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127 دليل القارئ

دليل القارئ

تقّدم اجلداول الإح�سائية الع�رشة الواردة يف التقرير 
البلدان  الب�رشية يف  التنمية  اأبعاد  اأبرز  ملحة عامة عن 
من  بالعديد  مقي�سة  البلدان،  وجمموعات  واملناطق 
الأدلة املركبة التي هي ح�سيلة  لتقديرات مكتب تقرير 
التنمية الب�رشية. وتت�سمن املالحظات الفنية من 1 اإىل 
4 تفا�سيل عن طرق ح�ساب الأدلة املركبة. والبيانات 
الواردة يف اجلداول هي البيانات التي توفرت ملكتب 
تقرير التنمية الب�رشية حتى 15 اأيار/مايو 2011 ما مل 

ي�رش اإىل خالف ذلك.
اأكرب عدد ممكن  ت�سمل  بيانات  وتت�سمن اجلداول 
 192 وعددها  املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  البلدان  من 
بلدًا، وكذلك بيانات عن هونغ كونغ التي هي منطقة 
املحتلة.  الفل�سطينية  الأر�س  وعن  ال�سني  يف  اإدارية 
وتتوقف تغطية البلدان بدليل التنمية الب�رشية على توفر 
البيانات عن هذه البلدان. اأما البلدان التي مل تتوفر عنها 
بيانات وافية، اأو بقيت �سحتها مو�سع �سك فا�ستثنيت 
من ح�سابات دليل التنمية الب�رشية حر�سًا على م�سداقية 

الإح�ساءات الواردة يف تقرير التنمية الب�رشية.
والبلدان واملناطق مدرجة يف اجلداول بالرتتيب 
 .2011 لعام  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�سب جمموعات 
اأما مفاتيح البلدان على الغالف الداخلي للتقرير فتبنّي 
دليل  وفق  ترتيبها  يقابله  الأبجدي  بالرتتيب  البلدان 

التنمية الب�رشية.
 وجميع املوؤ�رشات متوفرة على الإنرتنت بطرق 
http://hdr.:التايل املوقع  على  خمتلفة  عر�س 
باأداة  مزودة  وهي   .undp.org/en/statistics
ت�سمل خرائط  اإلكرتونية،  تفاعلية  للبحث، وبو�سائط 
العرو�س  بع�س  مع  الب�رشية  التنمية  اأدلة  جلميع 
اأي�سًا مواد و�سفية  الإنرتنت  املتحركة. وتتوفر على 
عن  فنية  وتفا�سيل  البلدان  عن  الوقائع  �سحف  مثل 
باللغة  متوفرة  املواد  وهذه  الأدلة.  ح�ساب  كيفية 

الإنكليزية وهي اأي�سًا متوفرة بالفرن�سية والإ�سبانية.

امل�شادر والتعاريف
مكتب تقرير التنمية الب�رشية هو م�ستخدم لالإح�ساءات 
عن  ال�سادرة  البيانات  على  يعتمد  لها.  منتجًا  ولي�س 

الوكالت الدولية ذات الخت�سا�س التي متلك املوارد 
الدولية وجتهيزها  البيانات  الالزمة جلمع  واخلربات 
توفر  عدم  حال  ويف  املحددة.  املوؤ�رشات  حول 
البيانات من امل�سادر الدولية املعهودة، ي�ستعني املكتب 

مب�سادر اأخرى ذات م�سداقية.
املوؤ�رشات  تعاريف  جدول  كل  اآخر  يف  وترد 
املدرجة  البيانات  جميع  منها  ا�ستقيت  التي  وامل�سادر 
يف  كاملة  امل�سادر  هذه  تفا�سيل  وترد  اجلدول.  يف 
املزيد  على  وللح�سول  الإح�سائية.  املراجع  قائمة 
ميكن  املوؤ�رشات،  عن  املف�سلة  الفنية  املعلومات  من 
التي  للوكالت  الإلكرتونية  املواقع  اإىل  الرجوع 
الو�سالت  عرب  الأ�سلية   الإح�ساءات  منها  ا�سُتمّدت 
http://hdr.undp.org/ التايل:  املوقع  املتاحة على 

.en/statistics

اأخرى  املقارنة بني فرتات زمنية واأعداد 
من التقرير

يف  البيانات  جمع  تتوىّل  التي  الدولية  الوكالت  تعمل 
بياناتها عامًا  �سل�سلة  اخت�سا�سها على حت�سني  جمالت 
تكون  لن  امل�ستمرة،  العملية  لهذه  ونتيجة  عام.  بعد 
التقرير، و�سمنها قيمة دليل  الواردة يف هذا  البيانات 
قابلة  الدليل  لهذا  البلدان وفقًا  الب�رشية وترتيب  التنمية 
الأعوام  تقارير  يف  وردت  التي  بالأرقام  للمقارنة 
ال�سابقة. ويبنّي اجلدول الإح�سائي 2 التطورات التي 
�سجلها دليل التنمية الب�رشية حم�سوبة على فرتات زمنية 
من خم�س �سنوات ممتدة من 1980 اإىل 2011 وذلك 

با�ستخدام بيانات معدة لهذا الغر�س.

الفوارق بني التقديرات الوطنية والدولية
على  الدولية  الوكالت  حتر�س  البيانات،  جمع  عند 
من�سقة  واإجراءات  موحدة  دولية  مبعايري  اللتزام 
البلدان.   بني  للمقارنة  قابلة  الوطنية  البيانات  جلعل 
ميكن  معنّي،  بلد  عن  البيانات  توفر  عدم  حال  ويف 
توفرت  تقديرات يف حال  الدولية  الوكالة  ت�سدر  اأن 
لديها املعلومات الالزمة لذلك. ويف بع�س احلالت، 
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البيانات  اأحدث  الدولية  البيانات  �سل�سلة  تت�سمن  ل  قد 
اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  العوامل  هذه  وجميع  الوطنية. 
والتقديرات  الوطنية  التقديرات  بني  كبرية  فوارق 

الدولية. 
هذه  الب�رشية  التنمية  تقرير  مكتب  يلحظ  وعندما 
الهيئات  ب�ساأنها  يراجع  اأن  على  يحر�س  الفوارق، 
الوطنية والدولية امل�سوؤولة عن جمع البيانات.  ويدعو 
الدولية  البيانات  نوعية  لتح�سني  با�ستمرار  املكتب 

ويدعم كل اجلهود التي ُتبذل لهذه الغاية. 

جمموعات البلدان واملجاميع الإح�شائية

للبلدان  العائدة  البيانات  اإىل  اإ�سافة  اجلداول  تت�سمن 
البلدان.   جمموعات  اإىل  عائدة  اإح�سائية  جماميع 
عدد  ح�سب  مرجحة  متو�سطات  هي  املجاميع  وهذه 
ال�سكان. ول يدرج املجموع العائد اإىل جمموعة بلدان 
املجموعة  بلدان  ن�سف  عن  بيانات  توفر  حال  يف  اإل 
على الأقل على اأن متثل هذه البيانات ثلثي عدد �سكان 
التي  البلدان  اإىل  املجاميع  تعود  ولذلك  املجموعة. 
تتوفر عنها بيانات فقط اإل يف حال الإ�سارة اإىل خالف 
ذلك. ويف بع�س احلالت تكون املجاميع من امل�سدر 
اإىل  ي�سار  متو�سطات مرجحة وعندئذ  ولي�س  الأ�سلي 

.T قيمتها باحلرف

الت�سنيف ح�سب التنمية الب�رشية
يف  الب�رشية  التنمية  م�ستوى  حيث  من  البلدان  توزع 
على  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة  ح�سب  اأرباع  اأربعة 
النحو التايل: الربع الأول للبلدان ذات التنمية الب�رشية 
التنمية  ذات  للبلدان  الثاين  والربع  جدًا،  املرتفعة 
التنمية  للبلدان ذات  الثالث  املرتفعة، والربع  الب�رشية 
الب�رشية املتو�سطة، والربع الرابع للبلدان ذات التنمية 
الب�رشية املنخف�سة. ومبا اأن التقرير ي�سمل 187 بلدًا، 
البلدان.  من  نف�سه  العدد  الأربع  املجموعات  ت�سم  ل 
التنمية  ذات  البلدان  جمموعات  من  كل  ت�سم  لذلك 
بلدًا،   47 واملتو�سطة  واملرتفعة  جدًا  املرتفعة  الب�رشية 
 46 املنخف�سة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  وجمموعة 

بلدًا.

جمموعات البلدان 
اإىل  ا�ستنادًا  مناطق  اإىل  العدد  هذا  يف  البلدان  توّزع 
للمناطق.   الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ت�سنيف 
البلدان  اأقل  مثل  اأخرى  جمموعات  التقرير  وي�سمل 
منوًا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية ح�سب ت�سنيف 
الأمم املتحدة. ويرد توزيع البلدان �سمن املناطق يف 

ملف املناطق.

مالحظات عن البلدان

وماكاو  كونغ  هونغ  ت�سمل  ل  ال�سني  عن  البيانات 
وت�سمل  ذلك.  اإىل  الإ�سارة  حال  يف  اإل  وتايوان 
البيانات عن ال�سودان تلك املتعّلقة باجلزء اجلنوبي من 
اأّنها  اإىل خالف ذلك، غري  الإ�سارة  اإل يف حال  البلد 
ترتكز يف الكثري من الأحيان على البيانات املجّمعة عن 

اجلزء ال�سمايل من البلد. 

الرموز 

اأن  تعني   2011-2005 يف  كما  العامني  بني  ال�رشطة 
اآخر �سنة تتوفر عنها بيانات خالل  اإىل  البيانات تعود 
الفرتة املحددة ما مل ُي�رش اإىل خالف ذلك. ومعدلت 
النمو هي املتو�سط ال�سنوي ملعّدلت النمو بني اأول �سنة 

واآخر �سنة من الفرتة املحددة. 
تعني   2011/2005 العامني  بني  املائلة  ال�رشطة 
متو�سط ال�سنوات املبينة اإل يف حال الإ�سارة اإىل خالف 

ذلك.
ترد يف اجلداول الرموز التالية: 

تعني اأن البيانات غري متوفرة  عالمة )..( 
اأو  جدًا  منخف�سة  القيمة  اأّن  تعني  عالمة )0( اأو )0.0( 

ل ت�ستحق الذكر    
تعني ل ينطبق عالمة )_( 

تعني اأقل من عالمة )>( 
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مفاتيح البلدان وترتيبها ح�شب دليل التنمية الب�شرية 2011
172�أفغان�ستان

66�الحتاد �لرو�سي
174�إثيوبيا

91�أذربيجان
114�الأر�ض �لفل�سطينية �ملحتلة

45�الأرجنتني
95�الأردن
86�أرمينيا
177�إريرتيا
23�إ�سبانيا

2�أ�سرت�ليا
34�أ�ستونيا
17�إ�رس�ئيل

83�إكو�دور
70�ألبانيا
9�أملانيا

30�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
60�أنتيغو� وبربود�

32�أندور�
124�إندوني�سيا

148�أنغوال
48�أوروغو�ي
115�أوزبك�ستان

161�أوغند�
76�أوكر�نيا

88�إير�ن-�جلمهورية �الإ�سالمية
7�آيرلند�
14�آي�سلند�
24�إيطاليا

153بابو� غينيا �جلديدة
107بار�غو�ي

145باك�ستان
49باالو

42�لبحرين
84�لرب�زيل

47بربادو�ض
41�لربتغال

33بروين د�ر �ل�سالم
18بلجيكا

55بلغاريا
93بليز

146بنغالدي�ض
58بنما
167بنن

141بوتان
118بوت�سو�نا

181بوركينا فا�سو
185بوروندي

74�لبو�سنة و�لهر�سك
39بولند�

108بوليفيا دولة  - متعددة �لقوميات
80بريو

65بيالرو�ض
103تايلند

102تركمان�ستان
92تركيا

62ترينيد�د وتوباغو
183ت�ساد
162توغو

94تون�ض
90تونغا

147تيمور – لي�ستي
79جامايكا

54�جلبل �الأ�سود
96�جلز�ئر

53جزر �لبهاما
163جزر �لقمر

142جزر �سليمان
179جمهورية �أفريقيا �لو�سطى

27�جلمهورية �لت�سيكية
98�جلمهورية �لدومينيكية

119�جلمهورية �لعربية �ل�سورية
187جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية

152جمهورية تنز�نيا �ملتحدة
15جمهورية كوريا

138جمهورية الو �لدميقر�طية �ل�سعبية
78جمهورية مقدونيا �ليوغو�سالفية �ل�سابقة

111جمهورية مولدوفا
123جنوب �أفريقيا

75جورجيا
165جيبوتي

16�لد�منرك
81دومينيكا

133�لر�أ�ض �الأخ�رس
166رو�ند�
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164ز�مبيا

173زمبابوي
99�سامو�
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97�رسي النكا
105�ل�سلفادور
35�سلوفاكيا
21�سلوفينيا

26�سنغافورة
155�ل�سنغال

140�سو�زيلند
169�ل�سود�ن
104�سورينام

10�ل�سويد
11�سوي�رس�

180�سري�ليون
52�سي�سيل

44�سيلي
59�رسبيا
101�ل�سني

127طاجيك�ستان
132�لعر�ق

89عمان
106غابون
168غامبيا

135غانا
67غريناد�

131غو�تيماال
117غيانا
178غينيا

176غينيا – بي�ساو
136غينيا �الإ�ستو�ئية

125فانو�تو
20فرن�سا
112�لفلبني

73فنزويال-�جلمهورية  �لبوليفارية
22فنلند�

100فيجي
128فييت نام

31قرب�ض
37قطر

126قريغيز�ستان
68كاز�خ�ستان
150�لكامريون

46كرو�تيا
139كمبوديا

6كند�
51كوبا

170كوت ديفو�ر
69كو�ستاريكا

87كولومبيا
137�لكونغو
63�لكويت

122كرييبا�ض
143كينيا

43التفيا
71لبنان

25لك�سمربغ
182ليربيا

64ليبيا
40ليتو�نيا

8ليختن�ستاين
160لي�سوتو
36مالطة
175مايل

61ماليزيا
151مدغ�سقر

113م�رس
130�ملغرب
57�ملك�سيك
171مالوي
109ملديف

56�ململكة �لعربية �ل�سعودية
28�ململكة �ملتحدة

110منغوليا
159موريتانيا

77موري�سيو�ض
184موز�مبيق

149ميامنار
116ميكرونيزيا-�لواليات �ملوحدة

120ناميبيا
1�لرنويج

19�لنم�سا
157نيبال

186�لنيجر
156نيجرييا

129نيكار�غو�
5نيوزيلند�

158هايتي
134�لهند

121هندور��ض
38هنغاريا

3هولند�
13هونغ كونغ �ل�سني )منطقة �إد�رية خا�سة(

4�لواليات �ملتحدة �الأمريكية
12�ليابان

154�ليمن
29�ليونان
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1
جلدول

ا

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

القيمة

متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة

)بال�سنوات(

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

)بال�سنوات(

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

)بال�سنوات(

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

)معادل القوة ال�رشائية 
بالدولر الأمريكي لعام 

)2005

ترتيب ن�سيب الفرد 
من الدخل القومي 
االإجمايل ناق�ص 

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
غري املرتبطة بالدخل

القيمة
201120112011a2011a201120112011

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
0.94381.112.617.347,55760.975الرنويج1
0.92981.912.018.034,431160.979اأ�سرتاليا2
b16.836,40290.944 0.91080.711.6هولندا3
0.91078.512.416.043,01760.931الوليات املتحدة الأمريكية4
0.90880.712.518.023,737300.978نيوزيلندا5
b16.035,166100.944 0.90881.012.1كندا6
0.90880.611.618.029,322190.959اآيرلندا7
c14.783,717 d–60.877 0.90579.610.3ليختن�ستاين8
b15.934,85480.940 0.90580.412.2اأملانيا9

b15.735,83740.936 0.90481.411.7ال�سويد10
b15.639,92400.926 0.90382.311.0�سوي�رشا11
b15.132,295110.940 0.90183.411.6اليابان12
40.910–0.89882.810.015.744,805هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
0.89881.810.418.029,354110.943اآي�سلندا14
b16.928,230120.945 0.89780.611.6جمهورية كوريا15
b16.934,34730.926 0.89578.811.4الدامنرك16
0.88881.611.915.525,849140.939اإ�رشائيل17
b16.133,35720.914 0.88680.010.9بلجيكا18
b15.335,719–40.908 0.88580.910.8النم�سا19
b16.130,46240.919 0.88481.510.6فرن�سا20
b16.924,914110.935 0.88479.311.6�سلوفينيا21
0.88280.010.316.832,43800.911فنلندا22
b16.626,50860.920 0.87881.410.4اإ�سبانيا23
b16.326,48460.914 0.87481.910.1اإيطاليا24
200.854–0.86780.010.113.350,557لك�سمربغ25
b14.4 e52,569–220.851 0.86681.18.8�سنغافورة26
0.86577.712.315.621,405140.917اجلمهورية الت�سيكية27
70.879–0.86380.29.316.133,296اململكة املتحدة28
b16.523,74750.902 0.86179.910.1اليونان29
270.813–0.84676.59.313.359,993الإمارات العربية املتحدة30
0.84079.69.814.724,84120.866قرب�ص31
f11.536,095 g–190.836 0.83880.910.4اأندورا32
250.819–0.83878.08.614.145,753بروين دار ال�سالم33
0.83574.812.015.716,799130.890اأ�ستونيا34
0.83475.411.614.919,99880.875�سلوفاكيا35
0.83279.69.914.421,46040.866مالطة36
360.757–0.83178.47.312.0107,721قطر37
b15.316,581110.862 0.81674.411.1هنغاريا38
b15.317,45170.853 0.81376.110.0بولندا39
0.81072.210.916.116,234100.853ليتوانيا40
0.80979.57.715.920,57310.833الربتغال41
140.806–0.80675.19.413.428,169البحرين42
b15.014,293120.857 0.80573.311.5لتفيا43
0.80579.19.714.713,329140.862�سيلي44
0.79775.99.315.814,52790.843الأرجنتني45
b13.915,72950.834 0.79676.69.8كرواتيا46
h17,966–30.818 0.79376.89.313.4بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
b15.513,242120.828 0.78377.08.5اأوروغواي48
i14.79,744 j,k290.853 0.78271.812.1بالو49
0.78174.010.414.911,046200.841رومانيا50
l520.904 0.77679.19.917.55,416كوبا51
m13.316,729–40.794 0.77373.69.4�سي�سيل52
m12.023,029 n–150.768 0.77175.68.5جزر البهاما53
h10,361 o200.831 0.77174.610.613.7اجلبل الأ�سود54
b13.711,412140.822 0.77173.410.6بلغاريا55
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1
الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية
القيمة

متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة

)بال�سنوات(

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

)بال�سنوات(

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

)بال�سنوات(

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

)معادل القوة ال�رشائية 
بالدولر الأمريكي لعام 

)2005

ترتيب ن�سيب الفرد 
من الدخل القومي 
االإجمايل ناق�ص 

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
غري املرتبطة بالدخل

القيمة
201120112011a2011a201120112011

190.765–0.77073.97.813.723,274اململكة العربية ال�سعودية56
0.77077.08.513.913,24520.808املك�سيك57
0.76876.19.413.212,33570.811بنما58
b13.710,236160.824 0.76674.510.2�رشبيا59
h14.015,521–80.786 0.76472.68.9اأنتيغوا وبربودا60
50.790–0.76174.29.512.613,685ماليزيا61
p–260.750 0.76070.19.212.323,439ترينيداد وتوباغو62
570.705–0.76074.66.112.347,926الكويت63
q00.795 0.76074.87.316.612,637ليبيا64
r14.613,439–80.785 0.75670.39.3بيالرو�ص65
130.777–0.75568.89.814.114,561الحتاد الرو�سي66
0.74876.08.616.06,982300.829غرينادا67
0.74567.010.415.110,58540.786كازاخ�ستان68
0.74479.38.311.710,49740.785كو�ستاريكا69
0.73976.910.411.37,803180.804األبانيا70
m13.813,076–100.760 0.73972.67.9لبنان71
40.762–0.73573.18.412.911,897�سانت كيت�ص ونيف�ص72
b14.210,656–20.771 0.73574.47.6فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
r13.67,664160.797 0.73375.78.7البو�سنة والهر�سك74
r13.14,780360.843 0.73373.712.1جورجيا75
0.72968.511.314.76,175240.810اأوكرانيا76
140.745–0.72873.47.213.612,918موري�سيو�ص77
r13.38,80420.776 0.72874.88.2جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
0.72773.19.613.86,487190.802جامايكا79
0.72574.08.712.98,38920.775بريو80
m13.27,88960.779 0.72477.57.7دومينيكا81
0.72374.68.313.18,27320.773�سانت لو�سيا82
0.72075.67.614.07,58990.776اإكوادور83
70.748–0.71873.57.213.810,162الربازيل84
0.71772.38.613.28,01310.766�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
0.71674.210.812.05,188220.806اأرمينيا86
40.752–0.71073.77.313.68,315كولومبيا87
120.731–0.70773.07.312.710,164اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
m11.822,841–500.671 0.70573.05.5ُعمان89
b13.74,186260.808 0.70472.310.3تونغا90
m11.88,666–100.733 0.70070.78.6اأذربيجان91
250.704–0.69974.06.511.812,246تركيا92
b12.45,81290.766 0.69976.18.0بليز93
0.69874.56.514.57,28120.745تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.69873.48.613.15,30090.773الأردن95
50.739–0.69873.17.013.67,658اجلزائر96
0.69174.98.212.74,943120.768�رشي لنكا97
b11.98,087–130.720 0.68973.47.2اجلمهورية الدومينيكية98
m12.33,931 s220.788 0.68872.410.3�ساموا99

b13.04,145180.781 0.68869.210.7فيجي100
70.725–0.68773.57.511.67,476ال�سني101
i12.5 h7,306–70.724 0.68665.09.9تركمان�ستان102
140.714–0.68274.16.612.37,694تايلند103
r12.67,538–110.712 0.68070.67.2�سورينام104
40.724–0.67472.27.512.15,925ال�سلفادور105
400.667–0.67462.77.513.112,249غابون106
0.66572.57.712.14,72750.729باراغواي107
0.66366.69.213.74,054110.742بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
b12.45,276–30.714 0.66176.85.8ملديف109
0.65368.58.314.13,391170.743منغوليا110
0.64969.39.711.93,058210.746جمهورية مولدوفا111
b11.93,478110.725 0.64468.78.9الفلبني112
60.686–0.64473.26.411.05,269م�رش113
m12.72,656 k,t230.750 0.64172.88.0الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
r11.42,967190.736 0.64168.310.0اأوزبك�ستان115
i12.1 u2,935 v190.729 0.63669.08.8ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116
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1
الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية
القيمة

متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة

)بال�سنوات(

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

)بال�سنوات(

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

)بال�سنوات(

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

)معادل القوة ال�رشائية 
بالدولر الأمريكي لعام 

)2005

ترتيب ن�سيب الفرد 
من الدخل القومي 
االإجمايل ناق�ص 

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
غري املرتبطة بالدخل

القيمة
201120112011a2011a201120112011

0.63369.98.011.93,192110.715غيانا117
560.602–0.63353.28.912.213,049بوت�سوانا118
b11.34,243–50.686 0.63275.95.7اجلمهورية العربية ال�سورية119
210.643–0.62562.57.411.66,206ناميبيا120
0.62573.16.511.43,44340.694هندورا�ص121
0.62468.17.812.13,14080.701كرييبا�ص122
b13.19,469–440.604 0.61952.88.5جنوب اأفريقيا123
20.674–0.61769.45.813.23,716اإندوني�سيا124
50.668–0.61771.06.710.43,950فانواتو125
0.61567.79.312.52,036190.734قريغيز�ستان126
0.60767.59.811.41,937200.726طاجيك�ستان127
0.59375.25.510.42,80580.662فييت نام128
0.58974.05.810.82,430100.669نيكاراغوا129
150.606–0.58272.24.410.34,196املغرب130
140.595–0.57471.24.110.64,167غواتيمال131
30.616–0.57369.05.69.83,177العراق132
i11.63,402–70.603 0.56874.23.5الراأ�ص الأخ�رش133
100.568–0.54765.44.410.33,468الهند134
0.54164.27.110.51,584200.633غانا135
r7.717,608–910.458 0.53751.15.4غينيا الإ�ستوائية136
60.555–0.53357.45.910.53,066الكونغو137
0.52467.54.69.22,24240.569جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
0.52363.15.89.81,848110.584كمبوديا139
270.512–0.52248.77.110.64,484�سوازيلند140
r11.05,293–360.500 0.52267.22.3بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
i9.11,782100.567 0.51067.94.5جزر �سليمان142
0.50957.17.011.01,492150.584كينيا143
i10.81,79270.564 0.50964.74.2�سان تومي وبرين�سيبي144
70.526–0.50465.44.96.92,550باك�ستان145
0.50068.94.88.11,529110.566بنغالدي�ص146
i11.23,005–140.499 0.49562.52.8تيمور - لي�ستي147
r9.14,874–380.455 0.48651.14.4اأنغول148
0.48365.24.09.21,53570.536ميامنار149
40.509–0.48251.65.910.32,031الكامريون150
i10.7824260.605 0.48066.75.2مدغ�سقر151
0.46658.25.19.11,328100.523جمهورية تنزانيا املتحدة152
120.475–0.46662.84.35.82,271بابوا غينيا اجلديدة153
110.471–0.46265.52.58.62,213اليمن154
20.488–0.45959.34.57.51,708ال�سنغال155
r8.92,069–120.471 0.45951.95.0نيجرييا156
0.45868.83.28.81,16080.524نيبال157
u1,123120.520 0.45462.14.97.6هايتي158
100.472–0.45358.63.78.11,859موريتانيا159
b9.91,664–60.475 0.45048.25.9لي�سوتو160
0.44654.14.710.81,12470.506اأوغندا161
0.43557.15.39.6798160.526توغو162
i10.71,07990.488 0.43361.12.8جزر القمر163
0.43049.06.57.91,25400.469زامبيا164
r5.12,335–250.420 0.43057.93.8جيبوتي165
0.42955.43.311.11,13310.477رواندا166
60.456–0.42756.13.39.21,364بنن167
50.450–0.42058.52.89.01,282غامبيا168
210.402–0.40861.53.14.41,894ال�سودان169
p–100.412 0.40055.43.36.31,387كوت ديفوار170
0.40054.24.28.975380.470مالوي171
130.407–0.39848.73.39.11,416اأفغان�ستان172
n110.529 0.37651.47.29.9376زمبابوي173
i8.597100.383 0.36359.31.5اإثيوبيا174
b8.31,123–60.366 0.35951.42.0مايل175
r9.1994–30.366 0.35348.12.3غينيا - بي�ساو176
0.34961.63.44.853660.421اإريرتيا177

دليل التنمية الب�صرية وعنا�صره



تقرير التنمية الب�صرية 1342011

اجلدول

1
الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية
القيمة

متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة

)بال�سنوات(

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

)بال�سنوات(

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

)بال�سنوات(

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

)معادل القوة ال�رشائية 
بالدولر الأمريكي لعام 

)2005

ترتيب ن�سيب الفرد 
من الدخل القومي 
االإجمايل ناق�ص 

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
غري املرتبطة بالدخل

القيمة
201120112011a2011a201120112011

w8.6863–20.364 0.34454.11.6غينيا178
0.34348.43.56.670720.379جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
0.33647.82.97.273700.365�سرياليون180
r6.31,141–150.323 0.33155.41.3بوركينا فا�سو181
0.32956.83.911.026550.504ليربيا182
i7.21,105–120.320 0.32849.61.5ت�ساد183
90.325–0.32250.21.29.2898موزامبيق184
0.31650.42.710.536800.412بوروندي185
40.311–0.29554.71.44.9641النيجر186
10.399–0.28648.43.58.2280جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..........68.8..جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

i10.8....0.752 72.09.8..جزر مار�سال
......17.5..82.2..موناكو
......9.3..79.9..ناورو

..........81.8..�سان مارينو
......2.4..51.2..ال�سومال

......10.8..67.2..توفالو

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
0.918—0.88980.011.315.933,352تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا

0.769—0.74173.18.513.611,579تنمية ب�رشية مرتفعة
0.658—0.63069.76.311.25,276تنمية ب�رشية متو�سطة
0.478—0.45658.74.28.31,585تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
0.643—0.64170.55.910.28,554البلدان العربية

0.709—0.67172.47.211.76,466�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
0.785—0.75171.39.713.412,004اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

0.767—0.73174.47.813.610,119اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.569—0.54865.94.69.83,435جنوب اآ�سيا

0.467—0.46354.44.59.21,966جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
0.467—0.43959.13.78.31,327اأقل البلدان منوًا

0.675—0.64069.67.310.85,200الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
0.683—0.68269.87.411.310,082العامل

مالحظات
a. تعود �لبيانات �إىل عام 2011 �أو �آخر �سنة متوفرة. 

b. تنقيح مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية باال�ستناد �إىل بيانات �ليون�سكو (2011).
c. ��ستندت �حل�سابات �إىل متو�سط �سنو�ت �لدر��سة للكبار يف �سوي�رش� قبل �آخر حتديث.

d. ��ستندت �لتقدير�ت �إىل معادل �لقوة �ل�رش�ئية ومعدل �لنمو �ملتوقع يف �سوي�رش�.
e.  ح�سابات وز�رة �لرتبية يف �سنغافورة.

f.  ��ستندت �حل�سابات �إىل متو�سط �سنو�ت �لدر��سة للكبار يف �إ�سبانيا قبل �آخر حتديث.
g. ��ستندت �لتقدير�ت �إىل معادل �لقوة �ل�رش�ئية ومعدل �لنمو �ملتوقع يف �إ�سبانيا.

h. باال�ستناد �إىل �أ�سا�س خط �لرت�جع بني �لبلد�ن.
i.  باال�ستناد �إىل متو�سط �سنو�ت �لدر��سة للكبار من م�سوح �الأ�رش �ملعي�سية �ل�سادرة عن �لبنك �لدويل (2010).

j.  باال�ستناد �إىل معدالت �لنمو �ملتوقعة يف �للجنة �القت�سادية و�الجتماعية الآ�سيا و�ملحيط �لهادئ (2011) و�إد�رة 
       �ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).

k.  باال�ستناد �إىل تقدير�ت غري من�سورة عن �لبنك �لدويل.
l.  ��ستندت تقدير�ت معادل �لقوة �ل�رش�ئية �إىل خط �لرت�جع؛ ومعدل �لنمو �ملتوقع باال�ستناد �إىل معدالت �لنمو 
      �ملتوقعة لدى �للجنة �القت�سادية الأمريكا �للتينية ومنطقة �لبحر �لكاريبي (2011) و�إد�رة �ل�سوؤون �القت�سادية 

       و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).
m. باال�ستناد �إىل تقدير�ت �ليون�سكو (2011) لتوزيع �لتح�سيل �لعلمي.

n. باال�ستناد �إىل بيانات معادل �لقوة �ل�رش�ئية �ل�سادرة عن �سندوق �لنقد �لدويل (2011).
o. باال�ستناد �إىل معدالت �لنمو �ملتوقعة لدى �مل�رشف �الأوروبي للإن�ساء و�لتعمري (2011) و�إد�رة �ل�سوؤون 

       �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).  
.(2011b) باال�ستناد �إىل بيانات �لبنك �لدويل .p

q. باال�ستناد �إىل معدالت �لنمو �ملتوقعة لدى منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�سادي وم�سادر �أخرى
       (2011) و�إد�رة �ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).

r.  باال�ستناد �إىل بيانات �ليوني�سف (2000-2010).
s.  باال�ستناد �إىل معدل �لنمو �ملتوقع لدى م�رشف �لتنمية �الآ�سيوي (2011). 

t.  باال�ستناد �إىل معدالت �لنمو �ملتوقعة لدى �للجنة �القت�سادية و�الجتماعية لغربي �آ�سيا (2011) و�إد�رة �ل�سوؤون 
       �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).

u. تعود �لبيانات �إىل �لتعليم �البتد�ئي و�لثانوي فقط وت�ستند �إىل تقدير�ت معهد �ليون�سكو للإح�ساء.
v. باال�ستناد �إىل معدالت �لنمو �ملتوقعة لدى م�رشف �لتنمية �الآ�سيوي (2011) و�إد�رة �ل�سوؤون �القت�سادية 

       و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).
.(2011) ICF Macro باال�ستناد �إىل بيانات �رشكة .w

تعاريف
دليل �لتنمية �لب�رشية: دليل مركب يقي�س متو�سط �الإجناز�ت يف ثلثة �أبعاد �أ�سا�سية للتنمية �لب�رشية هي: �حلياة �ملديدة 
و�ل�سحية، و�ملعرفة، و�مل�ستوى �ملعي�سي �للئق. وتت�سمن �مللحظة �لفنية 1 تفا�سيل عن كيفية ح�ساب هذ� �لدليل.
�أمناط معّدالت  �إذ� بقيت  �أن يعي�سها مولود جديد  �لتي يتوقع  �ل�سنو�ت  �لوالدة: عدد  �ملتوقع عند  �لعمر  متو�سط 

�لوفاة �مل�سجلة ح�سب �لفئات �لعمرية حيث والدته على حالها طيلة فرتة حياته. 
متو�سط �سنو�ت �لدر��سة: متو�سط عدد �سنو�ت �لتعليم �لتي ح�سل عليها �الأ�سخا�س �لذين هم يف �سن 25 �سنة وما 
فوق، ��ستنادً� �إىل م�ستوى �لتح�سيل �لعلمي لل�سكان حم�سوبًا ب�سنو�ت �لدر��سة �لتي يفرت�س �أن مي�سيها �لطالب 

يف كل مرحلة من مر�حل �لتعليم.
متو�سط �سنو�ت �لدر��سة �ملتوقع: عدد �سنو�ت �لدر��سة �لتي ُيتوقع �أن يتلقاها طفل يف �سن �لدخول �إىل �ملدر�سة مع 

�فرت��س بقاء �أمناط معّدالت �اللتحاق ح�سب �لفئات �لعمرية كما هي طيلة حياة �لطفل.
ن�سيب �لفرد من �لدخل �لقومي �الإجمايل: جمموع �لدخل يف �قت�ساد معنّي، وهو ح�سيلة قيمة �الإنتاج وملكية 
عو�مل �الإنتاج تطرح منها �ملد�خيل �لتي تنفق على ��ستخد�م عو�مل �الإنتاج �لتي متلكها �سائر �قت�ساد�ت �لعامل 
وحُتّول �إىل قيمة �لدوالر �ملعتمدة دوليًا على �أ�سا�س معدالت معادل �لقوة �ل�رش�ئية وتق�سم على جمموع �ل�سكان 

يف منت�سف �ل�سنة.
ترتيب ن�سيب �لفرد من �لدخل �لقومي �الإجمايل ناق�س �لرتتيب ح�سب دليل �لتنمية �لب�رشية: �لفارق يف �لرتتيب 
بني ن�سيب �لفرد من �لدخل �لقومي �الإجمايل ودليل �لتنمية �لب�رشية. وعندما تكون قيمة �لفارق �سلبية، فذلك 

يعني �أّن ترتيب �لبلد من حيث �لدخل �لقومي �الإجمايل �أف�سل من ترتيبه من حيث دليل �لتنمية �لب�رشية.
�أ�سا�س موؤ�رش�ت متو�سط  �ملح�سوبة على  �لب�رشية  �لتنمية  دليل  قيمة  بالدخل:  �ملرتبطة  �لب�رشية غري  �لتنمية  دليل 

�لعمر �ملتوقع و�لتعليم فقط. 

م�سادر البيانات الرئي�سية
�القت�سادية و�الجتماعية  �ل�سوؤون  �إد�رة  بيانات  �إىل  باال�ستناد  �لب�رشية  �لتنمية  تقرير  ح�سابات مكتب   :1 العمود 
�لدويل  و�لبنك   ،(2011) للإح�ساء  �ليون�سكو  ومعهد   ،Barro and Lee (2010b)و  ،(2011) �ملتحدة  للأمم  �لتابعة 

(2011a)، و�سعبة �الإح�ساء�ت �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011)، و�سندوق �لنقد �لدويل (2011).
العمود 2: �إد�رة �ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).

Barro and Lee (2010b) باال�ستناد �إىل بيانات �لتح�سيل  تنقيح مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية لتقدير�ت   :3 العمود 
.Barro and Lee (2010a) لعلمي �ل�سادرة عن معهد �ليون�سكو للإح�ساء (2011) ومنهجية�

العمود 4: معهد �ليون�سكو للإح�ساء (2011).
�لنقد  (2011a)، و�سندوق  �لدويل  �لبنك  بيانات  �إىل  باال�ستناد  �لب�رشية  �لتنمية  تقرير  ح�سابات مكتب   :5 العمود 

�لدويل (2011)، و�سعبة �الإح�ساء�ت �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).
العمود 6: ��ستندت �حل�سابات �إىل �لبيانات �لو�ردة يف �لعمودين 1 و5.

العمود 7: ��ستندت �حل�سابات �إىل �لبيانات �لو�ردة يف �الأعمدة 2 و3 و4.

