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دليل القارئ
تقششّدم  اجلششداول االإح�سائيششة االأربعششة ع�ششرص يف التقريششر ملحششة عامششة عششن 
اأبششرز اأبعششاد التنمية الب�ششرصية، مقي�سششة بالعديد مششن االأدلة املركبششة. وقيمة 
هششذه االأدلششة هي ح�سيلششة تقديششرات اأجراها مكتششب تقرير التنمية الب�ششرصية 
باال�سششتناد اإىل مششا توفر له من بيانات حتششى 15 اأيار/مايو 2012.  وميكن 
االطششالع علششى جميششع املوؤ�ششرصات واملالحظششات الفنيششة املتعلقششة بطششرق 
ح�سششاب االأدلششة املركبششة، وم�سششادر املعلومششات االإ�سافية علششى العنوان: 

 .http://hdr.undp.org/en/statistics
والبلششدان واملناطششق مدرجششة يف اجلششداول بالرتتيب ح�سششب قيمششة دليل 
التنميششة الب�ششرصية لعششام 2012.  ويبششنّي حتليششل �سحششة البيانششات ومششدى 
موثوقيتهششا اأن دليششل التنمية الب�ششرصية ي�سبح غري ذي داللششة اإح�سائية عند 
 )Aguna and Kovacevic, 2011( الثالششث  الع�ششرصي  الرقششم 
ال�سششبب  لهششذا   .)and Høyland, Moene and Willumsen, 2011(
اأُعطششي الرتتيششب نف�سششه للبلششدان التششي �سششجلت قيمششة مماثلششة لدليششل التنميششة 

الب�رصية حتى الرقم الع�رصي الثالث.

امل�صادر والتعاريف                         

يعتمششد مكتششب تقريششر التنمية الب�ششرصية البيانششات ال�سادرة عن الوكاالت 
الدوليششة املخت�سششة التششي متلششك املششوارد واخلششرات الالزمششة جلمششع 
البيانششات الوطنيششة  حششول املوؤ�ششرصات املحششددة. ويف حششال عششدم توفششر 
البيانششات مششن امل�سششادر الدوليششة املعهششودة، ي�سششتعني املكتششب مب�سششادر 

اأخرى ذات م�سداقية.  
وترد يف اآخر كل جدول تعاريف املوؤ�ششرصات وامل�سادر التي ا�سششُتقيت 
منهششا جميششع البيانات املدرجششة يف اجلدول.  وترد تفا�سيششل هذه امل�سادر  

كاملة يف املراجع االإح�سائية.

املقارنة بني فرتات زمنية ومع اأعداد اأخرى من التقرير  

تعمششل الششوكاالت الوطنيششة والدوليششة التششي تتششوىّل جمششع البيانششات يف 
جمششاالت اخت�سا�سه��ا عل��ى حت�س��ن �سل�س��لة بياناته��ا عام��ًا بع��د ع��ام. 
ونتيج��ة له��ذه العملي��ة امل�س��تمرة، ل��ن تك��ون البيان��ات ال��واردة يف ه��ذا 
التقري��ر، و�سمنه��ا قيم��ة دلي��ل التنمي��ة الب���رية وترتي��ب البل��دان وفق��ًا 
تقاري��ر  الت��ي وردت يف  بالأرق��ام  للمقارن��ة  قابل��ة  الدلي��ل،  له��ذا 
الت��ي  التط��ورات   2 ال�س��ابقة. ويب��ّن اجل��دول الإح�سائ��ي  الأع��وام 
�س��جلها دلي��ل التنمي��ة الب���رية حم�س��وبًا عل��ى ف��رات زمني��ة م��ن خم���س 

�س��نوات ممتدة من عام 1980 اإىل عام 2012. 
 

الف�ارق بني التقديرات ال�طنية والدولية                

تالحششظ اأحيانششًا بع�ششس الفششوارق بششني التقديششرات الوطنيششة والتقديششرات 
الدوليششة تعود لعوامل عديششدة. فالوكاالت الدولية حتر�س على االلتزام 
مبعايششري موحششدة جلعششل البيانششات الوطنيششة قابلششة للمقارنششة بششني البلششدان، 
وت�سششدر تقديششرات  يف حششال عششدم توفششر بيانششات عششن بلششد معششنّي، وقد ال 
تعتمششد اأحيانششًا اأحششدث البيانششات الوطنيششة. وعندمششا يلحششظ مكتششب تقريششر 
التنمية الب�ششرصية هذه الفوارق، يراجع ب�سششاأنها الهيئات الوطنية والدولية 

امل�سوؤولة عن جمع البيانات.
 

جمم�عات البلدان واملجاميع الإح�صائية                        

تت�سمششن اجلششداول جماميششع اإح�سائيششة عائششدة اإىل جمموعششات البلششدان. 
وال يششدرج املجمششوع العائششد اإىل جمموعششة بلششدان اإال يف حششال توفششر 
بيانششات عششن ن�سششف بلششدان املجموعششة علششى االأقششل، علششى اأن متثل هذه 
البيانششات ثلثششي عششدد �سششكان املجموعششة.  ولذلششك تعششود املجاميششع اإىل 

البلدان التششي تتوفر عنها بيانات.  

الت�صنيف ح�صب التنمية الب�رشية  
                                      

تششوّزع البلششدان البالششغ عددهششا 187 بلششدًا مششن حيششث م�سششتوى التنميششة 
الب�ششرصية يف اأربعششة اأربششاع ح�سششب قيمششة دليششل التنميششة الب�ششرصية. وت�سّم 
كل مششن جمموعششات التنميششة الب�ششرصية املرتفعة جدًا واملرتفعة واملتو�سششطة 

47 بلششدًا، وت�سم جمموعة التنمية الب�ششرصية املنخف�سة 46 بلدًا. 

جمم�عات البلدان
                

تششوّزع البلششدان اإىل مناطششق ا�سششتنادًا اإىل ت�سنيششف برنامششج االأمم 
املتحششدة االإمنائششي للمناطششق.  وي�سششمل التقريششر جمموعششات اأخششرى 
مثششل اأقششل البلششدان منششوًا والششدول اجلزريششة ال�سغششرية الناميششة ح�سششب 
ت�سنيششف االأمم املتحششدة. ويششرد توزيششع البلششدان �سمششن املناطششق يف 

ملحششق املناطق. 

مالحظات عن البلدان                                                            

البيانششات عششن ال�سني ال ت�سششمل هونغ كونغ وماكاو وتايششوان اإال يف حال 
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االإ�سششارة اإىل ذلك.  والبيانات عن ال�سششودان ت�سششمل جنوب ال�سششودان اإال 
يف حال االإ�سارة اإىل خالف ذلك.

الرم�ز                                                                               

ال�ششرصطة بششني العامششني كمششا يف 2012-2005 تعنششي اأن البيانششات تعششود 
اإىل اآخششر �سششنة تتوفششر عنهششا بيانششات خششالل الفششرتة املحششددة. ال�ششرصطة 
املائلششة بششني العامششني 2005/2012 تعنششي متو�سششط ال�سششنوات املبينششة. 
ومعششدالت النمششو هششي املتو�ّسششط ال�سششنوي ملعششدالت النمششو بني اأول �سششنة 

واآخر �سششنة من الفرتة املحّددة.
ترد يف اجلداول الرموز التالية:

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

عالمة )_(     تعني ال ينطبق.
عالمة )>(     تعني اأقل من.

كلمة �صكر للم�صادر الإح�صائية      

اأّدلششة التقريششر املركبششة وم�سششادره االإح�سائيششة االأخششرى تعتمششد علششى 
جمموعششة متنّوعششة مششن اخلششرات املتخ�س�سششة العريقششة، املعروفششة يف 
العششامل، لتاأمششني البيانششات. ونششوّد اأن نخ�ششس بال�سششكر مركششز حتليششل 
املعلومششات املتعلقششة بثششاين اأك�سششيد الكربششون التابششع لششوزارة الطاقششة يف 
الواليششات املتحششدة؛ ومركششز اأبحششاث االأوبئششة الناجمششة عششن الكششوارث، 
االأغذيششة  ومنظمششة  االأوروبيششة،  للجماعششات  االإح�سائششي  واملكتششب 
ICF Macro، والوكالششة الدوليششة  والزراعششة، وغالششوب، و�ششرصكة 
للطاقششة، ومنظمششة العمششل الدوليششة، و�سنششدوق النقششد الششدويل، واالحتاد 
الششدويل لالت�سششاالت، واالحتششاد الششدويل حلفششظ الطبيعششة، واالحتششاد 
الرملششاين الششدويل، ودرا�سششة الدخششل يف لك�سششمرغ، ومنظمششة التعششاون 
والتنميششة يف امليششدان االقت�سششادي، ومعهششد �سششتوكهومل الششدويل لل�سششالم، 
للتجشارة  املتحدة  مم  االأ وموؤمتر  للطفولششة،  املتحششدة  االأمم  ومنظمششة 
والتنميشة، واإدارة ال�سششوؤون االقت�ساديششة واالجتماعية يف االأمم املتحدة، 
واللجنششة االقت�ساديششة الأمريكا الالتينية ومنطقة البحششر الكاريبي، ومعهد 
االإح�سششاء التابششع ملنظمششة االأمم املتحششدة للرتبيششة والعلششم الثقافششة، و مكتب 
االأمم املتحششدة املعنششي باملخدرات واجلرمية، ومنظمة ال�سششياحة العاملية يف 
االأمم املتحششدة، والبنششك الششدويل، ومنظمششة ال�سحششة العامليششة، واملنظمششة 
العامليششة للملكية الفكريششة. وننّوه بقاعدة البيانات الدولّيششة اخلا�سة بالتعليم 
التششي ي�ششرصف عليهششا روبششريت بششارو )Robert Barro( مششن جامعششة 
هارفششرد، وجونششغ وا يل )Jong-Wha Lee( مششن جامعششة كوريششا، اإذ 

كانت م�سدرًا قّيمًا يف ح�ساب اأدلة التقرير.

اجلداول                                                                          

املرّكبششة  الب�ششرصية  التنميششة  اأدّلششة  االأوىل  اخلم�سششة  اجلششداول  تت�سمششن 
وموؤ�ششرصاتها. اأمششا اجلششداول الت�سششعة االأخششرى فتتنششاول جمموعة وا�سششعة 
مششن موؤ�ششرصات التنميششة الب�ششرصية. ومنششذ تقريششر عششام 2010 تعر�ششس يف 
اجلششداول بيانششات دليششل التنميششة الب�ششرصية، ودليششل التنمية الب�ششرصية معداًل 
بعامششل عششدم امل�سششاواة، ودليششل الفششوارق بششني اجلن�سششني، ودليششل الفقششر 
املتعششدد االأبعششاد. واجلديششر بالذكر اأن دليل الفوارق بني اجلن�سششني ودليل 

الفقر املتعدد االأبعاد ال يزاالن يف طور االختبار.

وتعر�ششس يف اجل��دول 1 قيمششة دليششل التنميششة الب�ششرصية مقرتنششة بقيمششة كل 
موؤ�ششرص من املوؤ�ششرصات االأربعة التي يتكّون منها، وهي موؤ�ششرص العمر، 
واثنششان للتعليششم، وموؤ�ششرص الدخششل. وترّتششب البلششدان وفقششًا لقيمششة دليششل 
التنميششة الب�ششرصية فيهششا. والفارق بششني ترتيب البلد ح�سششب الدخل القومي 
االإجمششايل وترتيبششه ح�سششب دليششل التنميششة الب�ششرصية ي�سششري اإىل مششدى قدرة 
البلششد علششى ا�سششتخدام الدخششل بفعاليششة يف حتقيششق تقششّدم يف ُبعششدي التنميششة 
الب�ششرصية غششري املرتبطششني بالدخل. ويح�سششب دليششل التنمية الب�ششرصية غري 
املرتبششط بالدخل كو�سششيلة اإ�سافية للمقارنة بني البلدان ولرتتيبها بح�سششب 

اإجنازاتهششا يف الُبعدين غري املرتبطني بالدخل. 

ويت�سمششن اجل��دول 2 اأرقامششًا يف ت�سل�سششل زمنششي ح�سششب البيانششات املتوفرة 
يف عششام 2012، وقد ا�سششتخدم حل�سششابها تنقيششح البيانات االأخششري واملنهجية 
االأحششدث. وهششذه هي الطريقة الوحيدة ملقارنة قيمة دليل التنمية الب�ششرصية 
يف عششام 2012 بقيمتششه يف االأعششوام ال�سششابقة. والتغششرّي يف ترتيششب دليششل 
التنميششة الب�ششرصية علششى مششدى االأعششوام اخلم�سششة االأخششرية، وبششني عامششي 
2011 و2012، واملتو�ّسششط ال�سششنوي لنمو دليل التنمية الب�رصية على مدى 
اأربششع فششرتات زمنية يدّل على �ششرصعة التغرّيات يف دليل التنمية الب�ششرصية 

واجتاهها.

ويتنششاول اجل��دول 3 دليششل التنميششة الب�ششرصية معششداًل بعامششل عششدم امل�سششاواة 
بعيششدًا عششن متو�ّسششط االإجنششازات املحققششة يف اأي بلششد يف ال�سحششة والتعليششم 
والدخششل ليبنّي كيفّيششة توّزع هذه االإجنازات على ال�سششكان. ولهذه الغاية 
تطششرح مششن قيمششة الدليششل االأ�سلششي قيمششة عششدم امل�سششاواة يف كل ُبعششد مششن 
االأبعششاد الثالثششة. ودليششل التنمية الب�ششرصية معششداًل بعامل عدم امل�سششاواة هو 
امل�سششتوى الفعلششي للتنميششة الب�ششرصية )بعد ح�سششاب عششدم امل�سششاواة(. اأّما دليل 
التنمية الب�ششرصية فهو امل�سششتوى الذي كان ميكن حتقيقه يف التنمية الب�ششرصية 
لششو توّزعششت االإجنازات بالت�سششاوي بني ال�سششكان. والفارق بششني الدليلني 
يح�سششب بن�سششبة مئويششة تششدّل علششى اخل�سششارة يف امل�سششتوى املحتمششل للتنميششة 
الب�ششرصية نتيجششًة لعششدم امل�سششاواة. والفششارق يف ترتيب اأي بلد ح�سششب دليل 
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التنمية الب�ششرصية ودليل التنمية الب�ششرصية معداًل بعامل عدم امل�سششاواة ي�سششري 
اإىل اأّن عامل عدم امل�ساواة اإّما يوؤثر �سلبًا اأو اإيجابًا على ترتيب البلد.

ويتنششاول اجل��دول 4 دليششل الفششوارق بششني اجلن�سششني، وهششو دليششل مرّكششب 
اختبششاري لقيا�ششس الفوارق بششني املراأة والرجل يف االإجنششازات املحققة يف 
اأبعششاد ال�سحششة االإجنابيششة، والتمكششني، و�سششوق العمششل. وقششد �سّمششم هششذا 
الدليششل ليقّدم اأ�سا�سششًا جتريبيًا ي�سششتفاد منششه يف اأعمال حتليل ال�سيا�سششة العامة 
والدعششوة اإىل امل�سششاواة. وارتفششاع قيمة الدليل يعني ات�سششاع الفوارق بني 

املراأة والرجل.

ّمم  ويتنششاول اجل��دول 5 دليل الفقر املتعششدد االأبعاد، وهو دليل اختباري �سُ
لقيا�ششس احلرمششان املتعدد االأوجه الششذي يواجهه الب�ششرص يف التعليم وال�سّحة 
وم�سششتوى املعي�سششة. وهششذا الدليل يقي�ششس حاالت الفقششر املتعششدد االأبعاد غري 
املرتبط بالدخل )عدد االأ�سششخا�س الذين يعي�سششون حالة فقر متعّدد االأبعاد( 
كما يقي�ششس �سششّدة هذا الفقر )عدد اأوجه احلرمان التي يعي�سها االأ�سخا�س يف 
الوقششت نف�سششه(. وتدخششل يف ح�سششاب هششذا الدليششل ن�سششبة كل وجه مششن اأوجه 
احلرمششان يف كل ُبعششد لتكويششن فكرة وافية عن االأ�سششخا�س الذين يعي�سششون 
حالششة فقششر. وتعر�ششس البلششدان بالرتتيششب االأبجششدي يف جمموعتني ح�سششب 

�سنة امل�سح امل�ستخدم يف تقدير دليل الفقر املتعدد االأبعاد.

ويتنششاول اجل��دول 6 مو�سششوع التحكششم باملششوارد من خششالل جمموعة من 
موؤ�ششرصات االقت�سششاد الكلششي، منهششا النششاجت املحلششي االإجمششايل، وتكويششن 
راأ�ششس املششال الثابششت االإجمششايل، ودليششل اأ�سششعار امل�سششتهلك، اإ�سافششة اإىل 
موؤ�ششرصات االإنفششاق العام. فتكوين راأ�ششس املال الثابششت االإجمايل ينخف�س 
خششالل فششرتات الك�سششاد وعششدم اليقششني. ودليششل اأ�سششعار امل�سششتهلك يقي�ششس 
الت�سّخم. وموؤ�ششرصات االإنفاق العام ت�سششمح بتحليل التغرّي يف االإنفاق من 
خششالل املقارنششة بششني فششرتات زمنّيششة خمتلفششة. وميكششن ا�سششتخدام هششذه 
املوؤ�ششرصات لتحديششد وجهششات االإنفششاق العششام، واأمنششاط هششذا االإنفششاق، 

وحتليل مدى ارتباطه بنتائج التنمية الب�رصية.

ويت�سمششن اجل��دول 7 موؤ�ششرصات عديششدة حششول �سحششة االأطفال وال�سششباب 
والبالغني، اإ�سافة اإىل موؤ�رصين حول نوعية الرعاية ال�سحية.

اأّمششا املوؤ�ششرصات املعتمششدة للتعليششم فتعر�ششس يف اجل��دول 8 اإ�سافششة اإىل 
موؤ�ششرصات عششن نوعيششة التعليششم منهششا معششّدل العالمششات املحششرزة يف  
اختبششارات موّحششدة  يف القششراءة والريا�سيششات والعلششوم، والفششارق عششن 
املعدل. وترتكز موؤ�ششرصات نوعّيششة التعليم على اختبارات موحدة خ�سع 
لهششا تالمششذة من عمر 15 �سششنة وو�سعهششا الرنامج الدويل لتقييششم التالمذة 

التابششع ملنظمششة التعششاون والتنميششة يف امليششدان االقت�سششادي، وا�سششتخدمت 
حل�سششابها جمموعششات البيانششات لعششام 2009 العائششدة ملجموعششة مششن 63 بلدًا 
مششن اأع�سششاء االأمم املتحششدة. وا�سششتخدم موؤ�ششرصان اإ�سافيششان همششا عششدد 
املعلمششني املدربششني للتعليششم االبتدائي والر�سششا بنوعّية التعليم، ال�سششتكمال 

موؤ�رص نوعّية التعليم املرتكز على االختبارات املوحدة.

ويت�سمششن اجل��دول 9 بيانششات عششن التكامششل االجتماعششي، تقي�ششس مششدى 
ال�سششمول والتكامششل يف املجتمششع. وتظهششر املوؤ�ششرصات مدى الت�سششاوي يف 
احلقششوق ويف فر�ششس العمششل، واأوجششه عششدم امل�سششاواة، واالأمششان 
الب�ششرصي، والثقششة والر�سا باملجتمششع املحلي. ويف هذا اجلدول جمموعة 
مششن املوؤ�ششرصات املو�سوعيششة والذاتيششة التششي تتكامششل لتعطششي �سششورة 
مف�سلششة عششن التكامششل االجتماعششي. وموؤ�ششرصات الر�سا باحليششاة وحرية  
اخليششار والر�سششا بالوظيفششة تعطششي فكششرة عششن اآراء االأفششراد يف ظروف 
عي�سششهم، بينمششا موؤ�ششرصات الثقششة يف االأفششراد ويف احلكومششة والر�سششا 

باملجتمششع املحلي تقي�ششس الر�سا باملجتمع ككل.

ويتنششاول اجل��دول 10 مششدى اندمششاج فششرادى البلششدان يف االقت�سششاد 
العاملششي. ففششي هششذا اجلششدول ف�سششل بششني التجششارة بال�سششلع النهائيششة 
والتجششارة باأجششزاء املنتششج ومكّوناتششه لقيا�ششس ظاهششرة القيمششة امل�سافششة 
العامليششة واحل�سششة مششن االإنتششاج، واإبششراز مششا لهششا مششن انعكا�سششات علششى 
ال�سيا�سششة العامششة لنمششو التجششارة العامليششة والتنميششة االقت�ساديششة لبلششدان 

اجلنوب.

ويت�سمششن اجل��دول 11 موؤ�ششرصات تتنششاول وجهني مششن اأوجششه العوملة هما 
حركششة راأ�ششس املال وحركة الب�ششرص. وازدياد اال�سششتثمار االأجنبي هو من 
مقايي�ششس تو�ّسششع العوملششة االقت�ساديششة. والهجششرة هششي فر�سششة للعمششل يف 
اخلششارج واإر�سششال االأمششوال اإىل بلد املن�سششاأ وكذلششك لتدعيم القششوى العاملة 
يف البلششد امل�سششتقبل. وحركة الب�ششرص بجميع اأ�سششكالها هي عامششل للتالقي بني 

الثقافات.

ويتنششاول اجلدول 12 االبتكار والتكنولوجيا ويقي�ششس اأهمية اال�سششتثمار يف 
البحششث والتطويششر يف االرتقاء بالتنمية الب�ششرصية وبناء قششدرة البلدان على 

اقتناء التكنولوجيا وا�ستخدامها. 

ويتنششاول اجل��دول 13 اال�سششتدامة البيئية ويظهر ن�سششبة الوقود االأحفوري 
والطاقششة املتجششددة من جممششوع اإمدادات الطاقششة، ويت�سمن ثالث طرق 
لتقييششم بيانششات انبعاثششات ثششاين اأك�سششيد الكربششون وغششازات االحتبا�ششس 
احلششراري، ومقايي�ششس هامششة للنظششم االإيكولوجيششة واملششوارد الطبيعيششة. 
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نه�شة اجلنوب، تقّدم ب�شري يف عامل متنّوع

ويت�سمن اجلدول اأي�سًا موؤ�ششرصات عن االآثار املبا�ششرصة 
لتغرّيات البيئة الطبيعية على االإن�سان.

ويت�سمن اجلدول 14 اأهم املوؤ�ششرصات ال�سششكانية الالزمة 
لر�سششد الظششروف ال�سششكانية احلاليششة وَتبششنّي وجهششة 
التغششرّيات ال�سششكانية. فبمقارنششة االإح�سششاءات حششول 
العمششر الو�سششيط لل�سششكان ون�سششب االإعالششة ومعششدالت 

اخل�سوبششة الكليششة ميكششن تقييم حجششم االأعبششاء امللقاة على 
القششوى العاملششة وقششدرة املجتمششع علششى اال�سششتمرار. 
وللفششارق يف ن�سششبة الذكششور اإىل االإنششاث عنششد الششوالدة 
انعكا�سششات علششى م�سششتويات االإحششالل، كمششا ميكششن اأن 
يكون دلياًل على وجود متييز بني اجلن�سششني، وموؤ�ششرصًا 
اإىل احتمششال حششدوث م�سششاكل اقت�ساديششة واجتماعيششة يف 

امل�ستقبل. 
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201220122010a2011b201220122012الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
0.95581.312.617.548,68840.977 النرويج1
c19.6 d34,340150.978 0.93882.012.0 أستراليا2
0.93778.713.316.843,48060.958 الواليات المتحدة األمريكية3
c16.937,28280.945 0.92180.811.6 هولندا4
e35,431100.948 0.92080.612.216.4 ألمانيا5
d24,358260.978 0.91980.812.519.7 نيوزيلندا6
d28,671190.960 0.91680.711.618.3 آيرلندا7
c16.036,14360.940 0.91681.611.7 السويد7
c15.740,52720.926 0.91382.511.0 سويسرا9

c15.332,545110.942 0.91283.611.6اليابان10
0.91181.112.315.135,36950.934كندا11
0.90980.711.617.228,231150.949 جمهورية كوريا12
60.907–0.90683.010.015.545,598 هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
d29,176120.943 0.90681.910.418.3 آيسلندا13
c16.833,51840.924 0.90179.011.4 الدانمرك15
0.90081.911.915.726,224130.942 إسرائيل16
c16.433,42930.917 0.89780.010.9 بلجيكا17
50.908–0.89581.010.815.336,438 النمسا18
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200.858–0.87580.110.113.548,285 لكسمبرغ26
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تنمية بشرية مرتفعة
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210.777–0.79475.98.512.627,401جزر البهاما49
l14.713,385110.830 0.79370.611.5بيالروس50
c15.513,333110.829 0.79277.28.5أوروغواي51
l15.010,471240.850 0.79174.810.5الجبل األسود52
e11,463 m180.840 0.79172.112.213.7باالو52
510.730–0.79074.76.114.252,793الكويت54
0.78869.111.714.314,46100.816االتحاد الروسي55
0.78674.210.414.511,011160.836رومانيا56
c14.011,474120.826 0.78273.610.6بلغاريا57
210.774–0.78274.17.814.322,616المملكة العربية السعودية57
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دليل التنمية      
الب�رشية

متو�سط العمر املتوقع 
عند الوالدة

متو�سط �سنوات    
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 
ناق�ص الرتتيب ح�سب 
دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
غري املرتبط بالدخل

)بال�سنوات()بال�سنوات()بال�سنوات(القيمة

)مبعادل القوة 
ال�رائية بدولر                         

القيمة2005(

201220122010a2011b201220122012الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

n440.894 0.78079.310.216.25,539كوبا59
0.78076.39.413.213,51910.810بنما59
0.77577.18.513.712,94740.805المكسيك61
0.77379.48.413.710,863120.816كوستاريكا62
e15.89,257210.827 0.77076.18.6غرينادا63
80.791–0.76975.07.316.213,765ليبيا64
70.791–0.76974.59.512.613,676ماليزيا64
c13.69,533160.823 0.76974.710.2صربيا64
120.776–0.76072.88.913.313,883أنتيغوا وبربودا67
280.743–0.76070.39.211.921,941ترينيداد وتوباغو67
0.75467.410.415.310,45180.791كازاخستان69
0.74977.110.411.47,822210.807 ألبانيا70
c14.411,475–20.774 0.74874.67.6فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
l12.710,977–10.771 0.74577.67.7دومينيكا72
o13.25,005370.845 0.74573.912.1جورجيا72
l13.912,364–50.762 0.74572.87.9لبنان72
e12.912,460–50.763 0.74573.38.4سانت كيتس ونيفس72
10.769–0.74273.27.814.410,695إيران - الجمهورية اإلسالمية76
0.74174.28.713.29,30660.780بيرو77
o13.49,37720.777 0.74075.08.2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
0.74068.811.314.86,428220.813أوكرانيا78
170.745–0.73773.57.213.613,300موريشيوس80
l13.47,713130.787 0.73575.88.3البوسنة والهرسك81
l11.78,15350.780 0.73470.911.2أذربيجان82
e13.39,367–10.767 0.73372.58.6سانت فنسنت وجزر غرينادين83
l13.524,092–510.694 0.73173.25.5ُعمان84
80.755–0.73073.87.214.210,152البرازيل85
0.73073.39.613.16,701140.792جامايكا85
0.72974.410.812.25,540160.808أرمينيا87
e12.77,97110.768 0.72574.88.3سانت لوسيا88
0.72475.87.613.77,47170.772إكوادور89
320.720–0.72274.26.512.913,710تركيا90
60.751–0.71973.97.313.68,711كولومبيا91
c12.75,170180.792 0.71575.19.3سري النكا92
0.71373.47.613.67,41840.755الجزائر93
60.746–0.71274.76.514.58,103تونس94

تنمية بشرية متوسطة
c13.74,153260.807 0.71072.510.3تونغا95
c12.55,32780.767 0.70276.38.0بليز96
c12.38,506–110.726 0.70273.67.2الجمهورية الدومينيكية96
c13.94,087240.794 0.70269.410.7فيجي96
l13.03,928280.800 0.70272.710.3ساموا96

0.70073.58.612.75,27280.766األردن100
110.728–0.69973.77.511.77,945الصين101
p12.6 e7,782–100.727 0.69865.29.9تركمانستان102
100.715–0.69074.36.612.37,722تايلند103
c12.57,478–90.715 0.68877.15.8ملديف104
o12.47,327–70.710 0.68470.87.2سورينام105
400.668–0.68363.17.513.012,521غابون106
50.723–0.68072.47.512.05,915السلفادور107
0.67566.99.213.54,44470.740بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
0.67568.88.314.34,245100.746منغوليا108
l13.53,359 q200.761 0.67073.08.0دولة فلسطين110
0.66972.77.712.14,49740.730باراغواي111
60.702–0.66273.56.412.15,401مصر112
0.66069.69.711.83,319190.747جمهورية مولدوفا113
c11.73,752110.724 0.65469.08.9الفلبين114
o11.63,201190.740 0.65468.610.0أوزبكستان114
c11.7 e4,674 r–20.692 0.64876.05.7الجمهورية العربية السورية116
p11.4 e3,352 m140.719 0.64569.28.8ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
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دليل التنمية      
الب�رشية

متو�سط العمر املتوقع 
عند الوالدة

متو�سط �سنوات    
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 
ناق�ص الرتتيب ح�سب 
دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
غري املرتبط بالدخل

)بال�سنوات()بال�سنوات()بال�سنوات(القيمة

)مبعادل القوة 
ال�رائية بدولر                         

القيمة2005(

201220122010a2011b201220122012الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.63670.28.510.33,387110.703غيانا118
550.596–0.63453.08.911.813,102بوتسوانا119
0.63273.46.511.43,42680.695هندوراس120
30.672–0.62969.85.812.94,154إندونيسيا121
e12.03,079130.701 0.62968.47.8كيريباس121
c13.1 e9,594–420.608 0.62953.48.5جنوب أفريقيا121
e10.63,960–10.672 0.62671.36.7فانواتو124
0.62268.09.312.62,009240.738قيرغيزستان125
0.62267.89.811.52,119190.731طاجيكستان125
0.61775.45.511.92,97090.686فييت نام127
270.611–0.60862.66.211.35,973ناميبيا128
0.59974.35.810.82,551100.671نيكاراغوا129
130.608–0.59172.44.410.44,384المغرب130
40.623–0.59069.65.610.03,557العراق131
e12.73,609–60.617 0.58674.33.5الرأس األخضر132
140.596–0.58171.44.110.74,235غواتيماال133
s11.75,446–290.569 0.57662.94.4تيمور - ليشتي134
0.55864.67.011.41,684220.646غانا135
o7.921,715–970.463 0.55451.45.4غينيا اإلستوائية136 
30.575–0.55465.84.410.73,285الهند136
0.54363.65.810.52,09590.597كمبوديا138
0.54367.84.610.12,43520.584جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
s12.45,246–310.516 0.53867.62.3بوتان140
300.515–0.53648.97.110.75,104سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
50.553–0.53457.85.910.12,934الكونغو142
p9.32,17210.572 0.53068.24.5جزر سليمان143

s10.81,86470.579 0.52564.94.7سان تومي وبرينسيبي144

0.51957.77.011.11,541150.588كينيا145
0.51569.24.88.11,78590.567بنغالديش146
90.534–0.51565.74.97.32,566باكستان146
s10.24,812–350.479 0.50851.54.7أنغوال148
0.49865.73.99.41,81750.537ميانمار149
40.520–0.49552.15.910.92,114الكاميرون150
p10.4828280.601 0.48366.95.2مدغشقر151
0.47658.95.19.11,383100.527جمهورية تنزانيا المتحدة152
s9.02,102–60.482 0.47152.35.2نيجيريا153
0.47059.64.58.21,65340.501السنغال154
120.473–0.46758.93.78.12,174موريتانيا155
e2,386–150.464 0.46663.13.95.8بابوا غينيا الجديدة156
0.46369.13.28.91,137110.526نيبال157
c9.61,879–80.476 0.46148.75.9ليسوتو158
0.45957.55.310.6928160.542توغو159
70.474–0.45865.92.58.71,820اليمن160
e1,07070.521 0.45662.44.97.6هايتي161
0.45654.54.711.11,16850.511أوغندا161
0.44849.46.78.51,35800.483زامبيا163
o5.72,350–220.435 0.44558.33.8جيبوتي164
90.448–0.43958.82.88.71,731غامبيا165
50.459–0.43656.53.29.41,439بنن166
0.43455.73.310.91,14700.476رواندا167
90.444–0.43256.04.26.51,593كوت ديفوار168
p10.298640.484 0.42961.52.8جزر القمر169
0.41854.84.210.4774100.492مالوي170
190.405–0.41461.83.14.51,848السودان171
t140.542 0.39752.77.210.1424زمبابوي172
s8.71,017–20.425 0.39659.72.2إثيوبيا173
e480110.502 0.38857.33.910.5ليبريا174
30.393–0.37449.13.18.11,000أفغانستان175
o9.51,042–60.373 0.36448.62.3غينيا - بيساو176



تقرير التنمية الب�شرية 2013
نه�شة اجلنوب، تقّدم ب�شري يف عامل متنّوع

اجلدول 1 دليل التنمية الب�صرية وعنا�صره   |   159

مالحظات
a تعود البيانات إلى عام 2010 أو آخر سنة متوفرة.

b تعود البيانات إلى عام 2011 أو آخر سنة متوفرة.
c  تنقيح مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات 

.UNESCO Institute for Statistics )2012(
d  ألغراض حساب دليل التنمية البشرية، الحد األقصى 

لهذا المتوسط هو 18 سنة.
e باالستناد إلى خط التراجع بين البلدان.

f  حسابات وزارة التربية والتعليم في سنغافورة.
g  اعتمد لحساب هذا الرقم متوسط سنوات الدراسة للبالغين 

في سويسرا قبل آخر سنة متوفرة.
h  استندت التقديرات إلى معادل القوة الشرائية ومعدل 

النمو المتوقع في سويسرا.
i  اعتمد لحساب هذا الرقم متوسط سنوات الدراسة للبالغين 

في إسبانيا قبل آخر سنة متوفرة.
j   استندت التقديرات إلى معادل القوة الشرائية ومعدل 

النمو المتوقع في إسبانيا.
 IMF باالستناد إلى تحويل معادل القوة الشرائية من   k

.)2012(
 UNESCO Institute for باالستناد إلى تقديرات   l

)Statistics )2012 لتوزيع التحصيل العلمي.
.ADB )2012( باالستناد إلى معدالت النمو المتوقعة من   m

n  استندت تقديرات معادل القوة الشرائية إلى خط التراجع بين 
البلدان، ومعدل النمو المتوقع باالستناد إلى معدالت النمو 

.UNDESA )2012c(و ECLAC )2012( المتوقعة من
o  باالستناد إلى بيانات المسوح المتعددة المؤشرات 

للمجموعات التي أجرتها اليونيسف للفترة الممتدة بين 
عامي 2002 و2012.

p  باالستناد إلى بيانات سنوات الدراسة للبالغين من مسوح 
األسر المعيشية المتوفرة في قاعدة البيانات الدولية 

لتوزيع الدخل التابعة للبنك الدولي.
q  باالستناد إلى تقديرات غير منشورة عن البنك الدولي 
متعلقة بتحويل معادل القوة الشرائية، ومعدالت النمو 

.UNDESA )2012c(و UNESCWA )2012( المتوقعة من
 UNDESA باالستناد إلى معدالت النمو المتوقعة من   r

.)2012c(
.ICF Macro )2012( باالستناد إلى بيانات شركة s

t   باالستناد إلى بيانات حول معادل القوة الشرائية من 
.IMF )2012(

 تعاريف
دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات 

في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة 
والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن 
المالحظة الفنية تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل على 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2012_ :العنوان
AR_TechNotes.pdf

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي 
يتوقع أن يعيشها مولود جديد إذا بقيت أنماط معّدالت الوفاة 
المسجلة حسب الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة 

فترة حياته. 
متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم 

التي أتّمها األشخاص من الفئة العمرية  25 سنة وما فوق، 
استناداً إلى مستوى التحصيل العلمي للسكان محسوباً بسنوات 
الدراسة التي يفترض أن يمضيها الطالب في كل مرحلة من 

مراحل التعليم.
متوسط سنوات الدراسة المتوقع: عدد سنوات الدراسة 
التي ُيتوقع أن يتممها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع 

افتراض بقاء أنماط معّدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما 
هي طيلة حياة الطفل.

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي: مجموع الدخل 
في اقتصاد معّين، وهو حصيلة قيمة اإلنتاج وملكية عوامل 

اإلنتاج تطرح منها المداخيل التي تنفق على استخدام 
عوامل اإلنتاج التي تملكها اقتصادات العالم األخرى وُتحّول 
إلى قيمة الدوالر المعتمدة دولياً على أساس معدالت معادل 
القوة الشرائية وتقسم على مجموع عدد السكان المسجل في 

منتصف السنة.
ترتيب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ناقص 
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق في الترتيب 
بين نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ودليل التنمية 

البشرية. وعندما تكون قيمة الفارق سلبية، فذلك يعني أّن 
ترتيب البلد من حيث الدخل القومي اإلجمالي أفضل من ترتيبه 

من حيث دليل التنمية البشرية.

دليل التنمية البشرية غير المرتبط بالدخل: قيمة دليل 
التنمية البشرية المحسوب على أساس مؤشرات متوسط العمر 

المتوقع والتعليم فقط.

مصادر البيانات الرئيسية
العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 

 ،UNDESA )2011( إلى بيانات من
 ،Barro and Lee )2011(و

 Worldو ،UNESCO Institute for Statistics )2012(و
.IMF )2012(و ،Bank )2012a(

.UNDESA )2011( :2 العمود
العمود Barro and Lee )2011( :3، وتنقيح مكتب تقرير 
التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات التحصيل العلمي من 

)UNESCO Institute for Statistics )2012 ومنهجية 
.Barro and Lee )2010(

 .UNESCO Institute for Statistics )2012( :4 العمود
العمود 5: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 

 UNSDو IMF )2012(و ،World Bank )2012a( إلى بيانات
.)2012a(

العمود 6: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
العمودين 1 و5.

العمود 7: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
األعمدة 2 و3 و4.

