

بابوا غينيا اجلديدة
الفلبني
ساموا

سنغافورة
جزر سليمان

تايلند
تيمور- ليشتي

تونغا
توفالو
فانواتو

فييت نام
)28 بلًدا أو منطقة(

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

أنتيغوا وبربودا
األرجنتني

جزر البهاما
بربادوس

بليز

كينيا
ليسوتو

ليبريا
مدغشقر

ملوي
مالي

موريتانيا
موريشيوس

موزامبيق
ناميبيا
النيجر

نيجيريا
رواندا

سان تومي وبرينسيبي
السنغال
سيشيل

سيراليون
جنوب أفريقيا

سوازيلند
جمهورية تنزانيا املتحدة

توغو
أوغندا
زامبيا

زمبابوي
)45 بلًدا أو منطقة(

جنوب آسيا
أفغانستان
بنغلديش

بوتان
الهند

إيران )جمهورية - اإلسلمية(
ملديف

نيبال
باكستان

سري النكا
)9 بلدان أو مناطق(
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تقسيمات أخرى للبلدان

مجلس التعاون اخلليجي
البحرين
الكويت

عمان
قطر

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

)6 بلدان أو مناطق(

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أستراليا
النمسا
بلجيكا

كندا
اجلمهورية التشيكية

الدامنرك
فنلندا
فرنسا
أملانيا

اليونان
هنغاريا

آيسلندا
آيرلندا

إيطاليا
اليابان

جمهورية كوريا 
لكسمبرغ
املكسيك

هولندا
نيوزيلندا

النرويج
بولندا

البرتغال
سلوفاكيا

أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية 

الواليات املتحدة األمريكية 
)30 بلًدا أو منطقة(

)EU27( االحتاد األوروبي
النمسا
بلجيكا
بلغاريا
قبرص

اجلمهورية التشيكية
الدامنرك
إستونيا

فنلندا
فرنسا
أملانيا

اليونان
هنغاريا
آيرلندا

إيطاليا
التفيا

ليتوانيا
لكسمبرغ

مالطة
هولندا
بولندا

البرتغال
رومانيا

سلوفاكيا
سلوفينيا

أسبانيا
السويد

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية 

)27 بلًدا أو منطقة(