دليل التنمية الب�صرية وعنا�صره
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية الب�رشية

القيمة

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

aالتغري

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

)بالن�سبة املئوية(
19801990200020052009201020112006–20112010–20111980–20111990–20112000–2011

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
0.7960.8440.9130.9380.9410.9410.943000.550.530.29الرنويج1
0.8500.8730.9060.9180.9260.9270.929000.290.300.23اأ�سرتاليا2
0.7920.8350.8820.8900.9050.9090.910500.450.410.29هولندا3
100.270.210.13–0.8370.8700.8970.9020.9060.9080.910الوليات املتحدة الأمريكية4
0.8000.8280.8780.8990.9060.9080.908000.410.440.31نيوزيلندا5
0.8170.8570.8790.8920.9030.9070.908300.340.280.30كندا6
300.680.710.40–0.7350.7820.8690.8980.9050.9070.908اآيرلندا7
......0..0.9040.905..........ليختن�ستاين8
200.690.620.43–0.7300.7950.8640.8950.9000.9030.905اأملانيا9

200.450.490.09–0.7850.8160.8940.8960.8980.9010.904ال�سويد10
0.8100.8330.8730.8900.8990.9010.903100.350.380.30�سوي�رشا11
0.7780.8270.8680.8860.8950.8990.901100.470.410.33اليابان12
0.7080.7860.8240.8500.8880.8940.8981410.770.640.78هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
10.530.510.36–3–0.7620.8070.8630.8930.8970.8960.898اآي�سلندا14
0.6340.7420.8300.8660.8890.8940.897301.130.910.72جمهورية كوريا15
200.430.480.35–0.7830.8090.8610.8850.8910.8930.895الدامنرك16
100.490.490.34–0.7630.8020.8560.8740.8840.8860.888اإ�رشائيل17
100.510.420.10–0.7570.8110.8760.8730.8830.8850.886بلجيكا18
0.7400.7900.8390.8600.8790.8830.885100.580.550.48النم�سا19
100.660.620.40–0.7220.7770.8460.8690.8800.8830.884فرن�سا20
0.85....0.8050.8480.8760.8820.88440....�سلوفينيا21
700.490.510.48–0.7590.7940.8370.8750.8770.8800.882فنلندا22
0.6910.7490.8390.8570.8740.8760.878000.770.760.42اإ�سبانيا23
300.640.640.52–0.7170.7640.8250.8610.8700.8730.874اإيطاليا24
300.560.450.13–0.7280.7880.8540.8650.8630.8650.867لك�سمربغ25
0.71....0.8010.8350.8560.8640.86630....�سنغافورة26
0.53....10–0.8160.8540.8630.8630.865....اجلمهورية الت�سيكية27
0.7440.7780.8330.8550.8600.8620.863000.480.500.33اململكة املتحدة28
500.580.560.64–0.7200.7660.8020.8560.8630.8620.861اليونان29
0.6290.6900.7530.8070.8410.8450.846300.960.971.06الإمارات العربية املتحدة30
0.560.44..0.7470.8000.8090.8370.8390.84050..قرب�ص31
......0..0.8380.838..........اأندورا32
200.360.320.22–0.7500.7840.8180.8300.8350.8370.838بروين دار ال�سالم33
0.730.66..20–0.7170.7760.8210.8280.8320.835..اأ�ستونيا34
0.530.62..0.7470.7790.8100.8290.8320.83400..�سلوفاكيا35
300.540.480.37–0.7030.7530.7990.8250.8270.8300.832مالطة36
100.540.540.53–0.7030.7430.7840.8180.8180.8250.831قطر37
0.7000.7060.7750.8030.8110.8140.816000.500.700.48هنغاريا38
0.50....0.7700.7910.8070.8110.81320....بولندا39
0.70....0.7490.7930.8020.8050.81001....ليتوانيا40
10.760.640.35–0.6390.7080.7780.7890.8050.8080.8092الربتغال41
300.690.540.38–0.6510.7210.7730.7950.8050.8050.806البحرين42
0.720.87..10–0.6930.7320.7840.7980.8020.805..لتفيا43
0.6300.6980.7490.7790.7980.8020.805300.790.680.65�سيلي44
0.6690.6970.7490.7650.7880.7940.797310.570.640.57الأرجنتني45
0.57....1–0.7480.7800.7930.7940.7960....كرواتيا46
......20–0.7870.7900.7910.793......بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
0.6580.6860.7360.7480.7730.7800.783500.560.630.56اأوروغواي48
0.09....50–0.7740.7880.7770.7790.782....بالو49
0.520.95..0.7000.7040.7480.7780.7790.78120..رومانيا50
0.651.19..0.6770.6810.7250.7700.7730.776100..كوبا51
0.11....30–0.7640.7660.7670.7710.773....�سي�سيل52
0.23....30–0.7520.7660.7690.7700.771....جزر البهاما53
......31–0.7570.7680.7690.771......اجلبل الأ�سود54
0.480.68..0.6980.7150.7490.7660.7680.77101..بلغاريا55
0.6510.6930.7260.7460.7630.7670.770020.550.500.55اململكة العربية ال�سعودية56
0.5930.6490.7180.7410.7620.7670.770200.850.820.64املك�سيك57

اجتاهات دليل التنمية الب�صرية، 2011-1980
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية الب�رشية

القيمة

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

aالتغري

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

)بالن�سبة املئوية(
19801990200020052009201020112006–20112010–20111980–20111990–20112000–2011

0.6280.6600.7180.7400.7600.7650.768210.650.730.62بنما58
0.58....21–0.7190.7440.7610.7640.766....�رشبيا59
......1..0.7630.764..........اأنتيغوا وبربودا60
0.5590.6310.7050.7380.7520.7580.761231.000.900.69ماليزيا61
0.6730.6760.7010.7280.7550.7580.760210.400.560.74ترينيداد وتوباغو62
10.320.310.07–8–0.6880.7120.7540.7520.7570.7580.760الكويت63
......10–5–0.7410.7630.7700.760......ليبيا64
......0.7230.7460.7510.75610......بيالرو�ص65
0.81....10–0.6910.7250.7470.7510.755....الحتاد الرو�سي66
......0..0.7460.748..........غرينادا67
1.15....0.6570.7140.7330.7400.74521....كازاخ�ستان68
10.620.600.51–1–0.6140.6560.7030.7230.7380.7420.744كو�ستاريكا69
0.570.61..11–0.6560.6910.7210.7340.7370.739..األبانيا70
......1–0.7110.7330.7370.7393......لبنان71
......0..0.7350.735..........�سانت كيت�ص ونيف�ص72
0.6230.6290.6560.6920.7320.7340.735700.540.741.04فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
......20–0.7170.7300.7310.733......البو�سنة والهر�سك74
......0.7070.7240.7290.73310......جورجيا75
0.150.78..33–0.7070.6690.7120.7200.7250.729..اأوكرانيا76
0.5460.6180.6720.7030.7220.7260.728100.930.780.73موري�سيو�ص77
......2–0.7040.7250.7260.7281......جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
10.590.640.62–2–0.6070.6370.6800.7020.7240.7260.727جامايكا79
0.5740.6120.6740.6910.7140.7210.725410.750.810.67بريو80
0.33....1–7–0.6990.7090.7220.7230.724....دومينيكا81
......0..0.7200.723..........�سانت لو�سيا82
0.5910.6360.6680.6950.7160.7180.720000.640.590.69اإكوادور83
0.5490.6000.6650.6920.7080.7150.718310.870.860.69الربازيل84
......1–..0.7150.717..........�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
0.99....30–0.6430.6890.7120.7140.716....اأرمينيا86
0.5500.5940.6520.6750.7020.7070.710410.830.850.77كولومبيا87
11.571.350.97–0.4370.5340.6360.6710.7030.7070.7072اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
......20–0.6940.7030.7040.705......ُعمان89
0.390.30..50–0.6490.6810.6960.7010.7030.704..تونغا90
......0..0.6990.700..........اأذربيجان91
0.4630.5580.6340.6710.6900.6960.699231.341.080.90تركيا92
10.390.340.42–3–0.6190.6510.6680.6890.6960.6980.699بليز93
11.431.210.94–0.4500.5420.6300.6670.6920.6980.6983تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
10.830.800.70–0.5410.5910.6460.6730.6940.6970.6981الأردن95
0.4540.5510.6240.6670.6910.6960.698201.401.131.03اجلزائر96
0.5390.5830.6330.6620.6800.6860.691210.800.810.80�رشي لنكا97
0.5320.5770.6400.6580.6800.6860.689220.830.840.67اجلمهورية الدومينيكية98
0.43....60–0.6570.6760.6850.6860.688....�ساموا99

30.630.470.27–5–0.5660.6240.6680.6780.6850.6870.688فيجي100
0.4040.4900.5880.6330.6740.6820.687601.731.621.43ال�سني101
......0.6540.6770.6810.68610......تركمان�ستان102
101.100.890.78–0.4860.5660.6260.6560.6730.6800.682تايلند103
......30–0.6590.6740.6770.680......�سورينام104
101.201.210.79–0.4660.5240.6190.6520.6690.6720.674ال�سلفادور105
0.5220.6050.6210.6480.6640.6700.674000.830.520.75غابون106
0.5440.5720.6120.6350.6510.6620.665100.650.710.76باراغواي107
300.870.810.73–0.5070.5600.6120.6490.6560.6600.663بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
1.27....0.5760.6190.6500.6580.66120....ملديف109
0.911.49..0.5400.5550.6110.6420.6470.65340..منغوليا110
0.92....20–0.5860.6310.6380.6440.649....جمهورية مولدوفا111
0.5500.5710.6020.6220.6360.6410.644110.510.580.62الفلبني112
11.501.240.88–0.4060.4970.5850.6110.6380.6440.6442م�رش113
......0..0.6400.641..........الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
......0.6110.6310.6360.64120......اأوزبك�ستان115
......50–0.6330.6350.6350.636......ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116
0.5010.4890.5790.6060.6240.6290.633120.761.230.81غيانا117
11.140.300.71–0.4460.5940.5850.6010.6260.6310.6331بوت�سوانا118
10.780.680.73–6–0.4970.5480.5830.6210.6300.6310.632اجلمهورية العربية ال�سورية119
0.490.72..0.5640.5770.5930.6170.6220.62521..ناميبيا120

اجتاهات دليل التنمية الب�صرية،  2011-1980



137 اجلداول الإح�صائية

اجلدول

2

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

القيمة

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

aالتغري

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

)بالن�سبة املئوية(
19801990200020052009201020112006–20112010–20111980–20111990–20112000–2011

11.060.940.86–1–0.4510.5130.5690.5970.6190.6230.625هندورا�ص121
......0..0.6210.624..........كرييبا�ص122
110.300.030.05–0.5640.6150.6160.5990.6100.6150.619جنوب اأفريقيا123
0.4230.4810.5430.5720.6070.6130.617211.231.191.17اإندوني�سيا124
......2–..0.6150.617..........فانواتو125
0.59....10–0.5770.5950.6110.6110.615....قريغيز�ستان126
1.30....10–0.5270.5750.6000.6040.607....طاجيك�ستان127
1.501.06..0.4350.5280.5610.5840.5900.59310..فييت نام128
100.831.050.92–0.4570.4730.5330.5660.5820.5870.589نيكاراغوا129
0.3640.4350.5070.5520.5750.5790.582001.521.391.26املغرب130
0.4280.4620.5250.5500.5690.5730.574200.951.040.81غواتيمال131
......10–0.5520.5650.5670.573......العراق132
0.75....10–0.5230.5430.5640.5660.568....الراأ�ص الأخ�رش133
0.3440.4100.4610.5040.5350.5420.547101.511.381.56الهند134
0.3850.4180.4510.4840.5270.5330.541511.101.231.66غانا135
0.88....1–2–0.4880.5160.5340.5340.537....غينيا الإ�ستوائية136
0.4650.5020.4780.5060.5230.5280.533000.440.280.99الكونغو137
1.591.44..0.3760.4480.4840.5140.5200.52431..جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
1.62....12–0.4380.4910.5130.5180.523....كمبوديا139
0.030.54–..2–1–0.5260.4920.4930.5150.5200.522..�سوازيلند140
......1–..0.5180.522..........بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
0.58....50–0.4790.5020.5040.5070.510....جزر �سليمان142
0.4200.4560.4430.4670.4990.5050.509210.620.521.27كينيا143
......1–1–0.4830.5030.5060.509......�سان تومي وبرين�سيبي144
101.101.121.33–0.3590.3990.4360.4800.4990.5030.504باك�ستان145
0.3030.3520.4220.4620.4910.4960.500101.631.691.55بنغالدي�ص146
1.86....0.4040.4480.4870.4910.49510....تيمور - لي�ستي147
2.18....0.3840.4450.4810.4820.48610....اأنغول148
0.2790.2980.3800.4360.4740.4790.483211.782.322.21ميامنار149
0.3700.4270.4270.4490.4750.4790.482010.850.581.11الكامريون150
1.07....2–5–0.4270.4650.4830.4810.480....مدغ�سقر151
1.352.27..0.3520.3640.4200.4540.4610.46671..جمهورية تنزانيا املتحدة152
11.291.120.87–0.3130.3680.4230.4350.4570.4620.4661بابوا غينيا اجلديدة153
1.93....0.3740.4220.4520.4600.46240....اليمن154
201.201.101.28–0.3170.3650.3990.4320.4530.4570.459ال�سنغال155
......41–0.4290.4490.4540.459......نيجرييا156
12.081.431.30–0.2420.3400.3980.4240.4490.4550.4580نيبال157
211.020.640.68–0.3320.3970.4210.4290.4490.4490.454هايتي158
11.011.200.92–4–0.3320.3530.4100.4320.4470.4510.453موريتانيا159
0.220.47–0.4180.4700.4270.4170.4400.4460.450100.24لي�سوتو160
1.931.65..0.2990.3720.4010.4380.4420.44630..اأوغندا161
0.3470.3680.4080.4190.4290.4330.435000.730.800.58توغو162
......30–0.4280.4300.4310.433......جزر القمر163
0.4010.3940.3710.3940.4190.4250.430210.230.421.37زامبيا164
......1–0.4020.4250.4270.4300......جيبوتي165
0.2750.2320.3130.3760.4190.4250.429201.442.972.92رواندا166
401.711.441.10–0.2520.3160.3780.4090.4220.4250.427بنن167
101.411.351.41–0.2720.3170.3600.3840.4130.4180.420غامبيا168
0.2640.2980.3570.3830.4030.4060.408001.411.521.23ال�سودان169
0.3470.3610.3740.3830.3970.4010.400000.450.500.61كوت ديفوار170
0.2700.2910.3430.3510.3870.3950.400001.271.521.41مالوي171
0.1980.2460.2300.3400.3870.3940.398002.282.325.10اأفغان�ستان172
0.580.11–0.3660.4250.3720.3470.3490.3640.376000.09زمبابوي173
2.57....0.2740.3130.3530.3580.36320....اإثيوبيا174
0.1740.2040.2750.3190.3520.3560.359202.372.742.47مايل175
......20–0.3400.3480.3510.353......غينيا - بي�ساو176
......0..0.3450.349..........اإريرتيا177
......20–0.3260.3410.3420.344......غينيا178
0.2830.3100.3060.3110.3340.3390.343000.620.481.05جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
0.2480.2410.2520.3060.3290.3340.336000.991.612.65�سرياليون180
......0.3020.3260.3290.33110......بوركينا فا�سو181
0.64..0.06–0.3060.3000.3200.3250.32911..0.335ليربيا182
1.26....1–2–0.2860.3120.3230.3260.328....ت�ساد183

اجتاهات دليل التنمية الب�صرية، 2011-1980
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية الب�رشية

القيمة

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

aالتغري

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

)بالن�سبة املئوية(
19801990200020052009201020112006–20112010–20111980–20111990–20112000–2011

2.282.49..0.2000.2450.2850.3120.3170.32200..موزامبيق184
0.2000.2500.2450.2670.3080.3130.316001.491.122.33بوروندي185
0.1770.1930.2290.2650.2850.2930.295001.672.052.33النيجر186
0.042.25–0.2820.2890.2240.2600.2770.2820.286000.05جمهورية الكونغو الدميقراطية187

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
0.480.440.33——0.7660.8100.8580.8760.8850.8880.889تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا

b0.648 b0.6870.7160.7340.7390.741——0.610.640.70 0.614تنمية ب�رشية مرتفعة
b0.4800.5480.5870.6180.6250.630——1.311.301.28 0.420تنمية ب�رشية متو�سطة
1.191.311.59——0.3160.3470.3830.4220.4480.4530.456تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
1.191.040.94——0.4440.5160.5780.6090.6340.6390.641البلدان العربية

b0.498 b0.5810.6220.6580.6660.671——1.461.431.31 0.428�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
b0.680 b0.6950.7280.7440.7480.751——0.500.470.71 0.644اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

0.730.760.66——0.5820.6240.6800.7030.7220.7280.731اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
1.401.311.45——0.3560.4180.4680.5100.5380.5450.548جنوب اآ�سيا

0.770.901.31——0.3650.3830.4010.4310.4560.4600.463جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
b0.320 b0.3630.4010.4310.4350.439——1.371.511.73 0.288اأقل البلدان منوًا

b0.565 b0.596 b0.6160.6350.6380.640——0.620.590.65 0.529الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
b0.5940.6340.6600.6760.6790.682——0.650.660.66 0.558العامل

مالحظات
a. ت�سري �لقيمة �الإيجابية �إىل حت�ّسن يف �لرتتيب.

b. �سملت �حل�سابات �أقّل من ن�سف �لبلد�ن يف �ملجموعة �أو �ملنطقة.

تعاريف
�أ�سا�سية للتنمية �لب�رشية هي: �حلياة  �أبعاد  دليل �لتنمية �لب�رشية: دليل مركب يقي�س متو�سط �الإجناز�ت يف ثلثة 
�ملديدة و�ل�سحية، و�ملعرفة، و�مل�ستوى �ملعي�سي �للئق.  وتت�سمن �مللحظة �لفنية 1 تفا�سيل عن كيفية ح�ساب 

هذ� �لدليل.

م�سادر البيانات الرئي�سية
�القت�سادية  �ل�سوؤون  �إد�رة  بيانات  �إىل  باال�ستناد  �لب�رشية  �لتنمية  تقرير  مكتب  ح�سابات   :7 اإىل   1 الأعمدة 
و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011)، وBarro and Lee (2010b)، ومعهد �ليون�سكو للإح�ساء (2011)، و�لبنك 

�لدويل (2011a)، و�سعبة �الإح�ساء�ت �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011)، و�سندوق �لنقد �لدويل (2011).
الأعمدة 8 اإىل 12: ��ستندت �حل�سابات �إىل قيمة دليل �لتنمية �لب�رشية لعام �لقيا�س.

اجتاهات دليل التنمية الب�صرية،  2011-1980
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية 
الب�رشية

القيمة

دليل التنمية الب�رشية معداًل 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة 

معداًل بعامل عدم 
امل�ساواة

دليل التعليم معداًل 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل الدخل معداًل بعامل 
ن�سبة دخل عدم امل�ساواة

ال�رشائح 
اخلم�سية

معامل جيني 
للدخل القيمة

الفارق الإجمايل 
)بالن�سبة 
املئوية(

التغري يف 
aالقيمةالرتتيب

الفارق
القيمة )بالن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة )بالن�سبة املئوية(

الفارق
 )بالن�سبة املئوية(

20112011201120112011201120112011201120112000–2011b2000–2011b

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
0.9430.8905.600.9283.70.9642.20.78910.63.925.8الرنويج1
..0.9290.8567.900.9314.70.9641.70.69816.67.0اأ�سرتاليا2
..10.9174.30.8953.90.73912.55.1–0.9100.8467.0هولندا3
190.8636.60.9053.70.58732.48.540.8–0.9100.77115.3الوليات املتحدة الأمريكية4
..6.8........0.9075.2......0.908نيوزيلندا5
70.9145.00.8973.20.69617.15.532.6–0.9080.8298.7كندا6
0.9080.8437.200.9154.30.9333.20.70113.85.734.3اآيرلندا7
......................0.905ليختن�ستاين8
0.9050.8426.900.9154.00.9111.80.71714.54.328.3اأملانيا9

0.9040.8515.950.9373.30.8693.90.75610.34.025.0ال�سويد10
0.9030.8407.000.9434.10.8542.00.73514.35.433.7�سوي�رشا11
..3.4........0.9653.5......0.901اليابان12
9.643.4........0.9612.9......0.898هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
....0.8980.8455.950.9453.00.8882.60.71811.8اآي�سلندا14
..170.9164.30.69625.50.65918.44.7–0.8970.74916.5جمهورية كوريا15
..0.8950.8426.040.8874.40.8953.10.75110.24.3الدامنرك16
80.9343.90.8357.90.60723.77.939.2–0.8880.77912.3اإ�رشائيل17
10.9054.40.8256.50.73511.74.933.0–0.8860.8197.6بلجيكا18
0.8850.8207.410.9204.20.8382.40.71515.14.429.1النم�سا19
..0.8840.8049.100.9304.20.7919.10.70513.95.6فرن�سا20
0.8840.8375.370.8984.10.9043.10.7238.54.831.2�سلوفينيا21
0.8820.8335.670.9093.90.8582.10.74010.63.826.9فنلندا22
0.8780.7998.920.9294.10.8265.50.66616.76.034.7اإ�سبانيا23
20.9383.90.75811.40.66516.86.536.0–0.8740.77910.9اإيطاليا24
....0.8670.7997.830.9133.50.7246.20.77113.5لك�سمربغ25
..9.8........0.9362.9......0.866�سنغافورة26
..0.8650.8215.090.8743.90.9121.30.6959.63.5اجلمهورية الت�سيكية27
..0.8630.7918.440.9034.80.7972.20.68817.37.2اململكة املتحدة28
20.9004.80.73814.30.64917.16.234.3–0.8610.75612.2اليونان29
............0.8366.3......0.846الإمارات العربية املتحدة30
....20.9014.10.67815.00.70410.9–0.8400.75510.1قرب�ص31
......................0.838اأندورا32
............0.8625.8......0.838بروين دار ال�سالم33
0.8350.7697.920.8136.00.8912.70.62714.56.336.0اأ�ستونيا34
..0.8340.7875.770.8255.70.8611.60.6869.64.0�سلوفاكيا35
............0.8925.1......0.832مالطة36
13.341.1........0.8547.2......0.831قطر37
0.8160.7597.030.8095.70.8314.00.65011.24.831.2هنغاريا38
0.8130.7349.700.8345.80.7686.60.61916.35.634.2بولندا39
0.8100.7309.800.7657.20.8474.10.60117.56.737.6ليتوانيا40
..0.8090.72610.200.8934.90.6975.60.61619.37.9الربتغال41
............0.8156.2......0.806البحرين42
10.7827.10.8403.80.56121.06.335.7–0.8050.71710.9لتفيا43
110.8716.60.68813.70.46234.13.652.1–0.8050.65219.0�سيلي44
130.7969.70.70812.10.46834.412.345.8–0.7970.64119.5الأرجنتني45
30.8445.50.69710.40.52327.85.233.7–0.7960.67515.1كرواتيا46
............0.8149.2......0.793بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
70.8159.30.68110.80.50527.88.742.4–0.7830.65416.4اأوروغواي48
......................0.782بالو49
0.7810.68312.610.7709.60.7895.00.52422.24.931.2رومانيا50
............0.8835.4......0.776كوبا51
2.719.0..................0.773�سي�سيل52
....30.78210.90.6187.90.58824.5–0.7710.65814.7جزر البهاما53
0.7710.7186.970.8036.80.7822.50.58911.34.630.0اجلبل الأ�سود54
0.7710.68311.430.7767.80.7545.90.54319.910.245.3بلغاريا55

 دليل التنمية الب�صرية معدلً بعامل عدم امل�صاواة
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية 
الب�رشية

القيمة

دليل التنمية الب�رشية معداًل 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة 

معداًل بعامل عدم 
امل�ساواة

دليل التعليم معداًل 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل الدخل معداًل بعامل 
ن�سبة دخل عدم امل�ساواة

ال�رشائح 
اخلم�سية

معامل جيني 
للدخل القيمة

الفارق الإجمايل 
)بالن�سبة 
املئوية(

التغري يف 
aالقيمةالرتتيب

الفارق
القيمة )بالن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة )بالن�سبة املئوية(

الفارق
 )بالن�سبة املئوية(

20112011201120112011201120112011201120112000–2011b2000–2011b

............0.75311.5......0.770اململكة العربية ال�سعودية56
150.80110.90.56721.90.45135.614.451.7–0.7700.58923.5املك�سيك57
150.77612.40.61117.80.41040.515.852.3–0.7680.57924.6بنما58
0.7660.6949.590.7888.30.7129.90.59510.34.128.2�رشبيا59
......................0.764اأنتيغوا وبربودا60
0.011.446.2......0.7986.7......0.761ماليزيا61
..20.65916.60.6656.60.61021.98.3–0.7600.64415.3ترينيداد وتوباغو62
............0.8036.7......0.760الكويت63
............0.7819.7......0.760ليبيا64
0.7560.6938.3100.7367.40.7355.40.61712.14.027.2بيالرو�ص65
0.7550.67011.370.68710.80.69611.20.62811.98.242.3الحتاد الرو�سي66
............0.7989.6......0.748غرينادا67
0.7450.65611.950.62116.20.7905.30.57613.84.630.9كازاخ�ستان68
70.8637.80.54317.70.44233.713.250.3–0.7440.59120.5كو�ستاريكا69
0.7390.63713.900.79711.20.63511.90.51018.35.334.5األبانيا70
....90.71813.50.52824.10.48930.0–0.7390.57022.8لبنان71
......................0.735�سانت كيت�ص ونيف�ص72
160.75312.20.56718.10.36844.910.043.5–0.7350.54026.6فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
0.7330.64911.670.7949.60.6855.20.50219.36.436.2البو�سنة والهر�سك74
0.7330.63014.120.72015.10.8123.30.42822.78.941.3جورجيا75
0.7290.6629.2140.68410.50.8066.10.52610.93.927.5اأوكرانيا76
....0.7280.63113.350.7609.80.57013.50.58116.6موري�سيو�ص77
0.7280.60916.420.7849.40.57417.50.50221.89.344.2جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
0.7270.61016.240.71015.30.7048.30.45424.19.845.5جامايكا79
50.72614.80.53524.00.44430.013.548.0–0.7250.55723.2بريو80
......................0.724دومينيكا81
42.6..........0.77310.4......0.723�سانت لو�سيا82
100.75314.10.53522.10.37938.812.849.0–0.7200.53525.8اإكوادور83
130.72314.40.49225.70.39240.717.653.9–0.7180.51927.7الربازيل84
............0.71014.0......0.717�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
0.7160.63910.8130.72814.90.7106.50.50410.84.530.9اأرمينيا86
240.73113.70.51522.80.29253.924.858.5–0.7100.47932.5كولومبيا87
7.038.3........0.70116.1......0.707اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
............0.7767.2......0.705ُعمان89
............0.71213.8......0.704تونغا90
0.7000.62011.4110.63620.60.6158.30.6104.55.333.7اأذربيجان91
20.74212.80.42327.40.50626.58.039.7–0.6990.54222.5تركيا92
..17.2........0.77612.2......0.699بليز93
70.75112.60.39638.70.48021.88.040.8–0.6980.52325.2تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.6980.56519.050.73213.10.55122.40.44921.16.337.7الأردن95
..6.1........0.71614.5......0.698اجلزائر96
0.6910.57916.290.7859.40.55817.90.44220.86.940.3�رشي لنكا97
90.70716.00.45126.80.41733.812.248.4–0.6890.51025.9اجلمهورية الدومينيكية98
............0.71713.4......0.688�ساموا99

............0.67613.0......0.688فيجي100
10.73013.50.47823.20.43629.58.441.5–0.6870.53422.3ال�سني101
..7.9........0.52026.7......0.686تركمان�ستان102
0.6820.53721.320.76810.10.49018.00.41134.015.053.6تايلند103
52.8..30.67815.00.50820.10.40334.9–0.6800.51823.8�سورينام104
110.69815.20.43132.40.40331.112.146.9–0.6740.49526.6ال�سلفادور105
0.6740.54319.580.48627.80.6127.30.53622.17.941.5غابون106
40.68017.80.51519.80.36833.414.952.0–0.6650.50524.0باراغواي107
120.55025.10.54227.60.28047.221.857.3–0.6630.43734.1بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
60.8327.30.33441.20.43623.26.837.4–0.6610.49525.2ملديف109
0.6530.56313.8150.62218.80.6805.80.42216.46.236.5منغوليا110
0.6490.56912.2180.69111.20.6736.10.39718.96.738.0جمهورية مولدوفا111
0.6440.51619.940.65215.20.59213.50.35630.09.044.0الفلبني112
50.72313.90.33140.90.48714.24.632.1–0.6440.48924.1م�رش113
............0.72513.1......0.641الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية 
الب�رشية

القيمة

دليل التنمية الب�رشية معداًل 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة 

معداًل بعامل عدم 
امل�ساواة

دليل التعليم معداًل 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل الدخل معداًل بعامل 
ن�سبة دخل عدم امل�ساواة

ال�رشائح 
اخلم�سية

معامل جيني 
للدخل القيمة

الفارق الإجمايل 
)بالن�سبة 
املئوية(

التغري يف 
aالقيمةالرتتيب

الفارق
القيمة )بالن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة )بالن�سبة املئوية(

الفارق
 )بالن�سبة املئوية(

20112011201120112011201120112011201120112000–2011b2000–2011b

0.6410.54415.1170.57724.30.7011.40.39917.96.236.7اأوزبك�ستان115
....120.62419.20.53422.40.17963.1–0.6360.39038.6ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116
43.2..10.61621.70.57411.70.33732.1–0.6330.49222.3غيانا117
..21.0........0.39624.3......0.633بوت�سوانا118
0.6320.50320.440.79310.00.36631.50.43918.35.735.8اجلمهورية العربية ال�سورية119
..140.52821.10.44527.80.18768.352.2–0.6250.35343.5ناميبيا120
30.69317.40.39231.80.28743.430.457.7–0.6250.42731.7هندورا�ص121
......................0.624كرييبا�ص122
20.257.8....0.37028.40.55820.8......0.619جنوب اأفريقيا123
0.6170.50418.380.64816.80.46520.40.42617.75.936.8اإندوني�سيا124
............0.67915.6......0.617فانواتو125
0.6150.52614.4170.60419.80.63711.10.37912.24.933.4قريغيز�ستان126
0.6070.50017.680.54627.20.6389.40.36015.34.229.4طاجيك�ستان127
0.5930.51014.0140.75413.40.41717.10.42311.46.237.6فييت نام128
0.5890.42727.530.73413.90.35033.30.30333.615.052.3نيكاراغوا129
0.5820.40929.720.68516.70.24245.80.41223.07.440.9املغرب130
0.5740.39331.610.65718.60.28036.10.32938.517.053.7غواتيمال131
............0.61720.3......0.573العراق132
50.4......0.74612.70.29530.7......0.568الراأ�ص الأخ�رش133
0.5470.39228.310.52227.10.26740.60.43314.75.636.8الهند134
10.50627.50.33940.90.28827.29.342.8–0.5410.36732.2غانا135
........0.26845.40.30329.2......0.537غينيا الإ�ستوائية136
10.37137.00.39025.40.34230.310.647.3–0.5330.36731.1الكونغو137
0.5240.40522.860.58621.70.30030.50.37615.55.936.7جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
0.5230.38027.230.48428.80.34631.10.32821.47.844.4كمبوديا139
40.29535.00.40629.80.32240.912.450.7–0.5220.33835.4�سوازيلند140
46.7......0.56524.10.18544.8......0.522بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
............0.59920.7......0.510جزر �سليمان142
20.38634.10.40330.70.24836.011.347.7–0.5090.33833.6كينيا143
0.5090.34831.510.50228.80.36519.10.23144.210.850.8�سان تومي وبرين�سيبي144
0.5040.34631.410.48532.30.20746.40.41311.04.732.7باك�ستان145
0.5000.36327.450.59323.20.25239.40.32117.74.331.0بنغالدي�ص146
10.46830.20.19547.40.40117.84.631.9–0.4950.33232.9تيمور - لي�ستي147
0.27850.031.058.6....0.26446.1......0.486اأنغول148
............0.53325.3......0.483ميامنار149
20.28443.00.33635.30.34519.99.144.6–0.4820.32133.4الكامريون150
0.4800.33230.720.54825.60.34730.10.19336.18.647.2مدغ�سقر151
0.4660.33228.810.40732.40.30532.80.29420.66.637.6جمهورية تنزانيا املتحدة152
..12.5........0.50525.2......0.466بابوا غينيا اجلديدة153
0.4620.31232.300.53725.10.15549.80.36517.66.337.7اليمن154
0.4590.30433.800.43030.70.21145.10.30923.97.439.2ال�سنغال155
60.28343.80.24744.20.30928.89.542.9–0.4590.27839.3نيجرييا156
0.4580.30134.300.62019.50.20143.60.22037.48.947.3نيبال157
90.45930.90.24140.70.18047.925.259.5–0.4540.27140.2هايتي158
0.4530.29834.210.38936.20.20843.20.32921.57.439.0موريتانيا159
10.29234.30.38424.30.21347.018.852.5–0.4500.28835.9لي�سوتو160
0.4460.29633.620.32839.10.32232.20.24629.18.744.3اأوغندا161
0.4350.28933.520.36737.20.27741.50.23820.08.734.4توغو162
64.3......0.43732.60.19347.4......0.433جزر القمر163
0.4300.30329.570.26641.90.36623.80.28720.815.350.7زامبيا164
39.9..0.4300.27535.900.37736.90.15647.00.35521.3جيبوتي165
0.4290.27635.720.32841.30.28230.70.22834.513.953.1رواندا166
0.4270.27435.810.34040.30.21242.00.28623.66.738.6بنن167
11.047.3........0.40233.9......0.420غامبيا168
............0.43833.0......0.408ال�سودان169
30.34737.80.17343.20.24734.411.046.1–0.4000.24638.6كوت ديفوار170
0.4000.27232.020.32439.90.26734.70.23219.76.639.0مالوي171
........0.22250.90.22339.3......0.398اأفغان�ستان172
..0.3760.26828.710.34330.60.45220.10.12434.512.1زمبابوي173
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية 
الب�رشية

القيمة

دليل التنمية الب�رشية معداًل 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة 

معداًل بعامل عدم 
امل�ساواة

دليل التعليم معداًل 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل الدخل معداًل بعامل 
ن�سبة دخل عدم امل�ساواة

ال�رشائح 
اخلم�سية

معامل جيني 
للدخل القيمة

الفارق الإجمايل 
)بالن�سبة 
املئوية(

التغري يف 
aالقيمةالرتتيب

الفارق
القيمة )بالن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة )بالن�سبة املئوية(

الفارق
 )بالن�سبة املئوية(

20112011201120112011201120112011201120112000–2011b2000–2011b

0.3630.24731.910.40035.40.14638.20.25820.84.229.8اإثيوبيا174
7.139.0....0.26646.30.17036.9......0.359مايل175
40.22150.10.18140.30.22232.56.035.5–0.3530.20741.4غينيا - بي�ساو176
............0.48126.6......0.349اإريرتيا177
20.30842.70.14342.00.21331.17.239.4–0.3440.21138.8غينيا178
30.24246.00.17445.90.20128.19.543.6–0.3430.20440.6جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
30.24045.30.16047.40.19731.08.142.5–0.3360.19641.6�سرياليون180
0.3310.21535.130.32641.70.11737.30.26025.36.739.6بوركينا فا�سو181
0.3290.21335.330.36237.60.23546.40.11319.07.052.6ليربيا182
10.22452.00.12443.40.27221.07.439.8–0.3280.19640.1ت�ساد183
0.3220.22928.970.28240.80.18118.20.23325.89.945.6موزامبيق184
4.833.3........0.26145.6......0.316بوروندي185
0.2950.19534.200.31442.60.10739.50.21817.95.234.0النيجر186
0.2860.17239.900.22450.00.24531.20.09336.89.244.4جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
............0.64016.9........جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

........................جزر مار�سال
........................موناكو
........................ناورو

........................�سان مارينو
............0.26047.1........ال�سومال

........................توفالو

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
——0.8975.20.8386.20.64822.2—0.8890.78711.5تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا

——c20.5 c—0.73412.40.580 c18.9 c0.48228.2 c 0.7410.590تنمية ب�رشية مرتفعة
——0.63319.20.39629.40.44122.3—0.6300.48023.7تنمية ب�رشية متو�سطة
——0.39335.60.23839.20.30024.2—0.4560.30433.3تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
——c26.4 c—0.65418.00.307 c40.8 c0.524 c17.8 c 0.6410.472البلدان العربية

——c21.3 c—0.70914.30.477 c21.9 c0.435 c26.8 c 0.6710.528�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
——0.71511.70.68110.70.57815.7—0.7510.65512.7اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

——0.74313.40.52823.20.40139.3—0.7310.54026.1اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
——0.52926.90.26640.90.43015.1—0.5480.39328.4جنوب اآ�سيا

——0.33139.00.27635.60.30628.4—0.4630.30334.5جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
——0.40334.70.23336.80.27725.3—0.4390.29632.4اأقل البلدان منوًا

——c28.4 c—0.63319.10.417 c29.6 c0.364 c35.6 c 0.6400.458الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
——0.63719.00.45026.20.50623.4—0.6820.52523.0العامل

مالحظات
a. �لتغرّي يف �لرتتيب هو للبلد�ن �لتي �سملها ح�ساب دليل �لتنمية �لب�رشية معداًل بعامل عدم �مل�ساو�ة. 

b. تعود �لبيانات �إىل �آخر �سنة متوفرة خلل �لفرتة �ملحددة.
c. �سملت �حل�سابات �أقّل من ن�سف �لبلد�ن يف �ملجموعة �أو �ملنطقة.