دليل التنمية      
الب�رشية

متو�سط العمر املتوقع 
عند الوالدة

متو�سط �سنوات    
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 
ناق�ص الرتتيب ح�سب 
دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
غري املرتبط بالدخل

)بال�سنوات()بال�سنوات()بال�سنوات(القيمة

)مبعادل القوة 
ال�رائية بدولر                         

القيمة2005(

201220122010a2011b201220122012الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

e88100.380 0.35948.13.37.3سيراليون177
0.35550.92.711.354440.423بوروندي178
s8.8941–40.368 0.35554.51.6غينيا178
0.35249.13.56.872210.386جمهورية أفريقيا الوسطى180
e4.653130.418 0.35162.03.4إريتريا181
c7.5853–40.359 0.34451.92.0مالي182
o6.91,202–180.332 0.34355.91.3بوركينا فاسو183
p7.41,258–200.324 0.34049.91.5تشاد184
90.327–0.32750.71.29.2906موزامبيق185
0.30448.73.58.531900.404جمهورية الكونغو الديمقراطية186
40.313–0.30455.11.44.9701النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
..........69.0..جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

......11.7..72.3..جزر مارشال
..........82.3..موناكو
......9.3..80.0..ناورو

......12.5..81.9..سان مارينو
......2.4..51.5..الصومال

..............جنوب السودان
......10.8..67.5..توفالو

الترتيب حســب دليل التنمية البشرية
0.927—0.90580.111.516.333,391تنمية بشرية مرتفعة جداً

0.781—0.75873.48.813.911,501تنمية بشرية مرتفعة
0.661—0.64069.96.311.45,428تنمية بشرية متوسطة
0.487—0.46659.14.28.51,633تنمية بشرية منخفضة

المناطق
0.658—0.65271.06.010.68,317الدول العربية

0.712—0.68372.77.211.86,874شرق آسيا والمحيط الهادئ
0.801—0.77171.510.413.712,243أوروبا وآسيا الوسطى

0.770—0.74174.77.813.710,300أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.577—0.55866.24.710.23,343جنوب آسيا

0.479—0.47554.94.79.32,010جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
0.475—0.44959.53.78.51,385أقل البلدان نمواً

0.673—0.64869.87.310.75,397الــدول الجزرية الصغيرة النامية
0.690—0.69470.17.511.610,184العالم
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دليل التنمية                                                                                                                                 
الب�رشية

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

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

)بالن�سبة املئوية(التغرّيالقيمة

2012a2011–2012a1980/19901990/20002000/20102000/2012–198019902000200520072010201120122007الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
0.8040.8520.9220.9480.9520.9520.9530.955000.590.790.320.29 النرويج1
0.8570.8800.9140.9270.9310.9350.9360.938000.270.370.230.22 أستراليا2
10.400.330.290.27–0.8430.8780.9070.9230.9290.9340.9360.9370 الواليات المتحدة األمريكية3
0.7990.8420.8910.8990.9110.9190.9210.921200.520.560.310.28 هولندا4
0.7380.8030.8700.9010.9070.9160.9190.920500.850.810.530.47 ألمانيا5
100.340.600.330.29–0.8070.8350.8870.9080.9120.9170.9180.919 نيوزيلندا6
300.621.040.420.35–0.7450.7930.8790.9070.9180.9160.9150.916 آيرلندا7
0.7920.8230.9030.9050.9090.9130.9150.916000.380.930.110.12 السويد7
0.8180.8400.8820.8980.9010.9120.9120.913300.270.490.330.29 سويسرا9

0.7880.8370.8780.8960.9030.9090.9100.912100.610.480.350.32اليابان10
10.480.250.240.22–4–0.8250.8650.8870.9060.9090.9090.9100.911كندا11
0.6400.7490.8390.8750.8900.9050.9070.909401.581.140.760.67 جمهورية كوريا12
0.7120.7880.8150.8570.8770.9000.9040.9061011.020.341.000.89 هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
400.580.670.340.33–0.7690.8150.8710.9010.9080.9010.9050.906 آيسلندا13
200.330.630.340.30–0.7900.8160.8690.8930.8980.8990.9010.901 الدانمرك15
200.450.680.340.33–0.7730.8090.8650.8850.8920.8960.8990.900 إسرائيل16
200.670.790.140.12–0.7640.8170.8840.8840.8910.8960.8970.897 بلجيكا17
0.7470.7970.8480.8670.8790.8920.8940.895200.660.620.510.46 النمسا18
0.890.770.67..0.8920.8940.89570..0.7560.8260.852.. سنغافورة18
100.750.850.440.38–0.7280.7840.8530.8770.8850.8910.8930.893 فرنسا20
500.450.540.520.45–0.7660.8010.8450.8820.8900.8900.8920.892 فنلندا21
0.580.48....30–0.8420.8760.8880.8920.8920.892.... سلوفينيا21
0.6980.7560.8470.8650.8740.8840.8850.885100.801.150.430.37 إسبانيا23
........0..0.8820.8830.883.......... ليختنشتاين24
200.640.780.560.46–0.7230.7710.8330.8690.8780.8810.8810.881 إيطاليا25
500.810.780.160.14–0.7350.7960.8610.8750.8790.8750.8750.875 لكسمبرغ26
0.7480.7840.8410.8650.8670.8740.8750.875200.470.700.390.33 المملكة المتحدة26
0.560.48....10–0.8240.8620.8690.8710.8720.873.... الجمهورية التشيكية28
0.7260.7720.8100.8620.8650.8660.8620.860000.620.480.670.50 اليونان29
0.7650.7820.8300.8480.8530.8540.8540.855000.220.590.280.25 بروني دار السالم30
0.7150.7790.8080.8170.8270.8490.8490.848400.860.360.500.41 قبرص31
0.7130.7570.8010.8270.8290.8440.8460.847210.590.570.520.46 مالطة32
........1–..0.8460.8470.846.......... أندورا33
0.760.650.62..21–0.7280.7860.8300.8410.8390.8440.846..أستونيا33
0.400.640.57..10–0.7540.7850.8140.8300.8360.8380.840.. سلوفاكيا35
300.180.760.320.33–0.7290.7430.8010.8280.8330.8270.8320.834 قطر 36
0.7090.7140.7900.8200.8260.8290.8300.831100.071.020.480.42 هنغاريا37
0.7060.7600.7900.7980.8080.8230.8240.825200.730.380.410.37 بربادوس38
0.490.46....0.7780.7980.8060.8170.8190.82130.... بولندا39
0.6380.7020.7590.7890.8000.8130.8170.819500.960.780.680.64 شيلي40
0.320.680.65..22–0.7320.7560.8020.8100.8100.8140.818..ليتوانيا41
........1–5–0.8310.8270.8160.8170.818......اإلمارات العربية المتحدة41
31.040.930.430.35–1–0.6440.7140.7830.7960.8060.8170.8170.816البرتغال43
410.350.550.870.82–0.6750.6990.7380.7920.8080.8050.8090.814التفيا44
10.380.740.640.60–0.6750.7010.7550.7710.7870.8050.8100.8114 األرجنتين45
0.310.33....0.7740.7810.7920.7990.8040.80610....سيشيل46
0.520.630.54..1–1–0.7160.7550.7870.7980.8040.8040.805.. كرواتيا47

تنمية بشــرية مرتفعة 
401.020.920.160.15–0.6440.7130.7810.8020.8020.7940.7950.796البحرين48
........0..0.7910.7920.794..........جزر البهاما49
........0.7300.7560.7850.7890.793121......بيالروس50
0.6640.6930.7410.7440.7710.7850.7890.792300.420.680.580.55أوروغواي51
........2–0.7560.7750.7870.7910.7910......الجبل األسود52
0.180.27....42–0.7650.7860.7920.7790.7860.791....باالو52
10.250.920.060.10–4–0.6950.7120.7810.7840.7870.7860.7880.790الكويت54
0.230.930.84–..0.7300.7130.7530.7700.7820.7840.78800..االتحاد الروسي55
0.050.990.86..1–3–0.7060.7090.7560.7720.7830.7840.786..رومانيا56
0.6730.7040.7210.7560.7660.7780.7800.782000.450.240.770.67بلغاريا57
0.5750.6530.7170.7480.7560.7770.7800.782501.290.930.810.74المملكة العربية السعودية57
400.830.141.171.02–0.6260.6810.6900.7350.7700.7750.7770.780كوبا59
0.6340.6660.7240.7460.7580.7700.7760.780110.490.850.620.62بنما59
100.891.000.640.59–0.5980.6540.7230.7450.7580.7700.7730.775المكسيك61
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دليل التنمية                                                                                                                                 
الب�رشية

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

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

)بالن�سبة املئوية(التغرّيالقيمة

2012a2011–2012a1980/19901990/20002000/20102000/2012–198019902000200520072010201120122007الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.6210.6630.7050.7320.7440.7680.7700.773400.650.620.850.76كوستاريكا62
........1–..0.7680.7700.770..........غرينادا63
........b 523–0.7460.7600.7730.7250.769......ليبيا64
0.5630.6350.7120.7420.7530.7630.7660.769111.211.150.690.64ماليزيا64
0.560.49....50–0.7260.7510.7600.7670.7690.769....صربيا64
........1–..0.7610.7590.760..........أنتيغوا وبربودا67
10.080.320.700.60–1–0.6800.6850.7070.7410.7520.7580.7590.760ترينيداد وتوباغو67
1.151.08....1–0.6630.7210.7340.7440.7500.7542....كازاخستان69
0.540.660.59..1–0.6610.6980.7290.7370.7460.7480.7490..ألبانيا70
10.110.411.171.03–0.6290.6350.6620.6940.7120.7440.7460.7489فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
0.280.26....30–0.7220.7320.7390.7430.7440.745....دومينيكا72
........0.7130.7320.7350.7400.74503......جورجيا72
........0.7140.7280.7430.7440.74530......لبنان72
........1–..0.7450.7450.745..........سانت كيتس ونيفس72
21.991.941.251.05–0.4430.5400.6540.6850.7060.7400.7420.7427إيران - الجمهورية اإلسالمية76
10.650.930.780.73–0.5800.6190.6790.6990.7160.7330.7380.7413بيرو77
........2–0.7110.7190.7360.7380.7401......جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
0.580.850.80–..50–0.7140.6730.7180.7320.7330.7370.740..أوكرانيا78
11.280.770.810.73–2–0.5510.6260.6760.7080.7200.7320.7350.737موريشيوس80
........1–6–0.7240.7290.7330.7340.735......البوسنة والهرسك81
........1–..0.7340.7320.734..........أذربيجان82
........2–..0.7310.7320.733..........سانت فنسنت وجزر غرينادين83
........1–..0.7280.7290.731..........ُعمان84
0.5220.5900.6690.6990.7100.7260.7280.730001.231.260.820.73البرازيل85
20.470.570.690.61–0.6120.6420.6790.6950.7010.7270.7290.7304جامايكا85
0.331.080.98..1–7–0.6280.6480.6950.7230.7220.7260.729..أرمينيا87
........0..0.7230.7240.725..........سانت لوسيا88
0.5960.6350.6590.6820.6880.7190.7220.7241000.630.370.890.79إكوادور89
101.851.261.040.95–0.4740.5690.6450.6840.7020.7150.7200.722تركيا90
0.5560.6000.6580.6810.6980.7140.7170.719000.760.930.820.75كولومبيا91
0.5570.6080.6530.6830.6930.7050.7110.715500.880.720.780.76سري النكا92
12.011.071.281.10–0.4610.5620.6250.6800.6910.7100.7110.7135الجزائر93
0.4590.5530.6420.6790.6940.7100.7100.712201.871.511.010.86تونس94

تنمية بشرية متوسطة
0.490.280.25..70–0.6560.6890.7040.7050.7090.7090.710..تونغا95
400.510.290.400.35–0.6210.6530.6720.6940.6960.7000.7010.702بليز96
0.5250.5840.6410.6690.6830.6970.7000.702421.070.930.850.76الجمهورية الدومينيكية96
320.710.870.430.39–0.5720.6140.6700.6930.6950.6990.7000.702فيجي96
0.520.48....30–0.6630.6890.6950.6990.7010.702....ساموا96

700.830.950.720.62–0.5450.5920.6500.6840.6950.6990.6990.700األردن100
0.4070.4950.5900.6370.6620.6890.6950.699401.961.781.551.42الصين101
........0..0.6880.6930.698..........تركمانستان102
111.500.940.930.82–0.4900.5690.6250.6620.6760.6860.6860.690تايلند103
1.431.26....1–0.5920.6390.6630.6830.6870.6881....ملديف104
........20–0.6660.6720.6790.6810.684......سورينام105
0.5260.6100.6270.6530.6620.6760.6790.683001.490.270.750.72غابون106
11.141.620.900.78–3–0.4710.5280.6200.6550.6710.6780.6790.680السلفادور107
0.4890.5570.6200.6470.6520.6680.6710.675001.311.080.750.71بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
0.081.541.51..0.5590.5640.6220.6380.6570.6680.67542..منغوليا108
........1..0.6620.6660.670..........دولة فلسطين110
20.520.660.790.67–1–0.5490.5780.6170.6410.6500.6680.6700.669باراغواي111
0.4070.5020.5930.6250.6400.6610.6610.662002.121.681.080.92مصر112
0.930.960.91–..20–0.6500.5920.6360.6440.6520.6570.660..جمهورية مولدوفا113
0.5610.5810.6100.6300.6360.6490.6510.654000.350.490.610.58الفلبين114
........0.6170.6300.6440.6490.65411......أوزبكستان114
0.5010.5570.5960.6180.6230.6460.6460.648001.070.670.800.70الجمهورية العربية السورية116
........0..0.6390.6400.645..........ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
0.211.410.830.79–0.5130.5020.5780.6100.6170.6280.6320.63611غيانا118
12.710.000.770.66–1–0.4490.5860.5870.6040.6190.6330.6340.634بوتسوانا119
0.4560.5200.5630.5820.5940.6290.6300.632301.330.791.120.97هندوراس120
0.4220.4790.5400.5750.5950.6200.6240.629131.261.211.391.28إندونيسيا121
........0..0.6280.6270.629..........كيريباس121
0.010.11–0.5700.6210.6220.6040.6090.6210.6250.629010.870.01جنوب أفريقيا121
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دليل التنمية                                                                                                                                 
الب�رشية

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

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

)بالن�سبة املئوية(التغرّيالقيمة

2012a2011–2012a1980/19901990/20002000/20102000/2012–198019902000200520072010201120122007الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

........2–..0.6230.6250.626..........فانواتو124
0.450.540.56–..30–0.6090.5820.6010.6120.6150.6210.622..قيرغيزستان125
1.501.471.36–..0.6150.5290.5820.5870.6120.6180.62231..طاجيكستان125
1.981.371.22..0.4390.5340.5730.5900.6110.6140.61700..فييت نام127
0.100.690.64–..20–0.5690.5640.5790.5920.6040.6060.608..ناميبيا128
0.4610.4790.5290.5720.5830.5930.5970.599000.371.011.151.04نيكاراغوا129
0.3710.4400.5120.5580.5710.5860.5890.591001.711.541.351.20المغرب130
........0.5640.5670.5780.5830.59011......العراق131
0.880.81....1–..0.5810.5840.586....0.532....الرأس األخضر132
100.721.201.020.89–0.4320.4640.5230.5510.5700.5790.5800.581غواتيماال133
3.062.71....0.4180.4610.5190.5650.5710.57650....تيمور - ليشتي134
0.3910.4270.4610.4910.5060.5400.5530.558700.900.771.581.60غانا135
0.960.90....20–0.4980.5230.5330.5470.5510.554....غينيا اإلستوائية136
101.751.231.671.50–0.3450.4100.4630.5070.5250.5470.5510.554الهند136
1.821.68....10–0.4440.5010.5200.5320.5380.543....كمبوديا138
1.801.661.53..0.3790.4530.4940.5100.5340.5380.54330..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
........1..0.5250.5320.538..........بوتان140
0.590.580.55–..1–3–0.5330.5020.5040.5200.5320.5360.536..سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
0.560.940.86–100.82–0.4700.5100.4820.5060.5110.5290.5310.534الكونغو142
0.700.71....60–0.4860.5100.5220.5220.5260.530....جزر سليمان143
........0.4880.5030.5200.5220.52500......سان تومي وبرينسيبي144
0.331.341.24–0.4240.4630.4470.4720.4910.5110.5150.519100.88كينيا145
0.3120.3610.4330.4720.4880.5080.5110.515111.491.831.611.46بنغالديش146
101.290.892.031.74–0.3370.3830.4190.4850.4980.5120.5130.515باكستان146
2.972.56....0.3750.4060.4720.5020.5040.50810....أنغوال148
0.2810.3050.3820.4350.4640.4900.4940.498100.832.272.522.23ميانمار149
0.051.291.20–0.3730.4310.4290.4530.4590.4880.4920.495101.46الكاميرون150
1.241.02....30–0.4280.4670.4780.4840.4830.483....مدغشقر151
0.432.362.15..0.3530.3690.3950.4080.4660.4700.476151..جمهورية تنزانيا المتحدة152
........0.4340.4480.4620.4670.47111......نيجيريا153
21.320.971.501.25–2–0.3220.3680.4050.4410.4540.4700.4710.470السنغال154
300.481.611.040.92–0.3400.3570.4180.4410.4540.4640.4640.467موريتانيا155
0.4580.4620.466101.291.220.990.96..0.3240.3680.4150.429بابوا غينيا الجديدة156
0.2340.3410.4010.4290.4400.4580.4600.463203.851.621.351.21نيبال157
0.990.530.61–0.4220.4740.4290.4250.4310.4520.4560.461211.18ليسوتو158
210.671.110.600.62–0.3570.3820.4260.4360.4420.4520.4550.459توغو159
2.782.161.66..2–4–0.2860.3760.4280.4440.4660.4590.458..اليمن160
611.770.560.640.65–0.4500.4530.456..0.3350.3990.4220.437هايتي161
2.061.841.65..0.3060.3750.4080.4270.4500.4540.45600..أوغندا161
0.561.521.46–0.18–0.4050.3980.3760.3990.4110.4380.4430.44830زامبيا163
........0.4050.4190.4310.4420.44500......جيبوتي164
0.2790.3230.3600.3750.3830.4370.4400.439501.471.091.951.65غامبيا165
302.161.951.281.14–0.2530.3140.3800.4140.4200.4320.4340.436بنن166
1.743.053.072.73–0.2770.2330.3140.3770.4000.4250.4290.43420رواندا167
310.340.850.860.81–0.3480.3600.3920.4050.4120.4270.4260.432كوت ديفوار168
........1–7–0.4250.4250.4260.4280.429......جزر القمر169
0.2720.2950.3520.3630.3810.4130.4150.418110.831.781.611.44مالوي170
11.151.891.221.08–3–0.2690.3010.3640.3900.4010.4110.4190.414السودان171
0.040.46–1.26–0.3670.4270.3760.3520.3550.3740.3870.397011.53زمبابوي172
3.493.09....1–0.2750.3160.3500.3870.3920.3961....إثيوبيا173
1.882.04....0.3040.3010.3340.3670.3810.38830..0.298ليبريا174
0.414.543.91–0.2090.2460.2360.3220.3460.3680.3710.374001.63أفغانستان175
........40–0.3480.3550.3610.3640.364......غينيا - بيساو176
0.153.583.29–0.28–0.2550.2470.2440.3150.3310.3460.3480.35912سيراليون177
0.072.592.31–12.26–0.2170.2720.2700.2980.3230.3480.3520.3552بوروندي178
........1–2–0.3310.3420.3490.3520.355......غينيا178
0.591.591.50–10.94–0.2850.3120.2940.3080.3160.3440.3480.3522جمهورية أفريقيا الوسطى180
........1..0.3420.3460.351..........إريتريا181
11.502.862.452.04–2–0.1760.2040.2700.3120.3280.3440.3470.344مالي182
........0.3010.3140.3340.3400.34310......بوركينا فاسو183
1.471.32....20–0.2900.3170.3190.3360.3360.340....تشاد184
0.702.002.572.37–0.2170.2020.2470.2870.3010.3180.3220.32700موزامبيق185
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مالحظات
a تشير القيمة اإليجابية إلى تحّسن في الترتيب.

b  يعود التغير الكبير في الترتيب إلى تنقيح صندوق النقد 
الدولي لتقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في ليبيا 

في عام 2011.
c  شملت الحسابات أقل من نصف البلدان في المجموعة 

أو المنطقة.

تعاريف
دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط 

اإلنجازات في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: 
الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي 
الالئق.  وتتضمن المالحظة الفنية 1 تفاصيل عن كيفية 

http://hdr.undp.org/en/ :حساب هذا الدليل على العنوان
media/HDR_2012_AR_TechNotes.pdf

المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشرية: النمو 
السنوي البسيط لدليل التنمية البشرية خالل فترة زمنية 

محددة محسوباً كمعدل النمو المركب السنوي.

مصادر البيانات الرئيسية
األعمدة 1 إلى 8: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 

 ،UNDESA )2011( باالستناد إلى بيانات من

 ،Barro and Lee )2011(و
 ،UNESCO Institute for Statistics )2012(و

.IMF )2012(و ،World Bank )2012a(و
األعمدة 9 إلى 14: حسابات باالستناد إلى قيمة دليل التنمية 

البشرية لعام القياس.

دليل التنمية                                                                                                                                 
الب�رشية

الرتتيب ح�سب دليل 
التنمية الب�رشية

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

)بالن�سبة املئوية(التغرّيالقيمة

2012a2011–2012a1980/19901990/20002000/20102000/2012–198019902000200520072010201120122007الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

2.342.352.19–0.2860.2970.2340.2580.2800.2950.2990.304000.37جمهورية الكونغو الديمقراطية186
0.1790.1980.2340.2690.2780.2980.2970.304110.981.722.422.20النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
............................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............................جزر مارشال
............................موناكو
............................ناورو

............................سان مارينو
............................الصومال

............................جنوب السودان
............................توفالو

الترتيب حســب دليل التنمية البشرية
0.560.590.400.36——0.7730.8170.8670.8890.8960.9020.9040.905تنمية بشرية مرتفعة جداً

c0.656 c0.6950.7250.7380.7530.7550.758——0.810.580.800.72 0.605تنمية بشرية مرتفعة
c0.4810.5490.5890.6090.6310.6360.640——1.381.321.411.29 0.419تنمية بشرية متوسطة
1.050.951.821.62——0.3150.3500.3850.4240.4420.4610.4640.466تنمية بشرية منخفضة

المناطق
1.561.211.070.94——0.4430.5170.5830.6220.6330.6480.6500.652الدول العربية

c0.502 c0.5840.6260.6490.6730.6780.683——1.511.511.431.31 0.432شرق آسيا والمحيط الهادئ
c0.701 c0.7090.7430.7570.7660.7690.771——0.740.120.770.70 0.651أوروبا و آسيا الوسطى

0.830.930.740.67——0.5740.6230.6830.7080.7220.7360.7390.741أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
1.581.191.601.43——0.3570.4180.4700.5140.5310.5520.5550.558جنوب آسيا

0.580.441.471.34——0.3660.3870.4050.4320.4490.4680.4720.475جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
c0.327 c0.3670.4010.4210.4430.4460.449——1.221.151.911.70 0.290أقل البلدان نمواً

c0.571 c0.600 c0.6230.6580.6450.6470.648——0.750.500.730.65 0.530الــدول الجزرية الصغيرة النامية
c0.6000.6390.6660.6780.6900.6920.694——0.680.640.770.68 0.561العالم
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دليل                    
التنمية              

الب�رشية

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 عدم 

امل�ساواة

ن�سبة الدخل 
بال�رشيحة 

اخلم�سية

معامل    
جيني    

للدخل

القيمةالقيمة

الفارق 
الإجمايل 
)بالن�سبة 
املئوية(

التغرّي                      
يف                   

 aالقيمةالرتيب

الفارق  
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

الفارق  
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

الفارق  
)بالن�سبة 
املئوية(

2012201220122012201220122012b20122012b20122000 –2010c2000 –2010cالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
0.9550.8946.400.9283.70.9682.20.79712.83.925.8النرويج1
....0.9380.8647.900.9304.70.9651.70.71916.6أستراليا2
d8.440.8 130.8636.60.9415.30.68124.1–0.9370.82112.4الواليات المتحدة األمريكية3
....0.9210.8576.900.9164.30.8973.90.76612.3هولندا4
0.9200.8566.900.9154.00.9271.80.74114.54.328.3ألمانيا5
............0.9075.2......0.919نيوزيلندا6
0.9160.8507.200.9154.30.9333.20.72013.85.734.3آيرلندا7
0.9160.8596.230.9373.30.8783.80.77211.24.025.0السويد7
0.9130.8497.010.9424.10.8562.00.76014.35.533.7سويسرا9

............0.9653.5......0.912اليابان10
40.9135.00.8793.20.71817.15.532.6–0.9110.8328.7كندا11
....180.9154.30.70225.50.67918.4–0.9090.75816.5جمهورية كوريا12
............0.9622.9......0.906هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
....0.9060.8486.430.9453.00.8892.50.72713.2 آيسلندا13
....0.9010.8456.230.8874.40.8913.10.76411.0 الدانمرك15
80.9353.90.8407.90.62723.77.939.2–0.9000.79012.3 إسرائيل16
10.9034.40.8227.60.75611.94.933.0–0.8970.8258.0 بلجيكا17
0.8950.8376.630.9194.20.8382.50.76012.74.429.2 النمسا18
............0.9352.9......0.895 سنغافورة18
....20.9304.20.7889.40.73213.3–0.8930.8129.0 فرنسا20
0.8920.8396.060.9093.90.8592.40.75711.33.826.9 فنلندا21
0.8920.8405.870.8984.10.9053.30.7299.94.831.2 سلوفينيا21
10.9304.10.8235.50.65919.76.034.7–0.8850.79610.1 إسبانيا23
......................0.883 ليختنشتاين24
40.9373.90.74013.10.67318.16.536.0–0.8810.77611.9 إيطاليا25
0.8750.8137.240.9133.50.7296.30.80711.64.630.8 لكسمبرغ26
....0.8750.8028.320.9034.80.8062.60.70916.9 المملكة المتحدة26
....0.8730.8265.490.8743.90.9041.30.71210.7 الجمهورية التشيكية28
30.8994.80.75911.30.64418.16.234.3–0.8600.76011.5 اليونان29
............0.8625.8......0.855 بروني دار السالم30
....40.9014.10.67216.30.69813.6–0.8480.75111.5 قبرص31
....0.8470.7788.230.8935.10.7715.50.68313.6 مالطة32
......................0.846 أندورا33
0.8460.7709.020.8136.00.8942.60.62717.76.436.0 أستونيا33
0.8400.7886.360.8255.70.8561.50.69211.33.626.0 سلوفاكيا35
13.341.1........0.8547.2......0.834 قطر 36
0.8310.7697.430.8105.70.8544.10.65812.24.831.2 هنغاريا37
............0.8149.2......0.825 بربادوس38
0.8210.7409.900.8345.80.7676.30.63417.15.534.1 بولندا39
100.8716.60.68913.70.48834.113.552.1–0.8190.66419.0 شيلي40
10.7677.20.8305.00.60520.16.737.6–0.8180.72711.0ليتوانيا41
............0.8366.3......0.818اإلمارات العربية المتحدة41
....0.8160.72910.810.8934.90.7005.60.61920.8البرتغال43
10.7847.10.8373.60.58320.96.636.6–0.8140.72610.9 التفيا44
80.7969.70.71612.10.48734.411.344.5–0.8110.65319.5األرجنتين45
18.865.8..................0.806 سيشيل46
30.8455.50.70310.40.53727.85.233.7–0.8050.68315.1كرواتيا47

تنمية بشــرية مرتفعة 
............0.8156.2......0.796البحرين48
............0.78310.9......0.794جزر البهاما49
0.7930.7278.330.7377.40.8195.40.63612.14.027.2بيالروس50
40.8159.30.68210.80.52127.910.345.3–0.7920.66216.4أوروغواي51
0.7910.7337.480.8036.80.8172.50.60012.64.630.0الجبل األسود52
......................0.791باالو52
............0.8036.7......0.790الكويت54
0.64711.97.340.1....0.68910.8......0.788االتحاد الروسي55
0.7860.68712.620.7709.60.7795.00.54022.24.630.0رومانيا56
0.7820.7049.950.7767.80.7606.10.59215.44.328.2بلغاريا57
............0.75411.5......0.782المملكة العربية السعودية57
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دليل                    
التنمية              

الب�رشية

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 عدم 

امل�ساواة

ن�سبة الدخل 
بال�رشيحة 

اخلم�سية

معامل    
جيني    

للدخل

القيمةالقيمة

الفارق 
الإجمايل 
)بالن�سبة 
املئوية(

التغرّي                      
يف                   

 aالقيمةالرتيب

الفارق  
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

الفارق  
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

الفارق  
)بالن�سبة 
املئوية(

2012201220122012201220122012b20122012b20122000 –2010c2000 –2010cالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

............0.8825.4......0.780كوبا59
150.77612.40.60917.80.43140.517.151.9–0.7800.58824.6بنما59
120.80110.90.56421.90.46335.611.348.3–0.7750.59323.4المكسيك61
100.8627.80.60115.70.43037.914.550.7–0.7730.60621.5كوستاريكا62
............0.7989.6......0.770غرينادا63
............0.7829.7......0.769ليبيا64
11.346.2........0.7996.7......0.769ماليزيا64
0.7690.6969.580.7888.30.7099.90.60310.34.227.8صربيا64
......................0.760أنتيغوا وبربودا67
....30.66016.60.6526.60.62121.9–0.7600.64415.3ترينيداد وتوباغو67
0.7540.65213.630.62416.20.7816.90.56717.34.229.0كازاخستان69
0.7490.64513.900.79711.20.64011.90.52618.35.334.5ألبانيا70
170.75412.20.57118.10.38544.911.544.8–0.7480.54926.6فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
......................0.745دومينيكا72
20.72015.10.8143.30.42825.98.941.3–0.7450.63115.3جورجيا72
....90.71813.50.53124.10.49830.0–0.7450.57522.8لبنان72
......................0.745سانت كيتس ونيفس72
7.038.3........0.70316.1......0.742إيران - الجمهورية اإلسالمية76
100.72714.80.53824.60.45232.513.548.1–0.7410.56124.3بيرو77
0.7400.63114.720.7849.40.61212.30.52421.89.543.2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
0.7400.6729.2130.68710.50.8086.10.54810.93.826.4أوكرانيا78
....0.7370.63913.350.7609.80.57013.50.60216.6موريشيوس80
0.7350.65011.5110.7949.60.6685.20.51819.26.536.2البوسنة والهرسك81
0.7340.65011.4110.63620.60.6978.30.6204.55.333.7أذربيجان82
............0.71014.0......0.733سانت فنسنت وجزر غرينادين83
............0.7777.2......0.731ُعمان84
120.72514.40.50325.30.41139.720.654.7–0.7300.53127.2البرازيل85
0.7300.59119.120.71015.30.66910.60.43430.19.645.5جامايكا85
0.7290.64910.9130.72814.90.7353.70.51013.94.530.9أرمينيا87
............0.77310.4......0.725سانت لوسيا88
80.75414.10.52922.10.39038.812.549.3–0.7240.53725.8إكوادور89
10.74312.80.44227.40.53426.57.939.0–0.7220.56022.5تركيا90
110.73213.70.52321.50.36644.520.155.9–0.7190.51927.8كولومبيا91
0.7150.60715.1110.7869.40.61814.60.46120.86.940.3سري النكا92
............0.71714.5......0.713الجزائر93
8.141.4........0.75212.6......0.712تونس94

تنمية بشرية متوسطة
............0.71213.8......0.710تونغا95
............0.77712.2......0.702بليز96
150.70816.00.45826.80.41037.611.347.2–0.7020.51027.3الجمهورية الدومينيكية96
8.042.8........0.67613.0......0.702فيجي96
............0.71813.4......0.702ساموا96

0.7000.56819.050.73213.10.54122.40.46221.15.735.4األردن100
0.6990.54322.400.73113.50.48123.20.45529.59.642.5الصين101
............0.52126.7......0.698تركمانستان102
0.6900.54321.300.76810.10.49118.00.42434.07.140.0تايلند103
80.8347.30.33541.20.48923.26.837.4–0.6880.51525.2ملديف104
....20.68015.00.50420.10.42632.8–0.6840.52623.0سورينام105
0.6830.55019.560.48927.80.6117.30.55622.17.841.5غابون106
110.69915.20.42932.40.41531.114.348.3–0.6800.49926.6السلفادور107
120.55325.10.53727.60.29447.427.856.3–0.6750.44434.2بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
0.6750.56815.9130.62318.80.6618.90.44419.76.236.5منغوليا108
5.835.5........0.72513.1......0.670دولة فلسطين110
0.37433.417.352.4....0.68117.8......0.669باراغواي111
70.72413.90.34740.90.50514.24.430.8–0.6620.50324.1مصر112
0.6600.58411.6180.69311.20.6706.10.42917.05.333.0جمهورية مولدوفا113
0.6540.52419.940.65415.20.58713.50.37530.08.343.0الفلبين114
0.6540.55115.8130.57824.30.7061.40.40920.16.236.7أوزبكستان114
0.6480.51520.430.79310.00.37231.50.46418.35.735.8الجمهورية العربية السورية116
40.261.1........0.62519.2......0.645ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
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القيمةالقيمة

الفارق 
الإجمايل 
)بالن�سبة 
املئوية(
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 aالقيمةالرتيب

الفارق  
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

الفارق  
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

الفارق  
)بالن�سبة 
املئوية(

2012201220122012201220122012b20122012b20122000 –2010c2000 –2010cالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

....0.6360.51419.120.61821.70.55910.50.39324.4غيانا118
............0.39424.3......0.634بوتسوانا119
30.69417.40.41328.20.33535.829.757.0–0.6320.45827.5هندوراس120
0.6290.51418.330.65216.80.45920.40.45317.75.134.0إندونيسيا121
......................0.629كيريباس121
25.363.1....0.37628.40.55820.8......0.629جنوب أفريقيا121
............0.68115.6......0.626فانواتو124
0.6220.51617.180.60619.80.6746.50.33624.16.436.2قيرغيزستان125
0.6220.50718.420.54827.20.62312.20.38315.04.730.8طاجيكستان125
0.6170.53114.0140.75513.40.44717.10.44411.45.935.6فييت نام127
160.52821.10.40227.80.19168.321.863.9–0.6080.34443.5ناميبيا128
0.5990.43427.510.73513.90.35133.30.31733.67.640.5نيكاراغوا129
0.5910.41529.700.68616.70.24345.80.43023.07.340.9المغرب130
4.630.9....0.62220.30.33433.0......0.590العراق131
12.350.5........0.74612.7......0.586الرأس األخضر132
30.65918.60.28036.10.31842.519.655.9–0.5810.38933.1غواتيماال133
30.47130.20.25147.60.48517.84.631.9–0.5760.38633.0تيمور - ليشتي134
30.50827.50.35240.90.30327.29.342.8–0.5580.37932.2غانا135
............0.27045.4......0.554غينيا اإلستوائية136
0.5540.39229.310.52527.10.26442.40.43415.84.933.4الهند136
0.5430.40225.930.48828.80.37228.30.35820.36.137.9كمبوديا138
0.5430.40924.740.58921.70.31131.20.37420.65.936.7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
0.5380.43020.080.56824.10.31212.20.45023.16.838.1بوتان140
30.29635.00.40929.80.34340.914.051.5–0.5360.34635.4سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
0.5340.36831.110.37437.00.38425.40.34830.310.747.3الكونغو142
............0.60220.7......0.530جزر سليمان143
0.5250.35831.710.50328.80.37920.00.24144.210.850.8سان تومي وبرينسيبي144
20.39034.10.40530.70.25936.011.047.7–0.5190.34433.6كينيا145
0.5150.37427.450.59523.20.25239.40.35017.74.732.1بنغالديش146
0.5150.35630.920.48732.30.21745.20.42611.04.230.0باكستان146
120.26746.10.30334.60.28650.030.958.6–0.5080.28543.9أنغوال148
............0.53725.3......0.498ميانمار149
10.28843.00.34635.30.36119.96.938.9–0.4950.33033.4الكاميرون150
0.4830.33530.710.54925.60.34230.10.19936.19.344.1مدغشقر151
0.4760.34627.350.41432.40.32628.30.30720.96.637.6جمهورية تنزانيا المتحدة152
130.28643.80.25045.20.29534.512.248.8–0.4710.27641.4نيجيريا153
0.4700.31533.020.43230.70.22344.60.32521.67.439.2السنغال154
0.4670.30634.410.39136.20.21242.10.34623.87.840.5موريتانيا155
............0.50825.2......0.466بابوا غينيا الجديدة156
0.4630.30434.200.62219.50.20243.60.22537.45.032.8نيبال157
10.29734.30.37924.30.22947.019.052.5–0.4610.29635.9ليسوتو158
0.4590.30533.530.37137.20.29141.50.26320.05.634.4توغو159
0.4580.31032.360.54125.10.15649.80.35317.66.337.7اليمن160
70.46130.90.24140.70.18247.926.659.2–0.4560.27340.2هايتي161
0.4560.30333.630.33139.10.32732.20.25729.18.744.3 أوغندا161
e16.654.6 20.26941.90.38323.80.22142.6–0.4480.28336.7زامبيا163
0.4450.28536.010.38036.90.16647.00.36521.77.740.0جيبوتي164
11.047.3........0.40433.9......0.439غامبيا165
10.34340.30.21342.00.30123.66.638.6–0.4360.28035.8بنن166
0.4340.28733.960.33041.30.28529.40.25130.212.753.1رواندا167
30.35237.80.19743.20.26834.48.541.5–0.4320.26538.6كوت ديفوار168
26.764.3....0.44032.60.18947.4......0.429جزر القمر169
0.4180.28731.470.32939.90.30930.20.23223.16.639.0مالوي170
6.235.3........0.44033.0......0.414السودان171
....0.3970.28428.550.35730.60.46917.80.13735.8زمبابوي172
0.3960.26931.910.40435.40.17938.30.27120.84.329.8إثيوبيا173
0.3880.25135.300.36737.60.23046.40.18819.07.038.2ليبريا174
4.027.8....0.22550.90.20539.3......0.374أفغانستان175
30.22450.10.18540.30.23432.55.935.5–0.3640.21341.4غينيا - بيساو176
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دليل                    
التنمية              

الب�رشية

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 عدم 

امل�ساواة

ن�سبة الدخل 
بال�رشيحة 

اخلم�سية

معامل    
جيني    

للدخل

القيمةالقيمة

الفارق 
الإجمايل 
)بالن�سبة 
املئوية(

التغرّي                      
يف                   

 aالقيمةالرتيب

الفارق  
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

الفارق  
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

الفارق  
)بالن�سبة 
املئوية(

2012201220122012201220122012b20122012b20122000 –2010c2000 –2010cالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

30.24245.30.17147.40.22231.08.142.5–0.3590.21041.6سيراليون177
4.833.3........0.26445.6......0.355بوروندي178
0.3550.21738.800.31142.70.14542.00.22831.17.339.4غينيا178
20.24746.00.17645.90.21028.118.056.3–0.3520.20940.5جمهورية أفريقيا الوسطى180
............0.48526.6......0.351إريتريا181
5.233.0....0.26946.30.16236.9......0.344مالي182
0.3430.22634.240.32941.70.12536.20.28123.47.039.8بوركينا فاسو183
10.22652.00.12643.40.29521.07.439.8–0.3400.20340.1تشاد184
f9.845.7 0.3270.22032.750.28640.80.18218.20.20537.0موزامبيق185
10.22650.00.24931.20.10836.89.344.4–0.3040.18339.9جمهورية الكونغو الديمقراطية186
0.3040.20034.200.31742.60.10739.50.23617.95.334.6النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
........................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

........................جزر مارشال
........................موناكو
........................ناورو

........................سان مارينو
........................الصومال

45.5......................جنوب السودان
........................توفالو

الترتيب حســب دليل التنمية البشرية
——0.8975.20.8516.80.68819.8—0.9050.80710.8تنمية بشرية مرتفعة جداً

——0.73612.40.59219.90.50028.6—0.7580.60220.6تنمية بشرية مرتفعة
——0.63319.30.39530.20.45622.7—0.6400.48524.2تنمية بشرية متوسطة
——0.39535.70.24638.70.30725.6 —0.4660.31033.5تنمية بشرية منخفضة

المناطق
——0.66916.70.32039.60.53817.5—0.6520.48625.4الدول العربية

——0.71114.20.48021.90.45527.2—0.6830.53721.3شرق آسيا والمحيط الهادئ
——0.71611.70.71310.50.59416.3—0.7710.67212.9أوروبا وآسيا الوسطى

——0.74413.40.53223.00.42138.5—0.7410.55025.7أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
——0.53127.00.26742.00.43615.9—0.5580.39529.1جنوب آسيا

——0.33539.00.28535.30.30830.4—0.4750.30935.0جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
——0.40634.60.24036.20.28726.1—0.4490.30332.5أقل البلدان نمواً

——0.63319.20.41230.10.37037.2—0.6480.45929.2الــدول الجزرية الصغيرة النامية
——0.63819.00.45327.00.52223.5—0.6940.53223.3العالم

مالحظات
a    باالستناد الى البلدان التي شملها حساب دليل التنمية 

البشرية معدالً بعامل عدم المساواة. 
b    قائمة المسوح المستخدمة  لتقدير عوامل عدم المساواة 

http://hdr.undp.org متاحة على الموقع
c    تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة المحدّدة.

d    باالستناد إلى مسح السكان الحالي 2010 )من قاعدة 
بيانات دراسة لكسمبرغ للدخل(. في تقرير التنمية 
البشرية لعام 2011، استندت عوامل عدم المساواة 

إلى مسح المجتمعات األمريكية لعام 2005 )من قاعدة 
البيانات الدولية لتوزيع الدخل في البنك الدولي(.وقد 

بدا بعض التفاوت بين المصدرين.

تعاريف
دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط 

البشرية  للتنمية  أبعاد أساسية  اإلنجازات في ثالثة 
والمستوى  والمعرفة،  المديدة والصحية،  الحياة  هي: 

تفاصيل   1 الفنية  المالحظة  الالئق.  وتتضمن  المعيشي 
عن كيفية حساب هذا الدليل على العنوان:

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2012_AR_ 
TechNotes.pdf

دليل التنمية البشرية معّدالً بعامل عدم المساواة: قيمة 
دليل التنمية البشرية معّدلة بعامل عدم المساواة في األبعاد 
الثالثة األساسية للتنمية البشرية. وتتضمن المالحظة الفنية 

2 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل على العنوان: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2012_AR_

 TechNotes.pdf

الفارق اإلجمالي: الفارق في التنمية البشرية المحتملة 
بسبب عدم المساواة، وتحسب قيمته على أساس الفارق 
بالنسبة المئوية بين دليل التنمية البشرية ودليل التنمية 

البشرية معدالً بعامل عدم المساواة.
دليل متوسط العمر المتوقع عند الوالدة معّدالً بعامل عدم 
المساواة: قيمة دليل متوسط العمر المتوقع معّدلة بعامل 

عدم المساواة في توزيع مدة الحياة المتوقعة باالستناد إلى 
البيانات المستمدة من جداول الوفيات الواردة في مصادر 

البيانات الرئيسية.  
دليل التعليم معدالً بعامل عدم المساواة: قيمة دليل 

التعليم معّدلة بعامل عدم المساواة في توزيع سنوات 
المستمدة من مسوح  البيانات  إلى  الدراسة باالستناد 

الرئيسية. البيانات  الواردة في مصادر  المعيشية  األسر 
دليل الدخل معّدالً بعامل عدم المساواة: قيمة دليل الدخل 

معّدلة بعامل عدم المساواة في توزيع الدخل باالستناد إلى 
البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية الواردة في 

مصادر البيانات الرئيسية.
نسبة الدخل بالشريحة الخمسية: نسبة متوسط دخل 20 
في المائة من الشريحة األغنى من السكان إلى متوسط 

دخل 20 في المائة من الشريحة األفقر من السكان.
معامل جيني للدخل: قياس الفارق في توزيع الدخل )أو 
االستهالك( بين األفراد واألسر المعيشية في بلد معين 

نسبًة إلى التوزيع المتساوي التام. والنقطة صفر تشير إلى 
المساواة التامة، والنقطة 100 إلى انعدام المساواة.

مصادر البيانات الرئيسية
العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 

 Barro and )2011(و ،UNDESA )2011( إلى بيانات من
 ،UNESCO Institute for Statistics )2012(و ،Lee

.IMF )2012(و ،World Bank )2012a(و
العمود 2: على أساس المتوّسط الهندسي للبيانات الواردة 

في األعمدة 5 و7 و9.
العمود 3: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 

العمودين 1 و2.
العمود 4: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
العمود 2 وترتيب البلدان حسب دليل التنمية البشرية 

معدالً بعامل عدم المساواة.

العمود 5: حسابات باالستناد إلى جداول الوفيات الموجزة 
.UNDESA )2011( من

العمود 6: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
العمود 5 والدليل غير المعّدل لمتوّسط العمر المتوقع.

العمودان 7 و9: حسابات باالستناد إلى بيانات من
 ،Eurostate )2012(و ،LIS )2012(

و)World Bank )2012b، والمسوح المتعددة المؤشرات 
للمجموعات الصادرة عن اليونيسف )2002-2012( وشركة 

.ICF Macro )2012(

العمود 8: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
العمود 7 والدليل غير المعّدل للتعليم.

العمود 10: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
العمود 9 والدليل غير المعّدل للدخل.

.World Bank )2012a( :12العمودان 11 و
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دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

ن�سبة               
 aوفيات االأمهات

معدل                        
 bخ�سوبة املراهقات

املقاعد يف املجال�ص      
 cالنيابية

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

معدل امل�ساركة  يف 
القوى العاملة 

القيمةالرتيب

)عدد وفيات الأمهات 
لكل 100,000 

ولدة حية(
)عدد الولدات لكل 1,000 امراأة 

من الفئة العمرية 15-19(
)بالن�سبة املئوية   

للن�ساء(

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

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 15 �سنة وما فوق(

الذكورالإناثالذكورالإناث

2012201220102012d20122006-2010e2006-2010e20112011الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
50.06577.439.695.694.761.770.1 النرويج1
170.115712.529.292.292.258.872.3 أستراليا2
f94.794.357.570.1 420.2562127.417.0 الواليات المتحدة األمريكية3
10.04564.337.887.590.458.371.3 هولندا4
60.07576.832.496.296.953.066.5 ألمانيا5
310.1641518.632.282.884.761.674.1 نيوزيلندا6
190.12168.819.074.873.052.668.5 آيرلندا7
20.05546.544.784.485.559.468.1 السويد7
30.05783.926.895.196.660.675.0 سويسرا9

g82.3 g49.471.7 210.13156.013.480.0 اليابان10
180.1191211.328.0100.0100.061.971.4  كندا11
g91.7 g49.271.4 270.153165.815.779.4 جمهورية كوريا12
68.776.451.068.1..4.2...... هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
100.089511.639.791.091.670.878.4 آيسلندا13
30.057125.139.199.399.459.869.1 الدانمرك15
250.144714.020.082.785.552.562.4 إسرائيل16
120.098811.238.976.482.747.760.6 بلجيكا17
140.10249.728.7100.0100.053.967.6 النمسا18
130.10136.723.571.378.956.576.6 سنغافورة18
90.08386.025.175.981.351.161.9 فرنسا20
60.07559.342.5100.0100.055.964.2 فنلندا21
80.080124.523.194.297.153.165.1 سلوفينيا21
150.103610.734.963.369.751.667.4 إسبانيا23
........6.024.0...... ليختنشتاين24
110.09444.020.768.078.137.959.6 إيطاليا25
260.149208.425.077.178.749.265.2 لكسمبرغ26
340.2051229.722.199.699.855.668.5 المملكة المتحدة26
200.12259.221.099.899.849.668.2 الجمهورية التشيكية28
230.13639.621.057.766.644.865.0 اليونان29
g61.2 g55.576.5 66.6..2422.7.... بروني دار السالم30
220.134105.510.771.078.157.271.5 قبرص31
390.236811.88.758.067.335.267.4 مالطة32
....7.350.049.549.3...... أندورا33
g94.6 g56.768.2 290.158217.219.894.4 أستونيا33
320.171616.717.398.699.151.268.1 سلوفاكيا35
h70.162.151.895.2 1170.546715.50.1 قطر 36
g96.7 g43.858.4 420.2562113.68.893.2 هنغاريا37
g87.6 g64.876.2 610.3435140.819.689.5 بربادوس38
240.140512.221.876.983.548.264.3 بولندا39
660.3602556.013.972.175.947.174.2 شيلي40
280.157816.119.187.993.154.163.9 ليتوانيا41
g61.3 g43.592.3 400.2411223.417.573.1اإلمارات العربية المتحدة41
160.114812.528.740.940.256.568.0البرتغال43
360.2163412.823.098.698.255.267.2 التفيا44
g54.9 g47.374.9 710.3807754.237.757.0األرجنتين45
....47.643.866.966.6......سيشيل46
g72.3 g46.059.7 330.1791712.823.857.4كرواتيا47

تنمية بشــرية مرتفعة 
g80.4 g39.487.3 450.2582014.818.874.4البحرين48
530.3164728.316.791.287.669.379.3جزر البهاما49
50.262.6....420.529.7....بيالروس50
690.3672959.012.350.648.855.676.5أوروغواي51
....814.812.397.598.8....الجبل األسود52
........12.76.9......باالو52
470.2741414.46.353.746.643.482.3الكويت54
g96.2 g56.371.0 510.3123423.211.193.5االتحاد الروسي55
550.3272728.89.783.490.548.664.9رومانيا56
380.2191136.220.890.994.448.660.3بلغاريا57
h50.3 g57.9 g17.774.1 1450.6822422.10.1المملكة العربية السعودية57
g80.4 g43.369.9 630.3567343.945.273.9كوبا59
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دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

ن�سبة               
 aوفيات االأمهات

معدل                        
 bخ�سوبة املراهقات

املقاعد يف املجال�ص      
 cالنيابية

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

معدل امل�ساركة  يف 
القوى العاملة 

القيمةالرتيب

)عدد وفيات الأمهات 
لكل 100,000 

ولدة حية(
)عدد الولدات لكل 1,000 امراأة 

من الفئة العمرية 15-19(
)بالن�سبة املئوية   

للن�ساء(

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

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 15 �سنة وما فوق(

الذكورالإناثالذكورالإناث

2012201220102012d20122006-2010e2006-2010e20112011الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

g60.7 g49.682.5 1080.5039275.98.563.5بنما59
720.3825065.536.051.257.044.380.5المكسيك61
g52.8 g46.478.9 620.3464061.938.654.4كوستاريكا62
........2435.417.9....غرينادا63
g44.0 g30.176.8 360.216582.616.555.6ليبيا64
g72.8 g43.876.9 420.256299.813.266.0ماليزيا64
....1219.232.480.190.7....صربيا64
........49.119.4......أنتيغوا وبربودا67
500.3114631.627.459.459.254.978.3ترينيداد وتوباغو67
510.3125125.518.299.399.466.677.2كازاخستان69
410.2512714.915.778.885.049.671.3ألبانيا70
930.4669287.317.055.149.852.180.2فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
....18.912.529.723.2......دومينيكا72
810.4386739.56.689.792.755.874.2جورجيا72
780.4332515.43.153.055.422.670.8لبنان72
........33.26.7......سانت كيتس ونيفس72
1070.4962125.03.162.169.116.472.5إيران - الجمهورية اإلسالمية76
730.3876748.721.547.359.167.884.7بيرو77
300.1621017.830.972.085.342.968.9جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
g96.1 g53.366.6 570.3383226.18.091.5أوكرانيا78
g52.9 g44.175.5 700.3776031.818.845.2موريشيوس80
35.258.6....813.419.3....البوسنة والهرسك81
540.3234331.416.090.095.761.668.5أذربيجان82
55.778.4....4854.117.4....سانت فنسنت وجزر غرينادين83
590.340329.39.647.257.128.381.6ُعمان84
850.4475676.09.650.548.559.680.9البرازيل85
g71.1 g56.071.8 870.45811069.715.574.0جامايكا85
g94.8 g49.470.2 590.3403033.210.794.1أرمينيا87
64.277.3....3555.917.2....سانت لوسيا88
830.44211080.632.336.636.654.382.7إكوادور89
680.3662030.514.226.742.428.171.4تركيا90
880.4599268.113.643.842.455.879.7كولومبيا91
750.4023522.15.872.675.534.776.3سري النكا92
740.391976.125.620.927.315.071.9الجزائر93
460.261564.426.729.944.425.570.0تونس94

تنمية بشرية متوسطة
i71.6 g76.7 g53.675.0 900.46211018.03.6تونغا95
g32.8 g48.381.8 790.4355370.813.335.2بليز96
1090.508150103.619.143.341.751.078.6الجمهورية الدومينيكية96
57.558.139.379.5..2642.8....فيجي96
25.54.164.360.042.877.8......ساموا96

990.4826323.711.168.977.715.665.9األردن100
g70.4 g67.780.1 350.213379.121.354.8الصين101
46.476.0....6716.916.8....تركمانستان102
660.3604837.015.729.035.663.880.0تايلند103
640.3576010.26.520.730.155.776.8ملديف104
940.46713034.911.840.547.140.568.7سورينام105
g34.7 g56.365.0 1050.49223081.016.753.8غابون106
820.4418176.226.234.840.847.478.6السلفادور107
970.47419074.730.139.849.764.180.9بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
g81.8 g54.365.5 560.3286318.712.783.0منغوليا108
48.056.215.166.3..6448.3....دولة فلسطين110
950.4729966.713.635.039.057.986.3باراغواي111
g59.3 g23.774.3 1260.5906640.62.243.4مصر112
490.3034129.119.891.695.338.445.1جمهورية مولدوفا113
g63.7 g49.779.4 770.4189946.522.165.9الفلبين114
47.774.7....2812.819.2....أوزبكستان114
1180.5517036.512.027.438.213.171.6الجمهورية العربية السورية116
........10018.50.1....ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
g48.8 g41.879.1 1040.49028053.931.361.5غيانا118
g77.5 g71.781.6 1020.48516043.87.973.6بوتسوانا119
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دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

ن�سبة               
 aوفيات االأمهات

معدل                        
 bخ�سوبة املراهقات

املقاعد يف املجال�ص      
 cالنيابية

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

معدل امل�ساركة  يف 
القوى العاملة 

القيمةالرتيب

)عدد وفيات الأمهات 
لكل 100,000 

ولدة حية(
)عدد الولدات لكل 1,000 امراأة 

من الفئة العمرية 15-19(
)بالن�سبة املئوية   

للن�ساء(

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

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 15 �سنة وما فوق(

الذكورالإناثالذكورالإناث

2012201220102012d20122006-2010e2006-2010e20112011الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

1000.48310085.919.520.718.842.382.8هندوراس120
1060.49422042.318.236.246.851.284.2إندونيسيا121
........16.48.7......كيريباس121
j68.972.244.060.8 900.46230050.441.1جنوب أفريقيا121
61.379.7....11050.61.9....فانواتو124
g81.2 g55.578.6 640.3577133.023.381.0قيرغيزستان125
g85.8 g57.475.1 570.3386525.717.593.2طاجيكستان125
g28.0 g73.281.2 480.2995922.724.424.7فييت نام127
g34.0 g58.669.9 860.45520054.425.033.0ناميبيا128
g44.7 g46.780.0 890.46195104.940.230.8نيكاراغوا129
g36.3 g26.274.7 840.44410010.811.020.1المغرب130
g42.7 g14.569.3 1200.5576385.925.222.0العراق131
50.883.3....7969.220.8....الرأس األخضر132
1140.539120102.413.312.617.449.088.3غواتيماال133
38.474.1....30052.338.5....تيمور - ليشتي134
g61.8 g66.971.8 1210.56535062.48.345.7غانا135
80.692.3....240114.610.0....غينيا اإلستوائية136
g50.4 g29.080.7 1320.61020074.710.926.6الهند136
960.47325032.918.111.620.679.286.7كمبوديا138
g36.8 g76.579.5 1000.48347030.125.022.9جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
920.46418044.913.934.034.565.876.5بوتان140
g46.1 g43.670.8 1120.52532067.921.949.9سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
g48.7 g68.472.9 1320.610560112.69.643.8الكونغو142
53.279.9......9364.6....جزر سليمان143
43.776.6....7055.418.2....سان تومي وبرينسيبي144
1300.60836098.19.825.352.361.571.8كينيا145
g39.3 g57.284.3 1110.51824068.219.730.8بنغالديش146
1230.56726028.121.118.343.122.783.3باكستان146
k....62.977.1 450148.138.2....أنغوال148
g17.6 g75.082.1 800.43720012.04.618.0ميانمار149
g34.9 g64.277.4 1370.628690115.113.921.1الكاميرون150
83.488.7....240122.715.9....مدغشقر151
g9.2 g88.290.3 1190.556460128.736.05.6جمهورية تنزانيا المتحدة152
47.963.3....630111.36.7....نيجيريا153
1150.54037089.741.64.611.066.188.4السنغال154
g20.8 g28.779.2 1390.64351071.319.28.0موريتانيا155
g14.1 g70.674.1 1340.61723062.02.76.8بابوا غينيا الجديدة156
g39.9 g80.487.6 1020.48517086.233.217.9نيبال157
1130.53462060.826.121.919.858.973.4ليسوتو158
g45.1 g80.481.4 1220.56630054.311.115.3توغو159
g24.4 g25.272.0 1480.74720066.10.77.6اليمن160
g36.3 g60.170.6 1270.59235041.34.022.5هايتي161
1100.517310126.435.023.023.976.079.5أوغندا161
1360.623440138.511.525.744.273.285.6زامبيا163
36.067.2....20019.513.8....جيبوتي164
g31.4 g72.483.1 1280.59436066.97.516.9غامبيا165
g25.6 g67.478.2 1350.61835097.08.411.2بنن166
g8.0 g86.485.4 760.41434035.551.97.4رواندا167
g29.9 g51.881.2 1380.632400105.711.013.7كوت ديفوار168
35.180.4....28051.13.0....جزر القمر169
g20.4 g84.881.3 1240.573460105.622.310.4مالوي170
g18.2 g30.976.5 1290.60473053.024.112.8السودان171
g62.0 g83.089.5 1160.54457053.417.948.8زمبابوي172
78.489.8....35048.325.5....إثيوبيا173
g39.2 g57.964.4 1430.658770123.011.715.7ليبريا174
g34.0 g15.780.3 1470.71246099.627.65.8أفغانستان175
68.078.2....79096.210.0....غينيا - بيساو176
g20.4 g66.369.1 1390.643890104.212.99.5سيراليون177
g9.2 g83.782.1 980.47680020.934.95.2بوروندي178
l....65.478.3 ..610133.7....غينيا178
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مالحظات
a  حسبت البيانات بشكل يسمح بالمقارنة بين البلدان، لذا 

قد تختلف عن اإلحصاءات الرسمية لكل بلد التي قد 
ُتحسب بطرق أخرى دقيقة. وجرى تقريب البيانات وفقاً 

لما يلي: األرقام دون 100 ال تقريب؛ األرقام بين 100 
و999 تقريب ألقرب 10؛ األرقام فوق 1,000 تقريب 

ألقرب 100.
b  باالستناد إلى متغّير الخصوبة المتوّسطة.

c  حسبت حّصة المقاعد في المجلس النيابي في البلدان 
التي تعتمد نظاماً تشريعياً من مجلسين، باالستناد إلى 

عدد المقاعد في كال المجلسين.
d  البيانات هي المتوسطات السنوية للقيم المتوقعة للفترة 

الزمنية الممتدة بين عامي 2010 و2015.
e تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة المحددة.

f  أساس الحساب هو األعضاء الذين يصّوتون في مجلس 
النواب فقط.

g  تقديرات )Barro and Lee )2011 لعام 2010.

h   استخدمت قيمة 0.1 في المائة لحساب دليل الفوارق 
بين الجنسين.

i    لم تنتخب أي امرأة في عام 2010، غير أن امرأة واحدة 
عّينت في مجلس الوزراء.

j    ال يشمل العدد المندوبين المتناوبين المعّينين عند الحاجة 
والبالغ عددهم 36 مندوًبا.

k  تعود التقديرات إلى ما قبل انتخابات 31 آب/أغسطس 
.2012

l   حّل البرلمان عقب االنقالب الذي وقع في كانون األول/
ديسمبر 2008.

تعاريف
دليل الفوارق بين الجنسين: دليل مركب يقيس الفارق في 
اإلنجازات بين المرأة والرجل في ثالثة أبعاد هي: الصحة 

اإلنجابية، والتمكين، وسوق العمل. وتتضمن المالحظة 
الفنية 3 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل على العنوان: 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2012_AR_
TechNotes.pdf

نسبة وفيات األمهات: عدد وفيات األمهات لكل 100,000 
والدة حية في سنة معّينة.

معّدل خصوبة المراهقات: عدد الوالدات لكل 1,000 امرأة 
من الفئة العمرية 15-19 سنة.

المقاعد في المجالس النيابية: نسبة المقاعد التي تشغلها 
النساء من مجموع المقاعد في المجلس النيابي أو المجلس 

التشريعي الواحد، والمجلس األعلى أو مجلس الشيوخ.
السكان من ذوي التحصيل العلمي الثانوي على األقل: 

نسبة السكان من الفئة العمرية 25 سنة وما فوق الذين 
بلغوا المستوى العلمي الثانوي على األقل.

معّدل المشاركة في القوى العاملة: نسبة السكان 
المنخرطين في سوق العمل، من عاملين أو باحثين عن 

عمل، من مجموع السكان في سن العمل.

مصادر البيانات الرئيسية
العمودان 1 و2: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
 ،WHO and others )2012( باالستناد إلى بيانات من

 ،IPU )2012(و ،UNDESA )2011(و
 ،Barro and Lee )2010(و

،UNESCO Institute for Statistics )2012(و
.ILO )2012(و

.WHO and others )2012( :3 العمود
.UNDESA )2011( :4 العمود

.IPU )2012( :5 العمود
 UNESCO Institute for Statistics :7العمودان 6 و

.)2012( 

.ILO )2012( :9العمودان 8 و

دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

ن�سبة               
 aوفيات االأمهات

معدل                        
 bخ�سوبة املراهقات

املقاعد يف املجال�ص      
 cالنيابية

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

معدل امل�ساركة  يف 
القوى العاملة 

القيمةالرتيب

)عدد وفيات الأمهات 
لكل 100,000 

ولدة حية(
)عدد الولدات لكل 1,000 امراأة 

من الفئة العمرية 15-19(
)بالن�سبة املئوية   

للن�ساء(

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

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 15 �سنة وما فوق(

الذكورالإناثالذكورالإناث

2012201220102012d20122006-2010e2006-2010e20112011الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

g26.2 g72.585.1 1420.65489098.612.510.3جمهورية أفريقيا الوسطى180
79.890.0....24053.722.0....إريتريا181
1410.649540168.910.211.39.236.870.0مالي182
1310.609300117.415.30.93.277.590.4بوركينا فاسو183
64.480.2....1,100138.112.8....تشاد184
g6.0 g86.082.9 1250.582490124.439.21.5موزامبيق185
g36.2 g70.272.5 1440.681540170.68.210.7جمهورية الكونغو الديمقراطية186
g7.6 g39.989.9 1460.707590193.613.32.5النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
71.683.7....810.615.6....جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

........37.73.0......جزر مارشال
........1.519.0......موناكو
........23.00.1......ناورو

........2.518.3......سان مارينو
37.776.8....1,00068.013.8....الصومال

........24.3........جنوب السودان
........21.56.7......توفالو

الترتيب حســب دليل التنمية البشرية
0.1931518.725.084.787.152.768.7..تنمية بشرية مرتفعة جداً

0.3764745.918.562.965.246.875.3..تنمية بشرية مرتفعة
0.45712144.718.242.158.850.579.9..تنمية بشرية متوسطة
0.57840586.019.218.032.056.479.9..تنمية بشرية منخفضة

المناطق
0.55517639.213.031.844.722.874.1..البلدان العربية

0.3337318.517.749.663.065.280.6..شرق آسيا والمحيط الهادئ
0.2802823.116.781.485.849.669.0..أوروبا و آسيا الوسطى

0.4197470.624.449.851.153.779.9..أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.56820366.918.528.349.731.381.0..جنوب آسيا

0.577475105.220.923.735.164.776.2..جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
0.56639490.920.316.927.164.882.4..أقل البلدان نمواً

0.48119361.122.048.053.053.073.9..الــدول الجزرية الصغيرة النامية
0.46314551.220.352.362.951.377.2..العالم
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دليل الفقر                
املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون                            
aيف فقر متعدد االأبعاد

ال�سكان 
املعر�سون 
خلطر الفقر

ال�سكان الذين 
يعي�سون يف 

فقر مدقع

ن�سبة احلرمان                                   
اإىل الفقر العام                                          

)بالن�سبة املئوية(

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

)بالن�سبة املئوية( 

جمموع                  
ال�سكان

�سدة       
احلرمان

 1.25 دوالر يف 
اليوم مبعادل 
القوة ال�رشائية

خط الفقر     
الوطني

bال�سنةaالقيمة
)بالن�سبة 
)بالن�سبة املئوية()بالآلف(املئوية(

)بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة 
ال�سحةالتعليماملئوية(

م�ستوى 
 2011c2002 – 2012c – 2002املعي�سة

التقديرات على أســاس مســوح  2011 - 2007
D(0.56487.372,41564.66.871.125.927.646.539.038.9( 2011إثيوبيا 
D(0.0082.414534.41.30.149.647.43.10.113.3( 2009األردن 

D(0.0010.3635.23.00.025.864.89.41.335.8( 2010أرمينيا
D(0.0051.44537.77.40.132.044.923.00.612.4( 2008/2009ألبانيا 
D(0.09520.848,35245.912.27.615.750.633.818.112.5( 2007إندونيسيا 
D(0.36769.924,12252.519.031.215.634.150.451.531.1( 2011أوغندا 
D(0.0082.21,01835.51.00.24.791.14.20.12.9( 2007أوكرانيا 
D(0.264 d49.4 d81,236 d53.4 d11.0 d27.4 d30.837.931.221.022.3( 2006/2007باكستان 
D(0.29257.883,20750.421.226.218.734.546.843.331.5( 2007بنغالديش 
M(0.11927.219843.917.28.540.421.238.410.223.2( 2010بوتان 

D(0.53584.013,83463.77.165.736.227.935.944.6( 2010بوركينا فاسو
D(0.08920.51,97243.718.75.819.827.552.615.660.1( 2008بوليفيا - دولة متعددة القوميات 
D(0.06615.74,42242.214.93.918.620.860.64.931.3( 2008بيرو 
D(0.36068.174952.918.238.721.331.047.737.449.9( 2009/2010تيمور - ليشتي 
D(0.33265.628,55250.721.033.418.326.455.367.933.4( 2010جمهورية تنزانيا المتحدة 
D(0.0184.643939.48.60.739.122.638.22.234.4( 2007الجمهورية الدومينيكية 
M(0.39274.048,81553.015.145.918.025.156.987.771.3( 2010جمهورية الكونغو الديمقراطية 
N(0.05713.46,60942.322.22.47.550.542.013.823.0( 2008جنوب أفريقيا 
D(0.35069.06,90050.819.434.719.530.949.663.244.9( 2010رواندا 

D(0.32864.27,74051.217.234.817.527.954.768.559.3( 2007زامبيا
D(0.17239.14,87744.025.111.510.233.656.3..72.0( 2010/2011زمبابوي

D(0.15434.55644.724.310.728.827.543.6..66.2( 2008/2009سان تومي وبرينسيبي
D(0.43974.47,64258.911.750.631.840.627.633.550.8( 2010/2011السنغال 

M(0.08620.424241.923.13.316.729.953.440.669.2( 2010سوازيلند
D(0.43977.04,32157.013.153.231.519.349.253.466.4( 2008سيراليون 

D(0.14431.27,25846.221.611.432.119.548.428.628.5( 2008غانا
....D(0.0307.75839.212.31.017.450.432.2( 2009غيانا 

....M(0.12930.16742.733.56.529.717.353.0( 2007فانواتو
D(0.06413.412,08347.49.15.715.856.527.718.426.5( 2008الفلبين

N(0.0051.45237.38.80.133.955.310.80.021.9( 2006/2007دولة فلسطين
M(0.0174.23,69039.57.90.732.825.142.140.128.9( 2010/2011فييت نام

D(0.21245.96,41546.121.417.022.132.745.122.830.1( 2010كمبوديا 
D(0.0225.42,50040.96.41.131.833.534.78.237.2( 2010كولومبيا 
D(0.20840.61,60051.217.722.910.445.644.054.150.1( 2009الكونغو 
D(0.22947.818,86348.027.419.812.730.157.243.445.9( 2008/2009كينيا 
D(0.48583.93,21857.79.757.529.725.045.383.863.8( 2007ليبريا 

D(0.15635.375944.126.711.121.918.959.243.456.6( 2009ليسوتو
D(0.35766.913,46353.317.935.434.316.749.181.368.7( 2008/2009مدغشقر

D(0.0246.04,69940.77.21.048.137.314.51.722.0( 2008مصر
N(0.048 d10.6 d3,287 d45.3 d12.3 d3.3 d35.527.537.02.59.0( 2007المغرب 
D(0.33466.79,63350.123.431.419.527.153.373.952.4( 2010مالوي 

....D(0.0185.21635.64.80.313.681.15.3( 2009ملديف
M(0.352 d61.7 d1,982 d57.1 d15.1 d40.7 d32.021.646.523.442.0( 2007موريتانيا 
D(0.51279.318,12764.69.560.723.936.239.959.654.7( 2009موزامبيق 

D(0.18739.685547.223.614.715.131.053.931.938.0( 2006/2007ناميبيا
D(0.21744.213,24249.017.420.821.833.744.424.825.2( 2011نيبال

D(0.31054.183,57857.317.833.927.032.240.868.054.7( 2008نيجيريا
التقديرات على أســاس مسوح 2006 – 2002

W(0.005 d1.3 d1,883 d38.9 d0.8 d0.2 d84.22.513.30.011.1( 2003االتحاد الروسي
D(0.0215.346139.412.50.624.449.426.20.415.8( 2006أذربيجان
..N(0.011 f2.9 f1,160 f37.6 f5.8 f0.2 f41.912.945.20.9( 2005األرجنتين

..W(0.0267.29736.51.30.291.21.27.60.5( 2003أستونيا
W(0.0092.228641.62.10.678.63.318.14.632.8( 2003إكوادور

....W(0.0020.62035.32.00.094.40.45.2( 2003اإلمارات العربية المتحدة
W(0.0061.75734.70.10.096.00.63.40.218.6( 2002/2003أوروغواي
....M(0.0082.360336.28.10.123.255.721.1( 2006أوزبكستان
W(0.06413.375548.515.06.135.119.045.97.234.7( 2002/2003باراغواي
N(0.0112.75,07539.37.00.239.040.220.76.121.4( 2006البرازيل

M(0.0245.61642.67.61.122.835.841.4..33.5( 2006بليز
D(0.41271.85,65257.413.247.233.625.141.347.339.0( 2006بنن
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نه�شة اجلنوب، تقّدم ب�شري يف عامل متنّوع

مالحظات
a  لم تتوّفر جميع المؤشرات لجميع البلدان، لذلك يجب 

توخي الحذر في المقارنة بين البلدان. وفي حاالت عدم 
توّفر البيانات، رجحت قيمة المؤشرات ليصير مجموعها 

100 في المائة. ولالطالع على التفاصيل حول حاالت عدم 
 Alkire and others )2011( and ،توّفر البيانات عن البلدان

Alkire, Conconi and Roche )2012(

b  يشير الحرف D إلى أّن البيانات مستمّدة من المسوح 
الديمغرافية والصحية، والحرف M إلى أّن البيانات 

مستمّدة من المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات، 
والحرف W إلى أّن البيانات مستمّدة من المسوح 

الصحية العالمية، والحرف N إلى أّن البيانات مستمّدة 
من المسوح الوطنية.

c  تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة المحددة.
d تقديرات الحد األدنى.

e تقديرات الحد األعلى.
f  تنطبق التقديرات على أجزاء محددة من البلد فقط.

تعاريف
دليل الفقر املتعدد االأبعاد: نسبة السكان الذين يعيشون 

حالة الفقر المتعدد األبعاد معدلة بشدة أوجه الحرمان. 
وتتضمن المالحظة الفنية 4 تفاصيل عن كيفية حساب هذا 

http://hdr.undp.org/en/media/ :الدليل على العنوان
HDR_2012_AR_TechNotes.pdf

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر متعدد االأبعاد: نسبة 
السكان الذين يعانون من حرمان ترّجح حّدته بنسبة 33 في 

المائة على األقل.
�سّدة احلرمان يف حالة الفقر املتعدد االأبعاد: متوسط 
نسبة الحرمان الذي يعاني منه األشخاص الذين يعيشون في 

الفقر المتعدد األبعاد.

ال�سكان املعر�سون خلطر الفقر: نسبة السكان 
المعرضين للمعاناة من أكثر من وجه من أوجه الحرمان 

بنسبة ترّجح حّدتها بما يتراوح بين 20 و33 في المائة.
ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر مدقع: نسبة السكان 

الذين يعانون من الفقر المتعدد األبعاد المدقع، ومن حرمان 
ترّجح حّدته بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

ن�سبة احلرمان اإىل الفقر العام: النسبة المئوية من دليل 
الفقر المتعدد األبعاد المنسوبة إلى الحرمان في كل ُبعد من 

األبعاد الثالثة.  
ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون على اأقّل من 1.25 دوالر 

يف اليوم مبعادل القوة ال�رشائية: نسبة السكان الذين 
يعيشون دون خط الفقر الدولي المحّدد بأقّل من 1.25 دوالر 

أمريكي  في اليوم )بمعادل القوة الشرائية(.
ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون دون خط الفقر الوطني: 
نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، وهو 

الخط الذي تتخذه سلطات بلد معين لقياس الفقر فيه. وتستند 
التقديرات الوطنية إلى التقديرات المرّجحة على أساس 
مجموعات السكان المستمدة من مسوح األسر المعيشية.

مصادر البيانات الرئيسية
العمودان 1 و2: حسابات باالستناد إلى عدد من مسوح 
األسر المعيشية التي أجريت في الفترة الممتدة من عام 

2000 إلى عام 2010 ومنها المسوح الديمغرافية والصحية 
لشركة ICF Macro، والمسوح المتعددة المؤشرات 

للمجموعات لليونيسف، ومسوح منظمة الصحة العالمية.
االأعمدة 3 اإىل 10: حسابات باالستناد إلى بيانات أوجه 

الحرمان الذي تعاني منه األسر المعيشية في التعليم 
والصحة ومستوى المعيشة المستمدة من عدد من مسوح 

األسر المعيشية على النحو الوارد في العمود 1.
.World Bank )2012a( :12العمودان 11 و

دليل الفقر                
املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون                            
aيف فقر متعدد االأبعاد

ال�سكان 
املعر�سون 
خلطر الفقر

ال�سكان الذين 
يعي�سون يف 

فقر مدقع

ن�سبة احلرمان                                   
اإىل الفقر العام                                          

)بالن�سبة املئوية(

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

)بالن�سبة املئوية( 

جمموع                  
ال�سكان

�سدة       
احلرمان

 1.25 دوالر يف 
اليوم مبعادل 
القوة ال�رشائية

خط الفقر     
الوطني

bال�سنةaالقيمة
)بالن�سبة 
)بالن�سبة املئوية()بالآلف(املئوية(

)بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة 
ال�سحةالتعليماملئوية(

م�ستوى 
 2011c2002 – 2012c – 2002املعي�سة

M(0.53084.56,12862.712.261.931.522.446.181.366.9( 2005بوروندي
M(0.0030.83037.27.00.129.251.819.00.014.0( 2006البوسنة والهرسك

M(0.0000.0035.10.80.016.661.821.70.15.4( 2005بيالروس
M(0.0061.61,06738.59.90.240.731.228.10.48.1( 2005/2006تايلند
D(0.0286.64,37842.07.31.342.338.419.20.018.1( 2003تركيا

....M(0.0205.67435.10.40.31.394.34.4( 2006ترينيداد وتوباغو
W(0.34462.95,75854.728.244.140.94.654.561.955.0( 2003تشاد

M(0.28454.33,00352.421.628.728.325.446.338.761.7( 2006توغو
W(0.010 d2.8 d272 d37.1 d4.9 d0.2 d25.047.327.61.43.8( 2003تونس

M(0.0061.5941.61.90.337.547.614.90.16.6( 2005/2006الجبل األسود
....W(0.0103.131633.40.00.00.099.90.1( 2002/2003الجمهورية التشيكية

..M(0.021 e5.5 e1,041 e37.5 e7.1 e0.5 e45.442.711.81.7( 2006الجمهورية العربية السورية
M(0.26747.22,75756.514.128.133.127.939.033.927.6( 2006جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

M(0.0081.93940.96.70.359.912.827.30.019.0( 2005جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
D(0.0071.97236.76.40.124.734.341.10.421.9( 2005جمهورية مولدوفا

M(0.0030.83635.25.30.023.233.843.015.324.7( 2005جورجيا
..M(0.13929.324147.316.112.538.324.637.118.8( 2006جيبوتي

W(0.021 d5.3 d1,027 d38.7 d14.4 d0.6 d6.335.458.37.08.9( 2003سري النكا
..W(0.000 e0.0 e0 e0.0 e0.0 e0.0 e0.00.00.00.1( 2003سلوفاكيا
..W(0.000 e0.0 e0 e0.0 e0.4 e0.0 e0.00.00.00.1( 2003سلوفينيا
....M(0.0398.24147.26.73.336.118.845.1( 2006سورينام
M(0.0030.87940.03.60.130.540.129.40.39.2( 2005/2006صربيا

....M(0.51481.26,94163.39.565.634.218.647.2( 2006الصومال
W(0.05612.5161,67544.96.34.564.89.925.213.12.8( 2002الصين

M(0.06817.11,10440.023.03.118.745.036.36.646.7( 2005طاجيكستان
M(0.05914.23,99641.314.33.147.532.120.42.822.9( 2006العراق
M(0.32460.493553.617.635.533.530.735.833.648.4( 2005/2006غامبيا

W(0.127 d25.9 d3,134 d49.1 d9.8 d14.5 d57.210.032.813.551.0( 2003غواتيماال
D(0.50682.57,45961.39.362.335.523.041.543.353.0( 2005غينيا

M(0.0194.924938.89.20.936.636.926.46.233.7( 2005/2006قيرغيزستان
M(0.0020.69236.95.00.014.656.828.70.18.2( 2006كازاخستان
D(0.28753.39,14953.919.330.425.724.549.89.639.9( 2004الكاميرون

W(0.0164.419636.30.10.345.046.78.30.111.1( 2003كرواتيا
D(0.35361.511,08357.415.339.332.038.729.323.842.7( 2005كوت ديفوار

W(0.006 d1.6 d37 d37.9 d0.0 d0.0 d0.088.012.00.15.9( 2003التفيا
D(0.55886.611,77164.47.668.434.526.239.350.447.4( 2006مالي

N(0.0154.04,31338.95.80.538.623.937.51.251.3( 2006المكسيك
M(0.06515.840341.020.63.215.427.956.6..35.2( 2005منغوليا
D(0.64292.412,43769.44.081.835.421.543.243.659.5( 2006النيجر

D(0.12828.01,53845.717.411.227.913.658.511.946.2( 2006/2007نيكاراغوا
....D(0.29956.45,34653.018.832.327.021.551.5( 2005/2006هايتي
D(0.28353.7612,20352.716.428.621.835.742.532.729.8( 2005/2006الهند

D(0.15932.52,28148.922.011.338.018.543.617.960.0( 2005/2006هندوراس
..W(0.0164.646634.30.00.01.895.62.70.2( 2003هنغاريا

M(0.28352.511,17653.913.031.927.040.532.417.534.8( 2006اليمن
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االإنفاق العاماالقت�ساد 