تعاريف
�أ�سا�سية للتنمية �لب�رشية هي: �حلياة  �أبعاد  دليل �لتنمية �لب�رشية: دليل مركب يقي�س متو�سط �الإجناز�ت يف ثلثة 
�ملديدة و�ل�سحية، و�ملعرفة، و�مل�ستوى �ملعي�سي �للئق.  وتت�سمن �مللحظة �لفنية 1 تفا�سيل عن كيفية ح�ساب 

هذ� �لدليل.
دليل �لتنمية �لب�رشية معّداًل بعامل عدم �مل�ساو�ة: قيمة دليل �لتنمية �لب�رشية معّدلة بعامل عدم �مل�ساو�ة يف �الأبعاد 

�لثلثة �الأ�سا�سية للتنمية �لب�رشية. وتت�سمن �مللحظة �لفنية 2 تفا�سيل عن كيفية ح�ساب هذ� �لدليل.
�لفارق  �أ�سا�س  قيمته على  �مل�ساو�ة، وحت�سب  ب�سبب عدم  �ملحتملة  �لب�رشية  �لتنمية  �لفارق يف  �لفارق �الإجمايل: 

بالن�سبة �ملئوية بني دليل �لتنمية �لب�رشية ودليل �لتنمية �لب�رشية معداًل بعامل عدم �مل�ساو�ة.
دليل متو�سط �لعمر �ملتوقع عند �لوالدة معّداًل بعامل عدم �مل�ساو�ة: قيمة دليل متو�سط �لعمر �ملتوقع معّدلة بعامل 
عدم �مل�ساو�ة يف توزيع مدة �حلياة �ملتوقعة باال�ستناد �إىل �لبيانات �مل�ستمدة من جد�ول �لوفيات �لو�ردة يف م�سادر 

�لبيانات �لرئي�سية.  
دليل �لتعليم معداًل بعامل عدم �مل�ساو�ة: قيمة دليل �لتعليم، معّدلة بعامل عدم �مل�ساو�ة يف توزيع �سنو�ت �لدر��سة 

باال�ستناد �إىل �لبيانات �مل�ستمدة من م�سوح �الأ�رش �ملعي�سية �لو�ردة يف م�سادر �لبيانات �لرئي�سية.
دليل �لدخل معّداًل بعامل عدم �مل�ساو�ة: قيمة دليل �لدخل معّدلة بعامل عدم �مل�ساو�ة يف توزيع �لدخل باال�ستناد 

�إىل �لبيانات �مل�ستمدة من م�سوح �الأ�رش �ملعي�سية �لو�ردة يف م�سادر �لبيانات �لرئي�سية.
ن�سبة دخل �ل�رش�ئح �خلم�سية: ن�سبة متو�سط دخل 20 يف �ملائة من �ل�رشيحة �الأغنى من �ل�سكان �إىل متو�سط دخل 

20 يف �ملائة من �ل�رشيحة �الأفقر من �ل�سكان.

معامل جيني للدخل: قيا�س �لفارق يف توزيع �لدخل )�أو �ال�ستهلك( بني �الأفر�د و�الأ�رش �ملعي�سية يف بلد معني 
ن�سبة �إىل �لتوزيع �ملت�ساوي �لتام. و�لنقطة �سفر ت�سري �إىل �مل�ساو�ة �لتامة، و�لنقطة 100 �إىل �نعد�م �مل�ساو�ة.

م�سادر البيانات الرئي�سية
�القت�سادية و�الجتماعية  �ل�سوؤون  �إد�رة  بيانات  �إىل  باال�ستناد  �لب�رشية  �لتنمية  تقرير  ح�سابات مكتب   :1 العمود 
�لدويل  و�لبنك   ،(2011) للإح�ساء  �ليون�سكو  ومعهد   ،Barro and Lee (2010b)و  ،(2011) �ملتحدة  للأمم  �لتابعة 

(2011a)، و�سندوق �لنقد �لدويل (2011).
لة  العمود 2: ح�سب على �أ�سا�س �ملتو�ّسط �لهند�سي للبيانات �لو�ردة يف �الأعمدة 5 و7 و9 با�ستخد�م �ملنهجّية �ملف�سّ

يف �مللحظة �لفنّية 2.
العمود 3: ��ستندت �حل�سابات �إىل �لبيانات �لو�ردة يف �لعمودين 1 و2.

العمود 4: ��ستندت �حل�سابات �إىل �لرتتيب ح�سب دليل �لتنمية �لب�رشية و�لبيانات �لو�ردة يف �لعمود 2.
الأعمدة 5 و7 و9: ح�سابات مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية باال�ستناد �إىل بيانات جد�ول �لوفّيات �ل�سادرة عن �إد�رة 
�ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة، ودر��سة لك�سمربغ للدخل، وم�سح �الحتاد �الأوروبي 
بيانات  وقاعدة  �الأوروبية،  للجماعات  �الإح�سائي  �ملكتب  عن  �ل�سادر  �ملعي�سية  و�لظروف  �لدخل  حول 
و�مل�سوح  �ليوني�سف،  عن  �ل�سادر  للمجموعات  �ملوؤ�رش�ت  �ملتعدد  و�مل�سح  �لدخل،  توزيع  حول  �لدويل  �لبنك 
�لبيانات عن  �لعاملية، وقاعدة  �ل�سحة  �لعاملي ملنظمة  �ل�سحة  ICF Macro، وم�سح  �لدميغر�فية و�ل�سحية ل�رشكة 
�ملنهجّية  با�ستخد�م  �ملتحدة  �لتابع جلامعة �الأمم  �لتنمية  �قت�ساد�ت  �لعاملي لبحوث  للمعهد  �لعامل  �لدخل يف  تفاوت 
دليل  �مل�ستخدمة يف كل  �مل�سوح  فيها هذه  �أجريت  �لتي  و�ل�سنو�ت  �مل�سوح  قائمة    .2 �لفنّية  �مللحظة  �ملف�سلة يف 

.http://hdr.undp.org متاحة على �ملوقع
العمود 6: ��ستندت �حل�سابات �إىل �لبيانات �لو�ردة يف �لعمود 5 و�لدليل غري �ملعّدل ملتو�ّسط �لعمر �ملتوقع.

العمود 8: ��ستندت �حل�سابات �إىل �لبيانات �لو�ردة يف �لعمود 7 و�لدليل غري �ملعّدل للتعليم.
العمود 10: ��ستندت �حل�سابات �إىل �لبيانات �لو�ردة يف �لعمود 9 و�لدليل غري �ملعّدل للدخل.

.(2011a) العمودان 11 و12: �لبنك �لدويل

دليل التنمية الب�صرية معدالً بعامل عدم امل�صاواة
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

ن�سبة 
وفيات 
االأمهات

معدل 
خ�سوبة 
املراهقات

املقاعد يف 
املجل�ص 
النيابي 

)بالن�سبة املئوية 
للن�ساء(

ال�سكان من ذوي 
التح�سيل العلمي 
الثانوي على االقل 

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 25 وما فوق(

معدل امل�ساركة يف 
القوى العاملة 
)بالن�سبة املئوية(

ال�سحة الإجنابية

معدل 
اخل�سوبة 
االإجمايل

معدل انت�سار 
و�سائل منع احلمل 
على خمتلف اأنوعها
)ن�سبة املتزوجات من 
الفئة العمرية 49-15(

زيارة واحدة 
على االقل 
اأثناء احلمل

)بالن�سبة 
املئوية(

الوالدات 
باإ�رشاف 

جهاز طبي 
متخ�س�ص

)بالن�سبة املئوية( الذكوراالإناثالذكوراالإناثالقيمةالرتتيب
2011201120082011a201120102010200920092005–2009b2005–2009b2005–2009b2011a

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
2.0....60.07579.039.699.399.163.071.088.0الرنويج1
180.136816.528.395.197.258.472.271.0100.0100.02.0اأ�سرتاليا2
100.01.8..20.05295.137.886.389.259.572.969.0هولندا3
c95.394.558.471.973.0..99.02.1 470.2992441.216.8الوليات املتحدة الأمريكية4
320.1951430.933.671.673.561.875.775.095.0100.02.1نيوزيلندا5
98.01.7..200.1401214.024.992.392.762.773.074.0كندا6
100.02.1..330.203317.511.182.381.554.473.089.0اآيرلندا7
................7.024.0......ليختن�ستاين8
1.5....70.08577.931.791.392.853.166.875.0اأملانيا9

1.9......10.04956.045.087.987.160.669.2ال�سويد10
1.5....40.067104.627.663.673.860.673.782.0�سوي�رشا11
100.01.4..140.12365.013.680.082.347.971.854.0اليابان12
1.1....67.371.052.268.984.0..3.2......هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
2.1......90.099514.642.966.357.771.783.1اآي�سلندا14
100.01.4..110.111182.314.779.491.750.172.080.0جمهورية كوريا15
1.9......30.06056.038.059.065.660.370.6الدامنرك16
2.9......220.145714.019.278.977.251.962.5اإ�رشائيل17
1.8....120.114514.238.575.779.846.760.875.0بلجيكا18
160.131512.828.367.385.953.268.151.0100.0100.01.4النم�سا19
100.10687.220.079.684.650.562.271.099.099.02.0فرن�سا20
d,e81.9 d,e52.865.474.098.0100.01.5 280.175185.010.860.6�سلوفينيا21
100.0100.01.9..50.07589.342.570.170.157.064.9فنلندا22
1.5....130.117612.734.770.975.749.168.566.0اإ�سبانيا23
1.5....150.12456.720.367.878.938.460.660.0اإيطاليا24
100.01.7....260.1691710.120.066.473.948.063.3لك�سمربغ25
100.01.4..80.08694.823.457.364.753.775.662.0�سنغافورة26
170.136811.121.085.587.648.867.672.099.0100.01.5اجلمهورية الت�سيكية27
99.01.9..340.2091229.621.068.867.855.369.584.0اململكة املتحدة28
1.5....240.162211.617.364.472.042.965.061.0اليونان29
380.2341026.722.576.977.341.992.128.097.099.01.7الإمارات العربية املتحدة30
1.5......210.141106.612.561.873.254.370.8قرب�ص31
............d,e49.5 d,e 8.453.649.3......اأندورا32
100.099.02.0..66.661.259.774.8..2125.1....بروين دار ال�سالم33
100.01.7..300.1941222.719.894.494.654.869.070.0اأ�ستونيا34
100.01.4..310.194620.216.080.887.151.268.580.0�سلوفاكيا35
98.01.3..420.272817.38.764.473.531.667.586.0مالطة36
f62.154.749.993.043.0..99.02.2 1110.549816.20.0قطر37
100.01.4..390.2371316.59.193.296.742.558.877.0هنغاريا38
100.01.4..250.164614.817.979.783.946.261.949.0بولندا39
100.01.5..290.1921319.719.191.995.750.262.147.0ليتوانيا40
100.01.3..190.140716.827.440.441.956.269.467.0الربتغال41
440.2881914.915.074.480.432.485.062.097.098.02.4البحرين42
100.01.5..360.2162018.020.094.896.254.370.248.0لتفيا43
680.3742658.313.967.369.841.873.458.095.0100.01.8�سيلي44
670.3727056.937.857.054.952.478.478.099.095.02.2الأرجنتني45
100.01.5....270.1701413.523.557.472.346.360.3كرواتيا46
650.3646442.619.689.587.665.878.055.0100.0100.01.6بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
620.3522761.114.656.651.753.875.578.096.0100.02.0اأوروغواي48
..21.0100.0100.0........13.86.9......بالو49
550.3332732.09.883.890.545.460.070.094.099.01.4رومانيا50
580.3375345.243.273.980.440.966.978.0100.0100.01.5كوبا51
............d,e45.4 d,e 51.323.541.2......�سي�سيل52
d,e54.5 d,e68.378.745.098.099.01.9 540.3324931.817.948.5جزر البهاما53
d,e69.5 d,e....39.097.099.0 g1.6 1518.211.179.7....اجلبل الأ�سود54
100.01.6..400.2451342.820.869.170.648.261.263.0بلغاريا55

دليل الف�ارق بني اجلن�صني وامل�ؤ�صرات املتعلقة به
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

ن�سبة 
وفيات 
االأمهات

معدل 
خ�سوبة 
املراهقات

املقاعد يف 
املجل�ص 
النيابي 

)بالن�سبة املئوية 
للن�ساء(

ال�سكان من ذوي 
التح�سيل العلمي 
الثانوي على االقل 

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 25 وما فوق(

معدل امل�ساركة يف 
القوى العاملة 
)بالن�سبة املئوية(

ال�سحة الإجنابية

معدل 
اخل�سوبة 
االإجمايل

معدل انت�سار 
و�سائل منع احلمل 
على خمتلف اأنوعها
)ن�سبة املتزوجات من 
الفئة العمرية 49-15(

زيارة واحدة 
على االقل 
اأثناء احلمل

)بالن�سبة 
املئوية(

الوالدات 
باإ�رشاف 

جهاز طبي 
متخ�س�ص

)بالن�سبة املئوية( الذكوراالإناثالذكوراالإناثالقيمةالرتتيب
2011201120082011a201120102010200920092005–2009b2005–2009b2005–2009b2011a

f50.357.921.279.824.090.091.02.6 1350.6462411.60.0اململكة العربية ال�سعودية56
790.4488570.625.555.861.943.280.673.094.093.02.2املك�سيك57
72.092.02.4..950.4927182.68.563.560.748.480.7بنما58
g1.6 41.098.099.0....822.121.661.770.7....�رشبيا59
..53.0100.0100.0........55.519.4......اأنتيغوا وبربودا60
430.2863114.214.066.072.844.479.255.079.099.02.6ماليزيا61
530.3315534.727.467.666.655.178.143.096.098.01.6ترينيداد وتوباغو62
370.229913.87.752.243.945.482.552.095.098.02.3الكويت63
g2.4 510.314643.27.755.644.024.778.945.081.094.0ليبيا64
g1.5 54.866.573.099.0100.0....1522.132.1....بيالرو�ص65
100.01.5..590.3383930.011.590.695.657.569.280.0الحتاد الرو�سي66
54.0100.099.02.2........42.421.4......غرينادا67
g2.5 560.3344530.013.692.295.065.776.351.0100.0100.0كازاخ�ستان68
640.3614465.638.654.452.845.179.980.090.099.01.8كو�ستاريكا69
410.2713117.916.483.289.249.370.469.097.099.01.5األبانيا70
760.4402616.23.132.433.322.371.558.096.098.01.8لبنان71
..54.0100.0100.0........42.66.7......�سانت كيت�ص ونيف�ص72
780.4476889.917.033.429.651.780.377.094.095.02.4فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
g1.1 54.968.336.099.0100.0....916.415.8....البو�سنة والهر�سك74
d,e58.9 d,e55.173.847.096.098.01.5 730.4184844.76.563.8جورجيا75
570.3352630.88.091.596.152.065.467.099.099.01.5اأوكرانيا76
98.01.6..630.3533635.418.845.252.940.874.876.0موري�سيو�ص77
d40.2 d42.965.214.094.0100.0 g1.4 230.151922.032.555.6جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
g2.3 810.4508977.316.074.071.156.174.069.091.097.0جامايكا79
h57.676.158.276.073.094.083.0 g2.4 720.4159854.727.5بريو80
..d,e10.3 d,e....50.0100.0100.0 20.012.511.2......دومينيكا81
51.075.847.099.0100.01.9....61.720.7......�سانت لو�سيا82
g2.4 850.46914082.832.344.245.847.177.773.084.098.0اإكوادور83
800.4495875.69.648.846.360.181.981.097.097.01.8الربازيل84
56.078.848.0100.099.02.0....58.914.3......�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
600.3432935.79.294.194.859.674.653.093.0100.01.7اأرمينيا86
g2.3 910.4828574.313.848.047.640.777.678.094.096.0كولومبيا87
920.4853029.52.839.057.231.973.079.098.097.01.6اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
490.309209.29.026.728.125.476.932.0100.099.02.2ُعمان89
i84.087.854.674.723.0..95.03.8 22.33.6......تونغا90
d,e61.9 d,e59.566.851.077.088.0 g2.2 500.3143833.816.065.4اأذربيجان91
770.4432339.29.127.146.724.069.673.092.091.02.0تركيا92
g2.7 970.4939478.711.135.232.847.480.634.094.095.0بليز93
450.293605.723.333.548.025.670.660.096.095.01.9تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
830.4565926.512.257.174.223.373.959.099.099.02.9الأردن95
710.4121207.37.036.349.337.279.661.089.095.02.1اجلزائر96
740.4193923.65.356.057.634.275.168.099.099.02.2�رشي لنكا97
900.480100108.719.149.741.850.579.873.099.098.02.5اجلمهورية الدومينيكية98
d,e60.0 d,e37.975.425.0..100.03.8 28.34.164.2......�ساموا99

99.02.6..86.688.638.778.435.0..2645.2....فيجي100
350.209388.421.354.870.467.479.785.091.099.01.6ال�سني101
62.474.048.099.0100.02.3....7719.516.8....تركمان�ستان102
690.3824843.314.025.633.765.580.777.098.097.01.5تايلند103
g2.3 38.566.046.090.090.0....10039.59.8....�سورينام104
930.48711082.719.040.547.545.976.773.094.096.02.2ال�سلفادور105
1030.50926089.916.153.834.770.081.133.094.086.03.2غابون106
870.4769572.313.645.450.457.086.679.096.082.02.9باراغواي107
880.47618078.230.155.167.962.182.061.086.071.03.2بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
520.3203712.26.531.337.357.177.039.081.084.01.7ملديف109
700.4106520.83.983.081.867.878.255.0100.099.02.5منغوليا110
g1.5 460.2983233.818.885.892.346.553.168.098.0100.0جمهورية مولدوفا111
750.4279454.121.565.963.749.278.551.091.062.03.1الفلبني112
j43.459.322.475.360.074.079.02.6 ..8246.6....م�رش113
d,e29.0 d,e16.568.450.099.099.04.3 36.5..53.5......الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114

 دليل الف�ارق بني اجلن�صني وامل�ؤ�صرات املتعلقة به
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

ن�سبة 
وفيات 
االأمهات

معدل 
خ�سوبة 
املراهقات

املقاعد يف 
املجل�ص 
النيابي 

)بالن�سبة املئوية 
للن�ساء(

ال�سكان من ذوي 
التح�سيل العلمي 
الثانوي على االقل 

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 25 وما فوق(

معدل امل�ساركة يف 
القوى العاملة 
)بالن�سبة املئوية(

ال�سحة الإجنابية

معدل 
اخل�سوبة 
االإجمايل

معدل انت�سار 
و�سائل منع احلمل 
على خمتلف اأنوعها
)ن�سبة املتزوجات من 
الفئة العمرية 49-15(

زيارة واحدة 
على االقل 
اأثناء احلمل

)بالن�سبة 
املئوية(

الوالدات 
باإ�رشاف 

جهاز طبي 
متخ�س�ص

)بالن�سبة املئوية( الذكوراالإناثالذكوراالإناثالقيمةالرتتيب
2011201120082011a201120102010200920092005–2009b2005–2009b2005–2009b2011a

g2.3 58.471.065.099.0100.0....3013.819.2....اأوزبك�ستان115
88.03.3..45.0........25.40.0......ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116
g2.2 1060.51127068.330.042.643.744.781.243.092.092.0غيانا117
g2.6 1020.50719052.17.973.677.572.380.953.094.095.0بوت�سوانا118
g2.8 860.4744642.812.424.724.121.179.558.084.093.0اجلمهورية العربية ال�سورية119
840.46618074.425.049.646.151.862.655.095.081.03.1ناميبيا120
g3.0 1050.51111093.118.031.936.340.180.265.092.067.0هندورا�ص121
..22.088.063.0........22.24.3......كرييبا�ص122
940.49041059.242.766.368.047.063.460.092.091.02.4جنوب اأفريقيا123
g2.1 1000.50524045.118.024.231.152.086.057.093.075.0اإندوني�سيا124
79.388.338.084.074.03.8....54.03.8......فانواتو125
g2.6 660.3708134.123.381.081.254.879.148.097.098.0قريغيز�ستان126
g3.2 610.3476428.417.593.285.857.077.737.089.088.0طاجيك�ستان127
g1.8 480.3055626.825.824.728.068.076.080.091.088.0فييت نام128
1010.506100112.720.730.844.747.178.472.090.074.02.5نيكاراغوا129
1040.51011015.16.720.136.326.280.163.068.063.02.2املغرب130
1090.542110107.212.015.621.048.187.954.093.051.03.8غواتيمال131
1170.5797598.025.222.042.713.868.950.084.080.04.5العراق132
g2.3 53.581.361.098.078.0....9481.620.8....الراأ�ص الأخ�رش133
g2.5 1290.61723086.310.726.650.432.881.154.075.053.0الهند134
1220.59835071.18.333.983.173.875.224.090.057.04.0غانا135
g5.0 86.065.0..39.792.0....280122.910.0....غينيا الإ�ستوائية136
1320.628580118.79.243.848.762.982.644.086.083.04.4الكونغو137
g2.5 1070.51358039.025.022.936.877.778.938.035.020.0جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
990.50029041.819.011.620.673.685.640.069.044.02.4كمبوديا139
g3.2 1100.54642083.921.949.946.153.174.951.085.069.0�سوازيلند140
d,e19.4 d,e53.470.635.088.071.02.3 980.49520050.213.916.2بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
24.250.027.074.070.04.0....10070.30.0....جزر �سليمان142
1300.627530100.29.820.138.676.488.146.092.044.04.6كينيا143
44.576.038.098.082.03.5....66.118.2......�سان تومي وبرين�سيبي144
g3.2 1150.57326031.621.023.546.821.784.930.061.039.0باك�ستان145
g2.2 1120.55034078.918.630.839.358.782.553.051.024.0بنغالدي�ص146
58.982.822.061.018.05.9....37065.829.2....تيمور - لي�ستي147
g5.1 74.588.46.080.047.0....610171.138.6....اأنغول148
960.49224016.34.018.017.663.185.141.080.064.01.9ميامنار149
1340.639600127.813.921.134.953.580.729.082.063.04.3الكامريون150
g4.5 84.288.740.086.044.0....440134.312.1....مدغ�سقر151
g5.5 1190.590790130.436.05.69.286.390.626.076.043.0جمهورية تنزانيا املتحدة152
1400.67425066.90.912.424.471.674.232.079.053.03.8بابوا غينيا اجلديدة153
1460.76921078.80.77.624.419.973.528.047.036.04.9اليمن154
g4.6 1140.566410105.929.610.919.464.888.612.087.052.0ال�سنغال155
g5.4 39.273.415.058.039.0....840118.37.3....نيجرييا156
1130.558380103.433.217.939.963.380.348.044.019.02.6نيبال157
g3.2 1230.59930046.44.222.536.357.582.932.085.026.0هايتي158
g4.4 1260.60555079.219.28.020.859.081.09.075.061.0موريتانيا159
g3.1 1080.53253073.522.924.320.370.877.747.092.062.0لي�سوتو160
1160.577430149.937.29.120.878.390.624.094.042.05.9اأوغندا161
g3.9 1240.60235065.311.115.345.163.685.717.084.062.0توغو162
g4.7 73.785.426.075.062.0....34058.03.0....جزر القمر163
g6.3 1310.627470146.814.025.744.259.579.241.094.047.0زامبيا164
g3.6 61.578.723.092.093.0....30022.913.8....جيبوتي165
g5.3 820.45354038.750.97.48.086.785.136.096.052.0رواندا166
g5.1 1330.634410111.78.411.325.967.477.917.084.074.0بنن167
g4.7 1270.61040076.67.516.931.470.685.218.098.057.0غامبيا168
g4.2 1280.61175061.924.212.818.230.873.98.064.049.0ال�سودان169
1360.655470129.48.913.625.250.882.113.085.057.04.2كوت ديفوار170
1200.594510119.220.810.420.475.078.841.092.054.06.0مالوي171
1410.7071,400118.727.65.834.033.184.510.016.014.06.0اأفغان�ستان172
1180.58379064.617.948.862.060.074.365.093.060.03.1زمبابوي173
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

ن�سبة 
وفيات 
االأمهات

معدل 
خ�سوبة 
املراهقات

املقاعد يف 
املجل�ص 
النيابي 

)بالن�سبة املئوية 
للن�ساء(

ال�سكان من ذوي 
التح�سيل العلمي 
الثانوي على االقل 

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 25 وما فوق(

معدل امل�ساركة يف 
القوى العاملة 
)بالن�سبة املئوية(

ال�سحة الإجنابية

معدل 
اخل�سوبة 
االإجمايل

معدل انت�سار 
و�سائل منع احلمل 
على خمتلف اأنوعها
)ن�سبة املتزوجات من 
الفئة العمرية 49-15(

زيارة واحدة 
على االقل 
اأثناء احلمل

)بالن�سبة 
املئوية(

الوالدات 
باإ�رشاف 

جهاز طبي 
متخ�س�ص

)بالن�سبة املئوية( الذكوراالإناثالذكوراالإناثالقيمةالرتتيب
2011201120082011a201120102010200920092005–2009b2005–2009b2005–2009b2011a

80.790.315.028.06.03.9....47072.425.5....اإثيوبيا174
g6.1 1430.712830186.310.23.28.437.667.08.070.049.0مايل175
g4.9 59.683.810.078.039.0....1,000111.110.0....غينيا - بي�ساو176
g4.2 62.583.48.070.028.0....28066.622.0....اإريرتيا177
k....79.289.29.088.046.0 g5.0 ..680157.4....غينيا178
h10.326.271.686.719.069.044.0 g4.4 1380.669850106.69.6جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
g4.7 1370.662970143.713.29.520.465.467.58.087.042.0�سرياليون180
d,e35.1 d,e78.290.817.085.054.05.8 1210.596560124.815.334.7بوركينا فا�سو181
1390.671990142.613.815.739.266.675.811.079.046.05.0ليربيا182
d,e9.9 d,e62.778.23.039.014.05.7 1450.7351,200164.514.30.9ت�ساد183
g4.7 1250.602550149.239.21.56.084.886.916.092.055.0موزامبيق184
890.47897018.636.15.29.291.087.59.092.034.04.1بوروندي185
1440.724820207.113.12.57.638.987.511.046.033.06.9النيجر186
g5.5 1420.710670201.49.410.736.256.585.621.085.074.0جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
55.177.569.097.097.02.0....2500.715.6....جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

..45.081.086.0........53.53.0......جزر مار�سال
................1.626.1......موناكو
..36.095.097.0........31.20.0......ناورو

................2.516.7......�سان مارينو
g6.3 56.584.715.026.033.0....1,20070.16.8....ال�سومال

..31.097.098.0........23.30.0......توفالو

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
0.2241623.821.582.084.652.869.869.598.699.21.8..تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا

0.4095151.613.561.064.647.875.072.494.496.11.9..تنمية ب�رشية مرتفعة
0.47513550.117.341.257.751.180.067.785.178.12.1..تنمية ب�رشية متو�سطة
0.60653298.218.218.732.454.682.727.864.939.64.2..تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
0.56319244.412.032.946.226.077.146.176.476.13.1..البلدان العربية

7919.820.248.161.364.280.376.990.791.91.8....�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
0.3112928.013.478.083.349.767.867.795.397.91.7..اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

0.4458073.718.750.552.251.779.974.894.892.02.2..اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.60125277.412.527.349.234.681.252.171.350.52.6..جنوب اآ�سيا

0.610619119.719.822.234.962.981.224.373.647.74.8..جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
0.594537106.120.316.827.464.484.028.763.738.24.1..اأقل البلدان منوًا

66.420.650.354.952.675.853.390.874.32.7......الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
0.49217658.117.750.861.751.578.061.682.776.42.4..العامل

مالحظات
a. �ملتو�سط �ل�سنوي للفرتة �ملمتدة من 2010 �إىل 2015. 

b. تعود �لبيانات �إىل �آخر �سنة متوفرة خلل �لفرتة �ملحددة.
c. �أ�سا�س �حل�ساب هو �الأع�ساء �لذين ي�سّوتون يف �ملجل�س �لنيابي فقط.

d. معهد �ليون�سكو للإح�ساء (2011).
e. تعود �لبيانات �إىل �سنة �سابقة لل�سنة �ملحّددة.

f.  ��ستخدمت قيمة 0.1 يف �ملائة حل�ساب دليل �لفو�رق بني �جلن�سني.
g. ت�سمل �لوالد�ت باإ�رش�ف عاملني �سحّيني غري �الأطباء و�ملمر�سني و�لقابلت �لقانونيات.

h. تعود �لبيانات �إىل عام 2010.
i.  مل تنتخب �أي �مر�أة يف عام 2010، غري �أن �مر�أة و�حدة عّينت يف جمل�س �لوزر�ء.

j.  حّل �ملجل�س �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة يف م�رش جمل�سي �ل�سعب و�ل�سورى يف 13 �سباط/فرب�ير 2011. 
k.  ُحّل جمل�س �لنو�ب عقب �النقلب �لذي وقع يف كانون �الأول/دي�سمرب 2008.

تعاريف
دليل �لفو�رق بني �جلن�سني: دليل مركب يقي�س �لفارق يف �الإجناز�ت بني �ملر�أة و�لرجل يف ثلثة �أبعاد: �ل�سحة 

�الإجنابية، و�لتمكني، و�سوق �لعمل. وتت�سمن �مللحظة �لفنية 3 تفا�سيل حول كيفية ح�ساب هذ� �لدليل.
ن�سبة وفيات �الأمهات: عدد وفيات �الأمهات لكل 000 100 والدة حية يف �سنة معّينة.

معّدل خ�سوبة �ملر�هقات: عدد �لوالد�ت لكل 000 1 �مر�أة من �لفئة �لعمرية بني 15 و19 �سنة.
�ملجل�س  �أو  �لنيابي  �ملجل�س  يف  �ملقاعد  جمموع  من  �لن�ساء  ت�سغلها  �لتي  �ملقاعد  ن�سبة  �لنيابي:  �ملجل�س  يف  �ملقاعد 

�لت�رشيعي �لو�حد، و�ملجل�س �الأعلى �أو جمل�س �ل�سيوخ.
�ل�سكان من ذوي �لتح�سيل �لعلمي �لثانوي على �الأقل: ن�سبة �ل�سكان �لذين هم يف �سن 25 �سنة وما فوق �لذين 

بلغو� �مل�ستوى �لعلمي �لثانوي على �الأقل.
معّدل �مل�ساركة يف �لقوى �لعاملة: ن�سبة �ل�سكان �ملنخرطني يف �سوق �لعمل، من عاملني �أو باحثني عن عمل، من 

جمموع �ل�سكان �لذين هم يف �سن �لعمل.

�للو�تي  �سنة(   49-15( �الإجناب  �سن  يف  �لن�ساء  ن�سبة  �أنو�عها:  خمتلف  على  �حلمل  منع  و�سائل  �نت�سار  معدل 
ي�ستخدمن و�سائل منع �حلمل �أكانت حديثة �أم تقليدية.

زيارة و�حدة على �الأقل �أثناء �حلمل: ن�سبة �لن�ساء �للو�تي يتلقني رعاية �سحية قبل �لوالدة باإ�رش�ف جهاز طبي 
�أثناء �حلمل، وُتقا�س بالن�سبة �ملئوية  متخ�س�س الأ�سباب تتعّلق باحلمل، وذلك مبعدل زيارة و�حدة على �الأقل 

من �لوالد�ت �حلّية.
�أطباء  )من  طبي  جهاز  باإ�رش�ف  ُترى  �لتي  �لوالد�ت  ن�سبة  �س:  متخ�سّ طبي  جهاز  باإ�رش�ف  �لوالد�ت 
وممر�سات وقابلت( متخ�س�س ومتدرب على تاأمني �لرعاية �للزمة و�الإ�رش�ف و�مل�سورة للمر�أة يف فرتة 

�حلمل و�لوالدة وما بعد �لوالدة؛ وعلى �إجر�ء عمليات �لتوليد؛ وعلى رعاية �الأطفال حديثي �لوالدة.
�سنو�ت  نهاية  حتى  عا�ست  �أّنها  لو  �مر�أة  كل  �ستنجبهم  كانت  �لذين  �الأطفال  عدد  �الإجمايل:  �خل�سوبة  معّدل 

�الإجناب وحملت �أطفااًل وفقًا ملعدالت �خل�سوبة �خلا�سة بكل عمر.

م�سادر البيانات الرئي�سية
�ل�سوؤون  و�إد�رة   ،(2011) �ليوني�سف  بيانات  �إىل  باال�ستناد  �لب�رشية  �لتنمية  تقرير  مكتب  ح�سابات  و2:   1 العمودان 
 ،Barro and Lee (2010b)القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011)، و�الحتاد �لربملاين �لدويل (2011)، و�

و�ليون�سكو (2011)، ومنظمة �لعمل �لدولية (2011).
العمود 3: منظمة �ل�سحة �لعاملية، و�ليوني�سف، و�سندوق �الأمم �ملتحدة لل�سكان، و�لبنك �لدويل (2010).

العمودان 4 و13: �إد�رة �ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).
العمود 5: �الحتاد �لربملاين �لدويل (2011).