الناجت املحلي 
االإجمايل

ن�سيب الفرد 
من الناجت 
املحلي 
االإجمايل

تكوين راأ�ص املال 
الثابت االإجمايل

دليل اأ�سعار 
امل�ستهلك

النفقات احلكومية العامة 
على اال�ستهالك النهائي

على             
ال�سحة

على                
التعليم

لالأغرا�ص 
aالع�سكرية

جمموع خدمة  
الدين

)مبعادل القوة 
ال�رائية 

بدولر 2005 
باملليارات(

)مبعادل 
القوة 

ال�رائية 
بدولر 
)2005

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

)2005 = 100(الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                         
من الناجت املحلي                                   

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                         
من الناجت املحلي                                   

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

2010b2000201020002009 –2011201120112010200020112010201020002005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
....232.746,98220.211219.321.56.48.06.67.31.71.5النرويج1
....781.534,54827.111617.618.05.45.94.75.11.81.9أستراليا2
....c11214.317.5 c5.89.5..5.43.04.8 13,238.342,48614.7الواليات المتحدة األمريكية3
....621.937,25118.610822.028.15.09.45.05.91.51.4هولندا4
....4.61.51.4..2,814.434,43718.210819.019.58.29.0ألمانيا5
....c24,818 c18.9 c11517.320.3 c6.08.4..7.21.21.2 108.4نيوزيلندا6
....c10714.218.9 c4.66.44.25.70.70.6 159.935,64011.5آيرلندا7
....331.335,04818.410825.826.67.07.87.27.32.01.3السويد7
....c10411.111.5 c5.66.85.25.41.10.8 300.337,97920.9سويسرا9

....c10016.919.86.27.83.73.81.01.0 3,918.930,66020.1اليابان10
....c10918.621.8 c6.28.05.64.81.11.5 1,231.635,71622.1كندا11
....c11612.015.3 c2.24.1..5.02.62.7 1,371.027,54128.6جمهورية كوريا12
........c1129.18.4 c......3.6 310.043,84421.5هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
....d 10.733,61814.114923.425.27.77.66.77.80.00.1آيسلندا13
....180.632,39917.211125.128.66.89.78.38.71.51.5الدانمرك15
....207.526,72018.711425.823.94.74.66.55.88.06.5إسرائيل16
....6.41.41.1..364.733,12720.911121.324.16.18.0بلجيكا17
....306.136,35321.110919.019.37.68.55.75.51.00.9النمسا18
....277.853,59123.411410.910.31.31.43.43.34.63.7سنغافورة18
....1,951.229,81920.110822.924.58.09.35.75.92.52.3فرنسا20
....173.832,25419.211020.623.95.16.75.96.81.31.4فنلندا21
....5.71.11.6..51.224,96719.511518.720.66.16.9سلوفينيا21
....1,251.327,06321.711217.120.35.26.94.35.01.21.0إسبانيا23
........2.1..................ليختنشتاين24
....1,645.027,06919.511018.320.55.87.44.44.72.01.7إيطاليا25
....0.60.6....35.468,45919.011115.116.55.26.6لكسمبرغ26
....2,034.232,47414.311418.622.55.68.14.55.62.42.6المملكة المتحدة26
....252.823,96723.911520.320.95.96.64.04.52.01.3الجمهورية التشيكية28
....255.022,55814.011718.917.54.76.13.44.13.62.3اليونان29
....c45,507 c15.9 c10525.822.4 c2.62.43.72.05.73.2 18.2بروني دار السالم30
....c11316.019.7 c2.42.55.37.93.02.1 21.026,04518.4قبرص31
....5.80.70.7..9.623,00715.011218.221.14.95.7مالطة32
........2.9..4.95.3............أندورا33
....24.017,88521.512619.819.54.14.75.45.71.41.7أستونيا33
....112.920,75722.411520.118.15.65.83.94.11.71.3سلوفاكيا35
....d13619.724.8 d1.61.4..2.4..2.3 e 145.877,98739.6قطر36
....172.517,29516.713021.510.05.05.15.05.11.71.0هنغاريا37
........d17,564 d14.6 c13221.220.3 c4.15.25.66.7 4.8بربادوس38
....c11517.418.9 c3.95.45.05.11.81.9 691.218,08719.9بولندا39
263.715,27223.210112.511.83.43.83.94.53.83.28.26.2شيلي40
5.71.71.19.724.3..54.116,87717.612922.818.94.55.2ليتوانيا41
....c115..8.2 c2.52.71.31.09.46.9 333.742,29323.8اإلمارات العربية المتحدة41
....226.821,31718.110919.020.16.47.55.25.81.92.1البرتغال43
30.613,77322.413920.815.63.24.15.45.60.91.17.743.9التفيا44
631.915,50122.615413.815.15.04.44.66.01.10.99.43.8األرجنتين45
d18524.211.1 d4.03.1..5.01.71.33.45.0 2.023,17222.0سيشيل46
....4.33.11.7..71.216,16221.911723.821.26.76.6كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
....c21,345 c26.6 d11417.615.5 d2.73.6..2.94.03.4 26.9البحرين48

..........9.828,23926.011310.815.02.83.62.8جزر البهاما49

125.013,19137.616219.513.54.94.46.24.51.31.42.92.6بيالروس50
44.913,31519.014212.413.06.15.62.42.92.82.05.33.5أوروغواي51

2.4..1.9......6.610,40222.112221.918.25.46.1الجبل األسود52

..........8.57.99.8........0.313,176باالو52
....d13021.513.51.92.1..3.87.23.6 135.147,93517.8الكويت54
2,101.814,80823.116315.116.93.23.22.94.13.73.94.64.2االتحاد الروسي55
233.310,90532.21357.215.83.54.42.94.32.51.36.711.5رومانيا56
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االإنفاق العاماالقت�ساد 

الناجت املحلي 
االإجمايل

ن�سيب الفرد 
من الناجت 
املحلي 
االإجمايل

تكوين راأ�ص املال 
الثابت االإجمايل

دليل اأ�سعار 
امل�ستهلك

النفقات احلكومية العامة 
على اال�ستهالك النهائي

على             
ال�سحة

على                
التعليم

لالأغرا�ص 
aالع�سكرية

جمموع خدمة  
الدين

)مبعادل القوة 
ال�رائية 

بدولر 2005 
باملليارات(

)مبعادل 
القوة 

ال�رائية 
بدولر 
)2005

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

)2005 = 100(الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                         
من الناجت املحلي                                   

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                         
من الناجت املحلي                                   

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

2010b2000201020002009 –2011201120112010200020112010201020002005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

4.42.71.910.08.4..88.211,79923.313819.015.43.63.7بلغاريا57
....601.821,43019.012926.019.83.12.75.95.610.610.1المملكة العربية السعودية57
........c..29.637.9 c6.19.77.712.9 9.9....كوبا59
c12313.211.2 c5.36.15.03.80.00.07.64.0 49.213,76627.5بنما59
1,466.612,77620.412411.112.02.43.14.95.30.60.510.13.0المكسيك61
c5.07.44.46.30.00.04.13.0 50.710,73219.815813.317.6كوستاريكا62
d12111.715.6 d4.22.6........2.83.3 1.09,80623.1غرينادا63
....d15,361 d..12520.8..1.92.7....3.11.2 e 96.2ليبيا64
c11410.212.7 c1.72.46.05.81.61.66.95.6 394.613,67220.3ماليزيا64
5.05.52.22.011.2..71.29,80925.315319.618.25.26.4صربيا64
........d11219.017.6 d3.34.3..2.5 1.314,13918.3أنتيغوا وبربودا67
..........1.73.43.8..1559.3..30.622,761ترينيداد وتوباغو67
191.511,56823.916212.19.82.12.53.33.10.81.118.432.3كازاخستان69
1.21.60.83.9....25.37,86124.91158.99.32.32.6ألبانيا70
3.71.50.95.41.5..329.611,25817.016312.410.42.41.7فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
c11618.517.2 c4.15.2..3.6....3.33.3 0.811,12022.3دومينيكا72
21.64,82617.21438.59.41.22.42.23.20.63.93.97.0جورجيا72
54.912,90030.010517.312.33.22.81.91.85.44.28.610.9لبنان72
d12217.616.0 d3.34.05.24.5....5.16.7 0.713,29130.3سانت كيتس ونيفس72

..d10,462 d..20613.9..1.92.24.44.73.71.8 e2.9 765.2إيران - الجمهورية اإلسالمية76
2.71.81.34.84.4..266.09,04923.811510.69.82.82.7بيرو77
1.91.43.97.3....19.59,45121.511518.218.04.94.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
290.66,35919.319520.918.82.94.44.25.33.62.711.722.1أوكرانيا78
16.412,73724.413714.114.02.02.53.83.10.20.19.91.3موريشيوس80
1.25.88.2......22.14.16.8..28.57,60720.7118البوسنة والهرسك81
81.58,89017.21649.511.80.91.23.93.22.32.92.50.8أذربيجان82
d12416.419.5 d3.63.97.94.9....3.34.7 1.09,48223.5سانت فنسنت وجزر غرينادين83
....c25,330 d..13120.719.9 d2.52.23.14.310.88.5 72.1ُعمان84
2,021.310,27819.312619.220.72.94.24.05.71.81.610.12.1البرازيل85
19.27,07422.917914.317.72.92.65.06.10.50.87.88.5جامايكا85
15.85,11230.913111.811.81.11.82.83.23.64.22.410.3أرمينيا87
c11518.216.0 c3.25.37.14.4....4.23.6 1.48,23133.5سانت لوسيا88
1.63.611.83.2..109.27,44324.21249.815.81.33.01.3إكوادور89
991.713,46620.015311.78.13.15.12.62.93.72.47.88.0تركيا90
415.88,86121.912616.710.65.55.53.54.83.03.65.13.4كولومبيا91
2.15.03.04.82.9..102.94,92934.617210.57.51.81.3سري النكا92
d12213.614.2 d2.63.2..4.33.43.68.20.4 275.07,64338.3الجزائر93
88.18,25824.012316.713.43.33.46.26.31.81.48.95.3تونس94

تنمية بشرية متوسطة
c13118.218.9 c4.04.14.9......2.41.4 0.44,09224.3تونغا95
2.23.35.06.10.91.19.27.2..11312.9..2.15,896بليز96

87.08,65116.71367.85.22.22.71.92.21.00.72.22.6الجمهورية الدومينيكية96

3.23.45.94.51.91.61.50.7..12717.2..3.64,199فيجي    96
2.21.8....4.05.74.05.3....131..0.74,008ساموا96

6.35.08.72.5....32.65,26921.313423.718.94.75.4األردن100
1.92.12.21.0....9,970.67,41845.511515.813.11.82.7الصين101
16.10.8........14.211.13.21.5..41.18,05560.0تركمانستان102
530.67,63325.811611.313.31.92.95.43.81.51.511.43.5تايلند103
3.29.8....8.7..4.13.8..13822.9..2.57,834ملديف104
............c7,110 c..14537.5..3.93.4 3.7سورينام105
1.80.96.93.4..21.513,99825.11139.68.81.01.83.8غابون106
37.66,03214.211910.211.13.64.32.53.21.31.12.85.0السلفادور107

c13714.513.23.73.05.56.32.11.77.63.3 45.44,49916.6بوليفيا – دولة متعددة القوميات108

11.74,17848.616815.314.03.93.05.65.42.11.13.42.8منغوليا108
..................27.0........دولة فلسطين110
31.24,75221.314012.710.43.72.15.34.01.10.95.02.5باراغواي111
3.83.22.01.81.4..457.85,54719.417311.211.32.21.7مصر112
10.62,97523.915310.322.73.25.44.59.10.40.311.66.7جمهورية مولدوفا113
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االإنفاق العاماالقت�ساد 

الناجت املحلي 
االإجمايل

ن�سيب الفرد 
من الناجت 
املحلي 
االإجمايل

تكوين راأ�ص املال 
الثابت االإجمايل

دليل اأ�سعار 
امل�ستهلك

النفقات احلكومية العامة 
على اال�ستهالك النهائي

على             
ال�سحة

على                
التعليم

لالأغرا�ص 
aالع�سكرية

جمموع خدمة  
الدين

)مبعادل القوة 
ال�رائية 

بدولر 2005 
باملليارات(

)مبعادل 
القوة 

ال�رائية 
بدولر 
)2005

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

)2005 = 100(الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                         
من الناجت املحلي                                   

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                         
من الناجت املحلي                                   

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

2010b2000201020002009 –2011201120112010200020112010201020002005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

344.43,63115.812711.410.21.61.33.32.71.61.28.76.5الفلبين114
6.41.5..1.2....18.716.62.52.8..85.22,90323.5أوزبكستان114
c4,741 c18.8 c14212.410.1 c2.01.6..4.95.54.12.51.1 96.9الجمهورية العربية السورية116

..........7.712.96.7........0.33,017ميكرونيزيا – الواليات الموحدة117
c3,104 c26.3 c13624.715.1 c4.65.18.53.71.52.19.71.4 2.3غيانا118
7.83.32.41.20.5..26.312,93927.915625.419.92.96.0بوتسوانا119
0.71.15.53.4....27.73,56622.213913.417.13.04.4هندوراس120
0.710.14.1..3.0..992.14,09432.41466.54.50.71.3إندونيسيا121
..........7.59.311.0........0.22,220كيريباس121

489.69,67818.914018.121.53.43.95.66.01.51.32.91.4جنوب أفريقيا121

0.70.9....2.74.87.05.2..11920.8..1.04,062فانواتو124
11.72,12624.816720.019.12.13.53.56.22.94.412.611.6قيرغيزستان125
7.312.1..14.32,05218.71708.328.90.91.62.34.01.2طاجيكستان125
2.54.21.3..5.3..264.63,01331.91676.45.71.62.6فييت نام127
....13.95,98626.514123.521.64.24.07.98.12.73.9ناميبيا128
0.80.77.37.9..15.12,57929.715912.210.13.74.93.9نيكاراغوا129
143.54,37330.611118.415.41.22.05.85.42.33.57.33.6المغرب130
....2.4......0.46.8....171..112.53,412العراق131
5.61.30.53.02.2..1.83,61636.512130.720.73.43.1الرأس األخضر132
3.20.80.42.03.8..64.24,35114.61347.010.52.22.5غواتيماال133
....4.9..14.0..6.35.1..13435.2..1.61,393تيمور – ليشتي134

5.50.70.47.81.0..41.31,65221.818910.28.53.03.1غانا135

..........d1294.63.9 d1.03.40.7 23.132,02660.1غينيا اإلستوائية136
3,976.53,20329.515212.611.71.31.24.43.13.12.72.31.2الهند136
c1485.26.3 c1.32.11.72.62.21.60.90.6 29.82,08016.2كمبوديا138

15.52,46427.41276.79.81.01.51.53.30.80.32.34.3جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138

d13420.421.4 d5.34.55.84.0....1.65.6 3.85,09641.3بوتان140
5.75,34910.414418.219.43.34.25.57.41.53.02.01.1سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
1.11.41.6..6.2..16.13,88523.413011.69.71.21.1الكونغو142
2.13.0....6.1..4.88.0..15225.2..1.42,581جزر سليمان143
0.8..........3.62.7....260..0.31,805سان تومي وبرينسيبي144
62.71,50724.318015.113.31.92.15.26.71.31.94.71.2كينيا145
236.01,56824.71454.65.51.11.22.42.21.31.11.61.0بنغالديش146
428.42,42411.81818.68.20.60.81.82.43.72.83.92.5باكستان146
17.71.92.42.63.46.44.218.72.8..102.05,20110.7186أنغوال148
......2.3..0.30.20.6....225......ميانمار149
1.01.51.93.51.31.65.50.9..1179.5..41.92,090الكاميرون150
d1599.011.6 d2.52.32.93.21.20.73.00.6 18.285333.0مدغشقر151
6.21.51.21.60.9..59.81,33428.115111.718.21.64.0جمهورية تنزانيا المتحدة152
0.81.04.00.2....1.51.9....161..360.82,221نيجيريا153
22.21,73730.711512.88.81.63.13.25.61.31.64.82.3السنغال154
4.33.53.86.43.0..8.02,25525.913320.212.33.12.3موريتانيا155
0.90.48.68.6....16.62,36314.813016.68.43.32.6بابوا غينيا الجديدة156
33.61,10221.21558.99.61.31.83.04.70.81.41.91.2نيبال157
3.31,50434.914141.732.63.48.511.813.04.03.18.21.6ليسوتو158
1.72.31.1..1.43.44.44.5..5.691419.411610.5توغو159
c16713.611.8 c2.41.39.75.24.43.9 e2.50.8 51.12,06011.7اليمن160
2.0..0.00.0....1.71.5..1507.8..10.51,034هايتي161
41.01,18824.415014.511.31.82.02.53.22.51.61.20.4أوغندا161
1.75.70.9..19.21,42321.31679.511.62.93.62.01.3زامبيا163
..d..12929.7..3.94.79.78.45.13.7 e2.4 2,087..جيبوتي164
3.31,87317.512311.29.91.92.92.75.01.00.62.71.9غامبيا165
e3.30.6 1.92.03.34.50.61.0..13.01,42827.411911.6بنن166
c15511.015.5 c1.75.24.14.73.51.32.10.3 12.01,09721.0رواندا167
1.69.81.7..31.91,58116.41147.29.11.31.13.84.6كوت ديفوار168
d11811.715.3 d1.53.0..7.6....1.60.8 0.798012.4جزر القمر169
12.480520.815614.615.72.84.05.25.70.71.13.60.4مالوي170
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مالحظات
a  فيما يتعلق بالحواشي الخاصة بكل بلد، قاعدة بيانات 

النفقات العسكرية لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم 
www.sipri.org/research/armaments/ :على العنوان

milex/milex_database

b  تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة المحددة.

c لعام 2010.

d لعام 2009.

e لعام 2008.

تعاريف
الناتج المحلي اإلجمالي: مجموع القيمة المضافة التي 

يحققها جميع المقيمين المنتجين في االقتصاد تضاف إليه 
الضرائب على المنتجات وُتطرح منه جميع أشكال الدعم 
التي ال تدخل في حساب قيمة اإلنتاج، وقد ُحسب بمعادل 

القوة الشرائية بقيمة الدوالر المعتمدة دولياً لعام 2005.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: مجموع القيمة 
المضافة التي يحققها جميع المقيمين المنتجين في االقتصاد 

تضاف إليه الضرائب على المنتجات وُتطرح منه جميع 
أشكال الدعم التي ال تدخل في حساب قيمة اإلنتاج، وقد 

ُحسب بمعادل القوة الشرائية بقيمة الدوالر المعتمدة دولياً، 
مقسوماً على مجموع السكان في الفترة الزمنية نفسها.

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي: قيمة األصول 
الجديدة والمتوفرة لدى الشركات واألسر والحكومات )ال 

تدخل فيها قيمة المشاريع(، تطرح منها قيمة التصرف 
باألصول الثابتة، وُتحسب بالنسبة المئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي، وال تخضع هذه القيمة ألي تعديل بفعل استهالك 

األصول الثابتة.
دليل أسعار المستهلك: دليل يقيس التغّير في متوسط سعر 

سلّة من السلع والخدمات يمكن أن تكون ثاتبة أو متغّيرة 
على فترات زمنية محّددة قد تكون سنوية. 

النفقات الحكومية العامة على االستهالك النهائي: 
مجموع النفقات الحكومية الجارية على المشتريات من 

السلع والخدمات )بما في ذلك مستحقات العاملين ومعظم 

نفقات الدفاع واألمن الوطنيين باستثناء النفقات الحكومية 
لألغراض العسكرية التي تشكل جزءاً من تكوين رأس 
المال الحكومي(. وُيحسب مجموع هذه النفقات بالنسبة 

المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.
اإلنفاق العام على الصحة: مجموع اإلنفاق من الحساب 

الجاري ومن رأس المال من الميزانية الحكومية )المركزية 
والمحلية( والقروض والمنح الخارجية )بما في ذلك المنح 
المقّدمة من الوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية( 
وصناديق التأمينات الصحية االجتماعية )أو اإللزامية(. 
وُيحسب مجموع هذه النفقات بالنسبة المئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي. 
اإلنفاق العام على التعليم: مجموع اإلنفاق العام على 
التعليم من الحساب الجاري ومن رأس المال، ويحسب 

بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.
اإلنفاق العام لألغراض العسكرية: مجموع نفقات وزارة 

الدفاع والوزارات األخرى على تجنيد العسكريين وتدريبهم 
وتأمين اإلمدادات والمعّدات العسكرية. وُيحسب بالنسبة 

المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

مجموع خدمة الدين: مجموع المبالغ األصلية والفوائد 
المدفوعة بالعملة األجنبية، وكسلع أو خدمات على الدين 

الطويل األجل، والفوائد المدفوعة على الدين القصير 
األجل، واألقساط المسّددة )إعادة الشراء والرسوم( إلى 

صندوق النقد الدولي. ويحسب بالنسبة المئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي.

مصادر البيانات الرئيسية
.World Bank )2012a( :10 األعمدة 1 إلى

 .SIPRI )2012( :12العمودان 11 و
العمودان 13 و 14: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 

باالستناد إلى بيانات من )World Bank )2012a حول 
مجموع خدمة الدين بالنسبة المئوية من الدخل القومي 

اإلجمالي. 

االإنفاق العاماالقت�ساد 

الناجت املحلي 
االإجمايل

ن�سيب الفرد 
من الناجت 
املحلي 
االإجمايل

تكوين راأ�ص املال 
الثابت االإجمايل

دليل اأ�سعار 
امل�ستهلك

النفقات احلكومية العامة 
على اال�ستهالك النهائي

على             
ال�سحة

على                
التعليم

لالأغرا�ص 
aالع�سكرية

جمموع خدمة  
الدين

)مبعادل القوة 
ال�رائية 

بدولر 2005 
باملليارات(

)مبعادل 
القوة 

ال�رائية 
بدولر 
)2005

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

)2005 = 100(الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                         
من الناجت املحلي                                   

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                         
من الناجت املحلي                                   

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

2010b2000201020002009 –2011201120112010200020112010201020002005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

4.53.42.00.7....83.81,87824.71667.617.70.91.9السودان171
2.54.71.36.31.5....24.318.30.0..6.5....زمبابوي172
83.097919.022317.99.02.32.63.94.77.50.91.70.6إثيوبيا173
0.90.10.6..2.8..2.150633.31627.520.21.33.9ليبريا174
c1,083 c16.3 c141..10.7 c2.30.9......3.8..0.1 37.2أفغانستان175

2.42.1..4.4....1.00.9..11914.0..1.71,097غينيا – بيساو176

4.676914.916314.311.11.11.54.94.33.71.27.30.6سيراليون177
e2.60.2 4.653318.416315.526.32.14.43.29.26.03.8بوروندي178
c2376.87.5 c0.70.62.52.41.5..5.01.8 10.199020.0غينيا178
d12414.04.5 d1.61.41.51.2..2.61.50.1 3.271610.8جمهورية أفريقيا الوسطى180
0.51.1..2.51.33.22.132.7..63.8....2.8516إريتريا181
2.12.33.64.52.21.93.80.6..1168.6..15.3964مالي182
4.01.21.31.80.6..2.03.4..11520.8..19.51,149بوركينا فاسو183
c1177.713.2 c2.71.12.62.81.92.71.80.9 15.51,34331.8تشاد184
d2.31.0 5.01.30.9..20.686124.31579.012.34.23.7موزامبيق185
d..7.57.6 d0.13.4..2.51.01.30.62.0 22.332928.7جمهورية الكونغو الديمقراطية186
1.82.63.23.81.20.91.40.5..11713.0..10.3642النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
............................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..........19.815.014.6............جزر مارشال
........2.83.81.31.2............موناكو
............................ناورو

............6.56.1....114......سان مارينو
............................الصومال

............................جنوب السودان
............12.314.2............توفالو

الترتيب حســب دليل التنمية البشرية
....16.719.46.08.24.55.12.22.7—37,231.332,93118.4تنمية بشرية مرتفعة جداً

4.72.82.78.14.7..15.515.82.93.6—11,740.811,57221.4تنمية بشرية مرتفعة
3.62.22.03.71.6..13.912.41.82.4—18,095.75,20338.4تنمية بشرية متوسطة
3.52.52.03.91.3..10.111.11.41.8—1,948.51,62318.4تنمية بشرية منخفضة

المناطق
....3.96.85.5..19.215.42.42.6—2,808.08,10424.3الدول العربية

............1.72.5....—..12,580.26,616شرق آسيا والمحيط الهادئ
4.12.82.76.88.3..15.715.43.74.3—5,946.112,45822.5أوروبا وآسيا الوسطى

14.716.13.23.84.35.31.41.48.92.8—6,046.410,42920.1أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
11.810.91.31.24.03.23.22.52.61.3—5,586.13,24127.6جنوب أسيا

5.21.91.54.11.2..15.916.92.53.0—1,691.42,09420.8جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
2.23.11.3..3.7..1.72.2..9.7—..1,065.91,346أقل البلدان نمواً

............3.63.0..17.3—..223.25,340الــدول الجزرية الصغيرة النامية

....4.92.32.6..16.317.55.36.5—69,016.410,10322.3العالم
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التغطية 
بالتح�سني 

االأطفال 
الناق�سو الوزن 
)نق�ص طفيف 

اأو حاّد(

معّدل انت�سار 
فريو�ص نق�ص 

املناعة الب�رشية 
بني ال�سباب

معّدالت                                                                                                            
الوفيات

نوعية الرعاية                                   
ال�سحية

اخلناق 
وال�سهاق 
الر�سع الذكوراالإناث احل�سبة والكزاز

دون �سن 
اخلام�سة

الوفاة الأ�سباب حمددةالبالغون

االأطباء
الر�سا بنوعية 
الرعاية ال�سحية الكولريااملالرياالذكوراالإناث

القلب وال�رشايني 
aوال�سكري

)بالن�سبة املئوية 
من الأطفال يف 

عمر ال�سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من الأطفال دون 

�سّن اخلام�سة(

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية   

)15-24

)من كّل                    
               1,000

مولود حّي(

)من كّل                   
                  1,000

من البالغن(

)من كّل 
100,000 �سخ�س 

)العدد(يف ال�سنة(

)من كّل                       
                   1,000

�سخ�س(

)من كّل               
        1,000

�سخ�س(

)ن�سبة          
املجيبن    

بالر�سا(

 2010b20092009201020102009200920082005–2010b20082005–2010b2007–2009b–201020102006الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
0.10.13350830.001244.168..9993 النرويج1
0.10.14545790.001123.060..9794أستراليا2
0.20.378781340.001562.756..9992 الواليات المتحدة األمريكية3
0.10.14456750.001223.977..9996هولندا4
0.10.13453990.001703.547..9796ألمانيا5
0.10.15657860.001382.464..9591نيوزيلندا6
1413.247..0.10.13457970.0..9890آيرلندا7
0.10.12347740.001413.681..9996السويد7
0.10.24543740.001144.181..9890سويسرا9

0.10.12342860.00912.154..9994اليابان10
0.10.15653870.001211.973..9293كندا11
0.10.145461090.001412.060..9698 جمهورية كوريا12
67.......................... هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
1213.987..0.10.12243650.0..9893آيسلندا13
0.10.134651070.001433.482..9385الدانمرك15
1163.670..0.10.14545780.0..9698إسرائيل16
0.10.144591050.001313.088..9994بلجيكا17
0.20.344501020.001554.789..9376النمسا18
1401.886..0.10.12342760.0..9895سنغافورة18
0.10.234541170.00983.584..9990فرنسا20
0.10.123561240.001572.785..9998فنلندا21
0.10.123541310.001682.568..9895سلوفينيا21
0.10.24543940.001133.784..9995إسبانيا23
..............22..........ليختنشتاين24
0.10.13441770.001284.259..9890إيطاليا25
1502.990..0.10.12357950.0..9996لكسمبرغ26
0.10.25558950.001332.781..9893 المملكة المتحدة26
2583.663..0.10.134631380.0..9998 الجمهورية التشيكية28
1866.045..0.10.134441060.0..9999اليونان29
..2841.4..67821050.0......9894 بروني دار السالم30
1882.360..3441810.0......9987قبرص31
1753.181..0.10.15644760.0..9773مالطة32
..3.7....3444940.0......9999أندورا33
3423.447..0.20.345772340.0..9695أستونيا33
..3433.0..0.10.178741840.0..9998سلوفاكيا35
..0.10.17848690.001952.8..9899قطر 36
3243.150..0.10.156992290.0..9999هنغاريا37
..2331.8..1.10.91720801360.1..9585بربادوس38
0.10.156761970.002832.145..9998بولندا39
1561.145..0.10.289591160.0..9393 شيلي40
3753.729..0.10.157952740.0..9896ليتوانيا41
..2771.9..6766840.0......9494اإلمارات العربية المتحدة41
1543.869..0.20.334541230.0..9996البرتغال43
4203.042..0.10.28101052840.0..9793التفيا44
c0.20.31214881600.0..2073.266 98992.3األرجنتين45
..1.5..12141082270.00......9999سيشيل46
..2942.6..0.10.156601530.0..9895كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
..3391.4..910871270.1......9999 البحرين48
....239..3.11.414161262020.0..9994جزر البهاما49
5254.945..99991.30.10.1461173240.0بيالروس50
2113.777..98955.40.20.3911841560.0أوروغواي51
....419..78851610.0....97901.7الجبل األسود52
..1.3....15191102290.0......9975باالو52
..2741.8..101150660.0......9898الكويت54
0.30.29121443910.005804.335..9998االتحاد الروسي55
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تقرير التنمية الب�شرية 2013
نه�شة اجلنوب، تقّدم ب�شري يف عامل متنّوع

التغطية 
بالتح�سني 

االأطفال 
الناق�سو الوزن 
)نق�ص طفيف 

اأو حاّد(

معّدل انت�سار 
فريو�ص نق�ص 

املناعة الب�رشية 
بني ال�سباب

معّدالت                                                                                                            
الوفيات

نوعية الرعاية                                   
ال�سحية

اخلناق 
وال�سهاق 
الر�سع الذكوراالإناث احل�سبة والكزاز

دون �سن 
اخلام�سة

الوفاة الأ�سباب حمددةالبالغون

االأطباء
الر�سا بنوعية 
الرعاية ال�سحية الكولريااملالرياالذكوراالإناث

القلب وال�رشايني 
aوال�سكري

)بالن�سبة املئوية 
من الأطفال يف 

عمر ال�سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من الأطفال دون 

�سّن اخلام�سة(

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية   

)15-24

)من كّل                    
               1,000

مولود حّي(

)من كّل                   
                  1,000

من البالغن(

)من كّل 
100,000 �سخ�س 

)العدد(يف ال�سنة(

)من كّل                       
                   1,000

�سخ�س(

)من كّل               
        1,000

�سخ�س(

)ن�سبة          
املجيبن    

بالر�سا(

 2010b20092009201020102009200920082005–2010b20082005–2010b2007–2009b–201020102006الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

3981.944..99953.50.10.11114902190.0رومانيا56
..4643.6..0.10.11113862050.0..9697بلغاريا57
4560.969..15181021860.0......9898المملكة العربية السعودية57
..2156.4..0.10.156781200.0..9899كوبا59
54..174..98953.90.30.41720821450.0بنما59
96953.40.10.21417881570.002372.969المكسيك61
75..159..96831.10.10.2910691150.0كوستاريكا62
....299..9111432480.0......9995غرينادا63
..3961.9..13171011750.0......9898ليبيا64
989612.90.10.156951750.122780.989ماليزيا64
..4222.0..97951.40.10.167901840.0صربيا64
........781581970.0......9998أنتيغوا وبربودا67
4271.232..0.71.024271202250.0..9692ترينيداد وتوباغو67
99993.90.20.129331854320.006963.949كازاخستان69
..4431.1..1618881260.0....99995.2ألبانيا70
75..237..1618921960.1....90793.7فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
........11121031920.0......9999دومينيكا72
5054.561..99941.10.10.12022972350.0جورجيا72
0.10.11922851660.003323.550..8353لبنان72
........78901850.0......9899سانت كيتس ونيفس72
0.10.12226901440.0113850.973..9999إيران - الجمهورية اإلسالمية76
1350.948..97944.20.10.21519961230.1بيرو77
..4652.5..1012791440.0....98981.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
0.30.211131483950.005933.123..9694أوكرانيا78
..0.20.31315992190.004441.1..9999موريشيوس80
..3981.4..88671450.0....95931.4البوسنة والهرسك81
6193.853..80677.70.10.139461342210.0أذربيجان82
....340..19211102040.0......9999سانت فنسنت وجزر غرينادين83
..4551.9..99978.60.10.189851570.0ُعمان84
17191022050.102641.744....99991.7البرازيل85
..2480.9..99882.00.71.020241312240.0جامايكا85
5373.761..98974.70.10.118201032460.0أرمينيا87
..2780.5..1416901880.0......9895سانت لوسيا88
64..167..99986.20.20.21820961730.0إكوادور89
3621.567..97971.70.10.11418731340.0تركيا90
1861.463..96883.40.10.21719801660.3كولومبيا91
3120.583..999921.10.10.11417822750.0سري النكا92
99953.20.10.131361051350.002771.252الجزائر93
2571.280..98973.30.10.11416701290.1تونس94

تنمية بشرية متوسطة
..3960.3..13162331350.8......9999تونغا95
2560.850..99984.31.80.714171292020.0بليز96
58..96797.10.70.322271491720.10320الجمهورية الدومينيكية96
..4570.5..0.10.115171572630.0..9994فيجي96
..4270.3..17201671980.9......9761ساموا96

4682.566..18221111950.0....98981.9األردن100
..c....1618871420.042871.4 99993.8الصين101
..7732.4..47562123800.0....99998.2تركمانستان102
11131392700.403110.385....99987.0تايلند103
..3511.6..979717.30.10.1141570970.9ملديف104
....351..99897.20.40.627311242172.5سورينام105
..3.51.4547426232131.003700.3..6955غابون106
2031.659..97925.50.30.414161282810.0السلفادور107
59..290..87794.30.10.142541322030.0بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
98975.00.10.126321413050.003792.852منغوليا108
50............2022..........دولة فلسطين110
96943.40.10.22125981680.002491.166باراغواي111
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اأو حاّد(
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املناعة الب�رشية 
بني ال�سباب

معّدالت                                                                                                            
الوفيات

نوعية الرعاية                                   
ال�سحية

اخلناق 
وال�سهاق 
الر�سع الذكوراالإناث احل�سبة والكزاز

دون �سن 
اخلام�سة

الوفاة الأ�سباب حمددةالبالغون

االأطباء
الر�سا بنوعية 
الرعاية ال�سحية الكولريااملالرياالذكوراالإناث

القلب وال�رشايني 
aوال�سكري

)بالن�سبة املئوية 
من الأطفال يف 

عمر ال�سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من الأطفال دون 

�سّن اخلام�سة(

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية   

)15-24

)من كّل                    
               1,000

مولود حّي(

)من كّل                   
                  1,000

من البالغن(

)من كّل 
100,000 �سخ�س 

)العدد(يف ال�سنة(

)من كّل                       
                   1,000

�سخ�س(

)من كّل               
        1,000

�سخ�س(

)ن�سبة          
املجيبن    

بالر�سا(

 2010b20092009201020102009200920082005–2010b20082005–2010b2007–2009b–201020102006الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

4062.853..97966.00.10.119221302150.2مصر112
5252.741..93973.20.10.116191343090.0جمهورية مولدوفا113
c0.10.123291302400.223451.281 898821.6الفلبين114
..6412.6..99984.00.10.144521392200.0أوزبكستان114
4001.556..1416951590.0....898210.1الجمهورية العربية السورية116
..34421611830.304120.6......9080ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
63..452..999510.50.80.625302242865.0غيانا118
989411.211.85.236483243721.003460.372بوتسوانا119
68..376..99998.10.20.320241342370.1هندوراس120
948918.40.10.127351432343.2193500.379إندونيسيا121
..0.3....39491733252.6......9789كيريباس121
c13.64.541574795210.2283210.863 73658.7جنوب أفريقيا121
..3990.1..12141592008.5......7852فانواتو124
6052.357..99992.20.10.133381623270.0قيرغيزستان125
5232.064..959415.00.10.152631601830.0طاجيكستان125
939820.20.10.119231071730.103391.274فييت نام127
877516.65.82.3294035754029.004950.468ناميبيا128
2340.466..99995.50.10.123271222100.0نيكاراغوا129
..3550.6..99988.60.10.13036871260.0المغرب130
31391452920.0244240.744....81736.4العراق131
..29361112720.203000.6......9996الرأس األخضر132
c0.30.525321512800.1..190..60 969313.0غواتيماال133
..3180.1..465515423383.0....756644.7تيمور - ليشتي134
969313.91.30.5507425340248.0513860.174غانا135
..5.01.98112135537398.0334840.3..6551غينيا اإلستوائية136
837442.50.10.148631692501.963360.667الهند136
939328.30.10.143511903503.704080.275كمبوديا138
816431.10.20.142542512892.934300.369جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
..4250.0..949512.70.10.144561942560.2بوتان140
..95945.815.66.555785606740.304990.2سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
907611.42.61.26193320409121.004630.134الكونغو142
..3670.2..232711917030.0....856811.8جزر سليمان143
..53801041619.2333080.5....989213.1سان تومي وبرينسيبي144
938616.14.11.8558528235812.0213630.162كينيا145
4180.369..989441.00.10.138482222461.8بنغالديش146
908631.30.10.170871892250.604220.841باكستان146
c1.60.69816135337789.004830.162 979315.6أنغوال148
..938822.60.30.3506618827534.013690.5ميانمار149
927916.03.91.684136409420121.01104980.254الكاميرون150
0.10.143621982738.503760.282..7867مدغشقر151
989215.83.91.7507631145687.0944270.030جمهورية تنزانيا المتحدة152
777123.12.91.288143365377146.01744560.455نيجيريا153
806013.70.70.3507521826676.04583730.157السنغال154
c0.30.47511126231536.0704220.131 826714.7موريتانيا155
..805518.40.80.3476122127445.004280.1بابوا غينيا الجديدة156
858638.60.10.241501592340.003500.280نيبال157
..938513.214.25.465855736760.104520.1ليسوتو158
978416.62.20.96610327833865.0154030.122توغو159
..57771802374.934940.3....947343.1اليمن160
35..835917.71.30.6701652272785.73,990411هايتي161
835515.94.82.36399348539103.0984730.148أوغندا161
999114.68.94.269111477580104.075180.153زامبيا163
908522.91.90.873912713261.2274900.256جيبوتي164
..999718.12.40.9579824629693.0134170.0غامبيا165
946918.40.70.373115246385105.0114540.152بنن166
928211.41.91.3599125830415.004080.078رواندا167



اجلدول 7 ال�صحة    |   181

تقرير التنمية الب�شرية 2013
نه�شة اجلنوب، تقّدم ب�شري يف عامل متنّوع

التغطية 
بالتح�سني 

االأطفال 
الناق�سو الوزن 
)نق�ص طفيف 

اأو حاّد(

معّدل انت�سار 
فريو�ص نق�ص 

املناعة الب�رشية 
بني ال�سباب

معّدالت                                                                                                            
الوفيات

نوعية الرعاية                                   
ال�سحية

اخلناق 
وال�سهاق 
الر�سع الذكوراالإناث احل�سبة والكزاز

دون �سن 
اخلام�سة

الوفاة الأ�سباب حمددةالبالغون

االأطباء
الر�سا بنوعية 
الرعاية ال�سحية الكولريااملالرياالذكوراالإناث

القلب وال�رشايني 
aوال�سكري

)بالن�سبة املئوية 
من الأطفال يف 

عمر ال�سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من الأطفال دون 

�سّن اخلام�سة(

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية   

)15-24

)من كّل                    
               1,000

مولود حّي(

)من كّل                   
                  1,000

من البالغن(

)من كّل 
100,000 �سخ�س 

)العدد(يف ال�سنة(

)من كّل                       
                   1,000

�سخ�س(

)من كّل               
        1,000

�سخ�س(

)ن�سبة          
املجيبن    

بالر�سا(

 2010b20092009201020102009200920082005–2010b20082005–2010b2007–2009b–201020102006الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

..957015.91.50.786123456528116.065360.1كوت ديفوار168
..0.10.1638622928458.004500.2..8172جزر القمر169
979312.86.83.1589249669187.0115870.066مالوي170
999027.01.30.56610327529123.01,0115480.348السودان171
94849.76.93.3518057467240.0263240.227زمبابوي172
6810637944510.005080.019....908133.2إثيوبيا173
c0.70.37410333738998.0184370.038 756414.9ليبريا174
1031493524400.306750.246....866232.9أفغانستان175
..926118.12.00.892150369431203.03995130.0غينيا - بيساو176
968221.11.50.6114174363414239.004400.046سيراليون177
999228.82.11.08814240742439.0184640.047بوروندي178
755120.80.90.481130337474165.01075200.131غينيا178
..646224.42.21.0106159470461192.004980.1جمهورية أفريقيا الوسطى180
..999934.50.40.242611792490.703830.1إريتريا181
906326.70.50.299178218357131.0764060.044مالي182
989425.70.80.593176262443221.0164630.150بوركينا فاسو183
714630.32.51.099173384412235.0145000.042تشاد184
777018.38.63.192135434557171.0245120.069موزامبيق185
..112170331442193.02444770.1....676824.2جمهورية الكونغو الديمقراطية186
c0.50.273143224229184.0553810.046 807140.2النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
..3033.3..26331262070.0....949918.8جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..0.6....22263864291.1......9997جزر مارشال
........34511120.0......9999موناكو
..0.7....32403034480.0....99994.8ناورو

........2248570.0......9593سان مارينو
..554631.60.60.410818035038228.01,1825720.0الصومال

............................جنوب السودان
..0.6....27332802550.0....99851.6توفالو

الترتيب حســب دليل التنمية البشرية
1502.962..56601140.0......9894تنمية بشرية مرتفعة جداً

..3572.3..16181052210.0......9795تنمية بشرية مرتفعة
..3241.0..33421322041.3....908522.7تنمية بشرية متوسطة
7311028734665.41384500.350....877826.1تنمية بشرية منخفضة

المناطق
..4091.4..36481391983.5......9387الدول العربية

..3051.2..20241031681.5....97959.7شرق آسيا والمحيط الهادئ
4923.145..17211182810.0......9896أوروبا و آسيا الوسطى

57..236..1823991810.2....96934.0أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
3600.665..50651732451.6....867840.2جنوب آسيا

..7612035543098.1864470.2....847521.2جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
..7110828235762.11904590.2....887827.3أقل البلدان نمواً

..3422.6..417015520715.6......8972الــدول الجزرية الصغيرة النامية
..3231.4..405513721112.2......9185العالم

مالحظات
a  تحسب التقديرات على أساس العمر، وترتكز على 

جداول الوفيات الوطنية، ونماذج أسباب الوفاة، وأنماط 
أسباب الوفاة في المناطق، وتقديرات منظمة الصحة 

العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 
فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز لألسباب الرئيسية 

للوفاة )وال تشمل األمراض المزمنة(.
b  تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة المحّددة.

c  تختلف البيانات عن التعريف المعتمد أو تشير إلى 
أجزاء من البلد.

تعاريف
التغطية بالتحصين ضد الخناق والشهاق والكزاز: نسبة 

األطفال في عمر السنة الذين تلقوا جرعات ثالث من اللقاح 
الثالثي ضّد الخناق والشهاق والكزاز.

التغطية بالتحصين ضد الحصبة: نسبة األطفال في عمر 
السنة الذين تلقوا جرعة على األقل من اللقاح ضد الحصبة.
األطفال الناقصو الوزن: نسبة األطفال دون سن الخامسة 
الذين يشكون من نقص في الوزن يكون دون متوسط وزن 

األطفال من الفئة العمرية نفسها بمقياسين أو أكثر.
معّدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية: نسبة 

األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من 
الفئة العمرية 15-24 سنة.

معّدل وفيات الرضع: احتمال وقوع الوفيات من الرّضع، 
خالل فترة تمتد بين الوالدة والسنة الواحدة، لكل 1,000 

والدة حية.
معّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: احتمال وقوع 
الوفيات من األطفال في فترة تمتّد من الوالدة حتى سن 

الخامسة لكل 1,000 والدة حية. 

معّدل وفيات البالغين: احتمال وقوع الوفيات من 
األشخاص الذين لهم من العمر خمس عشرة سنة قبل بلوغ 

عمر الستين، لكل 1,000 من البالغين. 
الوفاة ألسباب محّددة: الوفيات الناجمة عن مرض أو 

سبب محّدد.
األطباء: عدد األطباء العامين والمتخصصين لكل 1,000 

من السكان.
الرضا بنوعية الرعاية الصحية: نسبة المجيبين بنعم على 
سؤال استطالعات غالوب العالمية التالي: في هذا البلد، هل 

أنت مرتاح لنظام الرعاية الصحية والطبية؟

م�سادر البيانات الرئي�سية
.WH0 )2012a( :9األعمدة 1 و2 و8 و

.UNICEF )2012( :5 األعمدة من 3 إلى

.WH0 )2012b( :13األعمدة 6 و10 و11 و
 Inter-agency Group for Child Mortality :7 العمود

.Estimation )2012(

العمود 12: ح�سابات مكتب تقرير التنمية الب�رية ا�ستنادًا 
اإىل بيانات الوفيات من الإناث والذكور ب�سبب اأمرا�س 
القلب وال�راين وال�سكري من )WH0 )2012b وبيانات 

.UNDESA )2011( ال�سكان من
.Gallup )2012( :14 العمود
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اجلدول

التعليم

التح�صيل               
العلمي

الن�صبة الإجمالية                 
لاللتحاق بالتعليم 

نوعية                                                                                                                                                    
التعليم

معّدل 
الت�رسب 

من التعليم 
البتدائي

معّدل اإملام 
البالغني 
بالقراءة 
والكتابة

ال�صكان 
احلا�صلون 

على التعليم 
الثانوي 
العايلالثانويالبتدائي على الأقل

املعلمون 
املدربون 
على    
التعليم 
البتدائي

اأداء التالمذة يف عمر 15 �صنة

الر�صا   
بنوعية 
التعليم الفارق عن املعدلاملعّدل

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 15 �سنة 
وما فوق(

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 25 �سنة 
وما فوق(

)بالن�سبة                                                 
املئوية(

)بالن�سبة 
العلومالريا�سياتالقراءةالعلومcالريا�سياتbالقراءةaاملئوية(

)ن�سبة  املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة 
املت�رسبني 

من فوج من 
امللتحقني(

2010d20102002–2011d2002–2011d2002–2011d2005–2011d20092009200920092009200920112002–2011d–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

تنمية بشرية مرتفعة جداً
0.5..503498500918590..95.299.0110.073.8..النرويج1
..515514527999410167.3..92.2104.0129.075.9..أستراليا2
50048750297919862.86.9..94.5102.096.094.8..الواليات المتحدة األمريكية3
..50852652289899660.3..88.9108.0120.062.7..هولندا4
e4.4 497513520959810165.6....96.5102.0103.0..ألمانيا5
..5215195321039610769.9..83.7101.0119.082.6..نيوزيلندا6
497494495999410061.61.0..85.0100.0100.070.8..السويد7
..49648750895869783.6..73.9108.0117.061.0..آيرلندا7
....501534517939996..95.8102.095.051.5..سويسرا9

f103.0102.059.0..5205295391009410054.60.0 81.1..اليابان10
..52452752990889075.4..100.099.0101.060.0..كندا11
f104.097.0103.9..54254653879898250.51.2 85.4..جمهورية كوريا12
72.3102.083.059.795.653355554984958749.60.5..هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
2.5..500507496969195..91.399.0107.074.1..آيسلندا13
49550349984879264.50.5..99.499.0117.074.4..الدانمرك15
47444745511210410764.01.1..84.1113.091.062.5..إسرائيل16
50651550710210410562.16.6..79.4105.0111.067.5..بلجيكا17
g75.0101.8106.971.094.35265625429710410491.80.9 96.1سنغافورة18
4704964941009610263.72.3..100.0100.0100.060.2..النمسا18
..49649749810610110358.5..78.4111.0113.054.5..فرنسا20
53654155486828981.90.5..100.099.0108.091.6..فنلندا21
h95.698.097.086.9..48350151291959472.60.5 99.7سلوفينيا21
48148348888918759.00.5..97.766.4107.0119.073.2إسبانيا23
18.2..499536520838887..106.070.034.4....ليختنشتاين24
h72.8103.099.066.0..48648348996939746.70.3 98.9إيطاليا25
..4724894841049810464.8..77.9100.098.010.5..لكسمبرغ26
..e 49449251495879976.9..99.7106.0102.058.5..المملكة المتحدة26
47849350092939771.40.4..99.8106.090.060.7..الجمهورية التشيكية28
h62.0100.0101.089.4..48346647095899247.92.6 97.2اليونان29
h63.8 f108.0110.017.287.1..............3.9 95.2بروني دار السالم30
h74.5105.098.052.0..............65.64.7 98.3قبرص31
58.520.3..............92.462.595.0105.033.4مالطة32
h94.5 f99.0104.062.7..50151252883818449.51.6 99.8أستونيا33
................49.484.087.011.2100.0..أندورا33
47749749090969558.42.3..98.8102.089.054.2..سلوفاكيا35
96.363.4103.094.010.042.93723683791159810469.96.4قطر 36
i94.8 f102.098.061.7..49449050390928656.42.3 99.0هنغاريا37
f120.0101.065.958.5..............4.2 88.6..بربادوس38
i80.097.097.070.5..50049550889888760.82.4 99.5بولندا39
44942144783808144.02.6..98.674.0106.088.059.2شيلي40
f104.092.022.5100.0459 j453 j466 j107 j99 j106 j80.6 e3.3 90.064.3اإلمارات العربية المتحدة41
h90.297.098.077.4..46847749186888551.11.6 99.7ليتوانيا41
..i40.4114.0107.062.2..48948749387918364.9 95.2البرتغال43
h98.4101.095.060.1..48448249480797851.05.4 99.8التفيا44
h56.0 f118.089.071.2..3983884011089310262.66.2 97.8األرجنتين45
15.1..............99.4..91.866.8117.0119.0سيشيل46
h64.4 f93.095.049.2..47646048688888563.71.0 98.8كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
h78.0 f107.0103.0................80.5 e1.8 91.9البحرين  48
10.5..............91.5..89.6114.096.0..جزر البهاما49
55.40.3............100.096.083.099.8..99.6بيالروس50
42642742799919755.84.8..98.149.8113.090.063.3أوروغواي51
..................101.096.037.9....باالو52
..h98.2107.0104.047.6..40840340193858762.1 98.4الجبل األسود52
e4.0 61.2............93.948.9106.0101.021.9100.0الكويت54
h94.7 f99.089.075.9..45946847890859038.03.9 99.6االتحاد الروسي55
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التح�صيل               
العلمي

الن�صبة الإجمالية                 
لاللتحاق بالتعليم 

نوعية                                                                                                                                                    
التعليم

معّدل 
الت�رسب 

من التعليم 
البتدائي

معّدل اإملام 
البالغني 
بالقراءة 
والكتابة

ال�صكان 
احلا�صلون 

على التعليم 
الثانوي 
العايلالثانويالبتدائي على الأقل

املعلمون 
املدربون 
على    
التعليم 
البتدائي

اأداء التالمذة يف عمر 15 �صنة

الر�صا   
بنوعية 
التعليم الفارق عن املعدلاملعّدل

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 15 �سنة 
وما فوق(

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 25 �سنة 
وما فوق(

)بالن�سبة                                                 
املئوية(

)بالن�سبة 
العلومالريا�سياتالقراءةالعلومcالريا�سياتbالقراءةaاملئوية(

)ن�سبة  املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة 
املت�رسبني 

من فوج من 
امللتحقني(

2010d20102002–2011d2002–2011d2002–2011d2005–2011d20092009200920092009200920112002–2011d–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

h86.896.095.063.8..42442742890797945.34.9 97.7رومانيا56
4294284391139910635.46.2..98.492.6103.088.053.0بلغاريا57
h54.6 f106.0101.036.891.5............61.8 e6.7 86.6المملكة العربية السعودية57
f108.074.044.691.637136037699819073.26.2 94.162.1بنما59
h77.1 f103.089.095.2100.0..............3.8 99.8كوبا59
93.153.9115.087.027.095.642541941685797764.56.0المكسيك61
h53.6 f110.0100.025.689.5............80.011.2 96.2كوستاريكا62
................103.0108.052.865.3....غرينادا63
h85.196.091.049.194.244244244384918458.01.4 99.3صربيا64
f96.068.040.2..............91.42.3 93.169.4ماليزيا64
..................i49.6 f114.0110.054.4 89.2ليبيا64
................102.0105.016.454.8..99.0أنتيغوا وبربودا67
h59.3105.090.011.588.04164144101139910883.310.6 98.8ترينيداد وتوباغو67
h99.3111.0100.040.8..39040540091838749.90.2 99.7كازاخستان69
385377391100918954.74.8..95.981.787.089.018.4ألبانيا70
81.27.9............95.552.4103.083.078.188.4فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
h91.0109.086.028.294.6............65.73.8 99.7جورجيا72
11.9..............26.5112.098.03.660.8..دومينيكا72
26.5..............93.097.018.261.6....سانت كيتس ونيفس72
e8.2 67.6..............89.654.2105.081.054.0لبنان72
67.95.7............85.066.0108.084.042.898.4إيران - الجمهورية اإلسالمية76
..37036536998908949.1..89.652.9109.092.035.0بيرو77
h93.5 f99.096.079.599.9............50.12.3 99.7أوكرانيا78
h78.689.083.040.4..............61.62.5 97.3جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
h49.0 f99.089.024.9100.0............83.52.2 88.5موريشيوس80
h..88.090.035.9..............67.926.8 97.9البوسنة والهرسك81
99.892.794.085.019.3100.036243137376647453.03.6أذربيجان82
................84.1..105.0107.0....سانت فنسنت وجزر غرينادين83
e2.7 70.0............86.653.9105.0100.024.5100.0ُعمان  84
41238640594818453.724.3..90.349.5127.0101.036.1البرازيل85
i72.6 f89.093.029.0..............73.74.8 86.6جامايكا85
h94.4 f103.092.051.577.5............45.72.3 99.6أرمينيا87
7.9..............94.096.011.386.8....سانت لوسيا88
74.519.4............91.936.6114.080.039.882.6إكوادور89
46444545482938154.38.2..90.834.5102.078.045.8تركيا90
93.443.1115.096.039.1100.041338140287758171.715.5كولومبيا91
77.91.4..............91.273.999.087.015.5سري النكا92
e5.0 67.1............72.624.1110.095.030.899.3الجزائر93
e5.3 40437140185788154.8..77.637.0109.090.034.4تونس94

تنمية بشرية متوسطة
f110.0101.06.5................9.6 99.074.0تونغا95
f121.075.021.545.2..............9.7 34.0..بليز96
..68.9............89.542.5108.076.034.084.9الجمهورية الدومينيكية96
9.1..............57.8105.086.016.197.8..فيجي96
..................h62.1108.085.07.5 98.8ساموا96

e6.6 40538741591838963.3..92.673.397.091.041.8األردن100
..h62.7 f111.081.025.9..556 k600 k575 k80 k103 k82 k62.6 94.3الصين101
..h......................74.3 99.6تركمانستان102
..42141942572798088.7..93.532.291.079.047.7تايلند103
................77.0..98.425.4109.071.0ملديف104
9.7..............94.743.7113.075.012.1100.0سورينام105
..i44.4 f182.053.0................46.5 88.4غابون106
72.713.5............84.537.5114.065.023.492.7السلفادور107
68.216.3..............91.244.5105.080.038.6بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
h82.4 f100.093.053.397.6............57.95.9 97.4منغوليا 108
e1.5 63.5............94.952.191.086.050.2100.0دولة فلسطين110
66.921.9..............93.936.9100.067.036.6باراغواي111
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التح�صيل               
العلمي

الن�صبة الإجمالية                 
لاللتحاق بالتعليم 

نوعية                                                                                                                                                    
التعليم

معّدل 
الت�رسب 

من التعليم 
البتدائي

معّدل اإملام 
البالغني 
بالقراءة 
والكتابة

ال�صكان 
احلا�صلون 

على التعليم 
الثانوي 
العايلالثانويالبتدائي على الأقل

املعلمون 
املدربون 
على    
التعليم 
البتدائي

اأداء التالمذة يف عمر 15 �صنة

الر�صا   
بنوعية 
التعليم الفارق عن املعدلاملعّدل

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 15 �سنة 
وما فوق(

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 25 �سنة 
وما فوق(

)بالن�سبة                                                 
املئوية(

)بالن�سبة 
العلومالريا�سياتالقراءةالعلومcالريا�سياتbالقراءةaاملئوية(

)ن�سبة  املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة 
املت�رسبني 

من فوج من 
امللتحقني(

2010d20102002–2011d2002–2011d2002–2011d2005–2011d20092009200920092009200920112002–2011d–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

..f106.085.030.4..............42.6 e 72.051.2مصر112
h93.394.088.038.1..............53.74.8 98.5جمهورية مولدوفا113
h..95.0106.08.9100.0............85.01.9 99.4أوزبكستان114
f106.085.028.9..............79.224.2 95.464.8الفلبين114
h32.8118.072.0................59.1 e5.4 83.4الجمهورية العربية السورية116
..................110.083.014.2....ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
f85.091.011.966.1..............16.5 55.6..غيانا118
f108.080.07.497.4............66.413.2 84.575.5بوتسوانا119
63.623.8............84.819.8116.073.018.836.4هندوراس120
40237138366706980.120.0..92.641.4118.077.023.1إندونيسيا121
69.323.0............87.4..88.770.4102.094.0جنوب أفريقيا121
21.1..............85.4..113.086.0....كيريباس121
28.5..............117.055.04.7100.0..82.6فانواتو124
h89.7 f102.087.019.792.9............76.41.1 99.7طاجيكستان125
f100.084.048.868.431433133099819147.72.4 99.281.1قيرغيزستان125
f106.077.022.398.3............80.47.9 93.226.3فييت نام127
h33.5 f107.064.09.095.6..............17.4 88.8ناميبيا128
f118.069.018.074.9............81.051.6 78.037.6نيكاراغوا129
f114.056.013.2100.0............41.6 e9.5 56.128.0المغرب130
h32.4 f105.053.016.4..............38.033.3 78.2العراق131
h..110.088.017.890.0..............14.3 84.3الرأس األخضر132
h14.8116.059.017.8..............71.835.2 75.2غواتيماال133
33.4................117.056.016.7..58.3تيمور- ليشتي134
h53.8 f107.058.08.850.6............57.227.8 67.3غانا135
h..87.027.03.345.3..............38.1 93.9غينيا اإلستوائية136
f118.060.016.2..............74.834.2 62.838.7الهند136
f121.045.013.496.9............78.933.0 72.729.7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
f127.046.07.899.1............94.145.5 77.615.7كمبوديا138
9.0..............52.834.4111.070.08.891.5بوتان140
h48.1 f116.058.04.473.1............77.816.1 87.4سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
f115.045.05.586.8............46.629.7 46.2..الكونغو142
....................109.036.0....جزر سليمان143
h..134.059.04.540.5..............32.0 89.2سان تومي وبرينسيبي144
h41.9113.060.04.096.8............59.627.2 87.4كينيا145
h35.1 f....10.658.4............81.633.8 56.8بنغالديش146
60.538.5............54.931.295.034.05.484.2باكستان146
h..124.031.03.7..............42.068.1 70.1أنغوال148
h17.8 f126.054.011.099.9..............25.2 92.3ميانمار149
f120.042.011.557.1............62.133.8 70.727.9الكاميرون150
45.865.4............149.031.03.790.4..64.5مدغشقر151
h7.4 f102.0..2.194.5............44.818.6 73.2جمهورية تنزانيا المتحدة152
h..83.044.010.366.1............47.420.1 61.3نيجيريا153
f87.037.07.947.9............38.040.4 49.77.5السنغال154
h14.2 f102.024.04.4100.0............39.2 e29.3 58.0موريتانيا155
......................h10.5 f60.0 60.6بابوا غينيا الجديدة156
h28.3 f115.044.05.680.7............73.038.3 60.3نيبال157
h20.9103.046.03.563.4............43.230.7 89.6ليسوتو158
f140.046.05.976.7............45.440.6 57.129.8توغو159
f87.044.010.2..............37.2 e40.5 63.916.0اليمن160
48.868.2............73.223.4121.028.04.289.4 أوغندا161
..f....................39.9 48.729.1هايتي161
f115.0..2.4..............68.046.9 71.235.0زامبيا163
66.635.7............59.036.04.9100.0....جيبوتي164
h24.0 f83.054.04.1................38.9 50.0غامبيا165
h18.4 f126.037.06.042.6............60.735.7 42.4بنن166
h7.7 f143.032.05.591.5............83.963.0 71.1رواندا167
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التح�صيل               
العلمي

الن�صبة الإجمالية                 
لاللتحاق بالتعليم 

نوعية                                                                                                                                                    
التعليم

معّدل 
الت�رسب 

من التعليم 
البتدائي

معّدل اإملام 
البالغني 
بالقراءة 
والكتابة

ال�صكان 
احلا�صلون 

على التعليم 
الثانوي 
العايلالثانويالبتدائي على الأقل

املعلمون 
املدربون 
على    
التعليم 
البتدائي

اأداء التالمذة يف عمر 15 �صنة

الر�صا   
بنوعية 
التعليم الفارق عن املعدلاملعّدل

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 15 �سنة 
وما فوق(

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 25 �سنة 
وما فوق(

)بالن�سبة                                                 
املئوية(

)بالن�سبة 
العلومالريا�سياتالقراءةالعلومcالريا�سياتbالقراءةaاملئوية(

)ن�سبة  املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة 
املت�رسبني 

من فوج من 
امللتحقني(

2010d20102002–2011d2002–2011d2002–2011d2005–2011d20092009200920092009200920112002–2011d–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

h22.1 f88.027.08.9100.0..............39.2 56.2كوت ديفوار168
h..104.046.07.957.4............46.0 e25.9 74.9جزر القمر169
h15.3 f135.032.00.795.9............65.247.2 74.8مالوي170
h15.5 f73.039.06.159.7............43.09.1 71.1السودان171
..h55.4 f....6.2..............66.4 92.2زمبابوي172
52.5..............102.036.05.539.4..39.0إثيوبيا173
i27.3 f96.0..19.140.2............49.654.4 60.8ليبريا174
..f97.046.03.3..............58.5 20.3..أفغانستان175
................h..123.036.02.738.9 54.2غينيا - بيساو176
..35.3............2.148.0..42.114.8125.0سيراليون177
h7.1 f156.025.03.291.2............70.943.8 67.2بوروندي178
h..94.038.09.565.2............39.034.3 41.0غينيا178
h17.9 f93.013.02.6..............40.753.1 56.0جمهورية أفريقيا الوسطى180
h..45.032.02.093.8..............31.0 67.8إريتريا181
34.624.5............31.110.382.039.05.850.0مالي182
53.036.4............28.72.079.023.03.385.7بوركينا فاسو183
h..90.026.02.245.3............60.176.7 34.5تشاد184
h3.6 f115.025.01.575.9............63.264.6 56.1موزامبيق185
h23.2 f94.038.06.291.7............39.345.2 66.8جمهورية الكونغو الديمقراطية186
f71.013.01.596.4............55.330.7 28.75.1النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
..............539..........100.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

16.5................102.099.016.2....جزر مارشال
............................موناكو
................74.2..93.063.0....ناورو

....................94.097.0....سان مارينو
....................32.08.0....الصومال

............................جنوب السودان
......................100.0....توفالو

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
61.33.8——————..85.9104.2100.475.8..تنمية بشرية مرتفعة جداً

58.07.3——————..92.764.2110.591.048.7تنمية بشرية مرتفعة
69.218.8——————..82.350.5113.470.722.1تنمية بشرية متوسطة
56.541.7——————60.825.298.237.46.873.8تنمية بشرية منخفضة

المناطق
50.09.9——————..74.538.497.771.124.1الدول العربية

....——————..111.078.826.1..93.8شرق آسيا والمحيط الهادئ
51.84.2——————..98.183.599.991.257.5أوروبا و آسيا الوسطى

14.3..——————91.350.4115.990.942.592.3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
73.321.4——————62.839.2113.657.615.777.2جنوب آسيا

52.037.8——————63.029.7100.340.36.273.9جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

58.240.9——————101.836.06.671.9..60.7أقل البلدان نمواً
....——————97.077.045.289.4....الدول الجزرية الصغيرة النامية

64.218.0——————..81.357.7107.971.228.7العالم

مالحظات
a  معّدل بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي في القراءة هو 493. 
b  معّدل بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي في الرياضيات هو 495. 
c  معّدل بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي في العلوم هو 501. 
d  تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة المحّددة. 

e متوسط مسحين أو أكثر خالل الفترة المحّددة.
.Barro and Lee (2011) تقديرات  f

g لعام 2011.
h  تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء مستمّدة من النموذج 

العالمي إلسقاطات اإللمام بالقراءة والكتابة حسب العمر، 
الذي يرتكز على البيانات الوطنية منذ عام 2000. 

i  تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء مستمّدة من النموذج 

العالمي إلسقاطات اإللمام بالقراءة والكتابة حسب العمر، 
الذي يرتكز على البيانات الوطنية قبل عام 2000.

j  فقط لدبي.
k  فقط لشنغهاي.

تعاريف
معّدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة: النسبة المئوية 
للسكان من فئة 15 سنة وما فوق الذين يملكون القدرة 

على كتابة مقطع قصير وسهل عن حياتهم اليومية وقراءته 
وفهمه.

السكان الحاصلون على التعليم الثانوي على األقل: النسبة 
المئوية للسكان من فئة 25 سنة وما فوق الذين أنهوا مرحلة 

التعليم الثانوي على األقل.
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم: مجموع االلتحاق 

بمرحلة معّينة من التعليم )االبتدائي أو الثانوي أو العالي( 

بصرف النظر عن العمر، وُيحسب بالنسبة المئوية من 
مجموع السكان الذين هم في سن االلتحاق بهذه المرحلة 

من التعليم. 
المعّلمون المدربون على التعليم االبتدائي: النسبة المئوية 
من معلّمي المدارس في المرحلة االبتدائية الذين تلقوا الحد 

األدنى المطلوب من التدريب النظامي على التعليم في 
المرحلة االبتدائية )قبل بدء التعليم أو أثناءه(.

األداء في القراءة والرياضيات والعلوم: العالمات التي 
يحصل عليها التالمذة من فئة 15 سنة وما فوق في اختبار 

المهارات والمعارف في هذه المواد الهامة للمشاركة في 
المجتمع. 

الفارق عن المعّدل: الفارق عن معّدل العالمات في القراءة 
والرياضيات والعلوم.

الرضا بنوعية التعليم: نسبة المجيبين بالرضا على سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنت راضٍ أو غير راضٍ 

بنوعية النظام التعليمي.

نسبة المتسربين من فوج من الملتحقين: نسبة المتسربين 
من فوج من الملتحقين قبل إنهاء الصف األخير من مرحلة 
التعليم االبتدائي. وُتحسب هذه النسبة بطرح معدل التالمذة 

الذين استمروا حتى الصف األخير من الرقم 100 مع 
افتراض عدم حصول أي تغّير خالل فترة بقاء هذا الفوج 

وعدم عودة المتسربين إلى المدرسة.

مصادر البيانات الرئيسية 
 UNESCO Institute for   :14األعمدة 1 ومن 2 إلى 6 و

.Statistics  (2012)
.OECD (2010) :12 األعمدة من 7 إلى

.Gallup (2012) :13 العمود
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الأمان الب�رسي النظرة اإىل املجتمعرفاه الفردالعمل والتعر�ض للمخاطر والإن�صاف

ن�صبة العاملني 
اإىل جمموع 

ال�صكان
بطالة      

ال�صباب
ت�صغيل 
الأطفال

جمموع 
اخل�صارة يف 
دليل التنمية 

الب�رسية ب�صبب 
عدم امل�صاواة

الر�صا العام 
باحلياة

الر�صا  
بحرية  
اخليار

الر�صا 
بالوظيفة

الثقة يف 
الأفراد

الر�صا 
باملجتمع 

aاملحلي

الثقة يف 
احلكومة 
الوطنية

ال�صعور  
بالأمان  

معّدل 
جرائم 
القتل

معّدل النتحار 
)لكل 100,000 

�صخ�ض(

)بالن�سبة املئوية 
من فئة 25 �سنة 

وما فوق(

)بالن�سبة 
املئوية من فئة 

24-15 �سنة(

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 5-14 

�سنة(
)بالن�سبة   

املئوية(

)0 الأقّل 
ر�سا، 10 

الأكرث ر�سا(

)بالن�سبة املئوية                                    
للمجيبني                      

بالر�سا(

)بالن�سبة املئوية                                                             
للمجيبني                                                               

بنعم(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني  بنعم(

)لكل 
 100,000

ذكوراإناث�سخ�ص(

2011b–20112005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية
2001–
2010b20122007–2011b2007–2011b2007–2011b20112007–2011b2007–2011b2007–2011b

2004–
2011b

2001–
2010b

2001–
2010b

تنمية بشرية مرتفعة جداً
92.854.081.00.66.517.3....6.47.693.0..65.99.3النرويج1
91.953.064.01.03.612.8..7.97.494.087.4..62.411.9أستراليا2
12.47.185.087.437.083.838.075.04.24.517.7..61.218.7الواليات المتحدة األمريكية3
6.97.691.094.546.094.560.079.01.15.513.1..61.57.8هولندا4
6.96.789.089.031.093.943.078.00.86.017.9..57.29.1ألمانيا5
88.164.067.00.95.518.1..7.293.089.0....66.218.2نيوزيلندا6
7.27.095.089.130.093.653.070.01.24.719.0..55.835.3آيرلندا7
6.27.593.091.855.092.564.078.01.06.818.7..62.523.8السويد7
44.093.558.076.00.711.424.8..7.07.588.0..65.57.9سويسرا9

6.178.076.233.084.623.069.00.413.236.2....59.78.9اليابان10
8.77.494.091.542.091.755.079.01.65.417.3..62.715.9كندا11
16.56.966.071.126.078.528.054.02.622.139.9..64.812.1جمهورية كوريا12
81.824.077.00.37.016.5....6.46.986.0..71.918.4آيسلندا13
5.589.084.429.084.158.088.00.210.719.0....61.211.0هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
6.27.893.094.060.093.447.079.00.96.417.5..59.815.7الدانمرك15
12.37.452.084.026.082.345.059.02.11.57.0..60.911.8إسرائيل16
8.06.986.090.330.091.229.064.01.710.328.8..54.018.7بلجيكا17
6.582.086.533.092.983.089.00.37.712.9....69.26.7سنغافورة18
6.67.592.094.129.094.441.082.00.67.123.8..58.68.8النمسا18
9.07.090.087.420.089.438.063.01.18.524.7..54.423.2فرنسا20
5.86.090.085.015.090.618.084.00.79.434.6..57.216.8سلوفينيا21
6.07.493.087.758.091.257.078.02.210.029.0..57.819.3فنلندا21
10.16.580.085.722.087.831.068.00.83.411.9..49.548.2إسبانيا23
....2.8......................ليختنشتاين24
11.96.155.081.020.075.726.052.00.92.810.0..47.532.0إيطاليا25
7.27.195.093.526.094.777.077.02.53.216.1..59.920.8لكسمبرغ26
8.36.990.088.335.086.649.070.01.23.010.9..58.822.0المملكة المتحدة26
5.46.373.079.924.088.121.059.01.74.423.9..59.718.1الجمهورية التشيكية28
11.55.452.070.316.074.218.053.01.51.06.0..49.151.5اليونان29
....0.5....................69.3بروني دار السالم30
11.56.773.087.111.088.740.070.01.71.77.4..66.223.1قبرص31
8.26.286.086.016.084.149.064.01.01.05.9..48.314.0مالطة32
9.05.569.081.133.086.342.056.05.27.330.6..58.423.8أستونيا33
....1.3......................أندورا33
6.35.968.078.621.086.628.059.01.53.422.3..57.533.6سلوفاكيا35
....6.690.086.023.090.489.087.00.9....89.98.9قطر 36
7.44.961.080.513.074.236.057.01.310.640.0..49.627.2هنغاريا37
11.30.07.3....................66.9بربادوس38
9.95.680.077.025.088.227.059.01.14.126.4..55.128.9بولندا39
62.921.13.019.06.677.078.215.078.448.046.03.24.218.2شيلي40
....90.00.8..7.287.088.718.093.8....83.421.8اإلمارات العربية المتحدة41
11.05.452.078.225.084.218.039.06.610.461.3..55.634.6ليتوانيا41
58.031.73.010.85.279.088.727.090.121.063.01.24.015.6البرتغال43
10.95.054.080.613.084.811.048.03.18.240.0..55.129.6التفيا       44
62.622.27.019.56.479.080.723.089.061.050.03.43.012.6األرجنتين45
8.30.08.9......................سيشيل46
64.01.47.528.9..16.066.0..15.15.646.0..49.136.8كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
60.00.63.54.0..4.573.079.311.088.2..5.0..72.2البحرين48
27.40.61.9..................71.921.7جزر البهاما49
5.08.35.257.065.734.076.659.060.04.98.848.7..54.4بيالروس50
65.921.78.016.46.178.078.027.083.873.048.05.96.326.0أوروغواي51
....78.03.5..21.068.3..40.010.07.45.550.0..الجبل األسود52
....0.0......................باالو52
2.21.71.9....6.675.084.911.081.5....75.511.8الكويت54
5.454.067.924.069.448.040.010.29.553.9....62.815.7االتحاد الروسي55
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تقرير التنمية الب�شرية 2013
نه�شة اجلنوب، تقّدم ب�شري يف عامل التنّوع

الأمان الب�رسي النظرة اإىل املجتمعرفاه الفردالعمل والتعر�ض للمخاطر والإن�صاف

ن�صبة العاملني 
اإىل جمموع 

ال�صكان
بطالة      

ال�صباب
ت�صغيل 
الأطفال

جمموع 
اخل�صارة يف 
دليل التنمية 

الب�رسية ب�صبب 
عدم امل�صاواة

الر�صا العام 
باحلياة

الر�صا  
بحرية  
اخليار

الر�صا 
بالوظيفة

الثقة يف 
الأفراد

الر�صا 
باملجتمع 

aاملحلي

الثقة يف 
احلكومة 
الوطنية

ال�صعور  
بالأمان  

معّدل 
جرائم 
القتل

معّدل النتحار 
)لكل 100,000 

�صخ�ض(

)بالن�سبة املئوية 
من فئة 25 �سنة 

وما فوق(

)بالن�سبة 
املئوية من فئة 

24-15 �سنة(

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 5-14 

�سنة(
)بالن�سبة   

املئوية(

)0 الأقّل 
ر�سا، 10 

الأكرث ر�سا(

)بالن�سبة املئوية                                    
للمجيبني                      

بالر�سا(

)بالن�سبة املئوية                                                             
للمجيبني                                                               

بنعم(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني  بنعم(

)لكل 
 100,000

ذكوراإناث�سخ�ص(

2011b–20112005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية
2001–
2010b20122007–2011b2007–2011b2007–2011b20112007–2011b2007–2011b2007–2011b

2004–
2011b

2001–
2010b

2001–
2010b

57.323.81.012.65.060.069.515.078.112.055.02.03.521.0رومانيا56
9.93.960.073.320.074.027.052.02.06.218.8..52.027.6بلغاريا57
....77.01.0..6.757.081.836.085.9....59.745.8المملكة العربية السعودية57
68.314.67.024.67.380.088.521.086.646.047.021.61.99.0بنما59
5.05.519.0..................58.73.5كوبا59
63.910.45.023.46.880.074.429.073.738.042.022.71.57.0المكسيك61
65.621.65.021.57.392.087.414.082.532.041.011.31.910.2كوستاريكا62
11.50.00.0......................غرينادا63
68.01.210.028.1..17.060.0..46.14.09.54.541.0..صربيا64
....91.02.9..68.7..4.941.064.3......53.6ليبيا64
....5.879.085.614.087.379.046.02.3....66.611.3ماليزيا64
....6.8......................أنتيغوا وبربودا67
87.329.042.035.23.817.9..66.612.91.015.36.781.089.9ترينيداد وتوباغو67
75.05.02.013.65.576.077.933.079.772.056.08.89.443.0كازاخستان69
67.04.03.34.7..7.067.7..56.528.312.013.95.346.0ألبانيا70
68.122.08.026.67.575.085.113.079.059.031.045.11.25.3فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
62.835.618.015.34.258.055.016.078.366.091.04.31.77.1جورجيا72
....22.1......................دومينيكا72
....38.2......................سانت كيتس ونيفس72
....47.622.37.022.85.265.070.87.074.137.069.02.2لبنان72
....38.2......................سانت كيتس ونيفس72
....76.356.055.03.0..4.857.065.0....46.133.9إيران - الجمهورية اإلسالمية76
77.416.234.024.35.672.074.112.075.319.046.010.31.01.9بيرو77
58.318.77.09.25.153.061.429.071.424.048.05.27.037.8أوكرانيا78
63.01.94.09.5..11.066.7..43.455.76.014.74.256.0جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
90.567.055.02.51.911.8..13.35.583.084.6..60.828.0موريشيوس80
....67.01.5..18.061.7..37.260.05.011.54.733.0البوسنة والهرسك81
70.815.27.011.44.749.057.827.073.474.074.02.20.31.0أذربيجان82
22.91.95.4......................سانت فنسنت وجزر غرينادين83
....0.7....89.9..6.991.085.3......65.7ُعمان84
68.223.13.027.26.880.081.315.078.551.040.021.02.07.7البرازيل85
....52.2....72.2..68.3....65.937.96.019.1جامايكا85
47.354.74.010.94.441.045.415.052.734.075.01.41.12.8أرمينيا87
25.20.04.9......................سانت لوسيا88
71.518.18.025.85.878.079.89.086.059.049.018.23.610.5إكوادور89
....48.820.73.022.55.344.071.28.078.960.051.03.3تركيا90
68.329.99.027.86.481.081.514.082.955.043.033.42.07.9كولومبيا91
....15.14.281.084.717.089.786.077.03.6..58.224.7سري النكا92
....5.253.058.716.073.953.049.01.5..43.937.55.0الجزائر93
....4.758.059.415.066.047.047.01.1....46.331.4تونس94

تنمية بشرية متوسطة
....1.0......................تونغا95
67.126.043.041.40.76.6....6.562.0..66.328.840.0بليز96
62.444.510.027.34.782.076.315.079.245.038.025.00.73.9الجمهورية الدومينيكية96
....2.8....................62.7فيجي96
....1.1......................ساموا96