بيانات معهد  �إىل  Barro and Lee (2010b) باال�ستناد  لتقدير�ت  �لب�رشية  �لتنمية  تنقيح مكتب تقرير  6 و7:  العمودان 
.Barro and Lee (2010a) ليون�سكو للإح�ساء ب�ساأن م�ستوى �لتح�سيل �لعلمي (2011) ومنهجية�

العمودان 8 و9: منظمة �لعمل �لدولية (2011).
الأعمدة 10 اإىل 12: �ليوني�سف (2011).
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل الفقر املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر متعدد 
aاالأبعاد

ال�سكان 
املعر�سون 
خلطر الفقر

)بالن�سبة 
املئوية(

ال�سكان 
الذين 

يعي�سون يف 
فقر مدقع
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من 
احلرمان من اخلدمات البيئية من ن�سبة 

الذين يعي�سون يف فقر متعدد االأبعاد

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

الدخل

�سدة جمموع ال�سكان
احلرمان
)بالن�سبة 
املئوية(

املياه 
النظيفة
)بالن�سبة 
املئوية(

ال�رشف 
ال�سحي 
املح�سن
)بالن�سبة 
املئوية(

الوقود 
احلديث
)بالن�سبة 
املئوية(

 1.25 دوالر 
يف اليوم 

مبعادل القوة 
ال�رشائية

)بالن�سبة املئوية(

خط الفقر 
الوطني
)بالن�سبة 
املئوية( bال�سنةaالقيمة

)بالن�سبة 
)بالآلف(املئوية(

2000–2009c2000–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
..0.000 d0.0 d0 d0.0 d0.4 d0.0 d0.00.00.00.0(W) 2003�سلوفينيا21
....0.0103.131633.40.00.00.00.00.0(W) 2003اجلمهورية الت�سيكية27
....0.0020.62035.32.00.00.10.10.0(W) 2003الإمارات العربية املتحدة30
..0.0267.29736.51.30.20.30.62.40.0(W) 2003اأ�ستونيا34
....0.000 d0.0 d0 d0.0 d0.0 d0.0 d0.00.00.0(W) 2003�سلوفاكيا35
..0.0164.646634.30.00.00.00.00.00.0(W) 2003هنغاريا38
0.016.6....................بولندا39
..0.0....................ليتوانيا40
0.006 e1.6 e37 e37.9 e0.0 e0.0 e0.00.80.10.05.9(W) 2003لتفيا43
0.815.1....................�سيلي44
..0.011 f3.0 f1,160 f37.7 f5.7 f0.2 f0.2 f2.2 f2.2 f0.9(N) 2005الأرجنتني45
0.0164.419636.30.10.30.10.31.20.011.1(W) 2003كرواتيا46

تنمية ب�رشية مرتفعة
0.0061.75634.70.10.00.00.00.30.020.5(W) 2003اأوروغواي48
0.513.8....................رومانيا50
..0.3....................�سي�سيل52
0.0061.5941.61.90.30.20.40.90.04.9(M) 2005اجلبل الأ�سود54
1.012.8....................بلغاريا55
0.0154.04,31338.95.80.50.62.12.83.447.4(N) 2006املك�سيك57
9.532.7....................بنما58
0.0030.87940.03.60.10.10.20.70.16.6(M) 2005�رشبيا59
0.03.8....................ماليزيا61
....0.0205.67435.10.40.30.30.50.0(M) 2006ترينيداد وتوباغو62
0.0000.0035.10.80.00.00.00.00.05.4(M) 2005بيالرو�ص65
0.005 e1.3 e1,883 e38.9 e0.8 e0.2 e0.10.40.10.011.1(W) 2003الحتاد الرو�سي66
0.0020.69236.95.00.00.30.10.50.215.4(M) 2006كازاخ�ستان68
0.721.7....................كو�ستاريكا69
0.0051.44537.77.40.10.30.41.10.612.4(D) 2009األبانيا70
3.529.0....................فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
0.0030.83037.27.00.10.10.10.50.014.0(M) 2006البو�سنة والهر�سك74
0.0030.83635.25.30.00.40.30.814.723.6(M) 2005جورجيا75
0.0082.21,01835.51.00.20.10.10.30.17.9(D) 2007اأوكرانيا76
0.0081.93940.96.70.30.40.81.50.319.0(M) 2005جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
0.29.9....................جامايكا79
0.08619.95,42143.216.96.014.119.419.25.934.8(D) 2004بريو80
0.0092.228641.62.10.60.70.60.35.136.0(W) 2003اإكوادور83
0.0112.75,07539.37.00.21.01.1..3.821.4(N) 2006الربازيل84
0.0041.13436.23.90.00.20.40.31.326.5(D) 2005اأرمينيا86
0.0225.42,50040.96.41.12.42.63.616.045.5(D) 2010كولومبيا87
..1.5....................اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
0.0215.346139.412.50.63.12.41.61.015.8(D) 2006اأذربيجان91
0.0286.64,37842.07.31.32.03.2..2.718.1(D) 2003تركيا92
0.0245.61642.67.61.11.92.54.1..33.5(M) 2006بليز93
0.010 e2.8 e272 e37.1 e4.9 e0.2 e1.21.40.52.63.8(W) 2003تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.0082.414534.41.30.10.20.00.00.413.3(D) 2009الأردن95
0.021 e5.3 e1,027 e38.7 e14.4 e0.6 e3.02.65.37.015.2(W) 2003�رشي لنكا97
0.0184.643839.48.60.71.52.72.94.350.5(D) 2007اجلمهورية الدومينيكية98

31.0......................فيجي100
0.05612.5161,67544.96.34.53.07.79.115.92.8(W) 2003ال�سني101
0.0061.61,06738.59.90.20.50.51.210.88.1(M) 2005تايلند103
....0.0398.24147.26.73.35.26.55.3(M) 2006�سورينام104
5.137.8....................ال�سلفادور105
0.161 d35.4 d437 d45.5 d22.4 d13.2 d19.432.626.94.832.7(D) 2000غابون106
0.06413.375548.515.06.18.811.212.45.135.1(W) 2003باراغواي107

دليل الفقر املتعدد الأبعاد
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

دليل الفقر املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر متعدد 
aاالأبعاد

ال�سكان 
املعر�سون 
خلطر الفقر

)بالن�سبة 
املئوية(

ال�سكان 
الذين 

يعي�سون يف 
فقر مدقع
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من 
احلرمان من اخلدمات البيئية من ن�سبة 

الذين يعي�سون يف فقر متعدد االأبعاد

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

الدخل

�سدة جمموع ال�سكان
احلرمان
)بالن�سبة 
املئوية(

املياه 
النظيفة
)بالن�سبة 
املئوية(

ال�رشف 
ال�سحي 
املح�سن
)بالن�سبة 
املئوية(

الوقود 
احلديث
)بالن�سبة 
املئوية(

 1.25 دوالر 
يف اليوم 

مبعادل القوة 
ال�رشائية

)بالن�سبة املئوية(

خط الفقر 
الوطني
)بالن�سبة 
املئوية( bال�سنةaالقيمة

)بالن�سبة 
)بالآلف(املئوية(

2000–2009c2000–2009c

0.08920.51,97243.718.75.88.219.817.714.060.1(D) 2008بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
..0.0185.21635.64.80.30.20.40.91.5(D) 2009ملديف109
0.06515.840241.020.63.211.613.715.722.435.2(M) 2005منغوليا110
0.0071.97236.76.40.10.51.01.51.929.0(D) 2005جمهورية مولدوفا111
0.06413.412,08347.49.15.72.96.111.022.626.5(D) 2008الفلبني112
0.0246.04,69940.77.21.00.31.0..2.022.0(D) 2008م�رش113
0.0050.45237.38.80.10.60.20.1..21.9(N) 2007الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
..0.0082.360336.28.10.10.60.10.946.3(M) 2006اأوزبك�ستان115
....0.05313.410039.56.72.11.64.62.5(D) 2005غيانا117
30.6......................بوت�سوانا118
..0.021 d5.5 d1,041 d37.5 d7.1 d0.5 d1.71.00.11.7(M) 2006اجلمهورية العربية ال�سورية119
0.18739.685547.223.614.714.736.437.5..38.0(D) 2007ناميبيا120
0.15932.52,28148.922.011.311.923.029.623.360.0(D) 2006هندورا�ص121
0.05713.46,60942.322.22.44.69.68.017.423.0(N) 2008جنوب اأفريقيا123
0.09520.848,35245.912.27.610.213.215.518.713.3(D) 2007اإندوني�سيا124
....0.12930.16742.733.56.57.920.129.5(M) 2007فانواتو125
0.0194.924938.89.20.91.61.02.81.943.1(M) 2006قريغيز�ستان126
0.06817.11,10440.023.03.110.53.410.121.547.2(M) 2005طاجيك�ستان127
0.08417.714,24947.218.56.015.310.0..13.114.5(D) 2002فييت نام128
0.12828.01,53845.717.411.220.427.727.415.846.2(D) 2006نيكاراغوا129
0.048 e10.6 e3,287 e45.3 e12.3 e3.3 e4.46.54.92.59.0(N) 2007املغرب130
0.127 e25.9 e3,134 e49.1 e9.8 e14.5 e3.76.623.016.951.0(W) 2003غواتيمال131
0.05914.23,99641.314.33.16.45.12.74.022.9(M) 2006العراق132
21.026.6....................الراأ�ص الأخ�رش133
0.28353.7612,20352.716.428.611.948.251.141.627.5(D) 2005الهند134
0.14431.27,25846.221.611.412.229.931.030.028.5(D) 2008غانا135
0.20840.61,60051.217.722.917.238.935.954.150.1(D) 2009الكونغو137
0.26747.22,75756.514.128.127.838.647.133.927.6(M) 2006جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
0.25152.06,94648.421.322.028.648.351.628.330.1(D) 2005كمبوديا139
0.18441.446944.524.413.024.037.837.862.969.2(D) 2007�سوازيلند140
0.11927.219743.917.28.52.616.922.126.223.2(M) 2010بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
0.22947.818,86348.027.419.830.842.647.619.745.9(D) 2009كينيا143
0.15434.55644.724.310.79.429.631.328.653.8(D) 2009�سان تومي وبرين�سيبي144
0.264 e49.4 e81,236 e53.4 e11.0 e27.4 e6.932.140.522.622.3(D) 2007باك�ستان145
0.29257.883,20750.421.226.22.548.256.749.640.0(D) 2007بنغالدي�ص146
0.36068.174952.918.238.735.747.667.637.449.9(D) 2009تيمور - لي�ستي147
..0.45277.411,13758.410.754.851.368.571.054.3(M) 2001اأنغول148
......0.154 e31.8 e14,297 e48.3 e13.4 e9.4 e25.219.1(M) 2000ميامنار149
0.28753.39,14953.919.330.432.548.552.59.639.9(D) 2004الكامريون150
0.35766.913,46353.317.935.449.466.566.967.868.7(D) 2009مدغ�سقر151
0.36765.227,55956.323.043.747.364.165.067.933.4(D) 2008جمهورية تنزانيا املتحدة152
0.28352.511,17653.913.031.931.925.728.417.534.8(M) 2006اليمن154
0.38466.97,27357.411.644.431.751.453.233.550.8(D) 2005ال�سنغال155
0.31054.181,51057.317.833.935.739.652.864.454.7(D) 2008نيجرييا156
0.35064.718,00854.015.637.114.456.363.455.130.9(D) 2006نيبال157
0.29956.45,34653.018.832.335.652.256.254.977.0(D) 2006هايتي158
0.352 e61.7 e1,982 e57.1 e15.1 e40.7 e45.454.553.421.246.3(M) 2007موريتانيا159
0.15635.375944.126.711.118.431.232.843.456.6(D) 2009لي�سوتو160
0.36772.321,23550.719.439.760.369.172.328.724.5(D) 2006اأوغندا161
0.28454.33,00352.421.628.733.452.954.238.761.7(M) 2006توغو162
0.408 d73.9 d416 d55.2 d16.0 d43.8 d45.072.872.346.144.8(M) 2000جزر القمر163
0.32864.27,74051.217.234.849.857.463.064.359.3(D) 2007زامبيا164
..0.13929.324147.316.112.56.716.38.818.8(M) 2006جيبوتي165
0.42680.27,38053.214.950.663.565.780.276.858.5(D) 2005رواندا166
0.41271.85,65257.413.247.233.269.571.347.339.0(D) 2006بنن167
0.32460.493553.617.635.520.832.160.334.358.0(M) 2006غامبيا168
0.35361.511,08357.415.339.325.051.9..23.842.7(D) 2005كوت ديفوار170
0.38172.18,99352.820.040.444.071.672.073.952.4(D) 2004مالوي171
36.0......................اأفغان�ستان172

دليل الفقر املتعدد االأبعاد
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دليل الفقر املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر متعدد 
aاالأبعاد

ال�سكان 
املعر�سون 
خلطر الفقر

)بالن�سبة 
املئوية(

ال�سكان 
الذين 

يعي�سون يف 
فقر مدقع
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من 
احلرمان من اخلدمات البيئية من ن�سبة 

الذين يعي�سون يف فقر متعدد االأبعاد

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

الدخل

�سدة جمموع ال�سكان
احلرمان
)بالن�سبة 
املئوية(

املياه 
النظيفة
)بالن�سبة 
املئوية(

ال�رشف 
ال�سحي 
املح�سن
)بالن�سبة 
املئوية(

الوقود 
احلديث
)بالن�سبة 
املئوية(

 1.25 دوالر 
يف اليوم 

مبعادل القوة 
ال�رشائية

)بالن�سبة املئوية(

خط الفقر 
الوطني
)بالن�سبة 
املئوية( bال�سنةaالقيمة

)بالن�سبة 
)بالآلف(املئوية(

2000–2009c2000–2009c

0.18039.74,97445.324.014.824.231.639.0..72.0(D) 2006زمبابوي173
0.56288.665,79863.56.172.353.883.788.339.038.9(D) 2005اإثيوبيا174
0.55886.611,77164.47.668.443.779.586.551.447.4(D) 2006مايل175
48.864.7....................غينيا - بي�ساو176
0.50682.57,45961.39.362.337.775.682.543.353.0(D) 2005غينيا178
0.51286.43,19859.311.855.453.653.386.162.862.0(M) 2000جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
0.43977.04,32157.013.153.250.371.176.953.466.4(D) 2008�سرياليون180
0.53682.612,07864.98.665.843.069.682.456.546.4(M) 2006بوركينا فا�سو181
0.48583.92,91757.79.757.533.578.983.983.763.8(D) 2007ليربيا182
0.34462.95,75854.728.244.142.958.461.361.955.0(W) 2003ت�ساد183
0.51279.318,12764.69.560.744.163.278.760.054.7(D) 2009موزامبيق184
0.53084.56,12762.712.261.951.663.184.381.366.9(M) 2005بوروندي185
0.64292.412,43769.44.081.864.189.392.343.159.5(D) 2006النيجر186
0.39373.244,48553.716.146.555.562.072.859.271.3(D) 2007جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
....0.51481.26,94163.39.565.670.069.181.0(M) 2006ال�سومال

مالحظات
a. مل تتوفر جميع �ملوؤ�رش�ت جلميع �لبلد�ن؛ لذلك يجب توخي �حلذر يف �ملقارنة بني �لبلد�ن. ويف حاالت عدم توفر
       �لبيانات، رجحت قيمة �ملوؤ�رش�ت على �أ�سا�س جمموع 100 يف �ملائة وللإطلع على �لتفا�سيل حول حاالت عدم 

       توفر �لبيانات عن �لبلد�ن، �نظر Alkire و�آخرين (2011). 
b. ي�سري �حلرف D �إىل �أّن �لبيانات م�ستمّدة من �مل�سوح �لدميغر�فية و�ل�سحية، و�حلرف M �إىل �أّن �لبيانات م�ستمّدة
      من �مل�سوح �ملتعددة �ملوؤ�رش�ت للمجموعات، و�حلرف W �إىل �أّن �لبيانات م�ستمّدة من �مل�سوح �ل�سحية �لعاملية،

       و�حلرف N �إىل �أّن �لبيانات م�ستمّدة من �مل�سوح �لوطنية.

c. تعود �لبيانات �إىل �آخر �سنة متوفرة خلل �لفرتة �ملحددة.
d. تقدير�ت �حلد �الأعلى.

e. تقدير�ت �حلد �الأدنى
f.  تنطبق �لتقدير�ت على �أجز�ء حمددة من �لبلد فقط.

تعاريف
�أوجه �حلرمان.  ب�سدة  �الأبعاد معدلة  �ملتعدد  �لفقر  �لذين يعي�سون حالة  �ل�سكان  ن�سبة  �الأبعاد:  �ملتعدد  �لفقر  دليل 

وتت�سمن �مللحظة �لفنية 4 تفا�سيل عن كيفية ح�ساب هذ� �لدليل.
عدد �ل�سكان �لذين يعي�سون يف فقر متعدد �الأبعاد: عدد �ل�سكان �لذين يعانون من حرمان ترّجح حّدته بن�سبة 33 

يف �ملائة على �الأقل.
�لفقر �ملتعدد �الأبعاد: متو�سط ن�سبة �حلرمان �لذي يعاين منه �الأ�سخا�س �لذين يعي�سون  �سّدة �حلرمان يف حالة 

يف �لفقر �ملتعدد �الأبعاد.
بن�سبة  �أوجه �حلرمان  �أكرث من وجه من  للمعاناة من  �ملعر�سني  �ل�سكان  ن�سبة  �لفقر:  �ملعر�سون خلطر  �ل�سكان 

ترّجح حّدتها مبا يرت�وح بني 20 و33 يف �ملائة.
�ل�سكان �لذين يعي�سون يف فقر مدقع: ن�سبة �ل�سكان �لذين يعانون من �لفقر �ملتعدد �الأبعاد �ملدقع، ومن حرمان 

ترّجح حّدته بن�سبة 50 يف �ملائة �أو �أكرث.
ن�سبة �ل�سكان �لذين يعانون من �حلرمان من �ملياه �لنظيفة من ن�سبة �لذين يعي�سون يف فقر متعدد �الأبعاد: ن�سبة 
على  يقع  م�سدر  من  �لنظيفة  �ملياه  على  �حل�سول  ميكنهم  وال  �الأبعاد  �ملتعدد  �لفقر  من  يعانون  �لذين  �ل�سكان 
م�سافة ال تتجاوز 30 دقيقة �سريً� على �الأقد�م من مكان �سكنهم. ويعتمد هذ� �لتقرير تعريف �ملياه �لنظيفة �ملعتمد 
قطعة  �أو  �ملنزل  �إىل  مبا�رشة  �ملياه  تنقل  �لتي  �الأنابيب  �ملياه  هذه  م�سادر  للألفّية. ومن  �الإمنائية  �الأهد�ف  يف 

�الأمطار،  ومياه  �ملحمّية  و�لينابيع  �ملحمية،  �ملحفورة  و�الآبار  و�لينابيع،  �لعمومية،  و�ل�سنابري  �الأر�س، 
و�ملياه �ملعّباأة )يف حال وجود م�سدر ثانوي حم�ّسن(. وال تدخل �سمن م�سادر �ملياه �لنظيفة �الآبار و�لينابيع 
غري �ملغطاة، و�سيار�ت �سهاريج �ملياه، ومياه �لباعة �ملتجولني، ومياه �لقناين )يف حال  غياب م�سدر ثانوي 
قناة  �أو  بحرية،  �أو  جدول،  �أو  بركة،  �أو  نهر،  من  مبا�رشًة  �مل�سحوبة  �ملك�سوفة  �ملياه  �إىل  �إ�سافة  حم�ّسن(، 

للري.
فقر متعدد  يعي�سون يف  �لذين  ن�سبة  �ملح�سن من  �ل�سحي  �ل�رشف  يعانون من �حلرمان من  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة 
�الأبعاد: ن�سبة �ل�سكان �لذين يعانون من �لفقر �ملتعدد �الأبعاد وال ميكنهم �حل�سول على مر�فق حم�ّسنة لل�رشف 
وهذه  للألفّية.  �الإمنائية  �الأهد�ف  يف  �ملعتمد  �ملح�سن  �ل�سحي  �ل�رشف  تعريف  �لتقرير  هذ�  ويعتمد  �ل�سحي. 
و�ملر�حي�س  �ملجوفة،  باالآبار  �أو  �ملجاري  ب�سبكة  و�ملو�سولة  باملياه،  تنظف  �لتي  �ملر�حي�س  ت�سمل  �ملر�فق 
�أو  �أّن هذه �ملر�فق ال تعترب حم�ّسنة يف حال كانت عاّمة  �ملحفورة �ملهو�ة و�ملح�سنة و�ملر�حي�س �ل�سمادية. غري 

م�سرتكة بني عّدة �أ�رش معي�سية.
�الأبعاد:  متعدد  فقر  يف  يعي�سون  �لذين  ن�سبة  من  �حلديث  �لوقود  من  �حلرمان  من  يعانون  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة 
ن�سبة �ل�سكان �لذين يعانون من �لفقر �ملتعدد �الأبعاد وال ميكنهم �حل�سول على �لوقود �حلديث. وتعترب �الأ�رشة 

حمرومة من �لوقود �حلديث �إذ� كانت ت�ستخدم للطهو �حلطب �أو �لفحم �أو �لروث.
�لذين  �ل�سكان  ن�سبة  �ل�رش�ئية:  �لقوة  مبعادل  �ليوم  يف  دوالر   1,25 من  �أقّل  على  يعي�سون  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة 

يعي�سون دون خط �لفقر �لدويل �ملحّدد باأقّل من 1,25 دوالر �أمريكي  يف �ليوم )مبعادل �لقوة �ل�رش�ئية(.
�لوطني.  �لفقر  خط  دون  يعي�سون  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة  �لوطني:  �لفقر  خط  دون  يعي�سون  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة 
وخط �لفقر �لوطني هو �خلط �لذي تتخذه �سلطات بلد معني لقيا�س �لفقر يف �لبلد. وت�ستند �لتقدير�ت �لوطنية �إىل 

�لتقدير�ت �ملرّجحة على �أ�سا�س جمموعات �ل�سكان �مل�ستمدة من م�سوح �الأ�رش �ملعي�سية.

م�سادر البيانات الرئي�سية
العمودان 1 و2: ��ستندت �حل�سابات �إىل عدد من م�سوح �الأ�رش �ملعي�سية �لتي �أجريت يف �لفرتة من 2000 �إىل 2010 
لليوني�سف،  للمجموعات  �ملوؤ�رش�ت  �ملتعددة  و�مل�سوح   ،ICF Macro ل�رشكة  و�ل�سحية  �لدميغر�فية  �مل�سوح  ومنها 

وم�سوح منظمة �ل�سحة �لعاملية.
الأعمدة 3 اإىل 10: ��ستندت �حل�سابات �إىل بيانات �أوجه �حلرمان �لذي تعاين منه �الأ�رش �ملعي�سية يف �لتعليم و�ل�سحة 

وم�ستوى �ملعي�سة �مل�ستمدة من عدد من م�سوح �الأ�رش �ملعي�سية على �لنحو �لو�رد يف �لعمود 1.
.(2011a) العمودان 11 و12: �لبنك �لدويل

دليل الفقر املتعدد االأبعاد
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املقايي�ص املركبة لال�ستدامة

احل�سة من جمموع 
اإمدادات الطاقة 

aاالأولية
انبعاثات ثاين 
التنوع االأحيائي ون�سوب املوارد الطبيعيةالتلوثاأك�سيد الكربون

املدخرات 
ال�سافية 
املعدلة
)بالن�سبة 

املئويةمن الدخل 
القومي الإجمايل(

الب�سمة 
االإيكولوجية
)ن�سيب الفرد 
من الهكتارات(

دليل 
االأداء 
البيئي
)القيمة 
)0-100

الوقود 
االأحفوري
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

امل�سادر 
املتجددة
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

ن�سيب الفرد
انبعاثات 
غازات 

االحتبا�ص 
احلراري

)بالأطنان من ثاين 
اأك�سيد الكربون(

التلوث 
احل�رشي

)ميكروغرام 
للمرت 

املكعب(

ن�سوب 
املوارد 
الطبيعية
)بالن�سبة 

املئويةمن 
الدخل القومي 

الإجمايل(

ا�ستخراج 
املياه العذبة
)بالن�سبة املئوية 

من جمموع 
املوارد املائية 

املتجددة(

م�ساحة 
الغابات
)بالن�سبة 
املئوية 

من م�ساحة 
الأر�ص(

التغري يف 
م�ساحة 
الغابات
)بالن�سبة 
املئوية(

االأنواع 
املهددة 

باالنقرا�ص
)بالن�سبة 

املئوية من 
النواع 

كافة( )بالطن(

)املتو�سط 
ال�سنوي 

للنمو بالن�سبة 
املئوية(

2005–2009b200720102007200720081970/20082005200820092003–2010b20081990–20082010

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
12.85.681.158.645.310.51.05.81610.60.832.48.67الرنويج1
2.222–19.7..1.76.865.794.65.419.01.39.6145.1اأ�سرتاليا2
0.12.4310.811.710.85.85–11.66.266.492.54.410.5هولندا3
0.63.7190.715.633.22.321–0.88.063.585.05.417.3–الوليات املتحدة الأمريكية4
31.57.325..8.04.973.466.733.17.81.210.0120.9نيوزيلندا5
34.10.07..5.87.066.474.917.016.40.14.7152.3كندا6
10.555.17..1.16.367.190.23.89.81.15.8130.1–اآيرلندا7
43.16.21....17................ليختن�ستاين8
1.9160.121.031.83.19..11.45.173.280.18.99.6اأملانيا9

2.02.1110.21.568.73.45–16.05.986.033.132.45.3ال�سويد10
30.86.96....0.51.222–21.65.089.152.720.65.3�سوي�رشا11
68.50.015..12.14.772.583.03.49.50.71.0270.0اليابان12
9..........94.90.45.52.60.5......هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
c223.09 0.10.3..93.517.182.97.10.13.314..4.1اآي�سلندا14
2.110–64.3..20.04.957.081.21.510.65.01.2310.0جمهورية كوريا15
1.12.9161.510.812.721.36–10.78.369.280.418.98.4الدامنرك16
0.11.1280.2101.97.117.012–12.24.862.496.64.95.4اإ�رشائيل17
5..0.71.8210.034.022.3–13.28.058.173.84.29.9بلجيكا18
47.02.711..15.05.378.171.627.18.10.51.9290.1النم�سا19
0.92.3130.015.029.09.114–7.05.078.251.07.66.1فرن�سا20
13..2.6290.23.062.0..13.65.365.069.411.28.5�سلوفينيا21
8.16.274.748.026.110.70.53.4150.11.572.91.24فنلندا22
9.75.470.681.77.97.42.01.7280.029.035.729.016اإ�سبانيا23
30.618.514..6.15.073.189.98.27.50.81.4230.1اإيطاليا24
2..33.5....1.63.513–7.69.467.888.03.021.9لك�سمربغ25
3.30.017....0.61.431–33.05.369.6100.00.07.0�سنغافورة26
5..2.1180.314.834.3..11.35.771.681.25.411.3اجلمهورية الت�سيكية27
0.81.8131.28.811.89.810–2.24.974.290.22.88.5اململكة املتحدة28
7.95.460.992.85.68.83.11.4320.212.729.816.516–اليونان29
2,032.03.828.79..1.86.289–10.740.7100.00.034.6..الإمارات العربية املتحدة30
19.318.77.48..56.396.04.09.93.41.334..0.4قرب�ص31
34.00.03....17....6.4..........اأندورا32
7.19–72.8....2.217.951–60.8100.00.027.0..1.8–بروين دار ال�سالم33
3..2.3130.714.052.6..14.47.963.888.312.013.6اأ�ستونيا34
5..1.4130.31.440.2..19.84.174.570.05.77.0�سلوفاكيا35
0.90.07......76.399.90.16.33.00.9....مالطة36
455.20.00.08..0.618.035–10.548.9100.00.053.5..قطر37
0.61.6160.25.422.411.68–4.53.069.177.86.35.5هنغاريا38
0.32.7351.019.430.54.55–9.74.363.193.86.38.3بولندا39
4..2.5170.29.634.2..6.04.768.360.89.34.5ليتوانيا40
37.73.619..1.84.573.078.318.35.33.11.8210.1–الربتغال41
219.80.6145.08..42.0100.30.029.02.44.349..10.6البحرين42
4..53.6..2.3130.3..20.45.672.564.330.83.4لتفيا43
21.75.810..3.23.273.377.622.14.41.41.66210.0�سيلي44
14.19–10.9..10.62.661.089.87.14.80.93.9684.9الأرجنتني45
13..1.5270.80.634.2..12.33.768.785.18.75.3كرواتيا46
19.40.08....38..5.32.9..........بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
9.579.812..6.15.159.164.933.22.50.58.11600.4اأوروغواي48
13..87.6..........10.4..........بالو49
0.81.7121.33.228.32.09–18.82.767.079.414.14.4رومانيا50
26.336.118....1.978.189.910.12.80.71.421..كوبا51
88.50.018........8.17.4..........�سي�سيل52
51.40.010........2.3–6.4..........جزر البهاما53
11..40.4..........3.1..........اجلبل الأ�سود54
0.22.0511.128.735.114.79–6.14.162.576.25.36.7بلغاريا55

ال�صتدامة البيئية
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

املقايي�ص املركبة لال�ستدامة

احل�سة من جمموع 
اإمدادات الطاقة 

aاالأولية
انبعاثات ثاين 
التنوع االأحيائي ون�سوب املوارد الطبيعيةالتلوثاأك�سيد الكربون

املدخرات 
ال�سافية 
املعدلة
)بالن�سبة 

املئويةمن الدخل 
القومي الإجمايل(

الب�سمة 
االإيكولوجية
)ن�سيب الفرد 
من الهكتارات(

دليل 
االأداء 
البيئي
)القيمة 
)0-100

الوقود 
االأحفوري
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

امل�سادر 
املتجددة
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

ن�سيب الفرد
انبعاثات 
غازات 

االحتبا�ص 
احلراري

)بالأطنان من ثاين 
اأك�سيد الكربون(

التلوث 
احل�رشي

)ميكروغرام 
للمرت 

املكعب(

ن�سوب 
املوارد 
الطبيعية
)بالن�سبة 

املئويةمن 
الدخل القومي 

الإجمايل(

ا�ستخراج 
املياه العذبة
)بالن�سبة املئوية 

من جمموع 
املوارد املائية 

املتجددة(

م�ساحة 
الغابات
)بالن�سبة 
املئوية 

من م�ساحة 
الأر�ص(

التغري يف 
م�ساحة 
الغابات
)بالن�سبة 
املئوية(

االأنواع 
املهددة 

باالنقرا�ص
)بالن�سبة 

املئوية من 
النواع 

كافة( )بالطن(

)املتو�سط 
ال�سنوي 

للنمو بالن�سبة 
املئوية(

2005–2009b200720102007200720081970/20082005200820092003–2010b20081990–20082010
c0.09 3.95.155.3100.00.017.22.12.510428.9943.30.5–اململكة العربية ال�سعودية56
7.417–9.13.067.388.89.94.41.81.7335.417.533.5املك�سيك57
13.66–44.0....28.42.971.475.724.12.00.91.434بنما58
7..29.6..0.4..2.3..89.510.55.1..2.4..�رشبيا59
4.98–22.3....13..0.7–5.2....69.8....اأنتيغوا وبربودا60
7.818–62.8..15.44.965.095.15.07.74.72.4207.9ماليزيا61
5.36–44.4..32.43.154.299.90.137.33.77.810528.2–ترينيداد وتوباغو62
c70.69 0.3....0.66.395–15.76.351.1100.00.026.3الكويت63
c0.09 0.1..1.52.77630.5–3.150.199.10.99.3..ليبيا64
4..42.2..2.470.9..16.93.865.492.15.56.5بيالرو�ص65
9..49.4..4.91614.5..0.84.461.290.93.012.1–الحتاد الرو�سي66
50.00.010....21..2.44.4..........غرينادا67
8..1.2..4.31522.0..1.24.557.398.81.115.3–كازاخ�ستان68
0.27–50.1..15.22.786.445.654.51.82.50.9320.2كو�ستاريكا69
1.315–28.4..0.71.1461.3–8.21.971.463.726.21.3األبانيا70
28.113.44.410..2.72.957.995.43.74.12.50.436لبنان71
42.30.08....17....4.9..........�سانت كيت�ص ونيف�ص72
9.98–53.1..0.43.099.8–2.92.962.987.612.56.0فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
10..1.2191.60.942.7..2.755.992.89.68.3..البو�سنة والهر�سك74
9..1.4490.12.639.5..7.11.863.666.633.71.2–جورجيا75
8..16.7..2.1183.8..5.62.958.281.81.47.0اأوكرانيا76
9.918–180.026.417.2..3.14.4....8.04.380.6موري�سيو�ص77
14..1.0200.116.139.2..11.65.760.684.28.25.8جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
1.915–31.2..6.91.958.088.511.54.51.40.7370.7جامايكا79
2.78–53.4..8.61.569.376.123.91.40.10.9515.9بريو80
9.69–60.3..220.0..1.94.4..........دومينيكا81
77.07.39....34..2.33.4..........�سانت لو�سيا82
25.712–41.3..4.41.969.383.915.72.02.71.7209.9اإكوادور83
d 8.910–4.62.963.452.644.52.12.04.0213.10.761.9الربازيل84

68.14.98....24..1.94.7........8.8–�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
7..1.3690.536.49.5..9.61.860.473.55.21.8اأرمينيا86
2.911–54.7..5.41.976.872.727.71.50.31.8206.2كولومبيا87
2.760.099.40.77.32.22.15517.967.76.80.09..اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
c0.09 86.60.0..7.95.045.9100.00.016.411.07.194–ُعمان89
12.50.010..0.0....1.75.0..........تونغا90
8..4.73332.735.211.3..5.41.959.198.91.55.4اأذربيجان91
2.92.760.490.69.53.93.21.4370.218.814.414.615تركيا92
11.06–61.9....13..1.40.9....69.9..9.2بليز93
6.351.411..14.61.960.686.313.72.53.21.0264.6تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
3.02.156.198.01.73.53.30.5331.199.41.10.010الأردن95
9.413–0.6..1.667.499.80.23.22.91.86916.9..اجلزائر96
19.619–16.41.263.743.456.60.61.90.6740.524.530.1�رشي لنكا97
40.843.317..0.41.568.479.220.82.23.10.9160.5اجلمهورية الدومينيكية98
60.431.512..0.3....0.93.9..........�ساموا99

55.15.715....19..1.51.1....65.9..3.4فيجي100
39.72.249.086.912.35.24.61.5663.119.521.628.112ال�سني101
8..8.8..6.76530.4..3.938.4100.70.09.5..تركمان�ستان102
3.114–20.52.462.280.619.34.36.31.6553.213.137.1تايلند103
0.13–94.6....24..4.70.2....68.2....�سورينام104
21.53–14.3..3.72.069.138.461.61.02.50.8280.5ال�سلفادور105
85.40.06..2.16.4729.2–1.81.456.443.856.21.7غابون106
15.24–45.2....5.23.263.528.2163.10.72.14.167باراغواي107
7.94–53.4..6.22.644.382.117.91.32.14.97411.2بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
15.73.00.010..29....3.0....65.9..31.4ملديف109
11.87–7.1..42.896.23.34.11.63.711111.1..24.9منغوليا110
6..11.5..1.1360.2..16.21.458.889.12.81.3جمهورية مولدوفا111
28.01.365.756.943.10.90.80.8191.017.025.315.019الفلبني112
c56.410 0.1..3.11.762.096.14.02.63.90.9977.3م�رش113
..49.91.51.0........0.5..........الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
7..7.7..1.94017.8..1.742.398.11.94.6..اأوزبك�ستان115
15..91.5..........0.6..........ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116

اال�صتدامة البيئية
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

املقايي�ص املركبة لال�ستدامة

احل�سة من جمموع 
اإمدادات الطاقة 

aاالأولية
انبعاثات ثاين 
التنوع االأحيائي ون�سوب املوارد الطبيعيةالتلوثاأك�سيد الكربون

املدخرات 
ال�سافية 
املعدلة
)بالن�سبة 

املئويةمن الدخل 
القومي الإجمايل(

الب�سمة 
االإيكولوجية
)ن�سيب الفرد 
من الهكتارات(

دليل 
االأداء 
البيئي
)القيمة 
)0-100

الوقود 
االأحفوري
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

امل�سادر 
املتجددة
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

ن�سيب الفرد
انبعاثات 
غازات 

االحتبا�ص 
احلراري

)بالأطنان من ثاين 
اأك�سيد الكربون(

التلوث 
احل�رشي

)ميكروغرام 
للمرت 

املكعب(

ن�سوب 
املوارد 
الطبيعية
)بالن�سبة 

املئويةمن 
الدخل القومي 

الإجمايل(

ا�ستخراج 
املياه العذبة
)بالن�سبة املئوية 

من جمموع 
املوارد املائية 

املتجددة(

م�ساحة 
الغابات
)بالن�سبة 
املئوية 

من م�ساحة 
الأر�ص(

التغري يف 
م�ساحة 
الغابات
)بالن�سبة 
املئوية(

االأنواع 
املهددة 

باالنقرا�ص
)بالن�سبة 

املئوية من 
النواع 

كافة( )بالطن(

)املتو�سط 
ال�سنوي 

للنمو بالن�سبة 
املئوية(

2005–2009b200720102007200720081970/20082005200820092003–2010b20081990–20082010
77.20.03..223.4..0.3–2.0....59.2..0.4–غيانا117
15.52–20.4..4.1692.8..9.62.741.367.222.32.5بوت�سوانا118
14.11.564.698.71.33.43.10.96910.299.82.628.813–اجلمهورية العربية ال�سورية119
15.15–9.0..4.4480.3..21.92.259.371.618.11.9ناميبيا120
33.27–48.5..9.51.949.954.145.91.22.21.2420.4هندورا�ص121
15.00.014........0.8–0.3..........كرييبا�ص122
7.60.015..0.42.350.887.210.58.80.71.9225.4جنوب اأفريقيا123
19.216–52.9..11.01.244.665.634.41.84.81.5726.5اإندوني�سيا124
36.10.014....15..0.4–0.4........12.4فانواتو125
6..4.8..1.0260.5..9.41.259.769.232.41.1قريغيز�ستان126
6..2.9..0.9430.2..6.21.051.342.354.70.5طاجيك�ستان127
16.61.459.054.045.61.52.11.3537.29.343.644.312فييت نام128
27.94–27.0..3.41.657.138.561.50.80.71.7230.8نيكاراغوا129
11.51.216..25.01.265.693.63.91.53.10.5271.4املغرب130
20.68–35.2..4.01.854.042.957.20.91.91.1601.2غواتيمال131
1.92.69..1.341.099.40.23.41.00.713845.7..العراق132
21.046.113........0.64.1..........الراأ�ص الأخ�رش133
24.10.948.371.128.11.53.80.7594.240.122.96.613الهند134
30.65–22.7..4.71.851.327.872.50.40.50.6246.9–غانا135
11.36–58.8..766.0..7.311.3....41.9....غينيا الإ�ستوائية136
1.34–65.7..44.71.054.043.553.70.60.72.76850.6–الكونغو137
8.19–68.9....39..0.30.5....17.81.359.6جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
20.013–13.01.041.729.769.70.31.81.9410.20.558.6كمبوديا139
32.217.42..350.1..1.00.4....0.91.554.4–�سوازيلند140
225.30.484.16.37..1.112.5....68.0....بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
4.317–79.5..2610.9..0.41.0....51.1..3.7–جزر �سليمان142
5.98–0.20.9301.28.96.1–13.11.151.416.283.80.3كينيا143
..28.10.0..291.0..0.83.8....57.3....�سان تومي وبرين�سيبي144
29.89–10.70.848.061.837.70.92.21.11093.181.52.3باك�ستان145
3.19–0.71342.63.011.1..27.10.644.068.431.60.3بنغالدي�ص146
20.95–51.4..........0.2......0.4..تيمور - لي�ستي147
3.74–47.1..29.21.036.333.566.51.42.25.15529.1–اأنغول148
17.48–49.6....1.851.331.069.00.31.02.246..ميامنار149
16.311–43.1..6.81.044.623.976.10.33.11.6474.8الكامريون150
7.523–21.8..330.2..0.8–0.1....3.91.849.2مدغ�سقر151
17.512–38.6..13.51.247.910.689.40.10.31.4222.5جمهورية تنزانيا املتحدة152
8.012–64.1..1819.9..0.30.5....2.144.3..بابوا غينيا اجلديدة153
1.00.010..0.56713.2..0.948.399.01.01.0..اليمن154
8.56–44.4..7.81.142.357.342.40.40.71.0810.3ال�سنغال155
42.87–10.8..1.440.218.381.70.61.31.14615.0..نيجرييا156
24.56–25.4..29.13.668.210.989.10.14.71.0324.2نيبال157
11.619–3.7....0.739.528.371.70.33.10.635..هايتي158
c–39.37 0.2..6818.8..0.61.4....2.633.7..موريتانيا159
1.49.03..461.4............24.41.1لي�سوتو160
33.47–16.1..124.7..0.9–0.1....8.61.549.8اأوغندا161
52.34–6.0..1.036.414.383.40.21.40.8293.6..توغو162
68.313–2.0..341.0....0.2..........جزر القمر163
5.73–67.0..11.5..4.73.8–1.40.947.07.592.30.1زامبيا164
c0.09 0.2..490.3..0.8–0.6....60.5....جيبوتي165
16.830.56..262.4..0.14.2....8.81.044.6رواندا166
19.14–42.1..4.11.239.637.161.00.54.10.9451.2بنن167
47.67.84..621.0..0.32.2....12.93.450.3غامبيا168
8.35–29.5..7.11.747.131.268.80.30.13.015911.1–ال�سودان169
32.71.87..0.91.0323.1–7.31.054.325.075.50.3كوت ديفوار170
15.29–35.1..350.9..0.8–0.1....0.751.4..مالوي171
2.10.05....37..3.5–0.0......0.6..اأفغان�ستان172
26.63–42.1..3.5..2.01.3–1.247.826.169.10.7..زمبابوي173
7..12.6..8.31.143.16.793.30.10.71.1594.5اإثيوبيا174
10.12–10.4....112..0.00.2....13.51.939.4مايل175
7.95–72.6....47..0.21.2....1.044.7..غينيا - بي�ساو176
8..0.8710.89.215.3..0.954.619.980.10.1..اإريرتيا177
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