19.05.772.074.99.075.677.081.01.80.00.2..44.946.8األردن100
....80.01.1..22.45.077.069.957.077.1....74.6الصين101
....83.04.2..93.627.097.5..5.8......62.6تركمانستان102
76.93.08.021.36.792.096.327.095.254.074.04.83.812.0تايلند103
1.60.00.7..............25.2..64.730.5ملديف104
4.64.823.9..............6.023.0..56.4سورينام105
....54.853.039.013.8..77.053.7..19.5....68.2غابون106
64.513.05.026.66.774.077.318.081.949.042.069.23.612.9السلفادور107
....26.034.25.867.083.910.084.838.044.08.9..77.4بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
....18.015.95.064.082.114.080.629.047.08.7..67.9منغوليا108
....4.851.070.89.071.549.059.04.1....41.249.6دولة فلسطين110
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الأمان الب�رسي النظرة اإىل املجتمعرفاه الفردالعمل والتعر�ض للمخاطر والإن�صاف

ن�صبة العاملني 
اإىل جمموع 

ال�صكان
بطالة      

ال�صباب
ت�صغيل 
الأطفال

جمموع 
اخل�صارة يف 
دليل التنمية 

الب�رسية ب�صبب 
عدم امل�صاواة

الر�صا العام 
باحلياة

الر�صا  
بحرية  
اخليار

الر�صا 
بالوظيفة

الثقة يف 
الأفراد

الر�صا 
باملجتمع 

aاملحلي

الثقة يف 
احلكومة 
الوطنية

ال�صعور  
بالأمان  

معّدل 
جرائم 
القتل

معّدل النتحار 
)لكل 100,000 

�صخ�ض(

)بالن�سبة املئوية 
من فئة 25 �سنة 

وما فوق(

)بالن�سبة 
املئوية من فئة 

24-15 �سنة(

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 5-14 

�سنة(
)بالن�سبة   

املئوية(

)0 الأقّل 
ر�سا، 10 

الأكرث ر�سا(

)بالن�سبة املئوية                                    
للمجيبني                      

بالر�سا(

)بالن�سبة املئوية                                                             
للمجيبني                                                               

بنعم(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني  بنعم(

)لكل 
 100,000

ذكوراإناث�سخ�ص(

2011b–20112005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية
2001–
2010b20122007–2011b2007–2011b2007–2011b20112007–2011b2007–2011b2007–2011b

2004–
2011b

2001–
2010b

2001–
2010b

5.871.085.612.085.548.038.011.52.05.1..73.417.815.0باراغواي111
51.354.17.024.14.157.064.722.061.063.058.01.20.00.1مصر112
43.915.816.011.65.858.066.112.070.624.050.07.55.630.1جمهورية مولدوفا113
80.03.12.37.0..15.85.190.087.326.093.8....62.8أوزبكستان114
....19.95.088.081.114.085.672.062.05.4..68.819.3الفلبين114
....65.02.3..45.840.24.020.44.147.055.59.044.8الجمهورية العربية السورية116
....0.9......................ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
74.846.047.018.613.439.0....61.050.016.019.16.066.0غيانا118
....3.682.045.99.056.574.031.014.5..9.0..73.8بوتسوانا119
....67.311.216.027.55.977.079.413.082.829.045.091.6هندوراس120
....70.123.07.018.35.286.074.121.092.374.088.08.1إندونيسيا121
....7.3......................كيريباس121
4.784.056.517.062.063.038.031.80.41.4....49.655.0جنوب أفريقيا121
....0.9......................فانواتو124
10.018.44.370.082.731.089.989.085.02.12.32.9..70.3طاجيكستان125
70.416.24.017.14.971.075.234.084.844.062.020.13.614.1قيرغيزستان125
....16.014.05.861.071.826.070.177.067.01.6..81.3فييت نام127
....76.582.033.017.2....43.54.976.0..57.463.8ناميبيا128
66.39.715.027.55.775.079.811.086.054.051.013.62.69.0نيكاراغوا129
....50.918.18.029.75.154.065.458.069.460.067.01.4المغرب130
....5.030.064.215.066.737.041.02.0..11.0..41.9العراق131
....11.6................3.0..66.7الرأس األخضر132
69.77.121.033.16.374.079.815.085.736.041.038.51.75.6غواتيماال133
....6.9..............4.033.0..62.8تيمور - ليشتي134
....34.032.25.685.063.819.068.968.078.015.7..81.3غانا135
....20.7................28.0..86.5غينيا اإلستوائية136
61.011.512.029.34.680.071.220.082.658.070.03.47.813.0الهند136
....86.73.539.025.94.292.077.69.090.290.068.03.4كمبوديا138
....94.398.084.04.6..11.024.75.087.087.9..85.1جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
....1.0..............80.310.918.020.0بوتان140
....12.9....62.3..55.1....9.035.4..55.9سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
....67.148.058.030.8..25.031.14.576.056.4..78.8الكونغو142
....3.7....................73.8جزر سليمان143
....1.9..............8.031.7....سان تومي وبرينسيبي144
....26.033.64.471.050.010.069.346.050.020.1..75.9كينيا145
....74.013.613.027.45.078.076.415.091.379.080.02.7بنغالديش146
....30.95.334.073.220.083.628.046.07.8..55.410.5باكستان146
....49.861.053.019.0..24.043.94.269.065.2..75.8أنغوال148
....10.2....80.4..............83.4ميانمار149
....31.033.44.482.062.213.069.465.056.019.7..80.3الكاميرون150
....72.065.053.08.1..90.52.828.030.74.454.038.0مدغشقر151
....84.210.121.027.34.174.063.026.067.456.061.024.5جمهورية تنزانيا المتحدة152
....29.041.44.877.058.613.067.455.069.012.2..61.7نيجيريا153
....76.320.122.033.03.864.042.228.052.130.055.08.7السنغال154
....16.034.45.056.055.330.062.243.062.014.7..44.7موريتانيا155
....13.0....................78.0بابوا غينيا الجديدة156
....34.034.23.843.087.317.086.733.061.02.8..86.4نيبال157
....35.2....52.4..46.9....59.741.923.035.9ليسوتو158
....57.751.052.010.9..47.033.52.856.042.4..84.1توغو159
....23.032.33.759.054.327.051.939.067.04.2..50.9اليمن160
21.040.23.837.043.430.057.946.042.06.90.00.0..74.6هايتي161
....86.95.425.033.64.273.050.117.069.752.042.036.3أوغندا161
....76.623.441.036.75.065.047.331.062.640.054.038.0زامبيا163
....8.036.04.474.070.055.075.368.072.03.4....جيبوتي164
....10.8................25.0..81.1غامبيا165
....66.878.058.015.1..46.035.83.776.046.7..80.6بنن166
....35.033.94.082.058.630.074.395.092.017.1..92.3رواندا167
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تقرير التنمية الب�شرية 2013
                                                                                                                                                                                                                                                                 نه�شة اجلنوب، تقّدم ب�شري يف عامل التنّوع               

الأمان الب�رسي النظرة اإىل املجتمعرفاه الفردالعمل والتعر�ض للمخاطر والإن�صاف

ن�صبة العاملني 
اإىل جمموع 

ال�صكان
بطالة      

ال�صباب
ت�صغيل 
الأطفال

جمموع 
اخل�صارة يف 
دليل التنمية 

الب�رسية ب�صبب 
عدم امل�صاواة

الر�صا العام 
باحلياة

الر�صا  
بحرية  
اخليار

الر�صا 
بالوظيفة

الثقة يف 
الأفراد

الر�صا 
باملجتمع 

aاملحلي

الثقة يف 
احلكومة 
الوطنية

ال�صعور  
بالأمان  

معّدل 
جرائم 
القتل

معّدل النتحار 
)لكل 100,000 

�صخ�ض(

)بالن�سبة املئوية 
من فئة 25 �سنة 

وما فوق(

)بالن�سبة 
املئوية من فئة 

24-15 �سنة(

)بالن�سبة 
املئوية من 
فئة 5-14 

�سنة(
)بالن�سبة   

املئوية(

)0 الأقّل 
ر�سا، 10 

الأكرث ر�سا(

)بالن�سبة املئوية                                    
للمجيبني                      

بالر�سا(

)بالن�سبة املئوية                                                             
للمجيبني                                                               

بنعم(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني  بنعم(

)لكل 
 100,000

ذكوراإناث�سخ�ص(

2011b–20112005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية
2001–
2010b20122007–2011b2007–2011b2007–2011b20112007–2011b2007–2011b2007–2011b

2004–
2011b

2001–
2010b

2001–
2010b

....13.040.642.047.056.9..35.038.64.276.0..72.8كوت ديفوار168
....3.950.049.835.077.244.078.012.2..27.0..62.7جزر القمر169
....26.031.45.188.050.933.080.883.055.036.0..92.0مالوي170
....4.456.048.831.072.754.075.024.2......89.0السودان171
....28.54.863.058.615.068.443.039.014.3....89.0زمبابوي172
....52.132.049.025.5....84.029.453.031.94.439.0إثيوبيا173
....72.16.621.035.34.282.063.012.063.454.038.010.1ليبريا174
....3.847.082.025.071.731.029.02.4..13.0..53.8أفغانستان175
....20.2..............57.041.4..78.1غينيا - بيساو176
....48.041.64.177.061.316.052.358.050.014.9..77.4سيراليون177
....3.849.064.738.076.085.065.021.7..19.0..88.5بوروندي178
....75.377.062.022.5..25.038.84.079.058.9..79.1غينيا178
....47.040.53.668.066.537.075.875.062.029.3..82.8جمهورية أفريقيا الوسطى180
....17.8....................84.1إريتريا181
....3.875.054.945.063.971.080.08.0..36.0..56.0مالي182
....86.04.638.034.24.058.060.126.078.255.062.018.0بوركينا فاسو183
....48.040.13.754.072.021.070.139.030.015.8..77.0تشاد184
....83.163.042.08.8..22.032.75.064.063.1..90.1موزامبيق185
....42.039.94.062.045.639.060.235.038.021.7..82.8جمهورية الكونغو الديمقراطية186
....43.034.24.182.069.740.085.278.081.03.8..66.2النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
....15.2....................78.7جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............................جزر مارشال
....0.0......................موناكو
....9.8......................ناورو

............................سان مارينو
....1.5................49.0..59.9الصومال

............................جنوب السودان
............................توفالو

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
10.86.781.584.330.985.938.168.42.16.620.6..58.819.5تنمية بشرية مرتفعة جداً

....47.613.0..20.65.966.373.419.376.4..61.222.4تنمية بشرية مرتفعة
....73.43.9..79.9..24.24.977.871.4....68.4تنمية بشرية متوسطة
....72.250.857.714.6..29.733.54.561.863.4..72.2تنمية بشرية منخفضة

المناطق
....62.94.5..25.44.854.663.924.967.6....52.6الدول العربية

....2.8..............21.3....74.5شرق آسيا والمحيط الهادئ
12.95.358.571.021.576.543.953.55.56.935.4..58.420.9أوروبا وآسيا الوسطى

79.047.142.022.22.18.1....67.219.68.525.76.577.9أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
....29.14.772.972.119.583.256.166.93.7..61.212.9جنوب آسيا

....65.253.655.320.4..33.535.04.469.156.2..74.5جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

....72.356.459.514.6..30.232.54.364.263.2..77.4أقل البلدان نمواً
....14.6..............29.2....65.9الدول الجزرية الصغيرة النامية

....23.35.373.973.129.879.052.066.06.9....65.8العالم

مالحظات
a  استناداً إلى سؤال استطالعات غالوب حول الرضا العام 

بالحياة في المدينة. 
b  تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة المحّددة.  

تعاريف
نسبة العاملين إلى مجموع السكان: نسبة األشخاص العاملين 

من مجموع السكان من الفئة العمرية 25 سنة وما فوق.
بطالة الشباب: النسبة المئوية من الشباب في مجموع  

القوى العاملة،  الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 
وال يزاولون عمالً لقاء أجر وال يعملون لحسابهم، ولكنهم 
جاهزون للعمل، ويحاولون إيجاد عمل لقاء أجر أو إنشاء 

عمل لحسابهم الخاص. 
تشغيل األطفال: النسبة المئوية من األطفال، من الفئة العمرية 

5 إلى 11 سنة، الذين قاموا بنشاط اقتصادي  لمدة ساعة 
على األقل أو بأعمال منزلية لمدة 28 ساعة على األقل خالل 

أسبوع معّين، أو من الفئة العمرية 12 إلى 14  سنة، الذين 

قاموا بنشاط اقتصادي  لمدة 14 ساعة على األقل أو بأعمال 
منزلية لمدة 28 ساعة على األقل خالل أسبوع معّين.

مجموع الخسارة في دليل التنمية البشرية بسبب عدم 
المساواة: الخسارة التي يسجلها دليل التنمية البشرية 

األصلي بسبب عدم المساواة، وهي حصيلة الفارق بالنسبة 
المئوية بين قيمة دليل التنمية البشرية وقيمة دليل التنمية 

البشرية المعّدل بعامل عدم المساواة. لمزيد من التفاصيل 
حول طريقة حساب دليل التنمية البشرية معّداًل بعامل عدم 

المساواة، المالحظة الفنية 2.
الرضا العام بالحياة: حصيلة الردود على سؤال 

استطالعات غالوب العالمية: تخّيل نفسك على سلّم صعوداً 
من الدرجة صفر إلى الدرجة العاشرة، مفترضاً أن الدرجة 

السفلى تمثل أدنى مستوى قد تعيشه في الحياة والدرجة 
العليا أفضل مستوى، وكلما صعدت في الدرجات تحّسنت 

حياتك. على أي درجة  تشعر أنك تقف اليوم؟
الرضا بحرية الخيار: نسبة المجيبين "بنعم" على سؤال 

استطالعات غالوب العالمية: في هذا البلد هل أنَت راضٍ 

أو غير راٍض بحرية الخيار المتاحة لك للتصّرف بحياتك.
الرضا بالوظيفة: نسبة المجيبين "براضٍ" على سؤال 

استطالعات غالوب العالمية: هل أنّت راضٍ أو غير راضٍ 
بوظيفتك؟

الثقة في األفراد: نسبة المجيبين "بنعم" على سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل ترى أن معظم األفراد 
جديرون بالثقة، أو عليك توخي الحذر في التعامل معهم؟

الرضا بالمجتمع المحلي: نسبة المجيبين "بنعم" على 
سؤال استطالعات غالوب العالمية: هل ترى أن الظروف 

االقتصادية في المدينة أو المنطقة حيث تعيش في حالة 
تحّسن؟

الثقة في الحكومة الوطنية: نسبة المجيبين "بنعم" على 
سؤال استطالعات غالوب العالمية: هل تثق في الحكومة 

الوطنية في هذا البلد؟
الشعور باألمان: نسبة المجيبين "بنعم" على سؤال 

استطالعات غالوب العالمية: هل تشعر باألمان وأنت تسير 
بمفردك ليالً في المدينة أو المنطقة حيث تعيش؟

معّدل جرائم القتل: عدد الجرائم المتعمدة التي يرتكبها 
شخص بحق شخص آخر فتودي بحياته، وُيحسب لكل 

100,000 شخص.
معّدل االنتحار: المجموع التقديري لعدد الوفيات الناجمة 
عن أعمال إلحاق األذى بالنفس، من مجموع األفراد من 
جنس أو عمر معّين، مقسوماً على مجموعة مختارة من 

السكان، ويحسب لكل 100,000 شخص.

مصادر البيانات الرئيسية 
.ILO (2012) :2العمودان 1 و

.UNICEF (2012) :3 العمود
العمود 4: حسابات باالستناد إلى قيمة دليل التنمية البشرية 
وقيمة دليل التنمية البشرية معّدالً بعامل عدم المساواة من 

الجدولين 1 و3.
.Gallup (2012) :11 األعمدة 5 اإىل

.UNODC (2012) :12 العمود
.WHO (2012c) :14العمودان 13 و
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aاأنواع ال�صلعالتجارة باخلدماتالتجارة بال�صلع

ال�صادرات من                     
ال�صلع

الواردات من                    
ال�صلع

ال�صادرات من 
الواردات من اخلدماتاخلدمات

ح�صة ال�صادرات من ال�صلع 
)بالن�صبة املئوية(

ح�صة الواردات من ال�صلع 
الأجزاء واملكّوناتb)بالن�صبة املئوية(

)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
ال�سادرات 

الزراعية
ال�سادرات 

ال�سناعية
الواردات 
الزراعية 

الواردات 
ال�سناعية

)بالن�سبة املئوية 
من ال�سادرات 

ال�سناعية(

)بالن�سبة املئوية 
من الواردات 

ال�سناعية(

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

تنمية بشرية مرتفعة جداً
130.733.077.319.539.710.042.810.87.818.69.475.137.021.5النرويج1
206.720.1187.918.348.54.751.55.013.112.85.972.424.221.6أستراليا2
1,121.87.91,966.513.9544.43.9402.02.812.365.25.968.830.328.8الواليات المتحدة األمريكية3
492.662.9440.056.295.412.285.210.916.256.511.456.526.028.9هولندا4
1,271.138.81,066.832.5237.67.2263.28.06.081.88.667.428.132.0ألمانيا5
29.722.930.223.38.76.79.17.165.620.311.270.016.018.6نيوزيلندا6
118.355.360.528.397.145.4108.450.79.784.213.066.413.522.6آيرلندا7
158.436.5148.834.364.414.848.511.28.874.510.269.228.631.1السويد7
195.638.3176.334.583.616.439.67.84.187.66.879.615.916.9سويسرا9

769.814.6692.613.2141.52.7157.63.01.388.311.250.036.031.8اليابان10
362.124.8388.326.669.24.791.36.314.246.78.274.722.729.5كندا11
2.088.36.356.436.835.3........466.450.6425.246.1جمهورية كوريا12
4.637.33.931.92.520.02.217.741.914.612.258.88.929.0آيسلندا13
5.746.34.784.718.156.9........14.86.8441.4203.9هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
96.531.084.527.159.919.250.716.321.360.416.072.722.122.8الدانمرك15
58.428.459.228.724.712.018.18.84.065.48.557.428.724.1إسرائيل16
411.187.5389.582.983.317.778.516.710.370.79.866.913.517.6بلجيكا17
351.9180.9310.8159.8112.357.796.549.62.272.13.564.764.561.4سنغافورة18
144.938.2150.639.754.514.436.99.78.779.59.572.530.227.0النمسا18
511.719.8592.122.9143.75.6129.85.012.978.29.973.126.525.8فرنسا20
24.450.926.555.25.812.04.49.16.084.811.269.125.626.4سلوفينيا21
70.129.568.828.924.610.321.79.18.576.59.660.523.126.2فنلندا21
246.317.3315.522.2124.18.787.16.116.271.911.865.321.326.7إسبانيا23
............................ليختنشتاين24
446.821.5487.023.598.34.7110.15.38.681.711.363.024.223.0إيطاليا25
13.826.420.338.867.5128.637.371.211.379.312.363.319.017.7لكسمبرغ26
405.918.4559.325.3237.910.8168.87.67.068.210.967.126.026.1المملكة المتحدة26
132.167.1125.763.821.711.018.29.25.386.46.776.940.643.2الجمهورية التشيكية28
21.77.063.920.637.512.120.26.527.549.113.459.214.712.5اليونان29
............d7.91.4 d12.4 1.1........بروني دار السالم30
0.83.28.637.011.549.54.217.936.150.215.661.634.214.6قبرص31
3.745.75.770.54.049.02.631.65.367.611.362.660.437.1مالطة32
12.867.313.269.44.523.72.814.615.262.213.663.824.927.1أستونيا33
............................أندورا33
5.686.37.775.526.643.9........64.073.464.073.5سلوفاكيا35
..0.9....2.32.06.25.50.16.8....48.343.0قطر 36
94.774.087.468.319.114.915.912.48.181.75.871.850.151.6هنغاريا37
0.26.11.231.11.538.10.819.633.563.926.770.015.716.7بربادوس38
157.134.9174.138.732.57.229.06.412.079.19.474.230.629.2بولندا39
70.936.559.430.510.85.611.86.122.212.07.768.79.719.3شيلي40

............11.74.141.714.7........اإلمارات العربية المتحدة41 
20.856.923.463.94.111.32.87.719.754.014.249.913.416.4ليتوانيا41
48.721.275.632.823.310.114.46.213.973.115.166.724.822.1البرتغال43
8.935.511.144.73.714.72.28.830.057.616.359.113.716.0التفيا44
68.220.256.816.813.23.914.14.250.832.23.784.413.129.1األرجنتين45
............0.447.70.336.8........سيشيل46
11.819.020.132.311.017.73.55.615.068.011.567.224.617.2كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
15.573.316.075.74.019.21.99.01.95.68.138.81.425.1البحرين48
25.663.419.352.90.014.1........0.33.92.937.0جزر البهاما49
25.248.334.966.74.58.62.95.514.752.99.447.510.720.2بيالروس50
d15.46.9 d19.82.57.11.44.173.523.712.262.510.515.6 5.4أوروغواي51
............................باالو52
............1.024.00.49.7........الجبل األسود52
..3.4....7.76.713.611.80.46.2....50.343.8الكويت54
400.129.5248.718.444.33.373.55.44.114.114.068.69.721.7االتحاد الروسي55
49.430.662.038.48.65.39.45.810.178.59.175.337.032.6رومانيا56
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تقرير التنمية الب�شرية 2013
نه�شة اجلنوب، تقّدم ب�شري يف عامل التنّوع

aاأنواع ال�صلعالتجارة باخلدماتالتجارة بال�صلع

ال�صادرات من                     
ال�صلع

الواردات من                    
ال�صلع

ال�صادرات من 
الواردات من اخلدماتاخلدمات

ح�صة ال�صادرات من ال�صلع 
)بالن�صبة املئوية(

ح�صة الواردات من ال�صلع 
الأجزاء واملكّوناتb)بالن�صبة املئوية(

)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
ال�سادرات 

الزراعية
ال�سادرات 

ال�سناعية
الواردات 
الزراعية 

الواردات 
ال�سناعية

)بالن�سبة املئوية 
من ال�سادرات 

ال�سناعية(

)بالن�سبة املئوية 
من الواردات 

ال�سناعية(

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

20.642.825.452.77.014.54.59.317.549.310.654.922.120.4بلغاريا57
245.959.4106.925.810.72.676.818.51.211.016.576.12.723.0المملكة العربية السعودية57
0.72.816.765.86.124.02.810.967.611.98.289.70.111.8بنما59
..............d..1.4 d 8.0........كوبا59
298.331.0301.531.415.41.625.62.76.374.57.879.540.346.2المكسيك61
9.027.613.942.44.212.71.85.437.360.710.173.043.931.8كوستاريكا62
d36.20.117.70.113.0....25.858.8..14.1 0.3....غرينادا63
............3.59.03.59.0........صربيا64
............................ليبيا64
198.892.3164.576.334.015.833.715.614.567.09.873.254.554.5ماليزيا64
0.00.20.542.30.543.20.218.850.747.622.548.30.023.1أنتيغوا وبربودا67
10.049.16.531.90.94.20.42.12.631.011.949.91.020.0ترينيداد وتوباغو67
............4.23.211.38.6........كازاخستان69
1.512.94.638.42.218.72.016.86.962.019.063.65.712.5ألبانيا70
0.24.016.780.87.225.0........67.018.532.39.0فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
1.311.55.145.51.614.31.19.721.546.318.960.26.013.3جورجيا72
0.05.90.247.10.124.70.113.227.166.025.157.10.916.2دومينيكا72
12.787.221.673.787.817.5........0.03.90.339.6سانت كيتس ونيفس72
4.311.518.048.615.341.313.035.212.654.616.754.818.411.7لبنان72
6.515.617.670.04.321.3........83.825.354.716.5إيران - الجمهورية اإلسالمية76
35.225.130.021.44.02.86.04.316.910.912.072.54.517.9بيرو77
51.440.760.748.017.113.512.29.720.463.710.352.913.916.9أوكرانيا78
d29.25.0 d54.7........25.469.017.474.87.011.8 2.7جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
1.516.14.447.52.729.12.021.439.556.323.154.61.615.6موريشيوس80
4.828.59.254.71.37.60.63.513.254.719.757.827.615.6البوسنة والهرسك81
21.343.86.613.62.14.33.87.82.82.520.276.36.023.1أذربيجان82
82.415.724.053.30.215.1........0.05.20.456.3سانت فنسنت وجزر غرينادين83
31.660.419.837.81.83.46.512.52.610.512.773.38.621.9ُعمان84
197.410.5179.79.631.81.762.63.334.835.86.073.922.830.7البرازيل85
1.29.55.239.72.620.01.813.924.87.918.748.71.514.5جامايكا85
0.99.63.741.50.88.51.011.117.321.218.652.510.417.1أرمينيا87
............................سانت لوسيا88
17.531.820.637.41.42.53.05.434.19.69.467.812.917.4إكوادور89
114.016.9185.527.634.45.119.72.910.977.76.962.514.821.3تركيا90
39.515.040.515.44.41.78.03.014.621.011.180.98.417.3كولومبيا91
8.318.112.427.02.55.43.16.830.861.216.761.85.513.7سري النكا92
57.138.041.027.33.62.411.97.90.60.817.978.42.920.5الجزائر93
16.437.422.250.65.813.23.37.68.276.011.572.328.926.8تونس94

تنمية بشرية متوسطة
0.02.40.247.00.012.20.013.590.67.631.344.80.216.3تونغا95
0.320.50.750.90.425.70.211.862.31.317.460.90.312.3بليز96
4.89.715.130.85.110.32.14.428.567.614.659.410.418.7الجمهورية الدومينيكية96
0.110.60.355.30.228.30.115.521.578.226.954.097.817.4ساموا96
d23.30.5 d14.962.222.118.748.15.719.1 0.618.61.860.20.7فيجي96

5.923.615.360.85.220.54.317.016.572.017.656.35.418.4األردن100
1,577.828.91,289.123.6171.23.1193.33.53.393.48.460.928.744.8الصين101
............................تركمانستان102
195.367.0180.161.834.011.745.915.718.071.66.666.238.140.9تايلند103
0.13.71.154.50.838.30.315.396.20.124.650.20.021.1ملديف104
2.049.21.433.90.25.90.36.32.91.915.363.727.818.3سورينام105
d44.42.5 d20.70.43.31.915.99.64.217.674.130.326.1 5.4غابون106
4.521.48.540.31.04.61.15.121.971.518.563.87.814.1السلفادور107
16.16.38.478.12.612.3........7.037.75.630.3بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
............0.59.00.814.5........منغوليا108
d..4.0 d..........17.266.922.943.81.510.1 0.4دولة فلسطين110
4.527.810.061.61.59.20.74.488.510.78.179.47.420.1باراغواي111
19.541.722.459.98.418.1........26.312.953.026.0مصر112
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aاأنواع ال�صلعالتجارة باخلدماتالتجارة بال�صلع

ال�صادرات من                     
ال�صلع

الواردات من                    
ال�صلع

ال�صادرات من 
الواردات من اخلدماتاخلدمات

ح�صة ال�صادرات من ال�صلع 
)بالن�صبة املئوية(

ح�صة الواردات من ال�صلع 
الأجزاء واملكّوناتb)بالن�صبة املئوية(

)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
ال�سادرات 

الزراعية
ال�سادرات 

ال�سناعية
الواردات 
الزراعية 

الواردات 
ال�سناعية

)بالن�سبة املئوية 
من ال�سادرات 

ال�سناعية(

)بالن�سبة املئوية 
من الواردات 

ال�سناعية(

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

73.022.616.262.48.215.6........0.916.63.968.5جمهورية مولدوفا113
............1.13.10.61.7........أوزبكستان114
51.528.058.531.813.27.211.36.18.085.111.766.872.858.4الفلبين114
22.724.723.454.16.616.0....11.420.117.631.15.28.5الجمهورية العربية السورية116
............................ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
0.943.21.467.60.312.70.316.349.03.815.354.82.115.5غيانا118
4.735.55.742.80.86.11.29.35.210.513.257.216.321.8بوتسوانا119
d17.86.0 d40.41.06.91.39.053.133.820.159.918.315.0 2.6هندوراس120
157.825.3135.521.716.82.726.14.222.837.011.563.418.832.9إندونيسيا121
71.522.179.924.714.04.318.55.711.043.26.864.115.027.3جنوب أفريقيا121
68.327.641.732.00.118.3........0.02.80.152.4كيريباس121
............d38.20.1 d16.8 0.2........فانواتو124
17.118.618.153.914.612.8........1.327.43.268.0قيرغيزستان125
............0.23.90.47.4........طاجيكستان125
d71.184.8 d83.5........23.364.012.171.919.023.6 72.2فييت نام127
5.858.36.059.60.98.50.77.025.523.315.569.66.716.4ناميبيا128
1.828.94.265.50.57.40.710.878.76.317.160.85.714.5نيكاراغوا129
17.819.635.438.912.513.87.48.220.663.413.659.928.221.5المغرب130
............................العراق131
0.02.90.744.80.531.30.423.281.617.529.157.80.018.2الرأس األخضر132
8.521.413.835.02.25.62.46.046.342.614.666.03.015.7غواتيماال133
............................تيمور - ليشتي134
5.218.08.127.71.55.13.010.324.27.316.481.38.919.0غانا135
............0.10.52.216.7........غينيا اإلستوائية136
220.414.5350.023.0123.88.1116.87.710.552.45.136.914.529.8الهند136
............................جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
5.651.74.945.31.817.01.210.83.796.18.679.40.27.3كمبوديا138
d4.20.1 d5.37.469.513.760.80.019.1 0.429.70.961.40.1بوتان140
............0.27.20.617.6........سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
2.130.27.486.72.59.1........6.964.14.440.5الكونغو142
0.232.90.465.60.114.70.228.829.20.118.720.114.521.6جزر سليمان143
d5.3 d0.0 d9.6 d95.34.730.652.020.113.5 0.03.20.156.40.0سان تومي وبرينسيبي144
5.216.512.138.53.711.72.06.457.633.913.662.86.316.1كينيا145
21.012.437.522.16.43.87.14.218.874.018.048.40.617.1باكستان146
............2.42.64.44.6........بنغالديش146
............0.60.817.322.0........أنغوال148
30.25.58.767.92.314.3..0.7..0.3..4.2..7.6ميانمار149
3.917.45.122.91.25.21.77.839.26.919.351.318.617.5الكاميرون150
d9.91.2 d14.229.946.714.669.61.522.5 0.911.02.529.61.0مدغشقر151
29.617.210.860.58.015.0........3.917.78.036.2جمهورية تنزانيا المتحدة152
86.647.344.224.23.11.722.312.25.06.711.086.58.024.0نيجيريا153
2.216.94.837.31.18.91.18.927.236.423.944.43.215.9السنغال154
0.721.91.752.00.24.80.823.238.40.019.952.80.030.7موريتانيا155
............0.22.42.832.7........بابوا غينيا الجديدة156
0.85.85.135.50.74.70.96.023.072.313.456.53.015.5نيبال157
0.632.31.469.70.02.50.526.512.984.730.457.88.416.2ليسوتو158
0.413.91.031.30.38.60.311.018.870.217.067.20.312.1توغو159
d22.19.3 d33.0........6.81.131.646.75.313.7 6.2اليمن160
1.27.04.728.31.37.91.811.174.022.813.565.32.718.0أوغندا161
............0.45.80.913.6........هايتي161
7.249.75.336.70.32.20.96.56.88.75.361.714.018.5زامبيا163
d15.00.6 d61.70.3 d30.70.1 d12.20.592.730.162.747.019.0 0.2جيبوتي164
79.010.535.942.95.722.2........0.03.40.328.0غامبيا165
0.46.61.522.70.35.30.46.684.414.735.543.14.88.0بنن166
d4.41.1 d20.50.46.90.611.052.920.814.975.83.017.5 0.2رواندا167
58.116.120.154.95.811.7........10.344.87.834.2كوت ديفوار168
............0.111.30.117.9........جزر القمر169
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aاأنواع ال�صلعالتجارة باخلدماتالتجارة بال�صلع

ال�صادرات من                     
ال�صلع

الواردات من                    
ال�صلع

ال�صادرات من 
الواردات من اخلدماتاخلدمات

ح�صة ال�صادرات من ال�صلع 
)بالن�صبة املئوية(

ح�صة الواردات من ال�صلع 
الأجزاء واملكّوناتb)بالن�صبة املئوية(

)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
)مبليارات 
الدولرات(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الناجت 
املحلي 

b)الإجمايل
ال�سادرات 

الزراعية
ال�سادرات 

ال�سناعية
الواردات 
الزراعية 

الواردات 
ال�سناعية

)بالن�سبة املئوية 
من ال�سادرات 

ال�سناعية(

)بالن�سبة املئوية 
من الواردات 

ال�سناعية(

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

1.121.82.244.40.11.70.47.779.89.014.874.111.610.1مالوي170
d14.98.6 d14.10.30.42.94.86.20.416.178.94.416.8 9.0السودان171
3.248.19.1136.00.23.60.46.624.729.520.749.21.911.3زمبابوي172
2.37.48.627.92.47.62.58.282.78.211.568.817.718.8إثيوبيا173
............0.216.91.1115.7........ليبريا174
50.819.613.719.10.027.1........0.42.55.232.8أفغانستان175
............................غينيا - بيساو176
............0.13.20.17.6........سيراليون177
0.16.20.421.00.14.10.28.876.85.315.181.716.113.9بوروندي178
............0.11.40.48.9........غينيا178
d4.50.2 d10.60.13.30.28.737.43.130.267.213.218.4 0.1جمهورية أفريقيا الوسطى180
............................إريتريا181
1.921.04.751.20.43.80.99.814.23.712.161.311.021.3مالي182
1.315.02.023.90.11.40.67.128.02.915.961.313.315.7بوركينا فاسو183
............0.22.02.430.4........تشاد184
2.223.33.637.70.66.91.112.120.12.012.649.620.917.4موزامبيق185
............................جمهورية الكونغو الديمقراطية186
0.59.12.343.00.12.51.119.820.711.917.369.32.618.3النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
............................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............................جزر مارشال
............................موناكو
............................ناورو

............................سان مارينو
............................الصومال

............................جنوب السودان
............................توفالو

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
8,889.221.69,960.024.22,682.86.62,333.05.89.470.18.567.429.530.6تنمية بشرية مرتفعة جداً

2,088.226.81,769.723.2302.64.0426.95.910.537.411.371.630.030.4تنمية بشرية مرتفعة
2,475.327.02,409.226.2418.14.7446.85.17.979.98.759.028.538.8تنمية بشرية متوسطة
188.824.9210.027.929.13.382.69.818.019.414.166.93.818.9تنمية بشرية منخفضة

المناطق
4.417.816.770.512.521.0....86.45.8..546.638.9367.5الدول العربية

............................شرق آسيا والمحيط الهادئ
1,226.633.51,218.433.1251.76.6232.36.28.554.910.368.328.729.1أوروبا وآسيا الوسطى

857.818.9842.618.5120.02.7151.83.621.042.08.576.331.532.3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
335.214.2466.823.3136.67.4132.77.210.644.88.744.211.826.1جنوب آسيا

237.528.3246.329.139.64.393.510.315.721.511.469.112.422.2جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

............16.83.549.911.0........أقل البلدان نمواً
............................الدول الجزرية الصغيرة النامية

13,641.623.214,348.924.53,432.65.93,289.35.79.466.59.066.629.231.6العالم

مالحظات
a  جميع البيانات حول التجارة بالسلع مستخرجة بالماليين 
من تسميات النظام المنّسق لعام 1996. وألسباب تتعلق 

بالتعريف جرى توفيق هذه البيانات مع التصنيف الدولي 
التجاري الموّحد باستخدام جداول التوفيق.

b  لالّطالع على منهجية تصنيف األجزاء والمكونات، 
Athukorala (2012) وورقة المناقشة المشار إليها فيه.

c  الناتج المحلي اإلجمالي بمتوسط سعر الدوالر لعامي 
2009 و2010. 

d لعام 2009.

تعاريف
الصادرات من السلع: السلع المقتطعة من مخزون الموارد 

المادية لبلد معّين بعد إخراجها من مجاله االقتصادي.
الواردات من السلع: السلع المضافة إلى مخزون الموارد 

الماّدية لبلد معّين بعد إدخالها مجاله االقتصادي.
الصادرات من الخدمات: الصادرات من مجموعة متنّوعة 

من الخدمات واألنشطة غير الماّدية التي تغّير ظروف 
الوحدات المستهلِكة أو تسّهل تبادل المنتجات أو األصول 

المالية.
الواردات من الخدمات: الواردات من مجموعة متنّوعة من 
الخدمات واألنشطة غير الماّدية التي تغّير ظروف الوحدات 

المستهلِكة أو تسّهل تبادل المنتجات أو األصول المالية.
حصة الصادرات من السلع الزراعية والصناعية: 

صادرات السلع الزراعية أو الصناعية بالنسبة المئوية من 
مجموع صادرات السلع.

حصة الواردات من السلع الزراعية والصناعية: واردات 
السلع الزراعية أو الصناعية بالنسبة المئوية من مجموع 

واردات السلع.
األجزاء والمكّونات: السلع الوسيطة التي تستخدم في إنتاج 

السلع الصناعية الجاهزة لالستهالك النهائي، وتحسب 
بالنسبة المئوية من مجموع الصادرات أو الواردات 

الصناعية. 