املقايي�ص املركبة لال�ستدامة

احل�سة من جمموع 
اإمدادات الطاقة 

aاالأولية
انبعاثات ثاين 
التنوع االأحيائي ون�سوب املوارد الطبيعيةالتلوثاأك�سيد الكربون

املدخرات 
ال�سافية 
املعدلة
)بالن�سبة 

املئويةمن الدخل 
القومي الإجمايل(

الب�سمة 
االإيكولوجية
)ن�سيب الفرد 
من الهكتارات(

دليل 
االأداء 
البيئي
)القيمة 
)0-100

الوقود 
االأحفوري
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

امل�سادر 
املتجددة
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

ن�سيب الفرد
انبعاثات 
غازات 

االحتبا�ص 
احلراري

)بالأطنان من ثاين 
اأك�سيد الكربون(

التلوث 
احل�رشي

)ميكروغرام 
للمرت 

املكعب(

ن�سوب 
املوارد 
الطبيعية
)بالن�سبة 

املئويةمن 
الدخل القومي 

الإجمايل(

ا�ستخراج 
املياه العذبة
)بالن�سبة املئوية 

من جمموع 
املوارد املائية 

املتجددة(

م�ساحة 
الغابات
)بالن�سبة 
املئوية 

من م�ساحة 
الأر�ص(

التغري يف 
م�ساحة 
الغابات
)بالن�سبة 
املئوية(

االأنواع 
املهددة 

باالنقرا�ص
)بالن�سبة 

املئوية من 
النواع 

كافة( )بالطن(

)املتو�سط 
ال�سنوي 

للنمو بالن�سبة 
املئوية(

2005–2009b200720102007200720081970/20082005200820092003–2010b20081990–20082010
8.98–26.9..536.6..0.9–0.1....4.21.744.4–غينيا178
2.31–36.4..340.0..1.2–0.1....1.333.3..جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
11.37–38.6..382.1..0.6–0.3....1.21.132.1�سرياليون180
15.73–21.1..641.6..0.13.9....2.31.347.3بوركينا فا�سو181
11.08–45.6..3111.0..5.0–0.1......18.31.3–ليربيا182
10.93–9.3..8125.2..0.00.2....1.740.8..ت�ساد183
9.17–50.2..2.71.1263.8–2.00.851.27.395.90.1موزامبيق184
39.25–6.8..3110.6..0.01.9....6.80.943.9–بوروندي185
36.83–1.0..961.2..0.11.0....16.22.337.6النيجر186
3.56–68.3..3.31.94010.7–0.851.64.096.20.0..جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
27.89–49.2....1.21.059–1.341.888.911.13.3..جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

12..70.2..........1.6..........جزر مار�سال
8..........................موناكو
0.00.014..........14.2..........ناورو

0.00.00....8................�سان مارينو
16.77–22.411.0..31..0.10.5......1.4..ال�سومال

33.30.015......................توفالو
الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

5.81.214..6.65.968.281.97.211.30.32.7240.8تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
3.411–10.2..5.03.163.581.215.95.91.82.9308.7تنمية ب�رشية مرتفعة

2.98.313..27.21.650.377.322.23.23.91.2614.4تنمية ب�رشية متو�سطة
13.98–1.6..698.7..0.40.6....1.246.3..تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
1.11.810....2.156.488.910.94.62.31.589..البلدان العربية

8.512.613........4.24.2..........�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
9..24.3..2.9256.8..4.73.560.487.76.77.8اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

7.511–12.2....6.22.665.269.230.42.91.52.733اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
1.312–22.91.049.069.829.71.53.40.8706.230.15.5جنوب اآ�سيا

13.87–1.6..439.8..0.90.2....4.71.345.7جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
12.28–2.0..6810.0..0.20.1....1.246.7..اأقل البلدان منوًا

14.21.115........2.61.9..........الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
1.212–1.7..18.32.454.472.325.14.42.51.7522.4العامل

مالحظات
a. ميكن �أن يتخّطى جمموع ح�س�س �لوقود �الأحفوري ومو�رد �لطاقة �ملتجددة ن�سبة 100 يف �ملائة، و�ل�سبب يف 

       ذلك �أّن بع�س �لبلد�ن توّلد كمّية من �لكهرباء تفوق �لكمّية �لتي ت�ستهلكها وت�سّدر �لفائ�س.
b. تعود �لبيانات �إىل �آخر �سنة متوفرة خلل �لفرتة �ملحددة.

c. �أقّل من 1 يف �ملائة.
ل فريق �لتقييم �لعاملي d. بالن�سبة �إىل بع�س �الأنو�ع �لربمائية �مل�ستوطنة يف �لرب�زيل، مل يتوّفر �لوقت �لكايف ليتو�سّ
و�لبيانات  �حلمر�ء.  �لقائمة  ت�سنيفات  �تفاق حول  �إىل  �لرب�زيل  �الأ�سناف يف  (GAA) و�خلرب�ء يف  للربمائيات 
�ملتعلقة بالربمائيات �لو�ردة يف �جلدول هي �لتي جرى �التفاق عليها يف ور�سة عمل �لتقييم �لعاملي للربمائيات 
�لتي ُعقدت يف �لرب�زيل يف ني�سان/�أبريل 2003. غري �أّن فريق �لتقييم �لعاملي خل�س، بعد مر�جعة الحقة، �إىل 
�أّن �لعديد من �لتقييمات تتعار�س مع �لنهج �ملعتمد يف �أماكن �أخرى من �لعامل، وجرى حتديد "ت�سنيفات موّحدة 
للقائمة �حلمر�ء" بالن�سبة �إىل تلك �الأنو�ع. ولذلك، قد ال تتطابق �لبيانات �لو�ردة يف هذ� �جلدول مع �لبيانات 

�لو�ردة يف �لتقييم �لعاملي للأنو�ع.

تعاريف
�ملدخر�ت �ل�سافية �ملعّدلة: معدل �ملّدخر�ت يف �قت�ساد معنّي، بالن�سبة �ملئوية من �لدخل �لقومي �الإجمايل، بعد 
ح�ساب �ال�ستثمار�ت يف ر�أ�س �ملال �لب�رشي، ونفاد �ملو�رد �لطبيعية، و�الأ�رش�ر �لناجمة عن �لتّلوث )مبا يف 
ذلك �نبعاثات �جل�سيمات �لدقيقة(. و�ملدخر�ت �ل�سافية �ملعّدلة �ل�سالبة تعني �أن �القت�ساد على م�سار غري م�ستد�م.
�لتي  �ملو�رد  الإنتاج  بلد معنّي  �إليها  يحتاج  �لتي  بيولوجيًا  �ملنتجة  و�لبحر  �الأر�س  م�ساحة  �الإيكولوجية:  �لب�سمة 

ي�ستهلكها وت�رشيف �لنفايات �لتي يخّلفها.
دليل �الأد�ء �لبيئي: دليل مكّون من 25 موؤ�رش �أد�ء تغّطي 10 فئات لل�سيا�سة �لعامة يف �ل�سحة �لعامة �لبيئية وحيوية 

�لنظام �الإيكولوجي.
�الأحيائية  �لكتلة  يف  �لطبيعية  �ملو�رد  من  �ملولدة  �لطاقة  ن�سبة  �الأحفوري:  �لوقود  �الأولية،  �لطاقة  �إمد�د�ت 

�مل�ستخرجة من �ملو�د �جليولوجية )مثل �لفحم و�لنفط و�لغاز �لطبيعي( من جمموع �لطاقة �ملولدة.
با�ستمر�ر، ومن  متجددة  �ملتاأتية من عمليات طبيعية  �لطاقة  ن�سبة  �ملتجددة:  �مل�سادر  �الأولية،  �لطاقة  �إمد�د�ت 
�أنو�عها �لطاقة �ل�سم�سية، وطاقة �لرياح، و�لكتل �الأحيائية، و�لطاقة �حلر�رية �الأر�سية و�لكهرمائية ومو�رد 

�ملحيطات وبع�س �أنو�ع �لنفايات، من جمموع �لطاقة �ملوّلدة. وُت�ستثنى �لطاقة �لذرية من تلك �مل�سادر.
ن�سيب �لفرد من �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون: جمموع �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون �لناجمة عن �أن�سطة ب�رشية 
منها �إحر�ق �لوقود �الأحفوري، و�إحر�ق �لغاز و�إنتاج �الإ�سمنت، مق�سومًا على جمموع �ل�سكان يف منت�سف �ل�سنة.
ن�سيب �لفرد من �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�س �حلر�ري: جمموع �نبعاثات غاز �مليثان، و�أك�سيد �لنيرتوز وغريها من 
غاز�ت �الحتبا�س �حلر�ري ومنها مركبات �لهيدروفلوروكربون، ومركبات �لكربون �مل�سبع بالفلور، و�ساد�س 
فلوريد �لكربيت، مق�سومًا على جمموع �ل�سكان يف منت�سف �ل�سنة. وال ت�سمل هذه �النبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون.

 ،(PM10) ميكرون   10 عن  قطرها  يزيد  ال  �لتي  �لهو�ء  يف  �لعالقة  �لدقيقة  �جل�سيمات  ن�سبة  �حل�رشي:  �لتلوث 
�أكانت من �سنع �الإن�سان �أم �لطبيعة، �لقادرة على �لنفاذ �إىل عمق �جلهاز �لتنف�سي. وتو�سح �لبيانات م�ستويات 
100 ن�سمة. وتعك�س �لتقدير�ت �ملتو�سط �ل�سنوي   000 �جل�سيمات �لدقيقة يف �ملناطق �ل�سكنية �لتي ت�سم �أكرث من 

لتعّر�س كّل مقيم يف �ملدن للج�سيمات �لدقيقة �لعالقة يف �لهو�ء.
ن�سوب �ملو�رد �لطبيعية: �لكلفة �لنقدية لن�سوب مو�رد �لطاقة و�ملو�رد �ملعدنية ومو�رد �لغابات حم�سوبة بالن�سبة 

�ملئوية من �لدخل �لقومي �الإجمايل. 
��ستخر�ج �ملياه �لعذبة: كمية �ملياه �لعذبة �مل�ستخرجة يف �سنة حمددة، حم�سوبة بالن�سبة �ملئوية من جمموع �ملو�رد 

�ملائية �ملتجددة.
م�ساحة �لغابات: م�ساحة من �الأر�س تفوق 0.5 هكتار تغطيها �أ�سجار يزيد �رتفاعها عن 5 �أمتار وتتجاوز فيها 
�مل�ساحة �ملظللة 10 يف �ملائة من �مل�ساحة �الإجمالية، �أو �أر�س ت�سّم �أ�سجارً� ميكن �أن تبلغ هذ� �الرتفاع، با�ستثناء 

�الأر��سي �لزر�عية �أو �ملوجودة يف �ملناطق �حل�رشية وحُت�سب بالن�سبة �ملئوية من جمموع م�ساحة �الأر�س.
�لتغري يف م�ساحة �لغابات: تغري ن�سبة �مل�ساحات �لتي تغّطيها �لغابات.

و�لزو�حف،  و�لطيور،  �لثدييات،  ذلك  يف  )مبا  �حليو�نات  �أنو�ع  ن�سبة  باالنقر��س:  �ملهددة  �الأنو�ع 
مهددة  �أّنها  على  �لطبيعة  حلفظ  �لدويل  �الحتاد  ي�سّنفها  �لتي  و�للفقريات(  و�الأ�سماك،  و�لربمائيات، 

باالنقر��س، �أو معر�سة للخطر �ل�سديد �أو معّر�سة للخطر.

م�سادر البيانات الرئي�سية
.(2011a) الأعمدة 1 اإىل 9: �لبنك �لدويل

العمود 2: �ل�سبكة �لعاملية للب�سمة �لبيئية (2010).
العمود Emerson :3 و�آخرون (2010).

حول  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  بيانات  �إىل  باال�ستناد  �لب�رشية  �لتنمية  تقرير  مكتب  ح�سابات  و5:   4 العمودان 
جمموع �إمد�د�ت �لطاقة (2011).

.Andres (2009)و ،Marlandو ،Boden العمودان 6 و7: ح�سابات مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية باال�ستناد �إىل بيانات
العمود 8: ح�سابات مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية باال�ستناد �إىل �لبيانات �ل�سادرة عن �لبنك �لدويل (2011a)، و�إد�رة 

�ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).
.(2011a) العمود 10: ح�سابات مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية باال�ستناد �إىل �لبنك �لدويل

.(2011a) العمود 11: منظمة �الأمم �ملتحدة للأغذية و�لزر�عة
العمودان 12 و13: ح�سابات مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية باال�ستناد �إىل بيانات منظمة �الأمم �ملتحدة للأغذية و�لزر�عة 

.(2011a) حول �لغابات وجمموع م�ساحة �الأر�س
العمود 14: �الحتاد �لدويل حلفظ �لطبيعة و�ملو�رد �لطبيعية (2010).

اال�صتدامة البيئية
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االأطفال دون �سن اخلام�سة 
الذين يعانون من

اأثر الكوارث الطبيعية
الوفيات )باملاليني( الناجمة عن

ال�سكان الذين 
يعي�سون 

على اأرا�ص 
متدهورة

)بالن�سبة املئوية(

عدد الوفيات
)املتو�سط 

ال�سنوي، لكل 
مليون ن�سمة(

ال�سكان 
املت�رشرون

)املتو�سط 
ال�سنوي، لكل 
مليون ن�سمة(

تلوث املياه
)لكل مليون ن�سمة(

تلّوث الهواء 
يف اأماكن 

مغلقة
)لكل مليون ن�سمة(

تلّوث الهواء 
الطلق

)لكل مليون ن�سمة(
املالريا

)لكل مليون ن�سمة(
حمى ال�سنك

)لكل مليون ن�سمة(

ق�رش القامة
)بالن�سبة 
املئوية(

نق�ص الوزن
)بالن�سبة 
املئوية(

2000–2009a2000–2009a2001/20102001/201020042004200420092001–2010a2010

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
b 0.2....65....033....الرنويج1

09.0..35....31,378....اأ�سرتاليا2
b....203....5.4 120....هولندا3
1.1....138....3.91.316,689الوليات املتحدة الأمريكية4
b....5.3 0....0175....نيوزيلندا5
2.7....85....054....كندا6
b11....0 b....0.5 b 0....اآيرلندا7

....................ليختن�ستاين8
8.1....124....1.31.112404اأملانيا9

b 0.3....56....00....ال�سويد10

b 0.5....109....1477....�سوي�رشا11

b 0.3....196....1709....اليابان12

............0271....هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
......b 0............اآي�سلندا14
2.9..1520.0....11,158....جمهورية كوريا15
8.5....111....00....الدامنرك16
12.9....216....1270....اإ�رشائيل17
10.5....203....2031....بلجيكا18
2.7....147....4735....النم�سا19
3.9....81....34891....فرن�سا20
8.4....150....1552....�سلوفينيا21
b 0.0....19....07....فنلندا22

1.4....136....3314....اإ�سبانيا23
2.2....137....3329....اإيطاليا24
............340....لك�سمربغ25
..5..264........4.43.3�سنغافورة26
4.2....167....2.62.152,098اجلمهورية الت�سيكية27
2.7....189....1617....اململكة املتحدة28
1.1....224....1112....اليونان29
1.9....55............الإمارات العربية املتحدة30
11.4....197....04....قرب�ص31
....................اأندورا32
....................بروين دار ال�سالم33
b74....5.0 0..07....اأ�ستونيا34
9.1....74....2212....�سلوفاكيا35
....................مالطة36
b....0.1 b 0............قطر37

17.1....208....7467....هنغاريا38
13.2....162....3318....بولندا39
4.8....204....10....ليتوانيا40
2.3....190....261,418....الربتغال41
......b 0............البحرين42
b....1.8 0....30....لتفيا43
01.1..149..2.00.513,05112�سيلي44
3420.001.7..8.22.301,7908الأرجنتني45
b225....17.5 0..1859....كرواتيا46
..0........01,968....بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
b422..05.7 0..13.96.014,548اأوروغواي48
..49................بالو49
13.5....18439..12.83.53764رومانيا50
017.0..4.63.9087,3921853160كوبا51
............07,860....�سي�سيل52
..0.00......45,979....جزر البهاما53
8.0..........7.92.201,249اجلبل الأ�سود54
b437....7.8 0..8.81.61179بلغاريا55
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

االأطفال دون �سن اخلام�سة 
الذين يعانون من

اأثر الكوارث الطبيعية
الوفيات )باملاليني( الناجمة عن

ال�سكان الذين 
يعي�سون 

على اأرا�ص 
متدهورة

)بالن�سبة املئوية(

عدد الوفيات
)املتو�سط 

ال�سنوي، لكل 
مليون ن�سمة(

ال�سكان 
املت�رشرون

)املتو�سط 
ال�سنوي، لكل 
مليون ن�سمة(

تلوث املياه
)لكل مليون ن�سمة(

تلّوث الهواء 
يف اأماكن 

مغلقة
)لكل مليون ن�سمة(

تلّوث الهواء 
الطلق

)لكل مليون ن�سمة(
املالريا

)لكل مليون ن�سمة(
حمى ال�سنك

)لكل مليون ن�سمة(

ق�رش القامة
)بالن�سبة 
املئوية(

نق�ص الوزن
)بالن�سبة 
املئوية(

2000–2009a2000–2009a2001/20102001/201020042004200420092001–2010a2010

4.3..1080.0....9.35.3186اململكة العربية ال�سعودية56
15.53.417,0974341880.003.8املك�سيك57
19.13.923,6126363630.004.1بنما58
18.5..........8.11.80213�رشبيا59
..0......034,7200....اأنتيغوا وبربودا60
b230.041.2 01,573350....ماليزيا61
..b0 b..9 0..5.34.40131ترينيداد وتوباغو62
0.6....137............الكويت63
b318....8.5 0......21.05.6ليبيا64
4.7......10..4.51.3019بيالرو�ص65
c..3.1 401,332542310.0....الحتاد الرو�سي66
..0........3859,003....غرينادا67
23.5....17.54.914421937159كازاخ�ستان68
27,3672447470.201.3....كو�ستاريكا69
b64....5.7 27.06.6019,215320األبانيا70
b41450..100....1.2 16.54.20لبنان71
..0................�سانت كيت�ص ونيف�ص72
0.001.9..15.63.71704618فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
b79....6.1 0..11.81.6010,673البو�سنة والهر�سك74
b9489442880.0..1.9 14.72.30جورجيا75
6.2....22.94.121,42126305اأوكرانيا76
......80....081....موري�سيو�ص77
b148....7.1 0..11.51.8253,874جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
3.72.2315,75775188750.003.3جامايكا79
29.85.4620,75292371170.100.7بريو80
..0........711,372....دومينيكا81
..0........61,721....�سانت لو�سيا82
b380.001.6 29.06.213,769830اإكوادور83
7.12.213,44013758740.407.9الربازيل84
..b..0 0....4918....�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
9.6..18.24.200331318820.0اأرمينيا86
16.25.1414,4825057610.302.0كولومبيا87
25.1..41320.0..12,156....اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
5.8..1260.7....5722....ُعمان89
............015,857....تونغا90
3.8..26.88.401,1592121301770.0اأذربيجان91
c..5.5 15.63.5022497512990.0تركيا92
0.001.1......22.24.91328,239بليز93
36.7....9.03.30320821082تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
22.0....134..12.03.60077الأردن95
28.8..15.93.7456424712650.0اجلزائر96
17.321.1222,65241219510.0221.1�رشي لنكا97
10.13.493,48014233881.417.0اجلمهورية الدومينيكية98
........b 0..50....�ساموا99

..b0 b....0 810,5110....فيجي100
c08.6 21.86.8193,151424222300.0ال�سني101
11.1..1700.0..532........تركمان�ستان102
15.77.0258,220121159611.0117.0تايلند103
..b....0.00 16,0130....�سورينام104
24.66.179,43611650500.006.3ال�سلفادور105
....133.3..26.38.8014929874غابون106
07,3078652860.011.3....باراغواي107
27.14.3518,4293781451110.002.0بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
..b0 b0 b..0 31.925.705220ملديف109
31.5......27.55.3459,135199119منغوليا110
b78261....21.8 11.33.216,5320جمهورية مولدوفا111
33.820.71048,37018286540.352.2الفلبني112
c..25.3 30.76.80513782130.0م�رش113
............012....الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

االأطفال دون �سن اخلام�سة 
الذين يعانون من

اأثر الكوارث الطبيعية
الوفيات )باملاليني( الناجمة عن

ال�سكان الذين 
يعي�سون 

على اأرا�ص 
متدهورة

)بالن�سبة املئوية(

عدد الوفيات
)املتو�سط 

ال�سنوي، لكل 
مليون ن�سمة(

ال�سكان 
املت�رشرون

)املتو�سط 
ال�سنوي، لكل 
مليون ن�سمة(

تلوث املياه
)لكل مليون ن�سمة(

تلّوث الهواء 
يف اأماكن 

مغلقة
)لكل مليون ن�سمة(

تلّوث الهواء 
الطلق

)لكل مليون ن�سمة(
املالريا

)لكل مليون ن�سمة(
حمى ال�سنك

)لكل مليون ن�سمة(

ق�رش القامة
)بالن�سبة 
املئوية(

نق�ص الوزن
)بالن�سبة 
املئوية(

2000–2009a2000–2009a2001/20102001/201020042004200420092001–2010a2010

27.0..19.64.4053352411480.0اأوزبك�ستان115
..........b 437,7710....ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116
..b..0.00 18.210.8554,3112690غيانا117
b3.0..22.0 29.110.704994862700بوت�سوانا118
33.3..28.610.016,37189391000.0اجلمهورية العربية ال�سورية119
b20.5..28.5 29.617.5740,48198490ناميبيا120
29.98.6413,628178119890.1115.0هندورا�ص121
............085....كرييبا�ص122
17.5..130,39826068230.9....جنوب اأفريقيا123
40.119.621,3641412021443.853.1اإندوني�سيا124
....b0 b..8.6 224,5190....فانواتو125
9.7..18.12.7237,899259418800.0قريغيز�ستان126
10.5..33.114.9347,642751516470.0طاجيك�ستان127
30.520.2319,79472289810.318.0فييت نام128
18.84.3711,487168131190.0213.9نيكاراغوا129
c..39.1 23.19.9141914017300.0املغرب130
54.317.71426,888314113400.009.1غواتيمال131
4.5..27.57.10226879233870.0العراق132
....b0 b4.1 16,0482140....الراأ�ص الأخ�رش133
47.943.5241,2454054351070.909.6الهند134
1.4..28.614.312,92596130833141.8غانا135
....33.8....1,187....35.010.6غينيا الإ�ستوائية136
b 0.1..31.211.802,10243529014529.4الكونغو137

b0.814.1 47.631.6115,0964064590جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
39.528.8134,8298265002320.0139.3كمبوديا139
....b11.1 29.56.10117,3374562740�سوازيلند140
b 5.600.1..37.512.020467311بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
....101.1..32.811.544,672219219جزر �سليمان142
31.0..35.816.5227,446683412170.0كينيا143
....b..141.5 6650....29.313.1�سان تومي وبرين�سيبي144
4.5..41.531.3318,2183803601920.0باك�ستان145
43.241.3647,203469356680.3011.3بنغالدي�ص146
..48.235....55.740.601,177308تيمور - لي�ستي147
3.3..50.827.524,9893,0142,099169567.5اأنغول148
40.629.62906,5514323939620.4319.2ميامنار149
15.3..36.416.602041,066664128257.8الكامريون150
b 0.0..52.836.8517,1211,175732358.6مدغ�سقر151

25.0..44.416.7013,2708655003218.8جمهورية تنزانيا املتحدة152
..90.10..43.918.143,987471269بابوا غينيا اجلديدة153
32.4..57.743.12135734335551.6اليمن154
16.2..20.114.507,3771,21959517047.4ال�سنغال155
11.5..41.026.701,2951,30469913648.7نيجرييا156
49.338.879,738520326300.302.3نيبال157
15.2..29.718.96612,565619402650.0هايتي158
23.8..24.216.7141,6937764056726.9موريتانيا159
b....63.6 45.216.6045,203195980لي�سوتو160
23.5..38.716.429,4609887164194.5اأوغندا161
5.1..26.920.514,97290860538263.6توغو162
....b0.0 46.925.003814791600جزر القمر163
4.6..45.814.9132,1961,13577798303.5زامبيا164
b2520.0..7.5 32.629.6682,4506300جيبوتي165
10.1..51.718.019,9191,8541,3873378.5رواندا166
1.6..44.720.2112,6621,27177054159.9بنن167
17.9..27.615.814,106753411137142.7غامبيا168
39.9..37.931.7113,90947737114132.9ال�سودان169
1.3..40.116.70961,24670551938.3كوت ديفوار170
19.4..53.215.5464,9241,4591,04248451.9مالوي171
11.0..59.332.9119,7992,4992,023151.0اأفغان�ستان172
29.4..35.814.0078,319532302481.1زمبابوي173
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

االأطفال دون �سن اخلام�سة 
الذين يعانون من

اأثر الكوارث الطبيعية
الوفيات )باملاليني( الناجمة عن

ال�سكان الذين 
يعي�سون 

على اأرا�ص 
متدهورة

)بالن�سبة املئوية(

عدد الوفيات
)املتو�سط 

ال�سنوي، لكل 
مليون ن�سمة(

ال�سكان 
املت�رشرون

)املتو�سط 
ال�سنوي، لكل 
مليون ن�سمة(

تلوث املياه
)لكل مليون ن�سمة(

تلّوث الهواء 
يف اأماكن 

مغلقة
)لكل مليون ن�سمة(

تلّوث الهواء 
الطلق

)لكل مليون ن�سمة(
املالريا

)لكل مليون ن�سمة(
حمى ال�سنك

)لكل مليون ن�سمة(

ق�رش القامة
)بالن�سبة 
املئوية(

نق�ص الوزن
)بالن�سبة 
املئوية(

2000–2009a2000–2009a2001/20102001/201020042004200420092001–2010a2010

b3413.8..72.3 50.734.6235,0491,546998اإثيوبيا174
59.5..38.527.9011,6781,7691,19878156.3مايل175
1.0..28.117.2012,5752,0881,268149248.6غينيا - بي�ساو176
58.8..43.734.5032,492741440464.5اإريرتيا177
0.8..40.020.803,3551,0806416760.0غينيا178
....b154.5 44.621.801,6961,0887590جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
....37.421.333613,2712,181141302.1�سرياليون180
73.2..44.537.412,7231,7331,19787499.4بوركينا فا�سو181
....39.420.409242,1341,26132444.7ليربيا182
45.4..44.833.9233,1411,5091,0138420.2ت�ساد183
1.9..47.021.2125,05984054844163.9موزامبيق184
18.5..63.138.9229,9162,0881,4494387.4بوروندي185
25.0..54.839.9096,5963,2122,19280144.2النيجر186
b 0.1..45.828.203251,9241,35672329.7جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
2.9..2420.0..43.120.657,513191جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

..0........01,110....جزر مار�سال
....................موناكو
....................ناورو

....................�سان مارينو
26.3..42.132.8269,4712,0681,383364.9ال�سومال

................10.01.6توفالو

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
3.2....150....82,331....تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا

7.4....159....74,890....تنمية ب�رشية مرتفعة
10.0..35.724.7254,4442123571561.8تنمية ب�رشية متو�سطة
18.8..43.828.31419,2211,0356969192.5تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
24.9....146....29.815.214,529البلدان العربية

..........969,64884....�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
8.6....240....132,357....اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

1030.205.3..15.84.438,741104اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
46.841.2236,3364434241090.709.9جنوب اآ�سيا

22.1..42.924.5116,9661,28679870143.7جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
23.3..45.529.62023,3571,1517946399.0اأقل البلدان منوًا

............1625,300....الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
10.1....145....632,575....العامل

مالحظات
a. تعود �لبيانات �إىل �آخر �سنة متوفرة خلل �لفرتة �ملحددة.

b. �أقل من 1.
c. �أقل من 0.05.

تعاريف
�الأطفال دون �سن �خلام�سة �لذين يعانون من ق�رش �لقامة: ن�سبة �الأطفال دون �سن �خلام�سة �لذين يقل طولهم 

بالن�سبة �إىل عمرهم عن �سعفي �النحر�ف �ملعياري �أو �أكرث مقارنة بالفئة �ل�سكانية �ملرجعية.
�الأطفال دون �سن �خلام�سة �لذين يعانون من نق�س �لوزن: ن�سبة �الأطفال دون �سن �خلام�سة �لذين يقل وزنهم 

بالن�سبة �إىل طولهم عن �سعفي �النحر�ف �ملعياري �أو �أكرث مقارنة بالفئة �ل�سكانية �ملرجعية.
عدد �لوفيات �لناجمة عن �لكو�رث �لطبيعية: عدد �الأ�سخا�س �لذين تاأّكدت وفاتهم �أو �ملفقودين �لذين �عتربو� يف 
عد�د �لقتلى، نتيجة للكو�رث �لطبيعية. وت�سمل �لكو�رث �لطبيعية موجات �جلفاف و�حلر �ل�سديد و�لفي�سانات 

وحتّرك طبقات �الأر�س، و�لعو��سف �ملطرية وحر�ئق �لغابات.
�ل�سكان �ملت�رشرون من �لكو�رث �لطبيعية: �الأ�سخا�س �لذين يحتاجون �إىل �مل�ساعدة �لفورية يف ظروف طارئة 

نتيجة لكارثة طبيعية )وفق �لتعريف �ل�سابق(، مبن فيهم �لنازحون، و�مل�رشدون، و�جلرحى.
�ل�سحي  و�ل�رشف  �مللّوثة  �ملياه  عن  �لناجم  �الإ�سهال  ب�سبب  �لوفاة  حاالت  �ملياه:  تلوث  عن  �لناجمة  �لوفيات 

و�لنظافة �ل�سحية.
�لوفيات �لناجمة عن تلّوث �لهو�ء يف �أماكن مغلقة: حاالت �لوفاة من �اللتهابات �حلادة يف جهاز �لتنف�س )�الأطفال 
دون �سّن �خلام�سة(، و�أمر��س �لرئة �ملزمنة )�لكبار ما فوق �سن �لثلثني( و�رشطان �لرئة )�لكبار ما فوق �سن 

�لثلثني ( �لناجمة عن �لتدخني �أو �لدخان �ملنبعث من �لوقود �ل�سلب.

�لتنف�س  �لتنف�س و�اللتهابات يف جهاز  �أمر��س  ب�سبب  �لوفاة  �لطلق: حاالت  �لهو�ء  تلوث  �لناجمة عن  �لوفيات 
و�رشطان �لرئة وبع�س �أمر��س �لقلب و�ل�رش�يني �لناجمة عن تلوث �لهو�ء �لطلق. 

�لوفيات ب�سبب �مللريا: حاالت �لوفاة �لناجمة عن �مللريا.
�لوفيات ب�سبب حمى �ل�سنك: حاالت �لوفاة ب�سبب حمى �ل�سنك وحمى �ل�سنك �لنزفية ومتلزمة �سدمة حمى 

�ل�سنك.
ن�سبة �ل�سكان �لذين يعي�سون على �أر��س متدهورة: ن�سبة �الأ�سخا�س �لذين يعي�سون على �أر��س متدهورة جدً� �أو 
متدهورة ب�سّدة. وتدهور �الأر��سي يحدد بالكتلة �الأحيائية، و�سلمة �لرتبة، وكمية �ملياه، و�لتنّوع �الأحيائي، 

ويختلف من حيث حّدته.

م�سادر البيانات الرئي�سية
.(2010b) العمودان 1 و2: منظمة �ل�سحة �لعاملية

و�إد�رة   (2011) �لكو�رث  �لناجمة عن  �الأوبئة  �أبحاث  بالتعاون مع مركز  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  و4:   3 العمودان 
�ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).

الأعمدة 5 اإىل 7: ح�سابات مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية باال�ستناد �إىل بيانات منظمة �ل�سحة �لعاملية (2009) و�إد�رة 
�ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011). 