مصادر البيانات الرئيسية 
.UNSD (2012b) :14 األعمدة 1 و3 ومن 9 إلى

العمودان 2 و4: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
 World Bankو UNSD (2012b) باالستناد إلى بيانات

.(2012a)
.UNCTAD (2012)  :7العمودان 5 و

العمودان 6 و8: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
 World Bankو UNCTAD (2012) باالستناد إلى بيانات

.(2012a)
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حركة الأموال

جمموع 
الحتياطي       

ناق�ض الذهب

حركة الب�رس

ال�صتثمار 
الأجنبي 
املبا�رس 

ال�صايف الوافد 

امل�صاعدة 
الإمنائية 
الر�صمية 

aال�صافية  الوافدة
حركة راأ�ض 
املال اخلا�ض

التحويالت           
)بالن�سبة املئوية             

من الناجت املحلي 
الإجمايل(

الهجرة

حركة ال�صياحة 
الدولية

حركة املكاملات الدولية 
)بالدقائق لكل �سخ�ص(

عدد املهاجرين 
bالنازحني

عدد املهاجرين 
الوافدين

معّدل الهجرة 
ال�صايف

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الدخل القومي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

اخلارجةالوافدة الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                                     
من جمموع                                          

ال�سكان(

)لكل             
   100,000

اخلارجةالداخلة )بالآلف(�سخ�ص(

2011c20102007-2011c201020102007-2011c201020102005/2010d20102005–2010c2005–2010c-2007الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

تنمية بشرية مرتفعة جداً
241.9..4.90.160.9710.23.810.07.24,767–1.1–2.8النرويج1
....0.36.50.430.333.12.125.710.55,885–2.7أستراليا2
0.20.040.360.90.813.53.359,79182.5237.1–0.2–1.5الواليات المتحدة األمريكية3
96.5..0.81.10.501.672.46.010.50.610,883–1.9هولندا4
182.5..0.41.20.350.491.94.313.11.326,875–1.1ألمانيا5
e0.82 e11.714.522.43.12,492..173.3 0.31.70.59–0.5نيوزيلندا6
441.8..0.525.30.290.850.616.119.64.67,189–6.4آيرلندا7
160.5..1.02.20.150.158.23.414.15.84,951–2.3السويد7
409.3..9.00.494.0944.05.423.24.88,628–0.4–0.4سويسرا9

..0.20.70.030.0821.40.61.70.48,61113.8–0.0اليابان10
....3.83.521.36.616,097....0.34.1–2.4كندا11
0.18,79822.247.7–0.50.861.1227.34.31.1–0.1–0.4جمهورية كوريا12
55.20.200.1060.113.011.36.81,213233.1148.0–0.3–7.2آيسلندا13
0.80.150.19117.110.238.85.120,085524.31,446.9–..34.1هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
1.60.201.0224.64.78.83.38,744183.9190.6–0.9–4.6الدانمرك15
....0.20.651.7230.814.040.47.82,803–..4.7إسرائيل16
255.0..0.22.180.873.54.213.73.87,186–0.6–18.0بلجيكا17
99.16.140.730.99,161447.51,525.2....1.4–..18.1سنغافورة18
171.6..0.30.60.860.922.67.115.63.822,004–3.3النمسا18
0.510.80.610.211.82.810.71.677,148182.1192.1–1.5فرنسا20
f88.2112.0 6.80.660.341.76.58.12.21,869..2.2سلوفينيا21
....0.62.90.350.183.06.24.22.73,670–0.0فنلندا21
118.9..3.20.760.882.23.015.210.152,677–..1.7إسبانيا23
....52..17.134.6............ليختنشتاين24
152.0..3.40.330.602.25.87.46.743,626–0.2–1.5إيطاليا25
1.1214.82.9919.691.511.835.217.6849810.6822.5–542.9لكسمبرغ26
147.5..4.90.330.163.37.511.23.328,295–0.6–2.2المملكة المتحدة26
2.10.570.9218.43.64.44.68,185120.150.5..2.5الجمهورية التشيكية28
g96.1201.3 7.80.500.650.410.810.12.715,007–..0.6اليونان29
....f 3.6012.66.036.41.8157..4.3..4.0بروني دار السالم30
35.10.631.752.017.017.58.32,173314.7555.4..1.0قبرص31
144.0..42.20.580.565.626.23.82.41,332–..12.2مالطة32
15.01.710.500.912.613.60.02,120102.980.8..0.8أستونيا33
1,830638.6708.3..10.764.4............أندورا33
h137.2140.6 1.41.830.080.99.62.41.31,298..0.6سلوفاكيا35
9.40.786.5132.91,866422.7484.8........4.3قطر 36
6.51.760.9834.84.63.71.59,510116.248.2..17.1هنغاريا37
....e10.42.990.9722.141.010.90.0532 16.30.3بربادوس38
24.9..4.91.620.3418.08.32.20.312,470..2.8بولندا39
0.30.000.0016.93.71.90.42,76626.212.2–7.00.1شيلي40
643.1..10.31.270.0106.37,126........1.3اإلمارات العربية المتحدة41
2.11,50775.134.4–6.14.341.4818.513.24.0..2.9ليتوانيا41
f173.9111.2 3.81.560.620.820.88.62.86,756–0.3–4.3البرتغال43
94.1..0.91,373–2.92.560.1821.212.315.0..5.5التفيا44
18.4..1.05,325–1.60.00.90.170.279.72.43.6األرجنتين45
17564.7111.3..17.46.319.31.132.7225.114.612.8سيشيل46
2.30.33.82.160.2722.717.115.90.59,111224.190.9كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
....e22.23.739.190.24,935 7.16..19.9..0.7البحرين48
....1.1813.712.89.73.91,370..7.1..7.6جزر البهاما49
1.011969.652.2–7.20.38.70.680.1910.918.411.4بيالروس50
3.02,35376.246.3–4.10.19.00.260.0222.010.52.4أوروغواي51
84179.9205.1..38.828.1........1.419.5باالو52
....0.81,088–7.320.678.60.06.8..18.52.0الجبل األسود52
....e14.68.568.822.2207 9.47..7.8–..0.1الكويت54
....1.70.351.2624.47.98.71.622,281–..2.8االتحاد الروسي55
..0.97,575105.4–3.02.400.2223.913.10.6..1.5رومانيا56
1.36,047107.147.4–2.22.910.0528.516.01.4..3.4بلغاريا57
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   100,000

اخلارجةالداخلة )بالآلف(�سخ�ص(

2011c20102007-2011c201020102007-2011c201020102005/2010d20102005–2010c2005–2010c-2007الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

....0.50.056.0093.70.727.88.210,850–..2.8المملكة العربية السعودية57
8.80.57.50.860.937.54.03.40.71,32454.475.5بنما59
3.42,50732.72.5–8.110.90.1......0.00.2كوبا59
....3.322,260–12.510.70.7..1.70.04.52.13المكسيك61
5.10.35.81.520.7511.62.710.53.42,10085.743.1كوستاريكا62
9.7114488.1315.8–7.74.66.06.960.4714.865.512.1غرينادا63
6.01.810.68.720.1833.02.05.30.0683104.432.1صربيا64
....e–5.00.03 e....1.710.4–0.734 h 2.20.1ليبيا64
....e 1.40.552.7547.35.38.40.624,577–3.90.0ماليزيا64
230487.3247.8..8.41.75.22.150.1913.147.623.6أنتيغوا وبربودا67
3.0413243.7200.6–46.326.72.6..2.60.02.60.57ترينيداد وتوباغو67
2.70.202.0413.523.619.50.13,39340.138.9–6.90.2كازاخستان69
3.02,417224.323.6–9.42.96.79.750.2018.545.42.8ألبانيا70
20.1..1.70.02.40.040.203.11.83.50.3615فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
6.82,033125.636.4–6.85.56.76.930.4319.625.14.0جورجيا72
77140.8172.6..5.27.06.65.560.0416.8104.88.3دومينيكا72
92820.6629.7..17.91.814.46.520.8534.561.19.6سانت كيتس ونيفس72
0.62,168318.487.3–11.01.22.119.389.5880.015.617.8لبنان72
e..16.31.72.8–0.52,0343.510.9 0.32..0.90.0إيران - الجمهورية اإلسالمية76
5.12,29992.719.6–0.27.81.650.0826.73.70.1–4.8بيرو77
....0.221,203–4.40.55.24.110.0218.414.411.6أوكرانيا78
23.3..4.02.13.44.250.2522.921.96.30.2262جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
4.41.319.92.330.1422.810.93.30.0935140.8108.5موريشيوس80
0.5365213.849.6–2.43.02.411.440.3322.938.90.7البوسنة والهرسك81
2.30.31.02.711.8216.216.03.01.21,28074.817.5أذربيجان82
....9.272–15.32.615.54.541.0513.037.77.9سانت فنسنت وجزر غرينادين83
e9.86 e20.00.528.411.71,048 e223.1206.9 0.80.07–0.1–1.1ُعمان84
2.3..0.55,161–2.70.04.10.190.0614.10.70.4البرازيل85
7.41,922252.4828.6–1.514.502.2615.136.11.1–1.61.1جامايكا85
4.9575174.9243.8–6.53.54.310.631.6718.928.210.5أرمينيا87
1.2306292.7203.6–9.23.69.72.620.3717.323.35.9سانت لوسيا88
1.71,04762.711.7–0.30.30.94.430.142.58.32.9إكوادور89
0.127,00057.843.4–2.10.14.60.120.0210.15.61.9تركيا90
....0.52,147–4.00.33.71.410.049.54.60.2كولومبيا91
..2.565428.6–1.01.23.38.381.1010.69.11.7سري النكا92
0.81,91236.517.1–1.40.11.11.260.0396.93.40.7الجزائر93
0.46,90358.016.1–3.21.33.04.450.0321.46.30.3تونس94

تنمية بشرية متوسطة
....16.045–4.519.50.023.652.6032.945.40.8تونغا95
0.7239135.8178.5–6.22.05.25.681.6516.116.115.0بليز96
2.94,125309.452.2–3.20.45.66.530.067.410.14.2الجمهورية الدومينيكية96
....17.3130–0.125.51.824.111.2125.767.35.0ساموا96
....6.8632–6.22.56.05.780.6921.821.32.2فيجي96

6.43.66.013.781.8739.811.345.97.04,55795.86.8األردن100
0.355,6649.22.9–3.10.02.60.890.0343.80.60.1الصين101
....2.28–5.04.0........10.40.2تركمانستان102
..48.41.21.71.515,93620.5..3.00.04.20.55تايلند103
428.6..7.95.67.90.205.3117.00.61.00.0792ملديف104
....e0.03 e13.839.07.5–2.0205 6.20.10–5.92.4–سورينام105
....12.71.718.90.7358......1.30.9غابون106
9.51,150223.3175.7–1.51.42.116.100.119.320.50.7السلفادور107
3.580785.611.4–3.23.64.25.540.5340.66.81.5بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
1.145735.217.2–23.55.454.94.462.7326.61.20.4منغوليا108
....4.7522–68.443.6............دولة فلسطين110
1.346537.619.4–20.77.92.5..2.10.62.03.67باراغواي111
0.914,05155.47.8–2.90.37.23.530.126.54.40.3مصر112
9.48198.159.8–3.97.53.723.572.0128.121.511.4جمهورية مولدوفا113
....3.9975–7.04.2........2.10.6أوزبكستان114
....2.83,520–0.60.33.010.730.0329.94.60.5الفلبين114
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23.4..0.68,546–2.50.22.22.780.3632.94.29.8الجمهورية العربية السورية116
....16.326–23.619.72.4......3.440.2ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
10.7150103.426.8–11.96.711.813.653.4134.656.91.5غيانا118
26.3..1.81.14.60.670.6845.83.25.81.92,145بوتسوانا119
2.889696.0139.9–5.93.95.817.270.0815.97.50.3هندوراس120
....1.17,003–2.10.21.70.980.4012.61.10.1إندونيسيا121
....1.40.31.60.310.3810.41.73.72.98,074جنوب أفريقيا121
....f 5..6.52.0........2.410.5كيريباس121
....5.616.27.10.930.3821.21.60.30.097فانواتو124
....8.9325–0.37.80.439.9615.174.411.24.0طاجيكستان125
5.11,31623.650.0–6.68.53.926.606.1928.811.24.0قيرغيزستان125
....1.03,747–10.92.50.1..7.52.96.47.76فييت نام127
....0.1984–7.12.44.50.130.1414.50.76.3ناميبيا128
....7.11,011–25.912.50.7..13.39.813.312.48نيكاراغوا129
4.39,288114.114.5–2.51.12.07.070.0719.59.30.2المغرب130
....1.01,518–1.10.090.0452.64.90.3–1.82.8العراق131
7.1382110.428.5–6.720.74.88.360.7117.837.62.4الرأس األخضر132
3.01,876119.650.0–2.21.01.510.230.0512.46.10.4غواتيماال133
9.4406.911.4–43.81.41.2......32.09.2تيمور - ليشتي134
0.480345.324.5–14.03.47.6..7.95.39.80.42غانا135
......15.414.91.16.1......4.80.9غينيا اإلستوائية136
0.55,77620.17.5–1.40.23.03.210.2314.70.90.4الهند136
....2.51,670–3.96.24.60.570.119.85.70.3جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
....3.72,399–7.06.96.53.291.9126.82.32.2كمبوديا138
....0.325.4146.86.35.74.927..1.39.2بوتان140
1.086838.23.7–3.72.65.02.950.3015.113.43.4سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
....0.120.8538.35.63.82.685..23.514.5الكونغو142
....35.161.434.30.430.6549.21.01.30.021جزر سليمان143
8.2840.714.6–12.324.212.20.990.2720.721.93.2سان تومي وبرينسيبي144
1.01,46916.57.6–0.65.10.85.520.1912.71.12.0كينيا145
2.485524.813.1–1.11.60.65.480.016.92.52.3باكستان146
....4.0267–0.71.30.810.810.017.73.30.7بنغالديش146
....h0.8728.52.80.30.9425 5.90.10–3.90.3–أنغوال148
2.13112.90.2–1.00.2............ميانمار149
0.229823.25.4–0.02.40.50.870.2412.61.41.0الكاميرون150
0.11965.52.1–12.90.40.2......9.95.4مدغشقر151
1.47833.83.2–1.913.04.60.110.5515.70.71.5جمهورية تنزانيا المتحدة152
0.41,41418.711.8–3.11.24.95.100.0214.90.60.7نيجيريا153
2.387586.526.9–1.87.33.110.471.1213.65.01.6السنغال154
39.915.8..11.93.52.90.6......0.410.6موريتانيا155
....h 0.80.163.4132.90.90.40.0114–0.35.5بابوا غينيا الجديدة156
..0.760312.9–0.55.10.521.660.2019.23.33.2نيبال157
....1.9414–20.50.3..5.49.55.534.230.88ليسوتو158
0.215034.910.2–0.610.492.2721.55.42.7–1.313.3توغو159
1.253676.64.6–1.83.991.0913.24.72.1–0.22.3اليمن160
4.9..0.9946–4.710.26.35.323.5015.62.21.9أوغندا161
....5.0423–2.345.52.322.592.0316.39.90.3هايتي161
....1.4815–10.36.44.60.270.4212.11.41.8زامبيا163
e9.23.09 e....1.513.00.05341.1209.2 9.214.9جيبوتي164
....h 1.791–3.211.93.211.025.5320.13.716.6غامبيا165
h40.823.9 1.710.51.13.781.3412.25.82.51.2199بنن166
0.818.51.11.631.2716.52.64.50.36669.23.0رواندا167
......3.8–1.83.91.40.783.2917.95.411.2كوت ديفوار168
....2.915–25.45.62.0......1.712.5جزر القمر169
0.9..0.3746–3.51.41.8....2.820.81.4مالوي170
3.13.43.12.950.000.32.21.70.742010.416.0السودان171
14.32,23916.021.8–9.92.9........1.410.1زمبابوي172
0.83305.70.4–0.70.6..1.011.92.00.760.09إثيوبيا173
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التحويالت           
)بالن�سبة املئوية             

من الناجت املحلي 
الإجمايل(

الهجرة

حركة ال�صياحة 
الدولية

حركة املكاملات الدولية 
)بالدقائق لكل �سخ�ص(

عدد املهاجرين 
bالنازحني

عدد املهاجرين 
الوافدين

معّدل الهجرة 
ال�صايف

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الدخل القومي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

اخلارجةالوافدة الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(

)بالن�سبة املئوية                                     
من جمموع                                          

ال�سكان(

)لكل             
   100,000

اخلارجةالداخلة )بالآلف(�سخ�ص(

2011c20102007-2011c201020102007-2011c201020102005/2010d20102005–2010c2005–2010c-2007الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

24.528.0..10.52.316.7..45.8175.545.82.710.10ليبريا174
4.92.5..2.6–25.98.10.3......0.442.4أفغانستان175
....1.430–1.116.71.45.762.0322.66.81.2غينيا - بيساو176
....4.524.436.93.010.3119.64.61.82.239سيراليون177
....0.031.00.11.390.0612.64.20.79.5201بوروندي178
....i 6.330–5.23.8..2.15.122.71.280.92غينيا178
7.12.91.80.2525.56.6......3.613.2جمهورية أفريقيا الوسطى180
4.418.00.32.38422.91.7......2.67.7إريتريا181
1.41698.814.1–0.64.631.7713.07.61.2–1.612.1مالي182
....1.6274–0.412.00.41.081.139.49.76.4بوركينا فاسو183
....1.431–10.02.13.4......9.16.2تشاد184
0.22,2245.92.6–8.621.416.11.430.8719.35.01.9موزامبيق185
0.1533.93.1–8.11.30.7......22.429.0جمهورية الكونغو الديمقراطية186
....0.466–17.513.813.41.630.4111.22.41.3النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
......1.30.20.0............جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

....5..16.62.7........5.345.9جزر مارشال
....279..56.371.6............موناكو
........................ناورو

....120..1.29.937.0..........سان مارينو
......6.8–20.78.70.2..........الصومال

........................جنوب السودان
....2..............4.826.2توفالو

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
189.8..0.90.310.507.83.611.34.0534,968..2.7تنمية بشرية مرتفعة جداً

0.3199,07162.524.9–2.70.22.20.991.2523.26.74.5تنمية بشرية مرتفعة
....0.6163,618–2.80.22.81.810.1333.81.60.7تنمية بشرية متوسطة
....1.519,020–2.35.51.94.910.4613.62.81.6تنمية بشرية منخفضة

المناطق
....0.52.293.7643.75.48.03.376,540..2.4الدول العربية

....0.5116,484–40.31.10.3......3.10.1شرق آسيا والمحيط الهادئ
0.1149,90190.349.2–1.81.220.8119.410.36.5..3.4أوروبا وآسيا الوسطى

1.866,379101.723.9–2.70.23.71.150.1213.15.31.1أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
..1.111,00819.5–1.30.72.63.600.2314.01.60.8جنوب آسيا

....0.530,141–2.73.82.81.990.5215.02.52.1جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

....1.416,915–14.83.31.4..2.48.31.55.09أقل البلدان نمواً
....3.515,782–2.73.45.06.131.0516.712.51.8الدول الجزرية الصغيرة النامية

....2.70.01.40.760.5314.72.93.10.0917,082العالم

مالحظات
a  ت�سري القيمة ال�سلبية اإىل امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية 

ال�سافية امل�سّددة من البلدان املانحة.
b  ميكن اأن تتجاوز هذه القيمة 100 يف املائة 

)التعاريف(.
c  تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.

d  البيانات هي متو�سطات لتقديرات �سنوية للفرتة 
.2005-2010
e لعام 2009.
f  لعام 2007.
g  لعام 2006.
h  لعام 2008.

تعاريف
االستثمار األجنبي المباشر الصافي الوافد: مجموع 

رأس المال باألسهم والمدخرات المعاد استثمارها، وغيرها 
من أنواع رأس المال الطويلة والقصيرة األجل، وُيحسب 

بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.
المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية الوافدة: القروض 

التي ُتعطى بشروط ميّسرة )سداد أصل المبلغ( والمنح 
من الوكاالت الرسمية، بقصد مساعدة البلدان واألراضي 

المدرجة في الجزء األول من قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية 
في دفع عجلة التنمية االقتصادية. وُتحسب هذه المساعدة 

بالنسبة المئوية من الدخل القومي اإلجمالي.
حركة رأس المال الخاص: صافي االستثمار األجنبي 
المباشر واالستثمار بالحافظة المالية، وُيحسب بالنسبة 

المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.
التحويالت الوافدة: المكاسب والموارد المادية التي يحّولها 
المهاجرون أو الالجئون إلى مستفيدين في بلد المنشأ أو أي 

بلد آخر حيث مسكنهم األصلي.
التحويالت الخارجة: التحويالت التي يجريها العاملون 
المهاجرون واألجور والرواتب التي يتقاضاها العاملون 

غير المقيمين في البلد. وتصّنف هذه التحويالت بالتحويالت 
الخاصة التي يجريها العمال المهاجرون المقيمون في 

البلد المضيف لمدة تفوق السنة، بصرف النظر عن وضع 
إقامتهم، لصالح مستفيدين في بلد المنشأ. أما تحويالت 
المهاجرين فهي المكتسبات الصافية العائدة للمهاجرين 
الذين يتوقع أن يبقوا في البلد المضيف ألكثر من سنة، 
التي يحّولها المهاجرون من بلد إلى آخر عند المغادرة. 

ومستحقات العاملين هي مدخول المهاجرين الذين يعيشون 
في البلد المضيف أقل من سنة. وُتحسب البيانات نسبة إلى 

الناتج المحلي اإلجمالي.
مجموع االحتياطي ناقص الذهب: مجموع حقوق السحب 
الخاصة واحتياطي أعضاء صندوق النقد الدولي التي هي 

في حيازة صندوق النقد الدولي والممتلكات من العمالت 
األجنبية الخاضعة لرقابة السلطات النقدية باستثناء 

الممتلكات من الذهب، وُيحسب بالنسبة المئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي. 

عدد المهاجرين النازحين: نسبة المهاجرين من البلد إلى 
مجموع السكان )باستثناء المهاجرين(، ُتحسب بالنسبة 

المئوية من مجموع سكان البلد، ويختلف تعريف المهاجرين 
بين بلد وآخر، ولكنه يشير إلى األشخاص الذين غادروا 

البلد بنّية اإلقامة في الخارج ألكثر من سنة.
عدد المهاجرين الوافدين: نسبة المهاجرين الوافدين إلى 
البلد إلى مجموع سكان البلد. ويختلف تعريف المهاجرين 
الوافدين بين بلد وآخر، ولكنه يشير إلى عدد األشخاص 

الذين ولدوا في الخارج أو المقيمين األجانب )بحسب 
الجنسية( أو يشمل الفئتين.

معدل الهجرة الصافي: نسبة الفرق بين عدد المهاجرين 
الوافدين وعدد المهاجرين النازحين من بلد معّين خالل 
فترة محّددة إلى متوسط عدد السكان خالل هذه الفترة. 

وتحسب لكل1,000  شخص.
حركة السياحة الدولية: عدد الزائرين الذين يدخلون لليلة 

واحدة أو يدخلون ويغادرون في اليوم نفسه عبر الحدود 
الوطنية.  

حركة المكالمات الدولية الداخلة: مجموع المكالمات من 

الهواتف الثابتة والنقالة من خارج البلد باتجاه بلٍد معّين، 
وتحسب بالدقيقة لكل شخص.

حركة المكالمات الدولية الخارجة: مجموع المكالمات 
من الهواتف الثابتة والنقالة من بلد معّين باتجاه الخارج، 

وتحسب بالدقيقة لكل شخص. 

م�صادر البيانات الرئي�صية 
.World Bank (2012a) :6 األعمدة 1 و3 إلى

 World Bank (2012a) and OECD-DAC :2 العمود
.(2012)

العمود 7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
.UNDESA (2011)و World Bank (2011) إلى بيانات من
العمود 8: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
إلى بيانات من World Bank (2011) وبيانات السكان من 

.World Bank (2012a)
.UNDESA (2011) :9 العمود
.UNWTO (2012) :10 العمود

العمودان 11 و12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
باالستناد إلى مجموع بيانات حركة االتصاالت الهاتفية 

.ITU (2012) الداخلة والخارجة من
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اقتناء التكنولوجياالبتكارالبحث والتطوير

الباحثون  النفاق 

املتخرجون      
يف العلوم 
aوالهند�صة

الرباءات املمنوحة 
للمقيمني وغري 

املقيمني

املداخيل 
من ر�صوم 

الرتاخي�ض 
واحلقوق

معّدل الإمداد 
بالكهرباء

احلوا�صيب 
ال�صخ�صية

م�صتخدمو 
الإنرتنت

ال�صرتاكات يف 
احلزمة العري�صة 
الثابتة لالإنرتنت 

امل�صرتكون  يف 
الهاتف الثابت 

والنقال

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(
 )من كل مليون 

�سخ�ص(
)بالن�سبة املئوية 

من املجموع(
)من كل مليون   

�سخ�ص(
ن�سيب الفرد 

بالدولر
)بالن�سبة املئوية من 

جمموع ال�سكان(
)من كل 100                                                                                                                                    

�سخ�ص( 

2010b2002–2010b2002–2011b2005–2010b2005–2010b20092002–2009b201020102010–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

تنمية بشرية مرتفعة جداً
c62.993.335.3149.3 1.85,503.715.3334.0101.999.7النرويج1
c60.375.924.2139.7 2.34,258.518.1653.732.799.7أستراليا2
c80.674.227.6139.0 2.84,673.215.5707.6387.199.7الواليات المتحدة األمريكية3
c91.290.738.1158.9 1.82,817.614.0117.6320.899.7هولندا4
c65.682.531.7183.7 2.83,780.128.6166.2174.999.7ألمانيا5
c52.683.024.9157.7 1.24,323.720.5995.253.599.7نيوزيلندا6
c58.269.821.1151.5 1.83,372.521.654.4574.299.7آيرلندا7
c88.190.031.8168.6 3.65,017.625.0147.1619.499.7السويد7
c96.282.237.9177.7 99.7..3.03,319.821.696.7سويسرا9

c40.777.626.9126.4 3.45,189.320.61,759.9226.899.7اليابان10
c94.581.329.8120.3 2.04,334.721.1562.1114.499.7كندا11
c57.682.535.7162.3 3.44,946.931.51,428.886.899.7جمهورية كوريا12
c52.795.634.1168.1 2.67,428.114.5434.20.199.7آيسلندا13
c69.371.829.9256.9 0.82,759.534.7758.956.699.7هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
c54.988.837.7172.2 99.7..3.06,390.319.627.9الدانمرك15
502.0137.399.724.265.425.1172.5....4.3إسرائيل16
c37.773.731.5154.1 2.03,490.716.349.7232.199.7بلجيكا17
873.3367.7100.074.371.124.9184.8..2.75,834.0سنغافورة18
c60.772.723.9184.6 2.74,122.128.8134.692.699.7النمسا18
c63.177.534.0151.8 2.23,689.826.2157.7240.099.7فرنسا20
c50.086.928.6179.7 3.87,647.429.4172.1556.599.7فنلندا21
c42.569.324.2148.0 1.93,678.818.2123.242.799.7سلوفينيا21
c39.365.822.9155.9 1.42,931.825.360.223.099.7إسبانيا23
c..80.063.8152.9 99.7....19.8....ليختنشتاين24
c36.753.721.9185.3 1.31,690.020.5303.459.899.7إيطاليا25
c67.390.133.2197.1 1.74,824.832.5171.4890.099.7لكسمبرغ26
c80.284.731.6184.0 1.83,794.221.790.2226.399.7المملكة المتحدة26
c27.468.614.5159.7 1.52,754.823.886.810.299.7الجمهورية التشيكية28
c9.444.619.9154.6 0.61,849.524.942.26.199.7اليونان29
c9.150.05.4129.1 99.7..286.321.9107.2..بروني دار السالم30
c30.953.017.6131.2 0.5752.013.717.22.199.7قبرص31
63.128.0169.2....0.61,168.115.09.681.0مالطة32
c25.574.225.1159.3 1.43,210.319.489.516.999.7أستونيا33
c..81.028.9122.2 99.7..........أندورا33
c58.179.912.7129.4 0.52,437.720.668.80.799.7سلوفاكيا35
98.716.081.68.2149.4....24.0....قطر 36
c25.665.219.6149.9 1.12,005.915.16.5102.899.7هنغاريا37
c14.870.020.6177.9 12.699.7..8.7....بربادوس38
c16.962.513.0143.0 0.71,597.515.778.57.199.7بولندا39
0.4354.820.459.63.798.514.145.010.5136.2شيلي40
100.030.078.010.5165.1....27.3....اإلمارات العربية المتحدة41
c24.262.820.6171.1 0.82,541.121.025.30.299.7ليتوانيا41
c18.251.319.2185.0 1.74,307.833.813.15.799.7البرتغال43
c32.771.519.3126.8 0.51,601.214.381.74.599.7التفيا44
0.51,045.514.330.64.797.29.036.09.6166.5األرجنتين45
c21.240.87.3160.5 21.699.7....0.3155.7سيشيل46
c18.060.118.3186.2 0.81,571.324.418.65.399.7كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
99.455.055.05.4142.2..........البحرين48
12.543.07.2162.6............جزر البهاما49
32.117.4152.5....26.6127.42.1..0.6بيالروس50
0.7346.113.68.60.198.313.647.910.9160.8أوروغواي51
1.2105.0................باالو52
52.08.3211.9......418.1....1.1الجبل األسود52
100.026.538.31.7181.5......0.1151.9الكويت54
13.343.411.0199.4..1.33,091.428.1212.16.1االتحاد الروسي55
19.240.013.9135.9..0.5894.821.720.813.7رومانيا56
11.046.014.5164.9..0.51,586.718.833.52.5بلغاريا57
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اقتناء التكنولوجياالبتكارالبحث والتطوير

الباحثون  النفاق 

املتخرجون      
يف العلوم 
aوالهند�صة

الرباءات املمنوحة 
للمقيمني وغري 

املقيمني

املداخيل 
من ر�صوم 

الرتاخي�ض 
واحلقوق

معّدل الإمداد 
بالكهرباء

احلوا�صيب 
ال�صخ�صية

م�صتخدمو 
الإنرتنت

ال�صرتاكات يف 
احلزمة العري�صة 
الثابتة لالإنرتنت 

امل�صرتكون  يف 
الهاتف الثابت 

والنقال

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(
 )من كل مليون 

�سخ�ص(
)بالن�سبة املئوية 

من املجموع(
)من كل مليون   

�سخ�ص(
ن�سيب الفرد 

بالدولر
)بالن�سبة املئوية من 

جمموع ال�سكان(
)من كل 100                                                                                                                                    

�سخ�ص( 

2010b2002–2010b2002–2011b2005–2010b2005–2010b20092002–2009b201020102010–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

99.065.741.05.5203.0..35.87.1..0.1المملكة العربية السعودية57
88.16.342.77.8200.4..0.2111.319.2107.5بنما59
97.05.615.90.019.2..3.312.4..0.5كوبا59
13.931.110.098.1....0.4347.325.682.9المكسيك61
0.4257.411.99.70.999.323.236.56.296.9كوستاريكا62
15.633.613.8144.5..0.7........غرينادا63
17.643.111.2178.7..0.91,060.123.743.37.8صربيا64
99.82.314.01.1190.8..........ليبيا64
0.6364.637.776.79.599.422.756.37.3135.3ماليزيا64
20.680.68.0232.2....104.7......أنتيغوا وبربودا67
99.013.248.510.8163.1..30.467.6..0.0ترينيداد وتوباغو67
33.48.9143.7....10.90.0....0.2كازاخستان69
4.645.03.3152.3..0.2146.86.1108.94.1ألبانيا70
99.09.335.95.4121.3......182.6..فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
5.426.35.8114.2..8.259.31.0..0.2جورجيا72
18.847.313.9178.0..0.2........دومينيكا72
22.776.627.9191.9............سانت كيتس ونيفس72
1.799.910.331.04.789.0..25.0....لبنان72
98.410.513.00.7127.5..0.8750.744.463.9إيران - الجمهورية اإلسالمية76
12.60.185.710.234.33.1111.0......بيرو77
4.544.66.5145.8..0.91,353.126.385.22.3أوكرانيا78
36.651.912.5124.6..0.2471.621.4163.74.7جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
6.21.799.417.628.76.1123.2....0.4موريشيوس80
6.452.08.2109.3..46.03.4..0.0197.2البوسنة والهرسك81
8.046.75.0117.1..16.622.90.0..0.3أذربيجان82
11.4140.8..15.2............سانت فنسنت وجزر غرينادين83
98.018.062.01.6175.6....38.9....ُعمان84
1.1695.712.216.73.098.316.140.76.8125.7البرازيل85
15.91.892.06.826.54.3127.5......جامايكا85
9.744.02.8144.2....15.940.1..0.3أرمينيا87
16.040.111.6135.9....203.6......سانت لوسيا88
92.212.529.01.4116.6..0.3106.112.81.9إكوادور89
6.439.89.7107.2....0.8803.920.99.0تركيا90
0.2157.223.213.81.393.611.236.55.6111.6كولومبيا91
76.63.712.01.1100.4..24.2..0.196.3سري النكا92
0.1170.128.06.30.199.31.112.52.5100.7الجزائر93
2.499.59.736.64.6117.6....1.11,862.5تونس94

تنمية بشرية متوسطة
5.912.01.082.0............تونغا95
14.412.62.965.1..24.47.0......بليز96
95.92.239.53.699.8..........الجمهورية الدومينيكية96
6.114.82.796.3..0.6........فيجي96
2.37.00.1110.2....60.7......ساموا96

99.97.638.93.2117.5..25.110.3..0.4األردن100
100.70.699.45.734.49.486.2..1.51,198.9الصين101
7.32.20.073.7............تركمانستان102
11.22.299.36.621.24.6113.6..0.2315.5تايلند103
20.028.34.8171.6..26.5........ملديف104
4.031.63.0185.7..1.3........سورينام105
36.73.47.20.3109.0........0.6غابون106
0.086.45.815.92.8140.5..26.4..0.1السلفادور107
0.777.52.420.01.080.8....120.3..بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
17.134.80.867.025.812.92.698.1..0.2منغوليا108
....5.536.4..1.4..144.316.5..دولة فلسطين110
45.296.77.819.80.497.3....0.174.8باراغواي111
4.01.699.64.126.71.899.0..0.2420.4مصر112
11.840.17.5121.5..36.91.5..0.5794.1جمهورية مولدوفا113
0.178.523.83.80.189.77.225.01.892.9الفلبين114
3.119.40.380.8....21.17.0....أوزبكستان114
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اقتناء التكنولوجياالبتكارالبحث والتطوير

الباحثون  النفاق 

املتخرجون      
يف العلوم 
aوالهند�صة

الرباءات املمنوحة 
للمقيمني وغري 

املقيمني

املداخيل 
من ر�صوم 

الرتاخي�ض 
واحلقوق

معّدل الإمداد 
بالكهرباء

احلوا�صيب 
ال�صخ�صية

م�صتخدمو 
الإنرتنت

ال�صرتاكات يف 
احلزمة العري�صة 
الثابتة لالإنرتنت 

امل�صرتكون  يف 
الهاتف الثابت 

والنقال

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(
 )من كل مليون 

�سخ�ص(
)بالن�سبة املئوية 

من املجموع(
)من كل مليون   

�سخ�ص(
ن�سيب الفرد 

بالدولر
)بالن�سبة املئوية من 

جمموع ال�سكان(
)من كل 100                                                                                                                                    

�سخ�ص( 

2010b2002–2010b2002–2011b2005–2010b2005–2010b20092002–2009b201020102010–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

2.40.192.79.420.70.377.6......الجمهورية العربية السورية116
5.520.00.932.4............ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
3.629.91.593.4..62.2..14.4....غيانا118
0.145.46.16.00.6124.6..13.0..0.5بوتسوانا119
70.32.511.11.0133.9....6.8....هندوراس120
0.364.52.09.90.8107.5..0.189.622.8إندونيسيا121
106.31.375.08.412.31.5109.2..0.9395.6جنوب أفريقيا121
1.19.00.914.1............كيريباس121
1.48.00.2121.0..0.7........فانواتو124
1.919.60.3105.8..15.220.40.3..0.2قيرغيزستان125
1.311.50.191.7..26.00.40.1..0.1طاجيكستان125
97.69.727.94.1196.0..9.4..115.9..فييت نام127
0.034.023.26.50.473.9..2.6....ناميبيا128
72.14.110.00.869.6..........نيكاراغوا129
0.6661.034.925.30.297.05.749.01.6111.8المغرب130
43.586.00.82.50.079.9..49.529.4..العراق131
14.330.03.289.5..0.0....132.5..الرأس األخضر132
0.139.416.87.21.080.52.110.51.8136.0غواتيماال133
0.20.053.7..22.0..........تيمور - ليشتي134
60.51.19.50.272.6....0.217.316.7غانا135
1.56.00.259.0............غينيا اإلستوائية136
5.10.175.03.27.50.964.3..0.8135.8الهند136
0.024.00.41.30.360.2..17.412.5..كمبوديا138
55.01.77.00.266.2....15.812.8..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
1.913.61.257.9............بوتان140
4.19.00.173.6..0.2..2.7....سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
37.10.55.00.094.2..........الكونغو142
4.75.00.47.1..0.0........جزر سليمان143
3.918.80.466.8............سان تومي وبرينسيبي144
0.51.316.11.425.90.062.6..0.456.2كينيا145
1.00.062.40.516.80.359.1..0.5161.9باكستان146
10.60.60.041.02.53.70.046.8....بنغالديش146
0.726.20.710.00.148.3..11.9....أنغوال148
0.02.5..13.01.0......18.4..ميانمار149
0.048.71.14.00.046.8..21.0....الكاميرون150
0.146.218.22.70.119.00.61.70.037.9مدغشقر151
0.013.90.911.00.047.2..21.1..0.4جمهورية تنزانيا المتحدة152
50.60.928.40.155.8......0.238.6نيجيريا153
0.142.02.316.00.669.9....0.4384.1السنغال154
4.43.00.281.4............موريتانيا155
6.41.30.129.6....0.2......بابوا غينيا الجديدة156
43.60.57.90.233.5..58.723.20.0..نيبال157
16.00.23.90.047.3......0.021.3ليسوتو158
0.020.03.45.40.144.2....38.2..توغو159
1.439.62.812.30.350.4........اليمن160
40.5..38.55.28.4..........هايتي161
0.89.01.712.50.239.4..9.5..0.4 أوغندا161
18.81.110.10.142.8......0.343.3زامبيا163
4.26.50.920.7......46.5....جيبوتي164
3.69.20.088.3....4.4....0.0غامبيا165
0.024.80.73.10.081.5........بنن166
0.313.00.033.8..2.10.0..11.9..رواندا167
0.047.31.82.60.077.6....70.4..كوت ديفوار168
0.85.10.025.3......12.0....جزر القمر169
9.00.22.30.021.5......29.9..مالوي170
0.441.4..4.40.135.910.8....0.3السودان171
41.57.611.50.364.3....24.8....زمبابوي172
0.220.820.90.20.017.00.70.70.09.4إثيوبيا173
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اقتناء التكنولوجياالبتكارالبحث والتطوير

الباحثون  النفاق 

املتخرجون      
يف العلوم 
aوالهند�صة

الرباءات املمنوحة 
للمقيمني وغري 

املقيمني

املداخيل 
من ر�صوم 

الرتاخي�ض 
واحلقوق

معّدل الإمداد 
بالكهرباء

احلوا�صيب 
ال�صخ�صية

م�صتخدمو 
الإنرتنت

ال�صرتاكات يف 
احلزمة العري�صة 
الثابتة لالإنرتنت 

امل�صرتكون  يف 
الهاتف الثابت 

والنقال

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 

الإجمايل(
 )من كل مليون 

�سخ�ص(
)بالن�سبة املئوية 

من املجموع(
)من كل مليون   

�سخ�ص(
ن�سيب الفرد 

بالدولر
)بالن�سبة املئوية من 

جمموع ال�سكان(
)من كل 100                                                                                                                                    

�سخ�ص( 

2010b2002–2010b2002–2011b2005–2010b2005–2010b20092002–2009b201020102010–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

7.00.039.5..............ليبريا174
15.50.33.70.038.2..........أفغانستان175
39.5..0.22.5............غينيا - بيساو176
34.3........0.2........سيراليون177
0.92.10.014.1..0.0..9.6....بوروندي178
0.51.00.040.3..0.0........غينيا178
22.4..0.32.3............جمهورية أفريقيا الوسطى180
32.01.05.40.04.6....7.9....إريتريا181
0.72.70.049.2..0.0....0.237.7مالي182
0.014.60.61.40.135.5..0.245.123.3بوركينا فاسو183
0.21.70.024.3............تشاد184
0.215.812.11.80.011.71.44.20.131.3موزامبيق185
11.10.00.70.018.0........0.5جمهورية الكونغو الديمقراطية186
0.10.80.025.1..0.0....7.8..النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
6.6......26.0..258.4......جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

15.2....9.6............جزر مارشال
............141.2..0.0308.1موناكو
..3.9................ناورو

32.0144.9..78.9............سان مارينو
8.0....0.9............الصومال

....................جنوب السودان
8.725.03.341.9............توفالو

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
2.53,854.020.3566.2210.999.658.372.826.5153.2تنمية بشرية مرتفعة جداً

13.635.87.1133.5....63.4....0.8تنمية بشرية مرتفعة
4.620.84.484.5............تنمية بشرية متوسطة
1.510.70.142.7............تنمية بشرية منخفضة

المناطق
86.710.827.22.099.6..........الدول العربية

5.629.87.292.2............شرق آسيا والمحيط الهادئ
12.343.410.0150.0..1.01,948.223.993.88.2أوروبا وآسيا الوسطى

93.412.234.16.6116.7..........أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
70.13.08.40.764.4..7.0......جنوب آسيا

1.611.30.247.1............جنوب الصحرااالفريقية الكبرى

1.74.80.134.5............أقل البلدان نمواً
5.618.72.262.7............الدول الجزرية الصغيرة النامية

14.130.07.795.2............العالم

مالحظات
a بمن فيهم المتخرجون في الصناعة والبناء.

b  تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة المحددة.
c  عند عدم توفر بيانات عن معّدل اإلمداد بالكهرباء، 

يفترض أّنه 99.7 في المائة. 