.(2010c) العمود 8: منظمة �ل�سحة �لعاملية
العمود 9: ح�سابات مكتب تقرير �لتنمية �لب�رشية باال�ستناد �إىل بيانات منظمة �ل�سحة �لعاملية (2011) و�إد�رة �ل�سوؤون 

�القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).
.(2011b) العمود 10: منظمة �الأمم �ملتحدة للأغذية و�لزر�عة

املخاطر البيئية على التنمية الب�صرية 
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

البيئةالرفاه

الر�سا العام 
باحلياة

)0 الأقل ر�سا،
10 الأكرث ر�سا(

االحرتار العاملي 
الناجم عن االأن�سطة 

الب�رشية
)ن�سبة املجيبني بنعم(

خطر االحرتار 
العاملي

)aن�سبة املجيبني بخِطر(

نا�سط يف جمموعة 
بيئية

)ن�سبة املجيبني بنعم(

الر�سا مببادرة 
احلكومة لتخفي�ص 

االنبعاثات
)ن�سبة املجيبني 

بالر�سا(

الر�سا باالإجراءات 
املتخذة للحفاظ 

على البيئة
)ن�سبة املجيبني 

بالر�سا(

الر�سا بنوعية 
الهواء

)ن�سبة املجيبني 
بالر�سا(

الر�سا بنوعية 
املياه

)ن�سبة املجيبني 
بالر�سا(

2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
51.589.395.3..7.646.843.711.6الرنويج1
63.893.193.4..7.545.170.519.5اأ�سرتاليا2
66.181.594.2..7.543.652.615.5هولندا3
7.235.954.717.643.957.887.889.5الوليات املتحدة الأمريكية4
74.893.089.0..7.241.159.024.6نيوزيلندا5
7.755.873.919.334.061.784.591.3كندا6
58.994.890.6....7.347.658.7اآيرلندا7
................ليختن�ستاين8
6.759.760.412.849.161.886.395.0اأملانيا9

7.550.148.611.447.662.989.396.7ال�سويد10
54.463.983.796.1......7.5�سوي�رشا11
6.183.777.314.133.046.878.287.8اليابان12
21.641.427.878.4..5.680.068.6هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
56.085.296.9..6.937.934.412.5اآي�سلندا14
6.185.382.89.429.336.472.081.6جمهورية كوريا15
7.845.332.818.133.564.391.697.4الدامنرك16
37.758.455.7..7.440.967.414.3اإ�رشائيل17
56.074.084.7..6.942.663.121.4بلجيكا18
41.363.988.097.1..7.352.760.4النم�سا19
57.576.683.9..6.858.665.510.0فرن�سا20
55.980.290.0....6.165.169.2�سلوفينيا21
57.389.795.0....7.455.141.7فنلندا22
46.082.083.6..6.263.270.910.4اإ�سبانيا23
29.769.880.6..6.457.087.014.6اإيطاليا24
76.885.792.3..7.153.762.115.5لك�سمربغ25
6.557.272.719.869.880.591.192.9�سنغافورة26
6.245.235.513.026.656.669.089.2اجلمهورية الت�سيكية27
66.888.894.8..7.038.558.817.2اململكة املتحدة28
5.881.395.56.016.019.868.764.7اليونان29
89.781.584.4....7.129.271.0الإمارات العربية املتحدة30
45.763.067.4....6.479.489.4قرب�ص31
................اأندورا32
................بروين دار ال�سالم33
5.144.336.06.816.845.275.066.8اأ�ستونيا34
42.870.486.0....6.156.954.7�سلوفاكيا35
53.844.464.0..5.866.885.813.0مالطة36
87.180.679.6....6.839.367.4قطر37
32.783.586.2..4.751.074.56.1هنغاريا38
5.843.255.16.217.543.680.379.6بولندا39
5.151.449.74.311.029.970.269.7ليتوانيا40
4.961.590.710.028.537.285.790.0الربتغال41
65.385.685.0....5.935.474.3البحرين42
4.749.239.63.921.238.975.165.3لتفيا43
6.668.593.17.626.842.169.584.5�سيلي44
6.480.497.44.27.033.975.073.8الأرجنتني45
38.175.081.2......5.661.5كرواتيا46
................بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
6.172.985.64.132.770.585.692.9اأوروغواي48
................بالو49
4.944.974.33.517.414.371.469.5رومانيا50
54.552.859.3........5.4كوبا51
................�سي�سيل52
................جزر البهاما53
50.166.278.2......5.559.9اجلبل الأ�سود54
10.919.469.360.8..4.249.366.0بلغاريا55

مفه�م الرفاه والبيئة
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

البيئةالرفاه

الر�سا العام 
باحلياة

)0 الأقل ر�سا،
10 الأكرث ر�سا(

االحرتار العاملي 
الناجم عن االأن�سطة 

الب�رشية
)ن�سبة املجيبني بنعم(

خطر االحرتار 
العاملي

)aن�سبة املجيبني بخِطر(

نا�سط يف جمموعة 
بيئية

)ن�سبة املجيبني بنعم(

الر�سا مببادرة 
احلكومة لتخفي�ص 

االنبعاثات
)ن�سبة املجيبني 

بالر�سا(

الر�سا باالإجراءات 
املتخذة للحفاظ 

على البيئة
)ن�سبة املجيبني 

بالر�سا(

الر�سا بنوعية 
الهواء

)ن�سبة املجيبني 
بالر�سا(

الر�سا بنوعية 
املياه

)ن�سبة املجيبني 
بالر�سا(

2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b

53.355.560.4..6.334.678.610.6اململكة العربية ال�سعودية56
6.870.994.56.122.746.878.067.7املك�سيك57
7.366.697.09.216.544.185.275.9بنما58
28.161.960.2......4.564.1�رشبيا59
................اأنتيغوا وبربودا60
5.665.571.127.317.164.282.382.9ماليزيا61
26.375.874.0..6.775.898.26.2ترينيداد وتوباغو62
69.255.767.8....6.833.358.8الكويت63
65.069.9......4.922.864.3ليبيا64
5.548.748.65.020.050.665.162.6بيالرو�ص65
5.448.048.95.79.418.357.652.8الحتاد الرو�سي66
................غرينادا67
5.543.857.28.714.337.461.655.7كازاخ�ستان68
7.380.592.213.033.259.686.388.7كو�ستاريكا69
27.454.550.2......5.330.7األبانيا70
23.750.547.3....5.068.279.7لبنان71
................�سانت كيت�ص ونيف�ص72
7.561.497.95.827.259.877.167.9فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
22.171.271.7......4.766.4البو�سنة والهر�سك74
4.140.878.23.615.238.067.466.4جورجيا75
5.160.968.25.13.28.855.451.0اأوكرانيا76
................موري�سيو�ص77
39.873.069.7......4.254.8جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
32.985.888.8........6.2جامايكا79
5.666.596.010.715.535.564.767.8بريو80
................دومينيكا81
................�سانت لو�سيا82
5.858.697.79.133.039.160.762.4اإكوادور83
6.881.394.97.229.648.268.283.1الربازيل84
................�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
4.431.680.09.812.427.858.961.3اأرمينيا86
6.473.196.112.530.653.573.780.2كولومبيا87
55.266.658.4..5.161.777.69.2اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
................ُعمان89
................تونغا90
4.237.385.213.021.128.165.451.0اأذربيجان91
5.555.186.012.412.941.972.364.1تركيا92
30.370.763.3..6.559.085.720.3بليز93
66.766.750.3....5.133.058.6تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
59.471.159.0..5.660.268.72.9الأردن95
42.457.160.7....5.339.459.6اجلزائر96
4.056.576.310.040.161.791.788.0�رشي لنكا97
4.754.692.015.814.753.169.269.7اجلمهورية الدومينيكية98
................�ساموا99

................فيجي100
4.747.531.711.633.473.075.173.3ال�سني101
80.871.2........6.629.4تركمان�ستان102
6.274.966.743.828.775.583.082.8تايلند103
................�سورينام104
6.772.092.812.923.339.774.070.4ال�سلفادور105
................غابون106
5.872.495.28.613.545.587.783.9باراغواي107
5.872.595.611.620.145.572.874.4بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
................ملديف109
16.755.459.7..4.658.665.511.4منغوليا110
5.648.683.211.34.515.562.860.1جمهورية مولدوفا111
4.976.292.930.426.886.282.483.4الفلبني112
25.783.276.1..4.745.166.74.1م�رش113
28.462.358.4..4.747.458.011.8الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
5.116.967.06.244.571.486.582.1اأوزبك�ستان115
................ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116

مفه�م الرفاه والبيئة
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

البيئةالرفاه

الر�سا العام 
باحلياة

)0 الأقل ر�سا،
10 الأكرث ر�سا(

االحرتار العاملي 
الناجم عن االأن�سطة 

الب�رشية
)ن�سبة املجيبني بنعم(

خطر االحرتار 
العاملي

)aن�سبة املجيبني بخِطر(

نا�سط يف جمموعة 
بيئية

)ن�سبة املجيبني بنعم(

الر�سا مببادرة 
احلكومة لتخفي�ص 

االنبعاثات
)ن�سبة املجيبني 

بالر�سا(

الر�سا باالإجراءات 
املتخذة للحفاظ 

على البيئة
)ن�سبة املجيبني 

بالر�سا(

الر�سا بنوعية 
الهواء

)ن�سبة املجيبني 
بالر�سا(

الر�سا بنوعية 
املياه

)ن�سبة املجيبني 
بالر�سا(

2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b

34.178.753.8..6.036.283.327.8غيانا117
76.170.172.4..3.625.679.926.1بوت�سوانا118
50.455.749.8....4.553.250.0اجلمهورية العربية ال�سورية119
57.976.481.6..4.948.675.417.6ناميبيا120
5.954.188.925.312.239.374.469.7هندورا�ص121
................كرييبا�ص122
4.737.270.426.834.555.785.753.4جنوب اأفريقيا123
5.575.588.118.928.748.282.186.9اإندوني�سيا124
................فانواتو125
5.046.468.915.55.727.787.382.9قريغيز�ستان126
4.416.766.724.931.442.884.065.0طاجيك�ستان127
5.371.368.816.814.967.662.962.3فييت نام128
5.770.694.814.721.556.282.468.5نيكاراغوا129
32.657.963.9..4.767.489.03.2املغرب130
6.374.994.616.914.739.182.466.8غواتيمال131
15.861.544.4....5.140.162.3العراق132
................الراأ�ص الأخ�رش133
5.049.483.411.641.645.479.162.7الهند134
4.658.669.027.833.959.989.172.0غانا135
................غينيا الإ�ستوائية136
27.865.533.5..3.858.375.412.9الكونغو137
72.588.682.7..5.071.663.347.9جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
4.141.489.68.642.885.583.173.0كمبوديا139
................�سوازيلند140
................بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
................جزر �سليمان142
4.362.882.923.717.963.286.051.8كينيا143
................�سان تومي وبرين�سيبي144
5.832.471.610.124.921.177.655.0باك�ستان145
4.966.792.111.945.247.383.169.5بنغالدي�ص146
................تيمور - لي�ستي147
69.959.947.4..4.270.089.232.0اأنغول148
..88.4..........5.3ميامنار149
4.657.268.214.615.744.282.951.4الكامريون150
43.881.052.6..4.666.894.06.4مدغ�سقر151
3.252.983.547.130.651.361.734.7جمهورية تنزانيا املتحدة152
................بابوا غينيا اجلديدة153
30.180.056.4....4.465.765.8اليمن154
4.441.072.017.315.330.877.967.3ال�سنغال155
4.837.567.539.610.932.273.946.8نيجرييا156
4.359.788.624.919.342.487.981.8نيبال157
24.938.826.0..3.812.679.632.6هايتي158
32.164.257.4..4.851.274.215.9موريتانيا159
................لي�سوتو160
4.252.873.125.633.747.981.459.6اأوغندا161
23.452.433.8..2.843.177.316.7توغو162
36.676.755.8....3.834.482.1جزر القمر163
5.363.066.531.422.145.082.453.9زامبيا164
54.069.063.5..5.051.982.455.4جيبوتي165
4.048.174.431.276.890.378.554.5رواندا166
34.678.155.6..3.745.771.312.0بنن167
................غامبيا168
38.980.362.4..4.458.580.119.0ال�سودان169
5.832.174.852.1....4.279.8كوت ديفوار170
60.882.391.161.8....5.146.9مالوي171
4.831.275.612.214.245.567.160.7اأفغان�ستان172
10.250.173.162.3..4.736.553.5زمبابوي173
36.672.029.2........4.4اإثيوبيا174
3.864.693.921.426.244.779.557.0مايل175
................غينيا - بي�ساو176
................اإريرتيا177

مفه�م الرفاه والبيئة



161 اجلداول الإح�صائية

اجلدول

8

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

البيئةالرفاه

الر�سا العام 
باحلياة

)0 الأقل ر�سا،
10 الأكرث ر�سا(

االحرتار العاملي 
الناجم عن االأن�سطة 

الب�رشية
)ن�سبة املجيبني بنعم(

خطر االحرتار 
العاملي

)aن�سبة املجيبني بخِطر(

نا�سط يف جمموعة 
بيئية

)ن�سبة املجيبني بنعم(

الر�سا مببادرة 
احلكومة لتخفي�ص 

االنبعاثات
)ن�سبة املجيبني 

بالر�سا(

الر�سا باالإجراءات 
املتخذة للحفاظ 

على البيئة
)ن�سبة املجيبني 

بالر�سا(

الر�سا بنوعية 
الهواء

)ن�سبة املجيبني 
بالر�سا(

الر�سا بنوعية 
املياه

)ن�سبة املجيبني 
بالر�سا(

2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b2006–2010b

22.754.938.3..4.339.878.430.8غينيا178
63.587.041.2....3.667.277.3جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
29.872.736.6..4.152.174.050.8�سرياليون180
48.573.839.4..4.052.596.314.3بوركينا فا�سو181
34.479.450.7..4.232.171.843.2ليربيا182
3.755.096.029.912.956.857.134.9ت�ساد183
53.679.171.4..4.753.087.88.4موزامبيق184
3.845.891.616.128.155.784.952.1بوروندي185
14.425.958.390.963.0....4.1النيجر186
16.331.070.522.1....4.047.7جمهورية الكونغو الدميقراطية187

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
52.481.787.2....6.754.466.3تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا

40.967.567.0......5.962.3تنمية ب�رشية مرتفعة
58.277.269.8....4.952.162.2تنمية ب�رشية متو�سطة
39.976.751.8....4.749.678.4تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
37.369.762.8....5.048.269.1البلدان العربية

................�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
30.867.163.2....5.347.662.8اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

46.371.874.6..6.572.894.88.8اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
5.049.782.611.639.243.678.862.9جنوب اآ�سيا

44.575.746.6......4.449.5جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
45.576.852.6........4.4اأقل البلدان منوًا

................الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
51.676.569.2....5.353.567.9العامل

مالحظات
ي�سمل �ال�ستطلع �لعاملي عادة 1,000 م�سح على �الأقل الأفر�د يجري �ختيارهم بطريقة ع�سو�ئية. ويف بع�س �لبلد�ن، 
�لبلد�ن �لكربى مثل �ل�سني ورو�سيا،  �أو مناطق مهمة. ويف بع�س  �إ�سافية حمددة يف مدن رئي�سية  �أُخذت عينات 
و1,000   500 بني  �لعينة  حجم  يرت�وح  �لنادرة،  �حلاالت  بع�س  ويف  �الأقل.  على  م�سح   2,000 من  عينات  �أُخذت 
م�سح. وُت�ستعمل �إجر�ء�ت مر�قبة �جلودة للتاأكد من �ختيار �لعينات �ل�سحيحة و�ل�سخ�س �ل�سحيح �لذي ُيحدد بطريقة 
ع�سو�ئية يف كل �أ�رشة. وحتر�س ��ستطلعات غالوب يف منهجيتها على �أن متثل �لبيانات ن�سبة 95 يف �ملائة من �لكبار 

)من �لفئة �لعمرية 15 �سنة وما فوق( يف �لعامل. ملزيد من �ملعلومات، ميكن �الطلع على:
https://worldview.gallup.com/content/methodology.aspx

a. �سديد �خلطورة ومتو�سط �خلطورة.
b. تعود �لبيانات �إىل �آخر �سنة متوفرة خلل �لفرتة �ملحددة.

اأ�سئلة ال�ستطالع
�لر�سا �لعام باحلياة: تخّيل �أنك �أمام �سلم موؤلف من ع�رش درجات من �سفر يف �الأ�سفل �إىل ع�رشة يف �الأعلى. 
ولنفرت�س �أّن �أعلى درجة متثل �أف�سل حياة ميكن �أن تعي�سها و�أن �أدنى درجة متثل �أ�سو�أ حياة. على �أي درجة 
من �ل�سلم ت�سعر باأنك تقف حاليًا مع �لعلم �أنه كلما �رتفعت درجًة، حت�ّسن �سعورك حيال حياتك؟ وما هي �لدرجة 

�الأقرب �إىل ما ت�سعر به حاليًا؟

�أو تغرّي  �لعاملي  �لب�رشية: �رتفاع درجة �حلر�رة هو جزء من �الحرت�ر  �لناجم عن �الأن�سطة  �لعاملي  �الحرت�ر 
�ملناخ. هل تعتقد �أن �رتفاع درجة �حلر�رة ناجم عن �أن�سطة ب�رشية؟ )ُيطَرح هذ� �ل�سوؤ�ل على من قالو� �إن لديهم 

�لقليل �أو �لكثري من �ملعلومات عن �الحرت�ر �لعاملي وتغري �ملناخ(.
خطر �الحرت�ر �لعاملي: ما مدى خطورة �الحرت�ر �لعاملي عليك وعلى عائلتك؟ )ُيطَرح هذ� �ل�سوؤ�ل على من 

قالو� �إن لديهم �لقليل �أو �لكثري من �ملعلومات عن �الحرت�ر �لعاملي وتغرّي �ملناخ(.
نا�سط يف جمموعة بيئية: ما هي �الأن�سطة �لتي قمت بها يف �لعام �ملا�سي؟ هل كنت نا�سطًا يف جمموعة �أو منظمة 

حلماية �لبيئة؟
�لر�سا مببادرة �حلكومة لتخفي�س �النبعاثات: هل تعتقد �أن حكومة هذ� �لبلد تبذل جهودً� كافية لتخفي�س �نبعاثات 

�لغاز�ت من حمركات �ل�سيار�ت و�مل�سانع؟
�لر�سا باالجر�ء�ت �ملتخذة للحفاظ على �لبيئة: يف هذ� �لبلد، هل �أنَت ر��ٍس باجلهود �ملبذولة للحفاظ على �لبيئة؟

�لر�سا بنوعية �لهو�ء: يف �ملدينة �أو �ملنطقة حيث تقيم، هل �أنَت ر��ٍس بجودة �لهو�ء؟
�لر�سا بنوعية �ملياه: يف �ملدينة �أو �ملنطقة حيث تقيم، هل �أنت ر��ٍس بجودة �ملياه؟

م�سادر البيانات الرئي�سية
الأعمدة 1 اإىل 8: غالوب (2011).

مفه�م الرفاه والبيئة
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

ال�سحةالتعليم

معدل االإملام 
بالقراءة 

والكتابة لدى 
الكبار

)بالن�سبة املئوية 
من فئة 15 �سنة 

وما فوق(

موارد التعليم االإبتدائيالن�سبة االجمالية لاللتحاق باملدار�ص

االأطفال البالغون 
�سنة من العمر وغري 

الوفياتاملح�سنني �سد

انت�سار فريو�ص 
نق�ص املناعة 

الب�رشية
ال�سباب 

)الن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

)24-15

ط العمر  متو�سّ
املتوقع 

عند الوالدة 
معداًل بعامل 

aال�سحة
)ال�سنوات(

االإبتدائي
)بالن�سبة 
املئوية(

الثانوي
)بالن�سبة 
املئوية(

العايل
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سبة 
التالميذ اإىل 

املعلمني
)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

املعلمون 
املدربون
)بالن�سبة 
املئوية(

اخلناق 
وال�سهاق 
والكزاز
)بالن�سبة 
املئوية(

احل�سبة
)بالن�سبة 
املئوية(

دون �سن 
اخلام�سة

)لكل 1,000 
من املواليد 

الأحياء(

الكبار
)لكل 1,000 

ن�سمة(
الذكورالإناثالذكورالإناث

2005–2010b2001–2010b2001–2010b2001–2010b2005–2010b2005–2010b20092009200920092009200920092007

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
0.173>0.1>8835083....98.7110.473.5..الرنويج1
86545790.10.174....106.4132.782.3..اأ�سرتاليا2
0.10.173>3445675....106.9120.861.6..هولندا3
588781340.20.370..98.293.685.913.9..الوليات املتحدة الأمريكية4
0.173>0.1>81165786..101.2126.383.514.6..نيوزيلندا5
207653870.10.173....98.4102.262.3..كندا6
711457970.10.173..104.6118.160.615.8..اآيرلندا7
..........2......108.9105.034.76.5..ليختن�ستاين8
0.10.173>7445399..13.0..103.6101.7..اأملانيا9

0.174>0.1>2334774..96.2102.671.59.3..ال�سويد10
510443740.10.275....103.496.051.2..�سوي�رشا11
0.176>0.1>2634286..102.3101.058.618.1..اليابان12
................104.082.156.615.995.1..هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
48343650.10.174....98.3108.374.3..اآي�سلندا14
0.171>0.1>67546109..104.397.2100.022.4..جمهورية كوريا15
11164651070.10.172....98.6118.477.0..الدامنرك16
0.10.173>7444578..111.189.162.513.1..اإ�رشائيل17
0.172>0.1>16559105..103.4107.566.311.1..بلجيكا18
17174501020.20.372..98.7100.459.311.4..النم�سا19
1104541170.10.273..108.7113.055.318.7..فرن�سا20
0.171>0.1>45354131..99.798.496.887.617.2�سلوفينيا21
0.10.172>12356124..97.4109.090.913.6..فنلندا22
42443940.10.274..97.7107.2120.873.412.6اإ�سبانيا23
0.174>0.1>4944177..98.9103.3100.567.210.3اإيطاليا24
14357950.10.173..100.496.010.011.9..لك�سمربغ25
0.173>0.1>17.494.33534276......94.7�سنغافورة26
0.170>0.1>12463138..103.595.160.918.5..اجلمهورية الت�سيكية27
714658950.10.272..106.499.059.018.3..اململكة املتحدة28
113441060.10.172..97.2101.2101.890.810.3اليونان29
68....90.0105.495.230.415.6100.08876684الإمارات العربية املتحدة30
70....11344181..97.9105.498.452.014.2قرب�ص31
74....89.080.810.310.3100.01244494..اأندورا32
66....95.3106.598.217.111.984.111782105بروين دار ال�سالم33
556772340.20.366..99.8100.299.363.712.2اأ�ستونيا34
0.167>0.1>11774184..102.192.055.815.7..�سلوفاكيا35
0.172>0.1>271874476..92.498.6100.332.210.5مالطة36
0.167>0.1>94.7105.985.210.211.248.911114869قطر37
0.166>0.1>11699229..99.499.798.862.510.5هنغاريا38
0.167>0.1>12776197..99.597.198.971.49.6بولندا39
0.163>0.1>24695274..99.797.299.279.512.8ليتوانيا40
454541230.20.371..94.9112.3106.861.211.2الربتغال41
66....211287127....91.4106.696.451.2البحرين42
5481052840.10.264..99.898.792.767.310.4لتفيا43
349591160.10.270..98.6106.490.454.824.6�سيلي44
6114881600.20.367..97.7116.785.969.416.3الأرجنتني45
0.168>0.1>42560153..98.895.395.248.914.8كرواتيا46
14.158.17611801361.10.967........بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
5613841560.20.367..98.3113.687.964.915.0اأوروغواي48
64....512515110229..101.495.737.912.5..بالو49
0.10.165>331290219..97.799.393.567.115.8رومانيا50
99.8103.689.6117.89.4100.0446781200.10.169كوبا51
63....13.899.41312108227..91.8106.2105.0�سي�سيل52
15.891.142121262023.11.465..103.493.3..جزر البهاما53

التعليم وال�صحة
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

ال�سحةالتعليم

معدل االإملام 
بالقراءة 

والكتابة لدى 
الكبار

)بالن�سبة املئوية 
من فئة 15 �سنة 

وما فوق(

موارد التعليم االإبتدائيالن�سبة االجمالية لاللتحاق باملدار�ص

االأطفال البالغون 
�سنة من العمر وغري 

الوفياتاملح�سنني �سد

انت�سار فريو�ص 
نق�ص املناعة 

الب�رشية
ال�سباب 

)الن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

)24-15

ط العمر  متو�سّ
املتوقع 

عند الوالدة 
معداًل بعامل 

aال�سحة
)ال�سنوات(

االإبتدائي
)بالن�سبة 
املئوية(

الثانوي
)بالن�سبة 
املئوية(

العايل
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سبة 
التالميذ اإىل 

املعلمني
)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

املعلمون 
املدربون
)بالن�سبة 
املئوية(

اخلناق 
وال�سهاق 
والكزاز
)بالن�سبة 
املئوية(

احل�سبة
)بالن�سبة 
املئوية(

دون �سن 
اخلام�سة

)لكل 1,000 
من املواليد 

الأحياء(

الكبار
)لكل 1,000 

ن�سمة(
الذكورالإناثالذكورالإناث

2005–2010b2001–2010b2001–2010b2001–2010b2005–2010b2005–2010b20092009200920092009200920092007

65....814985161......106.1102.1..اجلبل الأ�سود54
0.166>0.1>641086205..98.3101.587.653.617.3بلغاريا55
62....86.198.996.832.811.491.52221102186اململكة العربية ال�سعودية56
93.4116.690.227.928.195.611517881570.10.267املك�سيك57
93.6109.072.745.123.691.5161523821450.30.467بنما58
97.897.791.549.816.294.2557901840.10.165�رشبيا59
66....99.099.8110.514.716.257.11112158197اأنتيغوا وبربودا60
0.10.164>55695175..92.594.668.736.514.6ماليزيا61
98.7104.288.811.617.688.0106351202250.7162ترينيداد وتوباغو62
69....93.994.889.918.98.6100.023105066الكويت63
64....2219101175....88.9110.393.555.7ليبيا64
0.162>99.799.090.177.015.099.941121173240.1بيالرو�ص65
22121443910.30.260..99.696.884.877.217.4الحتاد الرو�سي66
61....107.299.153.517.168.81115143248..غرينادا67
21291854320.20.156..99.7108.898.539.516.2كازاخ�ستان68
96.1109.996.125.318.487.6141911691150.10.269كو�ستاريكا69
64....231588126..95.9118.972.419.320.2األبانيا70
0.10.162>26471285166..89.6103.282.152.513.9لبنان71
64....95.796.318.414.361.6111590185..�سانت كيت�ص ونيف�ص72
66....95.2103.282.178.214.586.317171892196فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
67....1071467145....97.8108.991.237.0البو�سنة والهر�سك74
0.164>0.1>99.7107.887.525.88.994.612172997235جورجيا75
99.797.594.581.115.699.9106151483950.30.260اأوكرانيا76
87.9100.087.225.921.6100.01117992190.20.363موري�سيو�ص77
66....441179144..97.188.983.240.616.4جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
1012311312240.7164..86.493.391.224.227.7جامايكا79
7921961230.10.267..89.6109.189.134.520.9بريو80
66....112.3105.53.516.157.81110103192..دومينيكا81
66....96.795.816.020.087.6512090188..�سانت لو�سيا82
84.2117.575.442.419.277.9253424961730.20.264اإكوادور83
64....1121102205..90.0127.5100.834.423.0الربازيل84
63....17.079.61112110204..106.9109.1..�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
0.161>0.1>99.598.593.150.119.377.57422103246اأرمينيا86
93.2120.294.637.029.3100.08519801660.10.266كولومبيا87
0.161>0.1>85.0102.883.136.520.398.4113190144اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
0.165>0.1>86.683.991.326.411.8100.0231285157ُعمان89
63....1119233135..99.0111.8102.76.422.3تونغا90
0.159>99.595.199.419.111.199.92733341342210.1اأذربيجان91
0.166>0.1>432073134....90.899.382.038.4تركيا92
121.975.611.222.642.533181292021.80.760..بليز93
0.166>0.1>122170129..77.6108.290.234.417.0تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
63....2525111195....92.296.888.240.7الأردن95
0.10.162>72.6107.796.530.623.099.371232105135اجلزائر96
0.163>0.1>341582275..23.1..90.696.987.0�رشي لنكا97
88.2106.276.833.325.283.61821321491720.70.363اجلمهورية الدومينيكية98
61....285125167198..98.8100.376.17.431.7�ساموا99

94.280.915.426.097.816181572630.10.162..فيجي100
66....361987142..94.0112.778.224.517.2ال�سني101
55....4145212380..........99.6تركمان�ستان102
62....1214139270..93.591.177.045.016.0تايلند103
94.6113.875.412.316.0100.01312261242170.40.661�سورينام104
84.1115.063.624.632.693.295171282810.30.461ال�سلفادور105
5545692623213.51.452......87.7134.353.1غابون106
8923981680.10.264..94.699.466.836.526.5باراغواي107
1514511322030.10.158..90.7107.281.338.324.2بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
0.164>0.1>12.774.122137097—98.4111.083.7ملديف109
0.158>0.1>97.5110.192.252.730.4100.05629141305منغوليا110

التعليم وال�صحة
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

ال�سحةالتعليم

معدل االإملام 
بالقراءة 

والكتابة لدى 
الكبار

)بالن�سبة املئوية 
من فئة 15 �سنة 

وما فوق(

موارد التعليم االإبتدائيالن�سبة االجمالية لاللتحاق باملدار�ص

االأطفال البالغون 
�سنة من العمر وغري 

الوفياتاملح�سنني �سد

انت�سار فريو�ص 
نق�ص املناعة 

الب�رشية
ال�سباب 

)الن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

)24-15

ط العمر  متو�سّ
املتوقع 

عند الوالدة 
معداًل بعامل 

aال�سحة
)ال�سنوات(

االإبتدائي
)بالن�سبة 
املئوية(

الثانوي
)بالن�سبة 
املئوية(

العايل
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سبة 
التالميذ اإىل 

املعلمني
)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

املعلمون 
املدربون
)بالن�سبة 
املئوية(

اخلناق 
وال�سهاق 
والكزاز
)بالن�سبة 
املئوية(

احل�سبة
)بالن�سبة 
املئوية(

دون �سن 
اخلام�سة

)لكل 1,000 
من املواليد 

الأحياء(

الكبار
)لكل 1,000 

ن�سمة(
الذكورالإناثالذكورالإناث

2005–2010b2001–2010b2001–2010b2001–2010b2005–2010b2005–2010b20092009200920092009200920092007

1510171343090.10.161..98.593.688.638.315.7جمهورية مولدوفا111
0.162>0.1>131233130240..95.4110.182.528.733.7الفلبني112
0.160>0.1>3521130215..66.4101.167.228.527.2م�رش113
..........30....94.678.987.145.728.0100.0الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
0.159>0.1>99.391.8103.59.817.1100.02536139220اأوزبك�ستان115
62....91439161183..16.6..110.390.5..ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116
103.0103.411.225.663.723352242860.80.653..غيانا117
84.1109.481.57.625.297.4465732437211.85.249بوت�سوانا118
63....20191695159..17.8..84.2122.274.7اجلمهورية العربية ال�سورية119
88.5112.164.78.930.195.61724483575405.82.352ناميبيا120
83.6116.064.518.733.336.421301342370.20.362هندورا�ص121
58....25.085.4141846173325..116.584.8..كرييبا�ص122
30.787.431386247952113.64.548..88.7101.293.9جنوب اأفريقيا123
0.10.160>181839143234..92.2120.879.523.516.6اإندوني�سيا124
61....82.0108.147.34.823.8100.0324816159200فانواتو125
99.295.284.150.824.065.751371623270.10.157قريغيز�ستان126
0.157>0.1>99.7102.284.419.822.788.371161160183طاجيك�ستان127
92.8104.166.99.719.599.643241071730.10.164فييت نام128
78.0116.967.918.029.272.721261222100.10.164نيكاراغوا129
56.1107.455.812.926.6100.01238871260.10.162املغرب130
88401512800.30.560..74.5113.656.617.729.4غواتيمال131
54....353144145292..78.1102.551.515.517.0العراق132
61....84.898.181.514.923.986.51428111272الراأ�ص الأخ�رش133
3429661692500.10.156....62.8116.960.013.5الهند134
66.6105.257.28.633.147.667692534021.30.550غانا135
27.245.3674914535537351.946..93.383.226.2غينيا الإ�ستوائية136
119.543.16.464.489.09241283204092.61.248..الكونغو137
72.7111.843.913.430.596.94341592512890.20.154جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
77.6116.540.47.049.199.568881903500.10.153كمبوديا139
86.9107.953.34.432.494.0557356067415.66.542�سوازيلند140
0.10.155>52.8109.161.76.627.791.54279194256بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
59....194036119170......107.334.8..جزر �سليمان142
87.0112.759.54.146.896.82526842823584.11.848كينيا143
53....88.8130.451.04.426.248.121078104161�سان تومي وبرين�سيبي144
0.10.155>55.585.133.15.239.785.2152087189225باك�ستان145
0.156>0.1>55.995.142.37.945.858.461152222246بنغالدي�ص146
53....283056154233..50.6112.551.215.229.1تيمور - لي�ستي147
27231613533771.60.645....70.0127.723.02.8اأنغول148
92.0115.853.110.728.498.91013711882750.30.350ميامنار149
70.7113.841.59.046.361.820261544094203.91.645الكامريون150
2236581982730.10.152..64.5160.431.53.647.9مدغ�سقر151
72.9104.927.41.453.7100.01591083114563.91.745جمهورية تنزانيا املتحدة152
3642682212740.80.356..35.8....60.154.9بابوا غينيا اجلديدة153
54....344266180237....62.485.445.710.2اليمن154
1421932182660.70.351..49.783.730.18.034.7ال�سنغال155
60.889.530.510.146.351.258591383653772.91.242نيجرييا156
59.1114.943.55.631.973.71821481592340.10.255نيبال157
4141872272781.30.654..........48.7هايتي158
57.5104.424.53.839.1100.036411172623150.30.451موريتانيا159
89.7104.445.03.633.857.617158457367614.25.440لي�سوتو160
73.2121.627.44.149.389.436321283485394.82.342اأوغندا161
56.9115.241.35.341.314.61116982783382.20.951توغو162
0.156>0.1>74.2119.445.85.230.257.41721104229284جزر القمر163
19151414775808.94.240..60.5....70.9112.9زامبيا164
54.530.53.534.1100.01127942713261.90.848..جيبوتي165
70.7150.726.74.868.393.9381112583041.91.343رواندا166
41.7121.936.35.844.971.817281182463850.70.350بنن167

التعليم وال�صحة
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

ال�سحةالتعليم

معدل االإملام 
بالقراءة 

والكتابة لدى 
الكبار

)بالن�سبة املئوية 
من فئة 15 �سنة 

وما فوق(

موارد التعليم االإبتدائيالن�سبة االجمالية لاللتحاق باملدار�ص

االأطفال البالغون 
�سنة من العمر وغري 

الوفياتاملح�سنني �سد

انت�سار فريو�ص 
نق�ص املناعة 

الب�رشية
ال�سباب 

)الن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

)24-15

ط العمر  متو�سّ
املتوقع 

عند الوالدة 
معداًل بعامل 

aال�سحة
)ال�سنوات(

االإبتدائي
)بالن�سبة 
املئوية(

الثانوي
)بالن�سبة 
املئوية(

العايل
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سبة 
التالميذ اإىل 

املعلمني
)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

املعلمون 
املدربون
)بالن�سبة 
املئوية(

اخلناق 
وال�سهاق 
والكزاز
)بالن�سبة 
املئوية(

احل�سبة
)بالن�سبة 
املئوية(

دون �سن 
اخلام�سة

)لكل 1,000 
من املواليد 

الأحياء(

الكبار
)لكل 1,000 

ن�سمة(
الذكورالإناثالذكورالإناث

2005–2010b2001–2010b2001–2010b2001–2010b2005–2010b2005–2010b20092009200920092009200920092007

241032462962.40.951..46.584.755.74.636.6غامبيا168
38.459.716181082752911.30.550..70.274.038.0ال�سودان169
55.373.626.38.442.1100.019331194565281.50.747كوت ديفوار170
781104966916.83.144....—73.7119.329.5مالوي171
36....1724199352440..103.943.83.642.8..اأفغان�ستان172
2724905746726.93.339..........91.9زمبابوي173
50....29.8102.534.43.657.984.62125104379445اإثيوبيا174
26.297.241.66.050.150.026291912183570.50.242مايل175
322419336943120.842..52.2119.735.92.962.2غينيا - بي�ساو176
66.648.331.82.038.592.215551792490.40.255اإريرتيا177
39.589.837.09.243.773.143491423374740.90.447غينيا178
46381714704612.2142..55.291.312.42.584.3جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
25291923634141.50.635....40.985.126.52.0�سرياليون180
28.779.221.43.447.886.118251662624430.80.543بوركينا فا�سو181
24.340.236361123373890.70.348....59.190.6ليربيا182
33.689.724.12.060.934.677772093844122.5140ت�ساد183
55.1115.725.51.558.575.924231424345578.63.142موزامبيق184
66.6146.621.22.751.491.2891664074242.1143بوروندي185
28.766.613.31.438.696.730271602242290.50.244النيجر186
45....66.890.336.76.037.393.42324199331442جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
59....7233126207..........100.0جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

52....7635386429....90.378.215.9..جزر مار�سال
73....11451112......127.7153.4..موناكو
55....22.474.21144303448..93.062.9..ناورو

75....8824857..6.2..92.995.6..�سان مارينو
69761803503820.60.445..35.5—32.67.7..ال�سومال

58....111035280255......100.179.5..توفالو

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
72....57660114..102.799.772.90.0..تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا

64....6519106223..93.2110.390.449.30.0تنمية ب�رشية مرتفعة
61....191844131204..81.9113.369.720.50.0تنمية ب�رشية متو�سطة
48....2628117287346..59.896.535.06.20.0تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
59....161849139198..72.995.066.525.80.0البلدان العربية

64....7926103168..93.5112.376.924.90.0�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
62....4419118281..98.098.590.757.10.0اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

65....91.0116.890.742.70.091.7872299181اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
56....62.8109.855.913.10.077.1272569173245جنوب اآ�سيا

45....61.6100.235.35.90.076.03032129355430جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
49....2123120282357..59.299.635.65.70.0اأقل البلدان منوًا

61....242657155207..95.176.951.60.0..الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
61....181858137211..80.9106.968.427.60.0العامل

مالحظات
لة يف �مللحق �الإح�سائي ملنظمة �ل�سحة �لعاملية (2007). وُنقحت تقدير�ت عام 2007 بحيث  a. ��ستنادً� �إىل �ملناهج �ملف�سّ
 2002 لتقدير�ت عام  2004، وقد ال تكون مماثلة متامًا  لعام  �لعاملي  �ملر�س  تقدير�ت عبء  يدخل يف �حل�ساب 

�ل�سادرة عن منظمة �ل�سحة �لعاملية (2004). 
b. تعود �لبيانات �إىل �آخر �سنة متوفرة خلل �لفرتة �ملحددة. 

تعاريف
معدل �الإملام بالقر�ءة و�لكتابة لدى �لكبار: ن�سبة �ل�سكان �لذين هم يف �سن 15 �سنة وما فوق �لذين ميلكون �لقدرة 

على كتابة مقطع ق�سري و�سهل عن حياتهم �ليومية، وقر�ءته وفهمه.
�لن�سبة �الإجمالية لللتحاق باملد�ر�س: جمموع �مللتحقني باملد�ر�س يف مرحلة معينة من مر�حل �لتعليم )�البتد�ئي �أو 
�لثانوي �أو �لعايل(، �أيًا يكن �لعمر، وحُت�سب بالن�سبة �ملئوية لعدد �الأ�سخا�س �لذين هم يف �سن �لدر��سة يف هذه �ملرحلة.

ن�سبة �لتلميذ �إىل �ملعلمني: �لعدد �ملتو�سط للتلميذ لكل معلم يف مرحلة �لتعليم �البتد�ئي يف �ل�سنة �لدر��سية.
بون: ن�سبة �ملعلمني يف �ملرحلة �البتد�ئية �لذين تلقو� نوعًا من �أنو�ع �لتدريب �ملنظم )قبل �خلدمة �أو  �ملعلمون �ملدرَّ

�أثناءها( �للزم ملرحلة �لتعليم �البتد�ئي.
�الأطفال �لبالغون �سنة من �لعمر وغري �ملح�سنني �سد �خلناق و�ل�سهاق و�لكز�ز: ن�سبة �الأطفال �لبالغني �سنة من 

�لعمر و�لذين مل يتلقو� ثلث جرعات من �للقاح �ملرّكب �سد �خلناق و�ل�سهاق و�لكز�ز.

�الأطفال �لبالغون �سنة من �لعمر وغري �ملح�سنني �سد �حل�سبة: ن�سبة �الأطفال �لبالغني �سنة من �لعمر و�لذين مل 
يتلقو� جرعة و�حدة على �الأقل من لقاح �حل�سبة.

معّدل وفيات �الأطفال دون �سن �خلام�سة: �حتمال �لوفاة يف �ل�سنو�ت �خلم�س �لتي تلي �لوالدة لكل 1,000 من 
�ملو�ليد.

معدل وفيات �لكبار: �حتمال �لوفاة ملن هم يف �سن 15 �سنة قبل بلوغ 60 �سنة لكل 1,000 من �لكبار.
�لفئة  من  �لب�رشية  �ملناعة  نق�س  بفريو�س  �مل�سابني  �ل�سكان  ن�سبة  �لب�رشية:  �ملناعة  نق�س  فريو�س  �نت�سار  معدل 

�لعمرية 15 �إىل 24 �سنة.
متو�سط �لعمر �ملتوقع عند �لوالدة معداًل بعامل �ل�سحة: �لعدد �ملتو�سط لل�سنو�ت �لتي ُيتوقع �أن يعي�سها �سخ�س 

وهو "ب�سحة جيدة" مع ح�ساب �ل�سنو�ت �لتي عا�سها يف حالة �سحية غري �سليمة ب�سبب �ملر�س و�الإ�سابة.

م�سادر البيانات الرئي�سية
الأعمدة 1 اإىل 6: معهد �ليون�سكو للإح�ساء (2011).

.(2010a) الأعمدة 7 و8 و10 و11 و14: منظمة �ل�سحة �لعاملية
الأعمدة 9 و12 و13: �ليوني�سف (2011).

التعليم وال�صحة



تقرير التنمية الب�صرية 1662011

جلدول
10ا

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

القت�سادال�سكان

جمموع العدد
)باملاليني(

معدل النمو ال�سنوي
)بالن�سبة املئوية(

عدد ال�سكان 
يف املناطق 

aاحل�رشية
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

متو�سط 
عمر 

ال�سكان
)بال�سنوات(

جمموع معّدل 
االإعالة
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سيب الفرد 
من الناجت 
املحلي 
االإجمايل

)مبعادل القوة 
ال�رشائية 
بالدولر(

التدفقات 
ال�سافية 

لال�ستثمار 
االأجنبي 
املبا�رش

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

امل�ساعدة 
االإمنائية 
الر�سمية 
ال�سافية 
املتوفرة

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع 
التحويالت 

الواردة
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(

االإنفاق 
العام على 

التعليم
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع 
االإنفاق على 

ال�سحة
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(
201120301990/19952010/201520112010201120092009200920092006–2009b2009

تنمية ب�رشية مرتفعة جداً
c5.6 c0.5 c0.7 c79.8 c38.750.756,2143.0..0.29.79.7 4.9الرنويج1
d27.8 d1.2 d1.3 d89.3 d36.948.639,5392.4..0.48.58.5 22.6اأ�سرتاليا2
0.510.810.8..16.717.30.70.383.340.749.840,6764.2هولندا3
0.016.216.2..313.1361.71.00.982.636.950.145,9891.0الوليات املتحدة الأمريكية4
0.59.79.7..1.0–4.45.21.61.086.236.650.928,993نيوزيلندا5
10.910.9....34.339.81.10.980.739.944.537,8081.5كندا6
0.39.79.7..4.55.40.41.162.334.750.040,69711.1اآيرلندا7
................0.00.01.30.814.3ليختن�ستاين8
0.311.311.3..0.274.044.351.536,3381.2–82.279.50.7اأملانيا9

0.29.99.9..9.410.40.60.684.840.754.237,3772.8ال�سويد10
0.511.311.3..7.78.11.00.473.741.447.445,2245.6�سوي�رشا11
0.08.38.3..0.167.044.757.932,4180.2–126.5120.20.4اليابان12
....0.2..7.18.51.21.0100.041.832.143,22924.9هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
0.28.28.2..0.30.41.01.293.534.849.236,7950.5اآي�سلندا14
0.36.56.5..48.450.30.80.483.337.938.127,1000.2جمهورية كوريا15
0.311.211.2..5.65.90.40.387.140.653.337,7200.9الدامنرك16
0.67.67.6..7.69.83.41.791.930.161.027,6562.0اإ�رشائيل17
2.211.811.8..8.2–10.811.20.30.397.441.252.736,313بلجيكا18
0.911.011.0..8.48.60.70.267.841.847.938,8182.3النم�سا19
0.611.711.7..63.168.50.40.585.939.954.933,6742.3فرن�سا20
0.69.19.1..1.2–2.02.10.40.249.541.744.327,133�سلوفينيا21
e42.052.135,2650.0..0.49.79.7 5.45.60.50.385.4فنلندا22
0.79.79.7..46.550.00.30.677.640.147.632,1500.4اإ�سبانيا23
0.19.59.5..60.860.90.00.268.643.253.132,4301.4اإيطاليا24
3.07.87.8..0.50.61.31.485.438.946.183,820372.6لك�سمربغ25
3.93.9....5.26.02.91.1100.037.635.650,6339.2�سنغافورة26
0.67.67.6..10.510.80.00.373.639.441.625,5811.4اجلمهورية الت�سيكية27
0.39.39.3..62.469.30.30.679.839.852.035,1553.4اململكة املتحدة28
0.610.610.6..11.411.61.00.261.741.450.129,6170.7اليونان29
2.82.8......7.910.55.22.284.430.121.057,744الإمارات العربية املتحدة30
0.66.06.0..1.11.32.21.170.534.241.430,84823.6قرب�ص31
7.57.5............0.10.14.11.587.6اأندورا32
3.03.0........0.40.52.81.776.128.941.9بروين دار ال�سالم33
1.77.07.0..0.169.539.749.119,6939.2–1.7–1.31.3اأ�ستونيا34
1.98.58.5..5.55.50.40.254.936.937.622,8820.0�سلوفاكيا35
f0.67.57.5 0.40.41.00.394.839.541.424,81411.20.3مالطة36
2.52.5......1.92.41.12.995.931.617.791,379قطر37
1.77.37.3..0.268.539.845.820,3122.2–0.1–10.09.6هنغاريا38
1.97.17.1..38.337.80.20.060.938.040.018,9053.2بولندا39
3.16.66.6..0.467.139.344.917,3080.6–0.4–3.33.1ليتوانيا40
1.511.311.3..10.710.30.40.061.341.049.624,9201.2الربتغال41
f..4.54.5 1.20.5..1.31.72.52.188.730.128.8البحرين42
2.36.56.5..0.467.740.246.816,4370.4–1.3–2.22.1لتفيا43
17.319.51.80.989.232.145.414,3117.80.10.08.28.2�سيلي44
40.846.81.30.992.630.454.714,5381.30.00.29.59.5الأرجنتني45
0.258.041.547.619,9864.70.32.37.87.8–4.44.20.7كرواتيا46
0.13.26.86.8–8.3..0.30.30.30.245.137.540.2بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
3.43.60.70.392.633.756.613,1894.00.20.37.47.4اأوروغواي48
11.211.2..27.9........0.00.02.70.884.3بالو49
3.15.45.4..0.258.038.543.314,2783.9–0.5–21.420.3رومانيا50
f..11.811.8 0.2....11.311.00.60.075.238.442.0كوبا51
19,58732.53.51.64.04.0....0.10.11.00.355.9�سي�سيل52
7.27.2........0.30.41.81.184.330.941.3جزر البهاما53

ال�صكان والقت�صاد
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

القت�سادال�سكان

جمموع العدد
)باملاليني(

معدل النمو ال�سنوي
)بالن�سبة املئوية(

عدد ال�سكان 
يف املناطق 

aاحل�رشية
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

متو�سط 
عمر 

ال�سكان
)بال�سنوات(

جمموع معّدل 
االإعالة
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سيب الفرد 
من الناجت 
املحلي 
االإجمايل

)مبعادل القوة 
ال�رشائية 
بالدولر(

التدفقات 
ال�سافية 

لال�ستثمار 
االأجنبي 
املبا�رش

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

امل�ساعدة 
االإمنائية 
الر�سمية 
ال�سافية 
املتوفرة

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع 
التحويالت 

الواردة
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(

االإنفاق 
العام على 

التعليم
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع 
االإنفاق على 

ال�سحة
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(
201120301990/19952010/201520112010201120092009200920092006–2009b2009

9.39.3..0.60.61.10.161.535.946.413,08632.01.8اجلبل الأ�سود54
3.27.47.4..0.771.741.646.313,8709.4–1.1–7.46.5بلغاريا55
f0.15.05.0 28.138.52.72.182.325.949.523,4802.80.0اململكة العربية ال�سعودية56
114.8135.41.81.178.126.654.114,2581.70.02.56.56.5املك�سيك57
3.64.52.11.575.527.354.713,0577.20.30.78.38.3بنما58
0.156.437.646.711,8934.51.412.69.99.9–9.99.51.3�رشبيا59
18,77811.40.62.25.15.1....0.10.12.01.030.4اأنتيغوا وبربودا60
28.937.32.61.673.026.053.414,0120.70.10.64.84.8ماليزيا61
1.31.40.70.314.230.838.325,5723.30.00.55.75.7ترينيداد وتوباغو62
3.33.3........5.02.498.428.241.3–2.84.0الكويت63
6.47.81.90.878.125.954.116,5022.70.10.03.93.9ليبيا64
0.375.238.340.213,0403.80.20.75.85.8–9.68.90.0بيالرو�ص65
0.45.45.4..0.173.237.939.118,9323.0–142.8136.40.1الحتاد الرو�سي66
0.10.10.80.439.725.052.68,36214.58.38.67.47.4غرينادا67
0.71.058.829.046.411,51011.80.30.14.54.5–16.218.9كازاخ�ستان68
4.75.72.41.464.928.445.111,1064.60.41.810.510.5كو�ستاريكا69
0.90.352.930.046.98,7168.13.011.06.96.9–3.23.3األبانيا70
4.34.73.20.787.429.146.313,07013.91.821.98.18.1لبنان71
14,52724.51.17.46.06.0....0.10.11.11.232.6�سانت كيت�ص ونيف�ص72
1.00.00.06.06.0–29.437.02.31.593.626.153.612,323فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
0.249.239.440.88,5781.42.412.210.910.9–5.1–3.83.5البو�سنة والهر�سك74
0.652.837.344.64,7746.18.66.610.110.1–1.5–4.33.8جورجيا75
0.569.139.342.56,3184.20.64.57.07.0–0.2–45.240.5اأوكرانيا76
g32.439.812,8383.01.82.55.75.7 1.31.41.40.541.9موري�سيو�ص77
2.12.00.60.159.435.941.411,1592.72.24.16.96.9جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
2.82.80.80.452.127.057.47,6334.51.315.85.15.1جامايكا79
29.435.51.91.177.325.655.78,6293.70.41.84.64.6بريو80
8,88313.310.16.16.46.4....0.10.10.10.067.4دومينيكا81
0.20.21.31.028.127.447.79,60516.54.72.98.18.1�سانت لو�سيا82
14.717.92.11.367.625.557.08,2680.60.44.46.16.1اإكوادور83
196.7220.51.60.886.929.147.310,3671.60.00.39.09.0الربازيل84
0.10.10.10.049.827.949.19,15418.95.55.15.65.6�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
1.90.364.332.145.25,2798.95.98.84.74.7–3.13.1اأرمينيا86
46.956.91.91.375.426.851.98,9593.10.51.86.46.4كولومبيا87
74.884.41.71.071.327.138.911,5580.90.00.35.55.5اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
f0.1 f3.03.0 4.80.1..2.83.63.61.973.325.342.4ُعمان89
0.10.10.20.423.521.376.44,4664.712.427.96.26.2تونغا90
9.310.81.51.252.129.538.09,6381.10.63.05.85.8اأذربيجان91
73.686.71.71.170.128.347.313,6681.40.20.26.76.7تركيا92
f5.94.94.9 0.30.42.92.052.721.862.36,6287.02.0بليز93
10.612.21.71.067.728.943.48,2734.01.35.06.26.2تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
6.38.45.01.978.620.769.05,5979.53.014.39.39.3الأردن95
36.043.52.21.467.126.245.88,1722.00.21.55.85.8اجلزائر96
21.023.11.00.814.330.749.94,7721.01.78.04.04.0�رشي لنكا97
10.112.11.91.269.825.158.88,4334.40.37.45.95.9اجلمهورية الدومينيكية98
0.20.20.80.520.120.973.84,4050.616.125.17.07.0�ساموا99

0.91.01.30.852.326.451.54,5262.02.55.43.43.4فيجي100
h1,393.1 h1.2 h0.4 h47.8 h34.537.96,8281.60.01.04.64.6 1,347.6ال�سني101
2.32.3..5.16.22.71.250.024.549.07,2426.80.2تركمان�ستان102
69.573.30.90.534.434.241.37,9951.90.00.64.34.3تايلند103
f0.17.67.6 3.7....0.50.61.40.969.827.653.1�سورينام104
6.27.11.40.664.823.262.46,6292.01.416.56.46.4ال�سلفادور105
1.52.13.11.986.421.664.914,4190.30.80.13.53.5غابون106
6.68.72.41.762.123.162.14,5231.41.14.37.17.1باراغواي107
10.113.42.31.667.021.767.74,4192.44.46.25.05.0بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
0.30.42.51.341.324.645.05,4767.62.40.38.08.0ملديف109
2.83.51.01.562.525.446.83,52214.89.44.84.74.7منغوليا110
0.747.735.238.72,8542.44.322.411.911.9–0.1–3.53.1جمهورية مولدوفا111

ال�صكان واالقت�صاد
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

القت�سادال�سكان

جمموع العدد
)باملاليني(

معدل النمو ال�سنوي
)بالن�سبة املئوية(

عدد ال�سكان 
يف املناطق 

aاحل�رشية
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

متو�سط 
عمر 

ال�سكان
)بال�سنوات(

جمموع معّدل 
االإعالة
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سيب الفرد 
من الناجت 
املحلي 
االإجمايل

)مبعادل القوة 
ال�رشائية 
بالدولر(

التدفقات 
ال�سافية 

لال�ستثمار 
االأجنبي 
املبا�رش

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

امل�ساعدة 
االإمنائية 
الر�سمية 
ال�سافية 
املتوفرة

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع 
التحويالت 

الواردة
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(

االإنفاق 
العام على 

التعليم
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع 
االإنفاق على 

ال�سحة
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(
201120301990/19952010/201520112010201120092009200920092006–2009b2009

94.9126.32.31.749.122.263.23,5421.20.212.33.83.8الفلبني112
82.5106.51.81.743.524.457.45,6733.60.53.85.05.0م�رش113
....f17.6 25.3....4.26.84.42.874.418.181.0الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
5.25.2..27.833.42.21.136.324.249.82,8752.30.6اأوزبك�ستان115
13.813.8..42.0..0.10.12.10.522.820.866.23,088ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116
0.80.80.10.228.723.858.23,2407.18.512.58.18.1غيانا117
2.02.32.71.161.822.957.213,3842.12.50.710.310.3بوت�سوانا118
20.827.92.81.756.221.167.14,7302.70.52.62.92.9اجلمهورية العربية ال�سورية119
2.33.03.11.738.621.265.96,4105.33.60.15.95.9ناميبيا120
7.810.72.62.052.221.068.33,8423.53.317.66.06.0هندورا�ص121
2,4321.715.66.412.212.2....0.10.11.51.544.0كرييبا�ص122
50.554.72.40.562.224.953.010,2781.90.40.38.58.5جنوب اأفريقيا123
242.3279.71.61.044.627.847.84,1990.90.21.32.42.4اإندوني�سيا124
0.20.42.82.426.020.670.84,4385.316.51.04.04.0فانواتو125
5.46.70.91.134.523.852.32,2834.17.121.76.86.8قريغيز�ستان126
7.09.01.71.526.420.466.61,9720.38.335.15.35.3طاجيك�ستان127
88.8101.52.01.031.028.241.32,9538.44.47.47.27.2فييت نام128
5.97.22.41.457.622.162.72,6417.113.112.59.59.5نيكاراغوا129
32.337.51.71.058.826.349.84,4942.21.06.95.55.5املغرب130
14.822.72.32.549.918.983.44,7201.61.010.87.17.1غواتيمال131
f3.93.9 32.755.33.13.166.118.385.63,5481.64.50.1العراق132
0.50.62.50.961.822.858.13,6447.713.19.43.93.9الراأ�ص الأخ�رش133
1,241.51,523.52.01.330.325.154.43,2962.50.23.64.24.2الهند134
25.036.52.82.352.220.573.31,5526.46.10.46.96.9غانا135
3.93.9..0.71.13.42.739.920.372.531,77915.70.5غينيا الإ�ستوائية136
4.16.22.72.262.519.679.44,23821.74.10.13.03.0الكونغو137
6.37.82.71.334.321.560.32,2555.47.20.64.14.1جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
14.317.43.21.220.422.954.31,9155.47.73.45.95.9كمبوديا139
1.21.52.21.421.319.570.54,9982.22.03.16.36.3�سوازيلند140
5.55.5..1.51.535.524.650.75,1132.99.6–0.70.9بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
0.60.82.82.518.919.974.72,54717.942.90.45.45.4جزر �سليمان142
41.665.93.12.722.518.582.11,5730.56.15.74.34.3كينيا143
f7.17.1 0.20.21.92.063.019.377.41,8203.915.81.0�سان تومي وبرين�سيبي144
176.7234.42.61.836.221.764.72,6091.51.75.42.62.6باك�ستان145
150.5181.92.21.328.624.254.41,4160.81.311.83.43.4بنغالدي�ص146
12.312.3..9.5..1.22.02.82.928.616.695.3805تيمور - لي�ستي147
f4.64.6 19.630.83.22.759.416.695.15,8122.90.40.1اأنغول148
2.02.0........48.354.31.40.834.328.243.8ميامنار149
20.028.82.72.159.219.378.62,2051.52.90.75.65.6الكامريون150
21.335.33.02.830.618.284.91,0046.35.20.14.14.1مدغ�سقر151
46.281.93.23.126.917.592.21,3621.913.70.15.15.1جمهورية تنزانيا املتحدة152
7.010.22.52.212.620.471.32,2815.45.30.23.13.1بابوا غينيا اجلديدة153
24.841.34.73.032.417.487.12,4700.52.04.45.65.6اليمن154
12.820.02.92.642.717.885.01,8171.68.010.65.75.7ال�سنغال155
162.5257.82.42.550.518.586.12,2033.31.05.55.85.8نيجرييا156
30.539.92.51.719.221.465.81,1550.36.723.85.85.8نيبال157
21.26.16.1..10.112.52.01.353.621.566.61,1510.6هايتي158
1.39.40.12.52.5–3.55.22.82.241.719.873.71,929موريتانيا159
2.22.61.81.027.620.370.31,4684.06.426.28.28.2لي�سوتو160
34.559.83.33.113.515.7103.51,2173.811.44.78.28.2اأوغندا161
6.28.72.22.044.119.774.68501.817.510.75.95.9توغو162
0.81.22.42.528.318.983.01,1831.79.52.13.43.4جزر القمر163
13.524.52.53.035.916.798.41,4305.511.10.34.84.8زامبيا164
0.91.32.21.976.321.463.52,3199.214.53.17.07.0جيبوتي165
4.92.919.218.783.61,1362.318.01.89.09.0–10.917.6رواندا166
9.114.63.42.742.517.987.41,5081.410.33.64.24.2بنن167
1.82.83.12.758.917.884.81,4155.418.510.96.06.0غامبيا168
44.666.92.62.440.819.776.72,2104.94.65.57.37.3ال�سودان169

ال�صكان واالقت�صاد
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الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

القت�سادال�سكان

جمموع العدد
)باملاليني(

معدل النمو ال�سنوي
)بالن�سبة املئوية(

عدد ال�سكان 
يف املناطق 

aاحل�رشية
)بالن�سبة 

املئوية من 
املجموع(

متو�سط 
عمر 

ال�سكان
)بال�سنوات(

جمموع معّدل 
االإعالة
)بالن�سبة 
املئوية(

ن�سيب الفرد 
من الناجت 
املحلي 
االإجمايل

)مبعادل القوة 
ال�رشائية 
بالدولر(

التدفقات 
ال�سافية 

لال�ستثمار 
االأجنبي 
املبا�رش

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

امل�ساعدة 
االإمنائية 
الر�سمية 
ال�سافية 
املتوفرة

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع 
التحويالت 

الواردة
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(

االإنفاق 
العام على 

التعليم
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(

جمموع 
االإنفاق على 

ال�سحة
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 

الإجمايل(
201120301990/19952010/201520112010201120092009200920092006–2009b2009

20.229.83.22.251.319.280.11,7011.610.60.85.15.1كوت ديفوار170
15.428.21.03.220.316.996.07941.316.60.06.26.2مالوي171
f..7.47.4 32.453.38.43.122.916.693.91,3211.345.7اأفغان�ستان172
......1.114.1..12.817.62.22.238.819.373.6زمبابوي173
84.7118.53.32.116.818.779.29340.813.40.94.34.3اإثيوبيا174
15.826.82.53.036.616.397.61,1851.211.04.55.65.6مايل175
1.52.32.02.130.219.080.21,0711.717.65.66.16.1غينيا - بي�ساو176
2.22.2..5.48.40.32.922.119.078.95810.07.8اإريرتيا177
10.215.95.52.535.918.385.61,0481.25.81.65.75.7غينيا178
4.34.3..4.56.42.52.039.219.478.97572.111.9جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
0.42.138.818.481.48083.823.02.413.113.1–6.08.5�سرياليون180
17.029.12.73.026.517.190.61,1872.113.51.26.46.4بوركينا فا�سو181
0.32.648.218.286.239624.978.36.213.213.2–4.16.5ليربيا182
7.07.0..11.518.43.02.628.217.193.11,3006.89.2ت�ساد183
23.935.93.22.239.217.889.58859.020.81.15.75.7موزامبيق184
8.611.41.71.911.320.268.23920.041.22.113.113.1بوروندي185
16.130.83.33.517.215.5104.969013.78.91.76.16.1النيجر186
9.59.5..67.8106.03.82.635.916.795.03199.023.9جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
............24.526.21.60.460.332.947.4جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

16.516.5..32.1........0.10.11.51.672.1جزر مار�سال
3.93.9............0.00.01.30.0100.0موناكو
................0.00.01.70.6100.0ناورو

7.17.1............0.00.01.20.694.1�سان مارينو
............0.22.637.917.591.2–9.616.4ال�سومال

9.99.9............0.00.00.50.250.9توفالو

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
0.311.911.2..1,129.51,218.50.70.578.339.349.935,7681.8تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا

972.91,082.51.10.875.730.546.712,8612.50.31.26.56.7تنمية ب�رشية مرتفعة
3,545.54,087.61.61.041.328.948.15,0772.20.52.24.64.5تنمية ب�رشية متو�سطة
1,259.71,857.22.82.233.919.877.71,6712.78.75.15.05.1تنمية ب�رشية منخف�سة

املناطق
360.7496.92.42.056.723.261.98,2563.21.92.75.05.3البلدان العربية

1,978.52,135.31.30.646.132.341.56,2271.90.41.44.44.3�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
1.46.46.3..480.5491.30.30.264.634.943.314,2443.4اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

591.2696.01.71.179.827.553.010,7392.10.41.57.77.6اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
1,728.52,141.82.11.432.024.655.73,3682.11.44.54.04.1جنوب اآ�سيا

T1,353.8 T2.7 T2.4 T37.7 T18.6 T83.5 T2,1813.79.92.26.46.2 877.6جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
T1,256.8 T2.7 T2.2 T29.7 T19.7 T76.3 T1,3793.212.05.25.45.6 851.1اأقل البلدان منوًا

 53.263.81.51.152.026.659.05,2413.93.76.75.67.0
T8,321.4 T1.5 T1.1 T50.8 T29.2 T52.2 T10,7152.32.20.710.26.0 6,974.0العامل

مالحظات
a. مبا �أن �لبيانات ت�ستند �إىل تعريفات خمتلفة للمدينة و�ملناطق �حل�رشية �لكربى يف كل بلد، ينبغي توخي �حلذر 

        يف �ملقارنة بني �لبلد�ن.
b. تعود �لبيانات �إىل �آخر �سنة متوفرة خلل �لفرتة �ملحددة.

c. ت�سمل جزر �سفالبارد وجان ماين.
d. ت�سمل جزيرة كري�سم�س، وجزر كوكو�س )كيلينغ(، وجزيرة نورفولك.

e. ت�سمل جزر �أالند.
f.  تعود �لبيانات �إىل �سنة �سابقة لل�سنة �ملحددة.

g. ت�سمل جزر �أغاليغا ورودريغز و�سانت بر�ندون.
h. ت�سمل مقاطعة تايو�ن �ل�سينية وت�ستثني �ملناطق �الإد�رية �خلا�سة هونغ كونغ وماكاو.

تعاريف
جمموع عدد �ل�سكان: �لعدد �لفعلي لل�سكان يف بلد �أو منطقة �أو �إقليم �عتبارً� من 1 متوز/يوليو.

معدل �لنمو �ل�سكاين �ل�سنوي: �ملتو�سط �ل�سنوي ملعدل �لنمو �الأ�ّسي للفرتة �ملحددة.
عدد �ل�سكان يف �ملناطق �حل�رشية: �لعدد �لفعلي لل�سكان �لذين يعي�سون يف مناطق م�سّنفة ح�رشّية وفقًا للمعايري 

�مل�ستخدمة يف كّل منطقة �أو بلد �عتبارً� من 1 مّتوز/يوليو.
�ل�سكان  �ملائة من  50 يف  �أي  مت�ساويتني يف �حلجم،  فئتني  �إىل  �ل�سكان  يق�سم  �لذي  �لعمر  �ل�سكان:  متو�ّسط عمر 

عمرهم فوق �ل�سن �ملحددة و50 يف �ملائة �أقل من هذه �ل�سن.
جمموع معّدل �الإعالة: معّدل �ملعالني من �ل�سكان �لذين ترت�وح �أعمارهم بني �سفر و14 عامًا وكبار �لعمر من 

�سن 65 وما فوق ن�سبًة �إىل �ل�سكان يف �سن �لعمل )15-64 عامًا(.

ن�سيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل: �لناجت �ملحلي �الإجمايل حم�سوبًا مبعادل �لقوة �ل�رش�ئية بقيمة �لدوالر 
�ملعتمدة دوليًا مق�سومًا على جمموع �ل�سكان يف منت�سف �ل�سنة.

�الأرباح، ور�أ�س  ��ستثمار  و�إعادة  �الأ�سهم،  ر�أ�س مال  �ملبا�رش: جمموع  �الأجنبي  لل�ستثمار  �ل�سافية  �لتدفقات 
�ملال �لطويل �الأجل و�لق�سري �الأجل، حم�سوبًا بالن�سبة �ملئوية من �لناجت �ملحلي �الإجمايل.

و�ملنح  �ملبلغ(  �أ�سل  )�سد�د  مي�رّشة  ب�رشوط  تعطى  �لتي  �لقرو�س  �ملتوفرة:  �ل�سافية  �لر�سمية  �الإمنائية  �مل�ساعدة 
�لتي م�سدرها �لوكاالت �لر�سمية لتعزيز �لتنمية �القت�سادية و�لرفاه �القت�سادي يف �لبلد�ن و�الأقاليم �ملدرجة يف 
�جلزء �الأول من قائمة �جلهات �ملتلقية للم�ساعدة للجنة �مل�ساعدة �الإمنائية.  وحت�سب هذه �مل�ساعدة بالن�سبة �ملئوية 

من �لدخل �لقومي �الإجمايل للبلد �ملتلقي.
يف  م�ستفيدين  �إىل  و�للجئون  �ملهاجرون  يحّولها  �لتي  �ملاّدية  و�ملو�رد  �ملد�خيل  �لو�ردة:  �لتحويلت  جمموع 
بلد�نهم �أو �إىل بلد�ن كان �ملهاجرون ي�سكنون فيها �سابقًا.  وُيح�سب جمموع �لتحويلت بالن�سبة �ملئوية من �لناجت 

�ملحلي �الإجمايل للبلد �ملتلقي. 
�لعام )من �حل�ساب �جلاري و�لر�أ�سمايل(  �لقطاع  �لتعليم من  �الإنفاق على  �لتعليم: جمموع  �لعام على  �الإنفاق 

وُيح�سب بالن�سبة �ملئوية من �لناجت �ملحلي �الإجمايل.
�سمنه  وُيح�سب  و�لعام.  �خلا�س  �لقطاعني  من  �ل�سحة  على  �الإنفاق  جمموع  �ل�سحة:  على  �الإنفاق  جمموع 
�خلدمات �ل�سحية )�لوقائية و�لعلجية(، و�الأن�سطة �ملتعّلقة بالتخطيط �الأ�رشي وبالتغذية، و�مل�ساعد�ت �لطارئة 

الأغر��س �سحية، وُي�ستثنى منه تاأمني �ملياه وخدمات �ل�رشف �ل�سحي.

م�سادر البيانات الرئي�سية
الأعمدة 1 اإىل 4, و6 و7: �إد�رة �ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2011).

العمود 5: �إد�رة �ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية �لتابعة للأمم �ملتحدة (2010).
.(2011a) الأعمدة 8 اإىل 13: �لبنك �لدويل

ال�صكان واالقت�صاد
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قيا�س اأدلة التنمية الب�سرية - ر�سم بياين



تقرير التنمية الب�سرية 1722011

املالحظة الفنية 1- ح�ساب دليل التنمية الب�سرية
دليل التنمية الب�رصية هو قيا�س يخت�رص الإجنازات التي يحققها بلد معني 
املديدة  احلياة  هي:  رئي�سية  اأبعاد  ثالثة  يف  الب�رصية  التنمية  �سعيد  على 
وبذلك  الالئق.  املعي�سة  وم�ستوى  املعرفة،  واكت�ساب  وال�سحية، 
ُيعترب الدليل املتو�سط الهند�سي ملجموعة من الأدلة املعروفة التي تقي�س 
الإجنازات املحّققة يف كل بعد من الأبعاد الثالثة. لالّطالع على مزيد 
مراجعة  ميكن  ح�سابه،  وطريقة  الدليل  اأ�سل  حول  التفا�سيل  من 
 (Klugman, Rodriguez and Choi و�سوي  ورودريغز  كلوغمان 
دليل  قيمة  تكوين  مراحل  خمتلف  املالحظة  هذه  وت�سف   .((2011)
التنمية الب�رصية، وم�سادر البيانات، واملنهجية املعتمدة حل�ساب الدخل.

مراحل تقدير دليل التنمية الب�سرية
يجري تقدير دليل التنمية الب�رشية على مرحلتني.

املرحلة الأوىل: بناء دليل لكل ُبعد
مرجعية  معامل  (اأي  دنيا  وقيمة  ق�سوى  قيمة  حتدد  الأوىل  املرحلة  يف 
للقيا�س) لكل موؤ�رص اأ�سا�سي لتحويل املوؤ�رصات اإىل دليل ترتاوح قيمته 
القيمة  اأ�سا�س  على  الق�سوى  القيمة  حددت  وقد  وواحد.  �سفر  بني 
الق�سوى التي �سجلتها املوؤ�رصات خالل الفرتة 1980-2011. اأما القيمة 
الدنيا، فتعترب احلد الأدنى الالزم لال�ستمرار يف احلياة، اأو القيمة التي 
�سنة   20 التايل،  النحو  على  الدنيا  القيمة  حددت  وقد  ال�سفر.  تعادل 
ملتو�سط العمر املتوقع عند الولدة و�سفر من الأعوام لكل من املتغّيين 
القومي  الدخل  من  الفرد  لن�سيب  اأمريكي  التعليم، و100 دولر  يف  
كمية  وجود  اإىل  للدخل  املعتمدة  القيمة  انخفا�س  ويعزى  الإجمايل. 
كبية من الإنتاج غي امل�سجل وغي املح�سوب يف البيانات الر�سمية يف 

القت�سادات القريبة من احلد الأدنى.

معامل قيا�س دليل التنمية الب�رشية يف هذا التقرير
احلد الأدنىاحلد الأق�سى امل�سجلالُبعد

83.4 متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة
(اليابان، 2011)

20.0

13.1متو�سط �سنوات الدرا�سة
(اجلمهورية الت�سيكية، 2005)

0

18.0متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع
(حمّدد)

0

 0.978دليل التعليم املركب
(نيوزيلندا، 2010)

0

ن�سيب الفرد من الدخل القومي 
االإجمايل (مبعادل القوة ال�رشائية 

حم�سوبًا بالدوالر االأمريكي)

107,721
(قطر، 2011)

100

بعد حتديد القيمة الق�سوى والدنيا، حت�سب الأدلة الفرعية اخلا�سة بكل 
ُبعد على النحو التايل:

       القيمة الفعلية - القيمة الدنيا                                           (1)
        القيمة الق�سوى - القيمة الدنيا قيمة الُبعد =

فيح�سب  املتغّيين،  من  لكل   (1) املعادلة  ت�ستخدم  التعليم،  ُبعد 
ثانية   (1) الناجتة لكل منهما ثم تطبق املعادلة  الهند�سي لالأدلة  املتو�سط 
على املتو�سط الهند�سي لالأدلة با�ستعمال ال�سفر باعتباره  احلد  الأدنى 

واملتو�سط الهند�سي الأق�سى لالأدلة الناجتة عن العملية احل�سابية للفرتة 
قيد الدرا�سة باعتباره احلد الأق�سى. وهذا يعادل  تطبيق املعادلة (1) 

مبا�رصة على املتو�سط الهند�سي للمتغّيين.
يقي�س  افرتا�سي  موؤ�رص  هو  الأبعاد  من  بعد  كل  دليل  اأّن  ومبا 
الإمكانات يف كل ُبعد، من املرجح اأن تكون دالة التحول من الدخل اإىل 
الإمكانات مقعرة  (اأناند و�سني Anand and Sen 2000). وبالتايل، 

ي�ستخدم اللوغاريتم الطبيعي للقيم الفعلية الق�سوى والدنيا للدخل.

املرحلة الثانية: جتميع الأدلة الفرعية لتكوين دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية الب�رصية هو املتو�ّسط الهند�سي لأدلة الأبعاد الثالثة:

(2)  )ILife 
1/3 . IEducation 1/3 . IIncome 

1/3(      

مثال: فييت نام
القيمةامل�ؤ�رش

75.2متو�ّسط العمر املتوّقع عند الوالدة (ال�سنوات)

5.5متو�ّسط �سنوات الدرا�سة (ال�سنوات)

10.4متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع (ال�سنوات)

ن�سيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل (مبعادل القوة ال�رشائية 
حم�سوبًا بالدوالر االأمريكي)

2, 805

مالحظة:  اأجريت احل�سابات بتدوير الأرقام.

دليل متو�سط العمر املتوّقع عند الولدة =  0.870 =

دليل متو�سط �سنوات الدرا�سة = 0.478 =   

دليل متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع = 0.576 =  

دليل التعليم = 0.503 = 

دليل الدخل = 0.478 = 

دليل التنمية الب�رصية =  

م�سادر البيانات
القت�سادية  التنمية  اإدارة  الولدة:  عند  املتوّقع  العمر  متو�سط    •

والجتماعية التابعة لالأمم املتحدة (2011)
•     متو�سط �سنوات الدرا�سة: اآخر بيانات مكتب تقرير التنمية الب�رصية 
(/http://hdr.undp.org/en/statistics)، ا�ستنادًا اإىل بيانات 
(http://stats.،معهد اليون�سكو لالإح�ساء حول التح�سيل العلمي
يف  املحّددة  املنهجية  (uis.unesco.org/unesco،وبا�ستخدام 

 Barro and Lee (2010a) بارو ويل
•   متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع: بيانات معهد اليون�سكو لالإح�ساء 

 (2011)
 ،(2011a) ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل: البنك الدويل    •
الأمم  يف  الإح�ساءات  و�سعبة   ،(2011) الدويل  النقد  و�سندوق 
املتحدة (2011)، واإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية التابعة 

لالأمم املتحدة (2011)

75.2 – 20
83.4 – 20

5.5 – 0 
13.1 – 0

10.4 – 0
18 – 0

0.478 . 0.576 – 0
0.978 – 0

ln)2,805( – ln)100(
ln)107,721( – ln)100(

3  0.870 . 0.503 . 0.478 = 0.593  
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منهجية ح�ساب الدخل
ُيح�سب الدخل القومي الإجمايل عادة بالأرقام اجلارية. وبهدف ت�سهيل 
مقارنة قيمة الدخل القومي الإجمايل عرب الزمن، حتّول هذه القيمة من 
لن�سيب  الإ�سمية  القيمة  اأخذ  عرب  ثابتة  معادلت  اإىل  اجلارية  الأرقام 
القوة  اأ�سا�س معادل  القومي الإجمايل وح�سابها على  الدخل  الفرد من 
ال�رصائية ل�سنة الأ�سا�س (2005) وبناء �سل�سلة زمنية با�ستخدام معّدل منو 
ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل احلقيقي، على اأ�سا�س  ن�سبة 
بالعملة  اجلارية  بالأرقام  الإجمايل  القومي  الدخل  من  الفرد  ن�سيب 

املحلية اإىل معامل انكما�س الناجت املحلي الإجمايل. 
املقارنات  برنامج  عن  الر�سمية  ال�رصائية  القوة  معادلت  وت�سدر 
املعادلة  ال�سلع واخلدمات  اآلف  اأ�سعار  اإطاره  الدولية، الذي جتمع يف 
عام  اإىل  البيانات  لهذه  الأخية  الدورة  البلدان. وتعود  العديد من  يف 
خمتلفة  لأعوام  تقديرات  الدويل  البنك  وينتج  بلدًا   146 وتغطي   2005
عن العام الأ�سا�س لربنامج املقارنات الدولية ت�ستند اإىل معدل الت�سخم يف 
الوليات املتحدة الأمريكية. ومبا اأن منظمات دولية، مثل البنك الدويل 
اإىل العام الأ�سا�س الذي يعتمده برنامج  النقد الدويل، تعود  و�سندوق 

املقارنات الدولية، يعتمد مكتب تقرير التنمية الب�رصية الطريقة نف�سها.
توقعات �سندوق  2011، تطّبق  لعام  الدخل  قيمة  للح�سول على       
اأ�سا�س  (على  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدلت  ب�ساأن  الدويل  النقد 

اأرقام النمو الثابت) على اأحدث قيمة للناجت القومي الإجمايل. وحت�سب 
توقعات �سندوق النقد الدويل ملعدلت النمو بالعملة املحلية وبالأ�سعار 
ح�سيلة  تداخل  لتجّنب  وذلك  ال�رصائية،  القوة  معادل  من  بدًل  الثابتة 

حتويل معادل القوة ال�رصائية مع ح�سيلة النمو احلقيقي.

ح�ساب القيم غري املتوفرة
اأربعة  اأ�سل  من  موؤ�رص  ينق�س  حيث  البلدان  من  قليل  عدد  حالة  ويف 
عرب  النق�س  هذا  �سد  الب�رصية  التنمية  تقرير  مكتب  يتوىّل  موؤ�رصات، 
تقدير القيمة الناق�سة با�ستخدام مناذج الرتاجع بني البلدان.  ولالّطالع 
التايل: العنوان  اإىل  الرجوع  ميكن  النماذج  هذه  تفا�سيل  على 
.http://hdr.undp.org/en/statistics/understanding/issues/

ويف هذا العدد من التقرير، ُح�سبت معّدلت حتويل معادلت القوة 
ال�رصائية لثالثة بلدان (الأر�س الفل�سطينية املحتلة، وبالو، وكوبا)، 
(بربادو�س،  بلدان  خلم�سة  املتوقع  الدرا�سة  �سنوات  متو�سط   وقّدر 
وتركمان�ستان، واجلبل الأ�سود، و�سنغافورة، وهايتي)، وُقّدر متو�سط 
و�سانت  وبربودا،  اأنتيغوا  (اإريرتيا،  بلدان  لثمانية  الدرا�سة  �سنوات 
لو�سيا،  و�سانت  ونيف�س،  كيت�س  و�سانت  غرينادين،  وجزر  فن�ست 
التي  البلدان  عدد  ي�سبح  وهكذا  وكييبا�س)،  وفانواتو،  وغرينادا، 
يغطيها دليل التنمية الب�رصية 187 بلدًا بعد اأن كان 169 بلدًا يف عام 2010.

املالحظة الفنية 2- قيا�س دليل التنمية الب�سرية معدالً بعامل عدم امل�ساواة
يف  التفاوت  امل�ساواة  عدم  بعامل  معدًل  الب�رصية  التنمية  دليل  يعالج 
التوزيع بني ال�سكان يف كل ُبعد من اأبعاد التنمية الب�رصية.  وهذا الدليل 
ُبعد  كل  يف  التوزيع  تبنّي  التي  املركبة  الأدلة  من  جمموعة  على  قائم 
 (Foster، Lopez-Calva و�سيكيلي  ولوبيز-كالفا  فو�سرت  اقرتحها 
and Szekely (2005))، على اأ�سا�س جمموعة مقايي�س عدم امل�ساواة 
احلالة  هذه  والدليل يف   .(Atkinson 1970) اأتكين�سون  التي و�سعها 
ُبعد  ال�سكان يف كل  الهند�سية جلميع  للمتو�سطات  الهند�سي  املتو�سط  هو 
 Alkire and وفو�سرت  األكي  انظر  التفا�سيل،  من  (ملزيد  حدة  على 

 .(Foster 2010
ويبنّي دليل التنمية الب�رصية معدًل بعامل عدم امل�ساواة التفاوت يف 
بعد  لكل  القيمة  "ح�سم" متو�سط  الب�رصية عن طريق  التنمية  دليل  اأبعاد 
من الأبعاد وفقًا مل�ستوى عدم امل�ساواة فيه.  وت�ساوي قيمة دليل التنمية 
الب�رصية معدًل بعامل عدم امل�ساواة قيمة دليل التنمية الب�رصية الأ�سلي 
حيث تكون امل�ساواة تامة بني اجلميع.  وتكون قيمة دليل التنمية الب�رصية 
الأ�سلي يف حال عدم  الدليل  قيمة  اأقل من  امل�ساواة  معدًل بعامل عدم 
امل�ساواة.  وهكذا يكون دليل التنمية الب�رصية معدًل بعامل عدم امل�ساواة 
امل�ساواة)،  عدم  يقي�س  (اإذ  الب�رصية  للتنمية  الفعلي  امل�ستوى  عن  تعبيًا 
بينما ميكن اعتبار دليل التنمية الب�رصية موؤ�رصًا للتنمية الب�رصية "املحتملة" 
(اأي امل�ستوى الأق�سى لدليل التنمية الب�رصية) الذي ميكن حتقيقه يف حال 
اإىل  يعزى  الذي  الب�رصية  التنمية  امل�ساواة.  و"الفارق" يف  انتفاء عدم 
عدم امل�ساواة هو الفارق بني دليل التنمية الب�رصية ودليل التنمية الب�رصية 

معدًل بعامل عدم امل�ساواة بالن�سبة املئوية.

م�سادر البيانات
م�سادر  من  م�ستمدة  جماميع  اإىل  الب�رصية  التنمية  دليل  ح�ساب  ي�ستند 
اأن  ُيفرت�س  لذلك  للدخل.   القومية  كاحل�سابات  البلدان  م�ستوى  على 
يعتمد دليل التنمية الب�رصية معدًل بعامل عدم امل�ساواة على م�سادر بديلة 
للبيانات للح�سول على التوزيع الفعلي يف كل ُبعد.  ولقيا�س التوزيع 
يف خمتلف الأبعاد وحدات خمتلفة، فتوزيع الدخل و�سنوات الدرا�سة 
ُيقا�س على م�ستوى الأفراد بينما ُيقا�س توزيع متو�سط العمر املتوقع عند 

الولدة على م�ستوى جمموعات افرتا�سية.  
ويجري تقدير عدم امل�ساواة يف التوزيع يف كل ُبعد من اأبعاد دليل 

التنمية الب�رصية على النحو التايل:
جداول  بيانات  اأ�سا�س  على  الولدة،  عند  املتوقع  العمر  متو�سط    •
ال�سوؤون القت�سادية  اإدارة  ال�سادرة عن  املتوّقع املخت�رصة  العمر 
متاح  التوزيع  وهذا   .(2011) املتحدة  لالأمم  التابعة  والجتماعية 
العمرية (�سفر-1، و1-5، و5-10، ...، و85  الفرتات  عرب 
واأكرث)، وهو ي�سمل معدلت الوفيات ومتو�سط العمر عند الوفاة 

لكل فئة عمرية.
الأ�رص  م�سوح  بيانات  اأ�سا�س  على  الدرا�سة،  �سنوات  متو�سط      •
املعي�سية املدجمة يف قواعد البيانات الدولية، مثل درا�سة لك�سمربغ 
وم�سح  القت�سادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  للدخل 
الدخل والأحوال املعي�سية يف الحتاد الأوروبي للمكتب الإح�سائي 
الدخل  لتوزيع  الدولية  البيانات  وقاعدة  الأوروبية،  للجماعات 
ملنظمة  للمجموعات  املوؤ�رصات  املتعدد  وامل�سح  الدويل،  للبنك 
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 ICF الأمم املتحدة للطفولة، وامل�سح ال�سحي والدميغرايف ل�رصكة 
وقاعدة  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  العاملي  ال�سحة  وم�سح   ،Macro

البيانات العاملية عن تفاوت الدخل جلامعة الأمم املتحدة.
املتاح من  الفرد  اأ�سا�س ن�سيب  املعي�سة، على  •   التفاوت يف م�ستوى 
الدخل  اأو  ا�ستهالك الأ�رصة،  الفرد من  اأو ن�سيب  دخل الأ�رصة، 
املحت�سب على اأ�سا�س منهجية مطابقة موؤ�رصات الأ�سول (هارتغني 
قاعدات  با�ستخدام   (Harttgen and Vollmer 2011 وفوملر 

البيانات وامل�سوح امل�سار اإليها.
يف  امل�ستخدمة  البيانات  مل�سادر  الكاملة  املجموعة  على  لالطالع 
http://hdr. :تقدير عدم امل�ساواة يف عام 2011، ميكن الرجوع اإىل

.undp.org/en/statistics/ihdi/

عدم  بعامل  معدالً  الب�سرية  التنمية  دليل  ح�ساب 
امل�ساواة

على  امل�ساواة  عدم  بعامل  معدًل  الب�رصية  التنمية  دليل  ح�ساب  يجري 
ثالث مراحل.

التنمية  دليل  اأبعاد  يف  امل�ساواة  عدم  قيا�س  الأوىل:  املرحلة 
الب�رشية

جمموعة  اإىل  امل�ساواة  عدم  بعامل  معدًل  الب�رصية  التنمية  دليل  ي�ستند 
عامل  ويحدد   (1970) اأتكين�سون  و�سعها  التي  امل�ساواة  عدم  مقايي�س 
امل�ساواة  عدم  قيا�س  يجري  احلالة،  هذه  ويف  بواحد(1).   ε املخاطرة 
g ميثل املتو�سط  A = 1– g/μ، حيث الرمز  با�ستخدام املعادلة التالية 
الهند�سي، وμ املتو�سط احل�سابي يف التوزيع، وبالتايل ت�سبح املعادلة:

        Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–  )1(                                   

حيث ت�سل�سل }X1 …, Xn{ ميثل التوزيع يف الأبعاد املختارة. وحت�سب 
Ax لكل متغّي (العمر املتوّقع، و�سنوات الدرا�سة ون�سيب الفرد  قيمة 

املتاح من الدخل اأو من ال�ستهالك)(2).
ول يقبل املتو�سط الهند�سي يف املعادلة (1) قيمة ال�سفر. ولذلك، يف 
اإىل الأرقام امل�سجلة  حالة متو�سط �سنوات الدرا�سة، تزاد �سنة واحدة 
النخفا�س  اأو  الرتفاع  حالة  ويف  امل�ساواة.  عدم  ح�ساب  لغر�س 
املفرط يف قيمة ن�سيب الفرد من الدخل، تقتطع ن�سبة 0.5 يف املائة من 
اخلم�س الأعلى يف التوزيع للحد من تاأثي القيمة املرتفعة جدًا وي�ستعا�س 
عن الدخل ال�سالب اأو املنعدم يف اخلم�س الأ�سفل بالقيمة الدنيا وهي 0.5 
يف  التفا�سيل  من  ملزيد  الإيجابي.  الدخل  توزيع  اأ�سفل  من  املائة  يف 
انظر  امل�ساواة،  عدم  بعامل  معّدًل  الب�رصية  التنمية  دليل  دقائق  حتليل 

.(Kovacevic) (2010) كوفا�سيفيت�س

املرحلة الثانية: تعديل اأدلة الأبعاد وفق عامل عدم امل�ساواة
يعدل متو�سط الإجنازات يف ُبعد ُمعنّي،X، وفق عامل عدم امل�ساواة 

على النحو التايل:

_

X
–

 . )1 – Ax( = n  X1 …Xn

وهكذا ميثل املتو�سط الهند�سي املتو�سط احل�سابي معّدًل بعدم امل�ساواة 
يف التوزيع. 

اأدلة  ب�رصب  امل�ساواة،  عدم  بعامل  املعدلة  الأبعاد  اأدلة  وحُت�سب 
املحدد   Ax حيث   ،)1 – Ax( بعامل   ،Ix الب�رصية،  التنمية  دليل  اأبعاد 

باملعادلة 1 ميثل مقيا�س اأتكين�سون.
I *

x = )1 – Ax( . Ix 

I، اإىل دليل  *
Income ،وي�ستند دليل الدخل املعدل بعامل عدم امل�ساواة

الدخل القومي الإجمايل غي املعدل، *IIncome. وبذلك يعرّب دليل التنمية 
الب�رصية معدلً بعامل عدم امل�ساواة عن جممل اآثار عدم امل�ساواة يف الدخل.

املرحلة الثالثة: جمع اأدّلة الأبعاد حل�ساب دليل التنمية الب�رشية 
معدًل بعامل عدم امل�ساواة

الهند�سي  املتو�ّسط  امل�ساواة هو  بعامل عدم  الب�رصية معدًل  التنمية  دليل 
دليل  يح�سب  اأوًل،  امل�ساواة.  عدم  بعامل  معّدلة  الثالثة  الأبعاد  لأدلة 
الدخل  دليل  يت�سمن  الذي  امل�ساواة  عدم  بعامل  معدًل  الب�رصية  التنمية 

:(IHDI*) غي املعدل

                                

ومن ثم، يح�سب دليل التنمية الب�رصية على اأ�سا�س دليل الدخل غي 
 .(HDI*) املعدل

والدليل  الدليل  من  كل  قيا�س  بني  للفارق  املئوية  الن�سب  وحت�سب 
املعدل الناجتة من عدم امل�ساواة على النحو التايل:

توزيع  يف  امل�ساواة  عدم  من  الناجتة  الفارق  ن�سبة  اأن  وباعتبار 
الدخل هي ذاتها يف متو�سط الدخل واللوغاريتم، يح�سب دليل التنمية 

الب�رصية معدًل بعامل عدم امل�ساواة على النحو التايل:

IHDI  = IHDI *
HDI *  . HDI =  3 )1–ALife( . )1–AEducation( . )1–AIncome( . HDI

مالحظات حول املنهجّية وقيودها
ي�ستند دليل التنمية الب�رصية املعدل بعامل عدم امل�ساواة اإىل مبداأ التقارب 
اأو تدهور  اأي حت�سن  الأ�سا�س  الفرعية. وعلى هذا  �سمن املجموعات 
يف توزيع التنمية الب�رصية �سمن جمموعة معينة من املجتمع (بينما تبقى 
بدون تغّي يف املجموعات الأخرى) يوؤدي اإىل تغّيات على م�ستوى 
قيا�س التنمية الب�رصية يف املجمل. وهذا الدليل يتبع م�سارًا م�ستقاًل، اأي 
اإن جتميع البيانات بني الأفراد اأو املجموعات والأبعاد املختلفة يوؤدي 

IHDI * =  3  I *
Life 

. I*
Education 

. I *
Income =

3   )1– ALife( . ILife 
. )1– AEducation( . IEducation  . )1– AIncome( . IIncome*

HDI * =  3  ILife 
. IEducation 

. IIncome*   

Loss = 1 – IHDI *
HDI *

  = 1 – 3  )1–ALife( . )1–AEducation( . )1–AIncome(
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اإىل النتيجة نف�سها، وبالتايل ل حاجة اإىل العتماد على ت�سل�سل معنّي اأو 
التقديرات  اإجراء  البيانات. ويف هذه احلالة، ميكن  م�سدر واحد من 

لعدد كبي من البلدان.

مثال: بريو

دليل الُبعدامل�ؤ�رش
 قيا�س عدم
امل�ساواة

 الدليل املعدل
بعامل عدم امل�ساواة

 متو�ّسط العمر
املتوّقع عند الوالدة

74.00.8520.148(1–0.148) ∙ 0.852 = 0.728

 متو�سط �سنوات
الدرا�سة

8.70.662

 متو�سط �سنوات
الدرا�سة املتوقع

12.90.717

0.535 = 0.704 ∙ (0.240–1)0.7040.240دليل التعليم

  لوغاريتم الدخل
  القومي االإجمايل

9.030.634

 الدخل القومي
االإجمايل

8,3890.0770.300(1–0.300) ∙ 0.077 = 0.054

ومن اأبرز �سوائب دليل التنمية الب�رصية املعدل بعامل عدم امل�ساواة 
الأبعاد وبالتايل عدم قدرته على  الرتابط بني  تبيان  عدم قدرته على 
قيا�س الفوارق املتداخلة.  ولتفادي هذه امل�سكلة، يجب اأن يكون قيا�س 
اأن ذلك  م�ستمدة من م�سح واحد غي  فرد  بكل  املتعلقة  البيانات  جميع 

م�ستحيل يف الوقت الراهن يف حالة العديد من البلدان.

دليل التنمية الب�رشية

 دليل التنمية الب�رشية
 معدًل بعامل عدم

امل�ساواة

 الفارق
 )بالن�سبة
املئ�ية(

 دليل التنمية
 الب�رشية على

 اأ�سا�س الدخل
غري املعدل

1–0.275/0.359  
= 0.232

 دليل التنمية
0.557 = 0.725 . (0.359 / 0.275)الب�رشية

مالحظة:  اأجريت احل�سابات بتدوير الأرقام.

3   0.852 . 0.704 . 0.077 = 0.359  3   0.728. 0.535 . 0.054 = 0.275  

3  0.852 . 0.704 . 0.634 = 0.725  

املالحظة الفنية 3- دليل الفوارق بني اجلن�سني
يف  املراأة  تواجهها  التي  العوائق  اجلن�سني  بني  الفوارق  دليل  يقي�س 
العمل، وذلك  ال�سحة الإجنابية، والتمكني، و�سوق  اأبعاد هي:  ثالثة 
الفرق  الدليل  البيانات بنوعية مقبولة.  ويبنّي  البلدان حيث تتوفر  يف 
الإجنازات  يف  الت�ساوي  عدم  من  الناجت  الب�رصية  التنمية  م�ستوى  يف 
بني املراأة والرجل يف الأبعاد الثالثة.  وترتاوح قيمة هذا الدليل بني 
�سفر حيث امل�ساواة التامة بني الرجل واملراأة، و1 حيث النعدام التام 

للم�ساواة  بني الرجل واملراأة يف جميع الأبعاد مو�سوع القيا�س.
اقرتحه  مقيا�س  على  اجلن�سني  بني  الفوارق  دليل  ح�ساب  ويرتكز 
�سيث (Seth 2009) لعدم امل�ساواة ياأخذ يف احل�سبان الرتابط بني الأبعاد. 
ويح�سب الدليل على اأ�سا�س املتو�سط العام ملتو�سطات عامة حُت�سب على 
النحو التايل: ُيح�سب اأوًل املتو�سط الهند�سي ملختلف الأبعاد، ثم حت�سب 
املتو�سطات للمراأة والرجل على حدة؛ وجتمع با�ستخدام متو�سط واحد 

للجن�سني.  

م�سادر البيانات
الأمم  ومنظمة  العاملية،  ال�سحة  منظمة  الأمهات:  وفيات  معدل    •
املتحدة للطفولة، و�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان، والبنك الدويل 

(2010)
•    معدل خ�سوبة املراهقات: اإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية  

التابعة لالأمم املتحدة (2011)
قاعدة  النيابي:  املجل�س  مقاعد  من  والرجال  الن�ساء  من  كل  ح�سة    •

بيانات بارلني (Parline) لالحتاد الربملاين الدويل (2011)
الثانوي والعايل: مكتب  العلمي  التح�سيل  ال�سكان من ذوي  •   ن�سبة 
 (2010b) ويل  بارو  تقديرات  اآخر  الب�رصية،  التنمية  تقرير 
التح�سيل  حول  لالإح�ساء  اليون�سكو  معهد  بيانات  اإىل  بال�ستناد 

(http://stats.uis.unesco.org/unesco/) العلمي
•    معدل امل�ساركة يف �سوق العمل: منظمة العمل الدولية (2011)

ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني
يجري ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني على خم�س مراحل.

املرحلة الأوىل: معاجلة قيمة ال�سفر والقيم املفرطة
ل بّد من حتديد قيمة دنيا لكل موؤ�رص من موؤ�رصات العنا�رص لأن املتو�سط 
الهند�سي ل يقبل القيمة �سفر. وقد ُحّددت هذه القيمة بن�سبة 0.1 يف املائة 
ملعّدل خ�سوبة املراهقات، وح�سة الن�ساء من املقاعد الربملانية، ومعّدل 
�سوق  يف  املراأة  م�ساركة  ومعّدل  والعايل،  الثانوي  العلمي  التح�سيل 
النيابية �سفر  املجال�س  املراأة يف  البلدان حيث متثيل  العمل. ويف حالة 
الهند�سي ل  املتو�سط  املائة لأن  0.1 يف  بن�سبة  املائة، ي�ستعا�س عنه  يف 
يقبل ال�سفر كما اإن للمراأة �سيئًا من النفوذ ال�سيا�سي يف مثل تلك البلدان.
الرعاية  م�ستوى  انخفا�س  يعني  الوفيات  معّدلت  ارتفاع  ولأن 
ال�سحية، ُيح�سب معدل وفيات الأمهات على اأ�سا�س حد اأدنى هو 10 
وفاة  حالة   1,000 هو  اأق�سى  وحد  حية  ولدة   100,000 لكل  وفيات 
البلدان  اأن  افرتا�س  اإىل  ذلك  يف  وا�ستند  حية.  ولدة   100,000 لكل 
التي يتجاوز فيها معدل الوفيات الألف ل تختلف كثيًا من حيث عدم 
واأن  الأمهات،  �سحة  لتح�سني  املالئمة  الظروف  تهيئة  على  القدرة 
 100,000 لكل  و10   1 بني  الوفيات  معدل  فيها  يرتاوح  التي  البلدان 

ولدة حية مت�سابهة مبدئيًا من حيث م�ستوى الأداء.
ولالّطالع على حتليل دقائق هذا الدليل ميكن الرجوع اإىل: غاي 

.(Gaye et al. 2010) واآخرين

املرحلة الثانية: جتميع البيانات يف خمتلف الأبعاد للمراأة والرجل 
على حدة با�ستخدام املتو�سطات الهند�سية 

يف  البيانات  جتميع  اإىل  ُي�سار  الأبعاد،  بني  الرتابط  ح�ساب  بهدف 
هند�سي  متو�سط  با�ستخدام  حدة   على  واملراأة  للرجل  الأبعاد  خمتلف 

(انظر �سيث 2009).
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يف حالة الن�ساء والفتيات، تكون معادلة التجميع:

يف حالة الرجال والفتيان، تكون معادلة التجميع:

 0.1 عند  الأمهات  وفيات  معّدل  ُيعاد ح�ساب  اأن  ال�رصوري  من 
الأدنى  املعدل  اقتطاع  تعك�س  بحيث  والفتيات  للن�ساء  احل�ساب  ملعادلة 
عند ع�رص وفيات. وهذا تعديل جديد اأدخل اإىل تقرير التنمية الب�رصية 

لعام 2011(3).

املرحلة الثالثة: جتميع البيانات با�ستخدام متو�سط واحد للجن�سني
جتمع اأدلة اجلن�سني با�ستخدام متو�سط واحد للرجل واملراأة لتكوين دليل 

متوازن للجن�سني.

كل  يف  الهند�سية  املتو�سطات  جتميع  متو�سط  ا�ستخدام  ويعك�س 
بني  الرتابط  يراعي  كما  واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة  عدم  جمموعة 

الأبعاد املختلفة.

للمتو�سطات  الهند�سي  املتو�سط  ح�ساب  الرابعة:  املرحلة 
احل�سابية لكل موؤ�رش

للرجل  الأدلة  بتجميع  امل�ساواة  لعدم  املرجعي  املعيار  ح�ساب  يجري 
واملراأة با�ستخدام معامالت مت�ساوية (اأي بالت�ساوي بني اجلن�سني) ومن 

ثم بتجميع الأدلة يف خمتلف الأبعاد.

                  حيث

          

GF = 3    10
MMR   

1
AFR   

.  1/2 . )PRF . SEF( 1/2 . LFPRF

GM =  3 1 . )PRM . SEM( 1/2 . LFPRM 

HARM )GF , GM( = 
)GF(–1 + )GM(–1

2
 
–1

 

GF, M = 3   Health . Empowerment . LFPR

 Health =   10
MMR   

1
AFR   

. + 1   /2

Empowerment = )   PRF . SEF +    PRM . SEM(/2  

LFPR = LFPRF + LFPRM
2    

___
على  يح�سب  التي  املعايي  من   Health ال�سحة  عن�رص  يعترب  ول 
اأ�سا�سها متو�سط الأدلة للن�ساء والرجال لأنها ل ت�ساوي يف الأهمية اأكرث 
من ن�سف موؤ�رصي ال�سحة الإجنابية، وهما عدد اأقل من الوفيات يف 
�سفوف الأمهات وعدد اأقل من حالت احلمل يف �سفوف املراهقات.

املرحلة اخلام�سة: ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني
بالت�ساوي  املوزع  الدليل  مبقارنة  اجلن�سني  بني  الفوارق  دليل  يح�سب 

بني اجلن�سني واملعيار املرجعي،

مثال: لي�سوتو  
�س�ق العملالتمكنيال�سحة

معدل وفيات 
الأمهات

معدل خ�س�بة 
املراهقات

التمثيل يف 
املجل�س النيابي

ن�سبة ال�سكان من ذوي 
التح�سيل العلمي 
الثان�ي والعايل

معدل امل�ساركة 
يف �س�ق العمل

53073.50.2290.2430.719املراأة

0.7710.2030.787          _         _الرجل

F + M
2

 +1 
= 0.508  2          

0.229 . 0.243  +    0.771 . 0.203
2

= 0.316

0.719 + 0.787
2

= 0.743

عالمة (_) تعني ل ينطبق.

با�ستخدام املعادلت ال�سابقة، ي�ستنتج مبا�رصة ما يلي:

دليل الفوارق بني اجلن�سني       0.532 = (0.230/0.492) -1  

1 – HARM (GF , GM )
GF, M   – –

10
530   ( ) 1

73.5( )

GF    0.134 = 3   10
530   

1
73.5   

.       0.229 . 0.243 . 0.719

GM    0.675 = 3   1 .    0.771 . 0.203 . 0.787

GF, M    0.492 = 3  0.508 . 0.316 . 0.743– –

HARM )GF , GM )     0.230= 1
0.134

1
2   

1
0.675+  

–1

املالحظة الفنية 4- دليل الفقر املتعدد االأبعاد
على  احلرمان  من  خمتلفة  اأوجهًا  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  يقي�س 
امل�ستوى الفردي يف جمالت ال�سحة والتعليم وم�ستوى املعي�سة.  وهو 
الدقيقة من م�سوح الأ�رص املعي�سية، وحل�سابه توؤخذ  البيانات  اإىل  ي�ستند 
جميع املوؤ�رصات امل�ستخدمة من م�سح واحد خالفًا حل�ساب دليل التنمية 
الب�رصية املعدل بعامل عدم امل�ساواة حيث توؤخذ املوؤ�رصات من م�سادر 
و�سانتو�س األكي  على  الّطالع  ميكن  التفا�سيل،  من  ملزيد  خمتلفة.  

.(2010)

املنهجّية
ُيحدد لكل فرد جمموع معنّي من النقاط وفقًا لأوجه حرمان اأ�رصته يف 
كل من املوؤ�رصات الع�رصة. واملجموع الأق�سى من النقاط هو 100 يف 
الق�سوى  النتيجة  (وتكون  بالت�ساوي  الأبعاد  املائة، وحت�سب موؤ�رصات 
لكل بعد 33.3 يف املائة). ولكل من بعدي ال�سحة والتعليم موؤ�رصان، 
ي�ساوي كل موؤ�رص منها 5/3 (اأي 16.7 يف املائة). اأما ُبعد م�ستوى املعي�سة 

في�سمل �ستة موؤ�رصات، وي�ساوي كل منها  5/9 (اأو 5.6 يف املائة). 
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وحتّدد النقاط  املرجعية على النحو التايل:
ُينِه خم�س �سنوات من الدرا�سة  مل  الأ�رصة  فرد يف  •   التعليم: وجود 
ووجود ولد واحد على الأقل يف �سن الدرا�سة (حتى ال�سف الثامن) 

وغي ملتحق باملدر�سة.
•    ال�سحة: وجود فرد من الأ�رصة يعاين من �سوء التغذية ووفاة ولد 

اأو اأكرث من اأفراد الأ�رصة.
•    م�ستوى املعي�سة: موؤ�رصات م�ستوى املعي�سة هي عدم احل�سول على 
وعدم  النظيفة،  ال�رصب  مياه  على  احل�سول  وعدم  الكهرباء، 
احل�سول على مرافق حم�ّسنة لل�رصف ال�سحي، وا�ستخدام وقود 
اأو الفحم)، وال�سكن يف منزل  اأو احلطب  "و�سخ" للطهو (الروث 
اأر�سه تراب، وعدم امتالك �سيارة اأو �ساحنة اأو اأي اآلية م�سابهة 
دراجة،  الأكرث:  على  الو�سائل  هذه  من  واحدة  و�سيلة  واقتناء 

دراجة نارية، راديو، ثالجة، هاتف، تلفاز.
ولتحديد الفقر املتعدد الأبعاد، جتمع النقاط امل�سجلة يف كل وجه من 
اأوجه احلرمان للح�سول على قيا�س احلرمان يف الأ�رصة، الذي ُيرمز 
املائة،  يف   33.3 هو  الفقي  وغي  الفقي  بني  الفا�سل  واحلد   .c بـ  اإليه 
ة33.3 يف   c فاإذا كانت ح�سيلة  املرجحة.  املوؤ�رصات  ثلث  يعادل  ما  اأي 
املائة اأو اأكرث، تكون الأ�رصة املعي�سية (وكل اأفرادها) يف حالة فقر متعدد 
الأبعاد. اأما الأ�رص التي ترتاوح نقاطها بني 20 اأو اأكرث واأقل من 33.3 
الأبعاد. واأما  املتعدد  الفقر  للوقوع يف حالة  املائة، فتكون عر�سة  يف 
الأ�رص التي تبلغ نقاطها 50 يف املائة واأكرث، فتكون يف حالة فقر �سديد 

متعّدد الأبعاد.  
وقيمة دليل الفقر املتعدد الأبعاد هي حا�سل �رصب مقيا�سني: ن�سبة 
ال�سكان  جمموع  اإىل  الأبعاد  املتعدد  الفقر  من  يعانون  الذين  ال�سكان 

و�سدة الفقر (اأو نطاقه).
 ،H الأبعاد،  املتعدد  الفقر  من  يعانون  الذين  ال�سكان  ون�سبة 

ت�ساوي:

            
  

H = 
q
n   

    
    

حيث q هو عدد ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد وn هو 
جمموع ال�سكان.

وتبنّي �سدة الفقر، A، متو�سط ن�سبة املوؤ�رصات املقا�سة، التي تدل 
جتمع  فقط،  الفقية  الأ�رص  حالة  ويف  الفقراء.  ال�سكان  حرمان  على 
نقاط احلرمان امل�سجلة وتق�سم على جمموع عدد ال�سكان الذين يعانون 

من الفقر:
  A = 

∑
1

qc
q

 
                

حيث c هو جمموع اأوجه احلرمان التي يعاين منها الفقراء.

قيمة احلرمان املح�سوبة يف الأ�رصة املعي�سية 1:

 
1 .   1 .      +

5
3

5
9

  = 2.22

وتعادل 0.222 = 2.22/10 اأو 22.2 يف املائة

مثال با�ستخدام بيانات افرتا�سية

امل�ؤ�رشات

الأ�رش املعي�سية

الن�سب 1234

4754حجم االأ�رشة

التعليم

or  16.7%  01015/3مل يتّمم اأي فرد خم�س �سنوات درا�سية

ولد واحد على االأقل يف �سّن الدرا�سة غري ملتحق 
or  16.7%  01005/3باملدر�سة اأو

ال�سحة

or  16.7%  00105/3فرد واحد على االأقل يعاين من �سوء التغذية 

or  16.7%  11015/3وفاة ولد اأو اأكرث

م�ست�ى املعي�سة

or  5.6%  01115/9ال كهرباء

or  5.6%  00105/9ال ح�سول على مياه �رشب نظيفة

or  5.6%  01105/9ال ح�سول على مرافق حم�ّسنة لل�رشف ال�سحي 

or  5.6%  00005/9ال�سكن يف منزل اأر�سه تراب

ا�ستخدام وقود »و�سخ« للطهو (الروث، اأو 
or  5.6%  11115/9احلطب، اأو الفحم)

ال �سيارة وعلى االأكرث اإحدى هذه الو�سائل: دراجة، 
or  5.6%  01015/9دراجة نارية، راديو، ثالجة، هاتف، تلفاز

النتائج
جممل حرمان االأ�رشة، c، (جمموع نقاط كل 

%50.0%38.9%72.2%22.2وجه من اأوجه احلرمان م�رشوب بن�سبته) 

نعمنعمنعمكالهل االأ�رشة املعي�سية فقرية (c > 33.3%)؟
مالحظة: 1 يعني احلرمان يف موؤ�رص واحد، �سفر يعني عدم احلرمان.

:(H) ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من الفقر
7 + 5 + 4

4 + 7 + 5 + 4    = 0.800

(80 يف املائة من ال�سكان يعي�سون يف اأ�رص معي�سية فقية)

= (A) سدة الفقر�  

)7.22/10 . 7( + )3.89/10 . 5( + )5.00/10 . 4(
) 7 + 5 + 4 (

  = 0.5625

(ال�سخ�س الفقي حمروم من 56 يف املائة من املوؤ�رصات املقي�سة).
MPI = H . A = 0.450

مالحظات
(1)   ي�سي عامل املخاطرة  يف عدم امل�ساواة اإىل درجة الرتكيز على الإجنازات الدنيا وعدم الرتكيز على الإجنازات 

العليا.

. ∑1
n wi  – Âx = 1 حيث 1 = 

X 1
w

1 … X n
w

n

∑
1

n wi Xi

(2)   تقّدر Ax على اأ�سا�س بيانات امل�سح با�ستخدام الرتجيحات املعتمدة، 

ولكن حر�سًا على تب�سيط عملّية احل�ساب واملحافظة على عموميته، ي�سار اإىل املعادلة 1 على اأنها مقيا�س اأتكين�سون. 

(3)   ُح�سب دليل الفوارق بني اجلن�سني لفرتات اخلم�س �سنوات من 1995 اإىل 2011 بال�ستناد اإىل البيانات واملنهجية 
.http://hdr.undp.org/en/statistics/gii :املو�سحة على العنوان
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املناطق 

البلدان العربية (20 بلدًا/اأر�سًا) 
ال�سورية،  العربية  املتحدة، والبحرين، وتون�س، واجلزائر، واجلمهورية  العربية  الفل�سطينية املحتلة، والأردن، والإمارات  الأر�س 
العربية  واململكة  واملغرب،  وم�رص،  وليبيا،  ولبنان،  والكويت،  وقطر،  وعمان،  والعراق،  وال�سومال،  وال�سودان،  وجيبوتي، 

ال�سعودية، واليمن.

�رشق اآ�سيا واملحيط الهادئ (24 بلدًا) 
اإندوني�سيا، وبابوا غينيا اجلديدة، وبالو، وتايلند، وتوفالو، وتونغا، وتيمور-لي�ستي، وجزر �سليمان، وجزر مار�سال، وجمهورية 
نام،  وفييت  وفيجي،  والفلبني،  وفانواتو،  وال�سني،  و�ساموا،  ال�سعبية،  الدميقراطية  لو  وجمهورية  الدميقراطية،  ال�سعبية  كوريا 

وكمبوديا، وكييبا�س، وماليزيا، ومنغوليا، وميامنار، وناورو، ووليات ميكرونيزيا املوحدة.

اأوروبا واآ�سيا الو�سطى(1) (30 بلدًا)
وبولندا،  والهر�سك،  والبو�سنة  وبلغاريا،  واأوكرانيا،  واأوزبك�ستان،  واألبانيا،  واأ�ستونيا،  واأرمينيا،  واأذربيجان،  الرو�سي،  الحتاد 
وبيالرو�س، وتركمان�ستان، وتركيا، واجلبل الأ�سود، واجلمهورية الت�سيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة، وجمهورية 
وكازاخ�ستان،  وقيغيز�ستان،  وقرب�س،  وطاجيك�ستان،  و�رصبيا،  و�سلوفينيا،  و�سلوفاكيا،  ورومانيا،  وجورجيا،  مولدوفا، 

وكرواتيا، ولتفيا، وليتوانيا، وهنغاريا.

اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (33 بلدًا)
وبوليفيا-دولة  وبنما،  وبليز،  وبربادو�س،  والربازيل،  وباراغواي،  واأوروغواي،  وبربودا،  واأنتيغوا  واإكوادور،  الأرجنتني، 
فن�سنت  و�سانت  ودومينيكا،  الدومينيكية،  واجلمهورية  البهاما،  وجزر  وجامايكا،  وتوباغو،  وترينيداد  وبيو،  القوميات،  متعددة 
وجزر غرينادين، و�سانت كيت�س ونيف�س، و�سانت لو�سيا، وال�سلفادور، و�سورينام، و�سيلي، وغرينادا، وغواتيمال، وغيانا، وفنزويال 

اجلمهورية البوليفارية، وكوبا، وكو�ستاريكا، وكولومبيا، واملك�سيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندورا�س.

جنوب اآ�سيا (9 بلدان)
اأفغان�ستان، واإيران-اجلمهورية الإ�سالمية، وباك�ستان، وبنغالدي�س، وبوتان، و�رصي لنكا، وملديف، ونيبال، والهند.

جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى (45 بلدًا)
اإثيوبيا، واإريرتيا، واأنغول، واأوغندا، وبنن، وبوت�سوانا، وبوركينا فا�سو، وبوروندي، وت�ساد، وتوغو، وجزر القمر، وجمهورية 
اأفريقيا الو�سطى، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وجمهورية تنزانيا املتحدة، وجنوب اأفريقيا، والراأ�س الأخ�رص، ورواندا، وزامبيا، 
وزمبابوي، و�سان تومي وبرين�سيبي، وال�سنغال، و�سوازيلند، و�سياليون، و�سي�سيل، والغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا 
الإ�ستوائية، والكاميون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليربيا، ولي�سوتو، ومايل، ومدغ�سقر، ومالوي،  – بي�ساو، وغينيا 

وموريتانيا، وموري�سيو�س، وموزامبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجييا.

مالحظة: البلدان املدرجة يف جماميع اأقل البلدان منوًا والدول النامية اجلزيرية ال�سغية ُحّددت وفق ت�سنيفات الأمم املتحدة املتوفرة على املوقع /http://www.unohrlls.org. ول يح�سب مكتب تقرير التنمية الب�رصية البحرين، وبربادو�س، 
و�سنغافورة يف جماميع الدول النامية اجلزيرية ال�سغية.

1. البلدان ال�سرتاكية ال�سابقة يف اأوروبا واآ�سيا الو�سطى التي �سهدت حتّوًل �سيا�سيًا واقت�ساديًا يف الفرتة 1989-1991 اإ�سافة اإىل تركيا وقرب�س.
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