تعاريف
االنفاق على البحث والتطوير: مجموع االنفاق من 
الحساب الجاري ورأس المال الخاص والعام، على 

األعمال الخالقة التي تنفذ على نحو نظامي لزيادة المعرفة 
واستخدامها في تطبيقات جديدة. ويغطي هذا االنفاق 
مشاريع البحث األساسي والبحث التطبيقي والتطوير 

االختباري. 
الباحثون: مجموع الخبراء المختصين في تصميم وابتكار 
المنتجات والعمليات والطرق والمشاريع الجديدة في مجال 
المعرفة والبحث والتطوير، ويشمل طالب الدراسات العليا 

في مجال البحث والتطوير.

المتخرجون في العلوم والهندسة: مجموع األشخاص 
الذين أنهوا بنجاح السنة الدراسية األخيرة في اختصاص 

أساسي أو فرعي في العلوم والهندسة.
البراءات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين: مجموع 

الحقوق الحصرية الممنوحة على اختراعات، من قبيل 
منتجات أو عمليات، تتيح تنفيذ المشاريع بطريقة جديدة أو 

تقّدم حلوالً فنّية لمشاكل معّينة، وُيحسب لكل مليون شخص. 
المداخيل من رسوم التراخيص والحقوق: المبالغ التي 

يسّددها المقيمون وغير المقيمين لقاء إجازة استخدام 
أصول غير مادية أو غير مالية أو غير منتجة أو لقاء 

حقوق ملكية معّينة )كالبراءات، وحقوق النشر، والعالمات 
التجارية، والعمليات الصناعية، واالمتيازات(، واستخدام 

النماذج األصلية بموجب اتفاقات ترخيص )كاألفالم 
والمخطوطات(. 

معّدل اإلمداد بالكهرباء: نسبة األشخاص الذين يحصلون 
على الكهرباء من مجموع السكان، ويشمل ذلك الكهرباء 

المباعة في األسواق )إما عبر الشبكة أو من خارجها( 

والكهرباء المولّدة للحساب الخاص، ولكن ال يشمل وسائل 
اإلمداد غير المرخصة. 

الحواسيب الشخصية: عدد الحواسيب الشخصية المعّدة 
ليستخدمها فرد واحد، لكل 100 شخص.

مستخدمو اإلنترنت: عدد األشخاص الذين يستخدمون 
شبكة اإلنترنت العالمية، لكل 100 شخص.

االشتراكات في الحزمة العريضة الثابتة لإلنترنت: معّدل 
النفاذ إلى الحزمة العريضة ذات السرعة المعادلة لحوالى 

256 كليوبايت في الثانية أو أكثر، في االتجاهين أو في احد 
االتجاهين، لكل 100 شخص. 

امل�صرتكون يف الهاتف الثابت والنقال: عدد 
امل�سرتكني يف خطوط الهاتف الثابت والنقال، لكل 100 

�سخ�ص.

مصادر البيانات الرئيسية 
.World Bank (2012a) :2العمودان 1 و

.UNESCO Institute for Statistics (2012) :3 العمود

العمود 4: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 UNDESA وبيانات السكان من WIPO (2012) إلى بيانات

 .(2011)
العمود 5: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 

إلى بيانات المداخيل من رسوم التراخيص والحقوق من 
.World Bank (2012b)
.IEA (2012) :6 العمود

.World Bank (2012c) :7 العمود
.ITU (2012) :9العمودان 8 و

العمود 10: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
إلى بيانات المشتركين في الهواتف النقالة وبيانات خطوط 

 UNDESA وبيانات السكان من ITU (2012) الهاتف من
. (2011)
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الآثاراملوارد الطبيعيةالنبعاثات اإمدادات الطاقة الأولية

الوقود 
الحفوري

الطاقة 
املتجددة 

ثاين اأك�صيد                                         
الكربون

غازات 
الحتبا�ض 
ن�صوب احلراري

املوارد 
الطبيعية

م�صاحة                
الغابات

�صحب املياه 
العذبة

الأنواع 
املهّددة 

بالنقرا�ض
الأرا�صي 
الزراعية

عدد الوفيات 
ب�صبب 

الكوارث 
الطبيعية

ال�صكان الذين 
يعي�صون 

على اأرا�ٍض 
متدهورة ن�صيب الفردن�صيب الفرداملجموع

)بالن�سبة املئوية 
)طن()ميغاطن(من املجموع(

)متو�سط 
النمو  

ال�سنوي 
بالن�سبة 
املئوية(

)اأطنان  
مكافىء      

ثاين اأك�سيد 
الكربون(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الدخل 
القومي 

الإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من م�ساحة 
الأرا�سي(

)التغرّي    
بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة    
املئوية من 

جمموع 
املوارد املائية 

املتجددة(

)بالن�سبة  
املئوية من 
كل الأنواع(

)بالن�سبة  
املئوية 

من م�ساحة 
الأرا�سي(

)املتو�سط 
ال�سنوي من  

كل مليون 
�سخ�ص(

)بالن�سبة 
املئوية(

2012a201120092005/20112010–20092009200820081970/20082005201020101990/20102003الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

تنمية بشرية مرتفعة جداً
..58.843.35010.51.05.810.233.110.20.86.93.30النرويج1
3.44.618.553.239.0–94.45.639918.61.29.66.519.4أستراليا2
0.43.70.933.22.615.619.944.111.0–84.15.45,46118.0الواليات المتحدة األمريكية3
0.12.40.810.85.811.75.456.8125.0–93.14.017410.6هولندا4
1.90.131.83.121.010.548.4128.0..79.58.77879.6ألمانيا5
30.97.11.520.443.605.0..63.736.1337.81.110.0نيوزيلندا6
..95.04.5449.91.15.80.210.758.91.57.360.80آيرلندا7
..2.02.10.468.73.41.54.97.50–32.734.8495.3السويد7
..0.61.20.031.07.74.96.638.114–53.317.7405.3سويسرا9

..81.03.31,2089.50.71.00.068.50.120.913.712.61اليابان10
74.916.954416.30.14.72.334.10.01.67.27.403.0كندا11
2.336.59.519.113.0–50910.54.91.20.063.0....جمهورية كوريا12
..0..8.3......95.10.4395.52.60.50.0هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
....15.784.227.00.13.30.00.3243.70.18.422.8آيسلندا13
1.12.91.712.822.310.86.362.109.0–80.417.4468.4الدانمرك15
0.21.10.27.116.7101.911.224.1113.0–96.55.0385.2إسرائيل16
0.71.80.022.40.134.05.545.02010.0–73.63.91059.8بلجيكا17
70.227.8688.10.51.90.247.12.94.711.638.443.0النمسا18
....0.71.40.03.30.031.713.71.0–99.80.1326.7سنغافورة18
1.02.30.029.09.815.012.853.4334.0–51.07.73775.9فرنسا20
..54.023.85710.60.53.40.172.91.21.54.47.60فنلندا21
2.60.362.25.53.011.823.2158.0..69.312.7178.5سلوفينيا21
79.99.63297.22.01.70.036.431.529.017.755.5331.0إسبانيا23
....1.140.6..43.16.2..............ليختنشتاين24
87.59.74457.40.81.40.131.120.523.713.547.3332.0إيطاليا25
..1.73.50.033.51.11.92.850.633–88.83.11121.5لكسمبرغ26
0.81.81.311.910.38.810.171.613.0–87.33.25238.5المملكة المتحدة26
2.10.534.41.114.85.054.954.0..79.65.811711.2الجمهورية التشيكية28
92.46.4988.73.11.40.330.318.312.716.363.611.0اليونان29
....8.01.18.42.2–72.1..2.317.9–100.00.01127.5بروني دار السالم30
95.73.997.92.81.30.018.77.519.37.713.5011.0قبرص31
....1.10.071.36.829.1..99.90.136.22.80.9مالطة32
....3.738.3..35.60.0......16.5....أندورا33
2.31.652.36.114.03.522.005.0..84.815.11813.6أستونيا33
1.40.440.20.61.45.240.129.0..69.57.3386.9سلوفاكيا35
....0.00.0455.27.35.6..0.918.0–100.00.06849.1قطر 36
0.61.60.522.612.75.48.063.9717.0–74.27.4555.4هنغاريا37
..19.40.076.18.744.20....15.02.7....بربادوس38
0.32.71.430.55.119.45.753.0313.0–92.86.73168.3بولندا39
74.525.1734.41.41.612.421.76.31.29.921.211.0شيلي40
2.50.634.511.19.64.142.915.0..55.810.4154.5ليتوانيا41
2.0..3.829.52,032.07.76.8..2.56.2–100.00.015525.0اإلمارات العربية المتحدة41
78.019.7565.32.91.80.138.13.912.317.040.3262.0البرتغال43
2.30.553.85.71.24.629.542.0..59.537.183.3التفيا44
15.54.09.051.302.0–89.47.01924.80.93.94.910.7األرجنتين45
..16.16.50..0.088.50.0..17.87.3....سيشيل46
1.50.934.33.80.614.323.21818.0..83.410.9235.3كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
....0.7143.5219.87.210.3..99.90.02221.41.54.3البحرين48
..10.01.43..51.50.0....2.2–26.5....جزر البهاما49
2.41.041.610.97.54.244.005.0..92.55.0636.5بيالروس50
60.337.182.50.58.10.610.089.62.610.884.616.0أوروغواي51
10.538.208.0..40.40.0......23.1....الجبل األسود52
....11.410.9..87.65.6....0.3–010.5....باالو52
1.0..0.481.22,465.07.48.5..0.36.3–100.00.07730.1الكويت54
4.914.349.40.01.510.213.2403.0..90.22.81,70912.0االتحاد الروسي55
0.81.71.628.63.23.29.458.8313.0–76.315.3954.4رومانيا56
0.22.02.036.118.028.79.346.318.0–73.16.2516.6بلغاريا57
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2012a201120092005/20112010–20092009200820081970/20082005201020101990/20102003الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

0.50.0943.38.880.714.0..100.00.043416.62.02.5المملكة العربية السعودية57
26.139.519.818.162.5017.0..84.115.9312.80.71.4كوبا59
14.30.37.230.024.0–78.621.572.00.91.40.043.7بنما59
7.817.517.352.914.0–88.99.64764.31.81.75.733.3المكسيك61
44.755.381.82.50.90.151.01.62.48.035.321.0كوستاريكا62
..10.536.838..50.00.0....02.44.4....غرينادا63
8.0..0.10.0718.08.78.8..1.42.7–99.20.8589.5ليبيا64
8.62.315.424.001.0–94.75.32087.64.72.46.962.3ماليزيا64
7.257.8019.0..31.017.3..2.3..92.48.1506.8صربيا64
..4.93.38.329.50–22.3....0.8–05.1....أنتيغوا وبربودا67
..5.96.06.810.50–99.90.15037.43.77.832.044.1ترينيداد وتوباغو67
3.328.98.477.2124.0–4.323.41.2..99.01.123715.1كازاخستان69
1.64.412.744.016.0–0.81.12.528.3–54.038.841.3ألبانيا70
11.10.78.324.312.0–0.43.012.452.5–87.712.41706.1فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
..8.632.715..10.7–0.059.5..01.94.4....دومينيكا72
1.32.69.336.102.0–1.40.639.5..68.033.351.2جورجيا72
95.92.6174.12.50.40.013.44.528.110.067.301.0لبنان72
....8.621.2..42.30.0......04.9....سانت كيتس ونيفس72
6.80.067.78.829.8125.0..99.50.55387.42.22.1إيران - الجمهورية اإلسالمية76
3.11.08.416.861.0–73.526.5411.40.10.98.153.1بيرو77
1.05.939.29.416.113.340.217.0..84.311.3125.8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
2.13.716.84.727.68.271.226.0..80.01.63247.0أوكرانيا78
..9.826.415.248.31–0.017.3..43.14.4....موريشيوس80
1.10.99.841.706.0–42.7..1.2..92.212.1318.3البوسنة والهرسك81
4.734.511.30.035.28.257.604.0..98.21.7475.4أذربيجان82
..9.025.60..0.068.55.5..01.84.7....سانت فنسنت وجزر غرينادين83
0.00.086.68.55.956.0..100.00.04617.311.17.1ُعمان84
9.60.710.031.318.0–51.345.83932.12.04.03.462.4البرازيل85
2.26.215.241.533.0–83.716.3124.51.40.70.631.1جامايكا85
24.536.47.961.6010.0–1.31.09.3..68.46.761.8أرمينيا87
..9.418.06..77.07.3....02.33.4....سانت لوسيا88
28.63.612.730.312.0–86.712.4271.92.61.712.935.6إكوادور89
89.910.22844.03.21.40.414.717.118.815.350.605.0تركيا90
3.20.611.538.342.0–75.225.1681.50.31.87.854.5كولومبيا91
20.924.517.841.6221.0–45.354.7120.61.80.60.328.8سري النكا92
10.552.712.217.4429.0–99.80.21113.22.91.818.10.6الجزائر93
85.714.2252.43.21.05.16.556.561.711.263.0037.0تونس94

تنمية بشرية متوسطة
..8.543.10..0.012.50.0..01.74.6....تونغا95
12.20.86.46.7131.0–0.061.1..01.30.7....بليز96
76.623.4222.23.10.90.240.80.016.616.151.197.0الجمهورية الدومينيكية96
..0.055.56.40.313.122.98..11.51.0....فيجي96
..10.823.75..0.360.431.5..00.93.9....ساموا96

98.01.8213.73.40.51.01.10.099.49.111.5022.0األردن100
87.411.97,0325.34.71.55.121.931.619.512.156.219.0الصين101
11.0..8.80.0100.88.469.4..6.7..100.70.0489.7تركمانستان102
3.013.112.538.7217.0–79.420.52864.26.31.62.437.1تايلند103
..0.03.00.015.79.126.70....13.0....ملديف104
..0.10.53.50.52–94.6....24.70.2....سورينام105
..2.26.433.185.40.00.15.919.90–33.966.121.7غابون106
23.95.53.874.576.0–37.862.061.02.60.80.413.9السلفادور107
8.90.34.734.152.0–79.120.9131.32.24.912.352.7بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
13.11.46.474.5431.0–96.43.2114.11.63.732.37.0منغوليا108
..1.51.049.96.261.00......20.5....دولة فلسطين110
16.90.13.952.601.0–28.5153.240.72.14.10.044.3باراغواي111
96.33.82102.74.00.97.10.159.1119.08.93.7025.0مصر112
1.10.211.721.016.46.775.2122.0..91.33.151.3جمهورية مولدوفا113
57.043.0830.90.70.82.125.716.717.016.840.192.0الفلبين114
1.919.27.77.6118.37.962.6027.0..98.41.61254.6أوزبكستان114
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2012a201120092005/20112010–20092009200820081970/20082005201020101990/20102003الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

99.30.7723.63.30.911.92.732.099.810.975.7133.0الجمهورية العربية السورية116
..13.731.445..91.70.9......00.6....ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
..6.077.20.00.73.88.54..0.2–22.0....غيانا118
17.31.62.045.6022.0–4.13.420.0..64.323.652.5بوتسوانا119
36.21.28.328.5415.0–50.349.891.22.21.20.546.4هندوراس120
20.35.614.329.623.0–65.634.44061.74.71.56.652.1إندونيسيا121
..12.442.00..15.00.0....1.0–00.3....كيريباس121
87.810.04368.90.71.96.17.60.025.014.181.7117.0جنوب أفريقيا121
..12.015.30..0.036.10.0..0.4–00.4....فانواتو124
1.06.95.014.043.75.955.4210.0..72.528.461.2قيرغيزستان125
0.90.82.90.574.86.433.9310.0..41.258.630.5طاجيكستان125
56.243.31271.52.21.39.444.547.49.312.133.138.0فييت نام127
16.81.75.647.1728.0–4.40.78.9..70.519.241.8ناميبيا128
31.00.74.842.8714.0–44.755.340.80.71.71.625.7نيكاراغوا129
92.54.9481.53.10.51.611.51.643.415.267.3139.0المغرب130
97.60.91033.40.90.745.71.92.687.38.220.105.0العراق131
..0.121.147.36.812.521.80..00.64.2....الرأس األخضر132
23.02.69.341.0149.0–46.153.9120.91.91.11.733.7غواتيماال133
..5.225.21..23.2–49.9......00.2....تيمور - ليشتي134
33.71.85.768.111.0–24.376.290.40.50.68.021.7غانا135
....12.60.16.410.9–49.458.0..57.311.3....غينيا اإلستوائية136
73.026.11,7431.53.80.74.423.07.039.814.060.5210.0الهند136
22.00.512.131.5139.0–27.870.850.31.81.90.157.2كمبوديا138
9.01.310.510.204.0–8.368.2..20.30.5....جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
..3.669.17.10.46.813.21..11.012.4....بوتان140
..0.132.719.323.12.771.00..11.10.7....سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
..1.40.04.430.90–44.253.120.50.42.759.665.6الكونغو142
..14.83.04..4.8–15.679.1..00.41.1....جزر سليمان143
....0.828.10.00.314.958.3..00.83.7....سان تومي وبرينسيبي144
6.58.98.448.1231.0–16.883.2100.30.00.91.16.1كينيا145
3.52.98.670.3611.0–0.72.311.1..69.830.2470.3بنغالديش146
33.279.58.634.134.0–61.837.41631.02.31.12.82.2باكستان146
4.10.44.646.823.0–37.662.4241.42.15.135.146.9أنغوال148
19.02.87.919.028719.0–48.3..27.772.3130.31.12.2ميانمار149
18.10.310.919.8015.0–30.969.150.33.01.64.842.1الكاميرون150
..8.34.421.070.25–1.021.6..1.1–20.1....مدغشقر151
19.45.412.340.1025.0–11.188.960.20.41.43.237.7جمهورية تنزانيا المتحدة152
47.53.66.681.8012.0–14.785.3960.61.41.122.09.9نيجيريا153
9.45.76.949.4016.0–57.841.850.40.71.00.844.0السنغال154
41.714.08.138.5124.0–34.30.2..20.61.2....موريتانيا155
..8.90.011.42.54–22.263.4..20.30.3....بابوا غينيا الجديدة156
24.54.76.129.662.0–11.188.540.15.01.02.525.4نيبال157
1.01.410.01.73.077.0064.0............ليسوتو158
58.11.24.262.115.0–14.483.410.21.70.83.45.3توغو159
98.71.3231.02.50.514.51.00.0168.69.344.4232.0اليمن160
12.98.619.466.86515.0–3.7..28.171.920.33.00.6هايتي161
37.10.57.669.9223.0–4.515.2..0.6–40.1....أوغندا161
6.31.73.331.515.0–4.63.818.966.5–7.692.220.2زامبيا163
0.20.06.38.273.468.0....0.9–10.6....جيبوتي164
0.848.08.60.94.966.5118.0..00.32.3....غامبيا165
20.80.54.529.812.0–40.457.440.54.30.90.341.2بنن166
3.117.636.81.65.781.1110.0..10.14.0....رواندا167
0.51.03.932.71.81.76.763.801.0–23.576.970.4كوت ديفوار168
..75.00.811.783.30–1.11.6..00.21.0....جزر القمر169
16.95.68.659.1419.0–1.834.4..0.4–10.1....مالوي170
8.457.64.857.5140.0–30.269.8140.30.13.012.929.4السودان171
29.521.03.342.4029.0–2.01.32.740.4–25.769.490.7زمبابوي172
18.64.66.735.0272.0–7.192.970.11.21.14.211.2إثيوبيا173
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املئوية 

من م�ساحة 
الأرا�سي(

)املتو�سط 
ال�سنوي من  

كل مليون 
�سخ�ص(

)بالن�سبة 
املئوية(

2012a201120092005/20112010–20092009200820081970/20082005201020101990/20102003الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

..12.20.18.427.10–6.444.9..4.6–10.2....ليبريا174
2.62.10.035.65.858.11111.0..4.4–10.0....أفغانستان175
8.80.65.758.011.0–0.571.9..00.21.4....غينيا - بيساو176
..12.60.36.547.73–2.138.1..0.9–10.2....سيراليون177
40.52.34.583.7219.0–12.76.7..00.00.6....بوروندي178
9.90.77.358.001.0–14.326.6..0.7–10.1....غينيا178
..2.60.01.68.40–0.036.3..1.6–00.1....جمهورية أفريقيا الوسطى180
5.59.27.475.2059.0–0.80.015.2..22.677.400.1إريتريا181
11.26.52.833.7060.0–9.810.2..10.00.5....مالي182
17.57.92.743.7073.0–4.320.6..20.14.2....بوركينا فاسو183
12.10.93.739.2245.0–29.09.2..00.00.8....تشاد184
10.00.37.062.712.0–2.91.13.349.6–7.796.720.1موزامبيق185
..3.90.06.49.90–2.81.913.768.0–3.796.630.0جمهورية الكونغو الديمقراطية186
38.17.03.634.6025.0–2.41.0..10.10.5....النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
30.911.28.624.153.0–47.1..1.0..81.70.7783.2جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..11.072.20..70.20.0......01.9....جزر مارشال
......6.8..0.00.0..............موناكو
....12.120.0..0.00.0......3.9......ناورو

....0.016.7..0.00.0..............سان مارينو
18.522.46.870.2226.0–10.8....10.10.5....الصومال

............................جنوب السودان
....13.060.0..33.30.0..............توفالو

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
..0.22.70.929.11.18.213.642.68–81.07.512,64311.4تنمية بشرية مرتفعة جداً

4.12.811.426.578.4–38.0..86.79.55,7655.81.02.8تنمية بشرية مرتفعة
..5.324.61.316.412.860.92..10,8773.23.8....تنمية بشرية متوسطة
10.64.47.645.81420.2–9.528.8..4730.40.5....تنمية بشرية منخفضة

المناطق
7.887.49.463.1124.9–7.1..96.73.11,5094.61.11.5الدول العربية

..12.544.99..29.42.1....8,2554.34.5....شرق آسيا والمحيط الهادئ
3.07.338.50.75.89.620.5138.5..88.34.73,7237.9أوروبا وآسيا الوسطى

8.91.511.537.535.4–72.626.31,6372.91.22.75.747.2أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
76.722.62,5091.53.20.84.014.52.428.612.533.9210.1جنوب آسيا

10.21.67.554.7125.0–11.628.4..6700.90.4....جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
9.42.87.647.12026.0–9.029.6..0.5–1910.2....أقل البلدان نمواً

..14.93.316..3.5–63.1....1372.71.4....الدول الجزرية الصغيرة النامية
3.37.311.738.6610.6–80.713.129,8374.50.41.73.331.1العالم

مالحظة
a  تعود البيانات إلى آخر سنة متوفرة خالل الفترة 

المحددة.

تعاريف
الوقود األحفوري: نسبة موارد الطاقة المستمّدة من 

الموارد الطبيعية المكّونة من الكتلة األحيائية في العصور 
الجيولوجية الماضية )كالفحم والنفط والغاز الطبيعي(.

الطاقة المتجددة: نسبة إمدادات الطاقة المستمدة من 
العمليات الطبيعية من مصادر قابلة للتجّدد، ومنها الطاقة 

الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة األحيائية، والطاقة 
الجيوحرارية، والطاقة المائية، وموارد المحيطات وبعض 

النفايات. أما الطاقة النووية فال تعّد من مصادر الطاقة 
المتجددة.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: االنبعاثات التي يخلّفها 
اإلنسان نتيجة لحرق الوقود األحفوري، والغاز، وإنتاج 
اإلسمنت، وتشمل ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من 

الكتلة األحيائية للغابات بعد انحسار مساحتها.
نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: مجموع 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من األنشطة البشرية مقسوماً 

على مجموع السكان المسّجل في منتصف السنة.
نصيب الفرد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري: 

مجموع انبعاثات غاز الميثان وأكسيد النيتروز وغيره 
من غازات االحتباس الحراري، ومنها مركبات 

الهيدروفلوروكربون، ومركبات الكربون المشبع بالفلور، 

وسادس فلوريد الكبريت، مقسوماً على مجموع السكان 
المسّجل في منتصف السنة. وال تعد انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون من غازات االحتباس الحراري.
نضوب الموارد الطبيعية: القيمة النقدية لنفاد موارد الطاقة 
والموارد المعدنية وموارد الغابات، وتحسب بالنسبة المئوية 

من مجموع الدخل القومي اإلجمالي.
مساحة الغابات: قطعة من األرض تفوق مساحتها 0.5 

هكتار، تغطيها أشجار يتجاوز ارتفاعها 5 أمتار، وتتجاوز 
فيها المساحة المظلّلة 10 في المائة من المساحة اإلجمالية، 

أو أرض تضّم أشجاراً يمكن أن تبلغ هذا االرتفاع إذا 
بقيت في مكانها. وتستثنى من هذا التعريف األراضي التي 

يغلب عليها االستخدام الزراعي أو االستخدام الحضري، 
وتلك التي تنبت فيها أشجارضمن نظام اإلنتاج الزراعي 

)كاألشجار المثمرة وأشجار الغابات التي تستخدم ألغراض 
زراعية(، واألشجار التي ُتزرع في حدائق المدن. وتدخل 

أيضاً في حساب مساحة الغابات الفعلّية المساحات التي 
ُيعاد تشجيرها، ولم تبلغ بعد نسبة الغطاء المظلّل فيها 10 
في المائة وال ارتفاع األشجار 5 أمتار، والمساحات غير 
المشّجرة في الوقت الحالي التي ستنمو بفعل تدّخل بشري 

أو عوامل طبيعية.
التغّير في مساحة الغابات: النسبة المئوية للتغّير في 

مساحة الغطاء الحرجي.
سحب المياه العذبة: مجموع كمية المياه العذبة التي 

ُتسحب في سنة معّينة، وُيحسب بالنسبة المئوية من مجموع 
الموارد المائية المتجددة.

األنواع المهّددة باالنقراض: نسبة أنواع الحيوانات )ومنها 
الثدييات، والطيور، والزواحف، والبرمائيات، واألسماك، 
والالفقريات(، التي تعتبر حسب تصنيف االتحاد الدولي 

لحفظ الطبيعة أنواعاً معرضة للخطر أو للخطر الشديد أو 
مهّددة باالنقراض.

األراضي الزراعية: مجموع األراضي المستخدمة في 
الزراعة )المستخدمة مؤقتاً في إنتاج المحاصيل وُتحسب 

األراضي المستخدمة في إنبات محاصيل عديدة مرة 
واحدة(، واألراضي المستخدمة في اإلنبات والرعي، 
واألراضي المستخدمة في إنتاج المحاصيل التجارية 

والمحاصيل الغذائية، واألراضي البور )ألقّل من خمس 
سنوات(، وُيحسب بالنسبة المئوية من مجموع مساحة 
األراضي. وال تدخل في حساب األراضي الزراعية 

األراضي الزراعية المهملة بسبب التخلّي عن الزراعة.
عدد الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية: عدد األشخاص  

الذين تثبت حالة وفاتهم أو فقدانهم، أو تفترض وفاتهم 
نتيجة لكوارث طبيعية. والكوارث الطبيعية يمكن أن 

تكون كوارث بيئية، أو مائية، أو جوية، وتشمل حاالت 
الجفاف واالرتفاع الحاد في درجات الحرارة، والفيضانات، 

واالنزالقات الضخمة، والعواصف المطرية، والحرائق 
الهائلة.

السكان الذين يعيشون على أراضٍ متدهورة: نسبة 
السكان الذين يعيشون على أراضٍ متدهورة أو شديدة 
التدهور. وتدخل في تقدير تدهور األراضي عناصر 

كالكتلة األحيائية، وسالمة التربة، ونوعية المياه، والتنّوع 
البيولوجي وشدة التدهور. 

مصادر البيانات الرئيسية 
العمودان 1 و2: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
باالستناد إلى بيانات IEA (2012) حول مجموع اإلمداد 

بالطاقة األولية.
.World Bank (2012a) :4العمودان 3 و

العمودان 5 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
.World Bank (2012a) باالستناد إلى بيانات

العمود 6: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
.UNDESA (2011)و World Bank (2012a) إلى بيانات

العمودان 8 و9: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
باالستناد إلى بيانات FAO (2012) حول مساحة الغابات 

ومجموع مساحة األراضي. 
 .FAO (2011) :10 العمود

 .IUCN (2012) :11 العمود
العمود 12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 

.FAO (2012) إلى بيانات
 CRED EM-DAT (2012) and UNDESA :13 العمود

.(2011)
.FAO (2012) :14 العمود 
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ال�صكان

aمعدل اخل�صوبة الكلين�صبة الإعالة الإجماليةالعمر الو�صيطاملناطق احل�رسيةالنمو ال�صنوياملجموع
ن�صبة الذكور اإىل 

bالإناث عند الولدة

)بالن�سبة املئوية()باملاليني(
)بالن�سبة املئوية 

)بال�سنوات(من املجموع(
)لكل 100 �سخ�ص من 
الفئة العمرية 15-64(

)عدد الولدات                    
لكل امراأة(

)ن�سبة الذكور اإىل 
الإناث عند الولدة(

201220302000/20052010/2015a,c20002012200020102000201220002012a,c2000d2012cالرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

تنمية بشرية مرتفعة جداً
e5.6 e0.6 e0.7 e76.179.736.938.754.251.51.82.01.051.06 5.0النرويج1
f27.8 f1.3 f1.3 f87.289.435.436.949.649.31.72.01.061.06 22.9أستراليا2
315.8361.71.00.979.182.635.336.951.050.72.02.11.051.05الواليات المتحدة األمريكية3
16.717.30.60.376.883.637.340.747.350.61.71.81.061.06هولندا4
0.273.174.139.944.347.051.71.31.41.061.06–82.079.50.0ألمانيا5
4.55.21.41.085.786.334.336.652.751.41.92.11.051.06نيوزيلندا6
4.65.41.81.159.162.532.534.749.250.81.92.11.071.07آيرلندا7
9.510.40.40.684.085.439.440.755.355.51.61.91.061.06السويد7
7.78.10.70.473.373.838.641.448.747.91.41.51.051.05سويسرا9

0.178.691.941.344.746.659.61.31.41.061.06–126.4120.20.1اليابان10
34.739.81.00.979.580.836.839.946.345.11.51.71.051.06كندا11
48.650.30.50.479.683.532.137.939.538.01.31.41.101.10جمهورية كوريا12
7.28.50.11.0100.0100.036.541.839.332.30.81.11.071.07هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
0.30.41.11.292.493.832.834.853.549.62.02.11.041.05آيسلندا13
5.65.90.30.385.187.138.440.650.054.11.81.91.061.06الدانمرك15
7.79.81.91.791.291.928.030.161.661.62.92.91.051.05إسرائيل16
10.811.20.50.397.197.539.141.251.653.31.61.81.051.05بلجيكا17
8.48.60.60.265.867.938.241.848.048.11.41.31.061.06النمسا18
5.36.01.71.1100.0100.034.137.640.535.41.41.31.071.07سنغافورة18
63.568.50.60.576.986.437.739.953.655.71.82.01.051.05فرنسا20
5.45.60.30.382.283.839.342.049.353.51.71.91.051.05فنلندا21
2.02.10.20.250.849.838.041.742.745.01.21.51.051.05سلوفينيا21
g50.0 g1.5 g0.6 g76.377.637.640.146.348.41.21.51.061.06 46.8إسبانيا23
................0.00.01.10.815.114.3ليختنشتاين24
61.060.90.60.267.268.540.243.248.353.81.21.51.061.06إيطاليا25
0.50.61.01.483.885.737.338.949.146.11.71.71.061.06لكسمبرغ26
62.869.30.40.678.779.737.739.853.452.71.71.91.051.05المملكة المتحدة26
10.610.80.00.374.073.437.439.443.742.91.11.51.061.06الجمهورية التشيكية28
11.411.60.40.259.761.738.341.447.150.61.31.51.071.07اليونان29
0.40.52.11.771.276.425.828.949.841.62.42.01.061.06بروني دار السالم30
1.11.31.81.168.670.731.834.248.441.41.71.51.071.07قبرص31
0.40.40.60.392.495.036.139.546.642.11.61.31.061.06مالطة32
................0.10.13.71.592.486.7أندورا33
0.169.469.537.939.749.850.01.31.71.061.06–0.4–1.31.3أستونيا33
5.55.50.00.256.254.733.636.945.437.91.31.41.051.05سلوفاكيا35
1.92.46.62.996.398.930.331.638.418.33.12.21.051.04قطر 36
0.264.669.938.539.846.846.21.31.41.061.06–0.2–9.99.6هنغاريا37
0.30.30.20.238.344.933.637.550.340.01.61.61.041.04بربادوس38
0.10.061.760.835.338.046.340.51.31.41.061.06–38.337.8بولندا39
17.419.51.10.985.989.428.832.154.045.22.11.81.041.04شيلي40
0.467.067.235.939.351.244.91.31.51.061.05–0.5–3.33.1ليتوانيا41
8.110.55.92.280.284.728.130.136.320.92.61.71.051.05اإلمارات العربية المتحدة41
10.710.30.40.054.461.637.741.047.850.01.51.31.061.06البرتغال43
0.468.167.738.140.249.947.31.21.51.051.06–0.7–2.22.1التفيا44
41.146.80.90.990.192.727.930.460.754.42.52.21.041.04األرجنتين45
................0.10.11.20.350.454.0سيشيل46
0.255.658.139.141.548.447.91.41.51.061.06–0.3–4.44.2كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
1.41.72.52.188.488.727.430.144.129.22.72.51.051.05البحرين48
0.40.41.41.182.084.527.030.952.940.92.11.91.061.06جزر البهاما49
0.370.075.536.338.347.540.51.21.51.061.06–0.5–9.58.9بيالروس50
3.43.60.00.391.392.631.633.760.256.22.22.01.051.05أوروغواي51
0.20.158.563.533.535.947.146.51.81.61.081.08–0.60.6الجبل األسود52
................0.00.00.80.870.085.1باالو52
2.94.03.12.498.198.328.328.242.341.12.62.31.031.03الكويت54
0.173.474.036.537.944.139.81.21.51.061.06–0.4–142.7136.4االتحاد الروسي55
0.253.052.834.738.546.743.61.31.41.061.06–0.4–21.420.3رومانيا56
0.768.973.739.741.647.747.31.21.51.061.06–0.7–7.46.5بلغاريا57
28.738.53.62.179.882.520.925.972.549.04.02.71.031.03المملكة العربية السعودية57
11.211.00.30.075.675.132.838.445.841.81.61.41.061.06كوبا59
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ال�صكان

aمعدل اخل�صوبة الكلين�صبة الإعالة الإجماليةالعمر الو�صيطاملناطق احل�رسيةالنمو ال�صنوياملجموع
ن�صبة الذكور اإىل 

bالإناث عند الولدة

)بالن�سبة املئوية()باملاليني(
)بالن�سبة املئوية 

)بال�سنوات(من املجموع(
)لكل 100 �سخ�ص من 
الفئة العمرية 15-64(

)عدد الولدات                    
لكل امراأة(

)ن�سبة الذكور اإىل 
الإناث عند الولدة(

201220302000/20052010/2015a,c20002012200020102000201220002012a,c2000d2012cالرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

3.64.51.81.565.875.924.827.359.654.32.72.41.051.05بنما59
116.1135.41.31.174.778.423.426.662.553.52.62.21.051.05المكسيك61
4.85.71.91.459.065.124.828.458.544.52.41.81.051.05كوستاريكا62
0.10.10.20.435.939.521.825.074.951.92.62.21.051.05غرينادا63
6.57.82.00.876.377.921.925.955.655.03.12.41.061.06ليبيا64
29.337.32.21.662.073.523.826.059.152.83.12.61.061.06ماليزيا64
h9.5 h–0.6 h–0.1 h53.056.735.737.650.546.71.71.61.081.08 9.8صربيا64
................0.10.11.61.032.129.8أنتيغوا وبربودا67
1.41.40.40.310.814.026.930.847.338.61.61.61.041.04ترينيداد وتوباغو67
16.418.90.31.055.753.527.729.052.647.21.92.51.071.07كازاخستان69
3.23.30.50.341.754.527.430.059.646.12.21.51.071.07ألبانيا70
29.937.01.81.589.993.723.326.162.053.32.82.41.051.05فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
................0.20.067.267.2–0.10.1دومينيكا72
0.652.652.934.437.352.544.81.61.51.111.11–1.2–4.33.8جورجيا72
4.34.71.60.786.087.425.629.159.445.12.41.81.051.05لبنان72
................0.10.11.31.232.832.0سانت كيتس ونيفس72
75.684.41.31.064.069.220.827.165.238.72.21.61.051.05إيران - الجمهورية اإلسالمية76
29.735.51.31.173.077.623.025.663.854.92.92.41.051.05بيرو77
2.12.00.30.159.459.432.535.947.741.21.71.41.081.08جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة78
0.567.169.137.739.346.042.81.11.51.061.06–0.8–44.940.5أوكرانيا78
1.31.41.00.542.741.828.632.448.039.62.01.61.041.04موريشيوس80
0.243.048.835.139.444.540.51.41.11.071.07–3.73.50.5البوسنة والهرسك81
9.410.81.11.251.453.925.629.558.138.32.02.21.171.15أذربيجان82
0.10.10.20.045.249.724.227.962.348.32.42.01.031.03سانت فنسنت وجزر غرينادين83
2.93.61.41.971.673.721.025.364.542.83.62.21.051.05ُعمان84
198.4220.51.30.881.284.925.429.154.046.82.41.81.051.05البرازيل85
2.82.80.80.451.852.124.527.067.055.92.62.31.051.05جامايكا85
0.10.364.764.130.332.155.945.31.71.71.181.14–3.13.1أرمينيا87
0.20.21.01.028.016.824.027.466.546.92.31.91.031.03سانت لوسيا88
14.917.91.71.360.368.022.625.565.156.33.02.41.051.05إكوادور89
74.586.71.41.164.772.524.528.356.046.82.42.01.051.05تركيا90
47.656.91.61.372.175.623.826.860.151.52.62.31.051.05كولومبيا91
21.223.11.10.815.715.227.830.748.950.62.22.31.041.04سري النكا92
36.543.51.51.460.873.821.726.262.245.62.62.21.051.05الجزائر93
10.712.20.91.063.466.524.728.957.243.22.11.91.051.05تونس94

تنمية بشرية متوسطة
0.10.10.60.423.023.519.921.378.976.14.33.81.051.05تونغا95
0.30.42.32.047.744.518.821.883.460.83.62.71.031.03بليز96
10.212.11.51.261.770.322.725.167.158.32.92.51.051.05الجمهورية الدومينيكية96
0.91.00.30.847.952.622.126.462.651.73.12.61.061.06فيجي96
0.20.20.40.522.019.619.720.981.672.74.63.81.081.08ساموا96

6.58.42.01.979.883.019.420.775.866.93.92.91.051.05األردن100
i,j1,393.1 i,j0.6 i,j0.4 i,j35.9 j51.929.734.548.137.61.71.61.211.18 1,353.6الصين101
5.26.21.11.245.949.021.624.568.448.42.82.31.051.05تركمانستان102
69.973.31.10.531.134.430.234.244.741.11.71.51.061.06تايلند103
0.30.41.51.327.742.318.824.679.243.62.91.71.061.06ملديف104
0.50.61.30.964.970.125.727.657.152.32.72.31.081.08سورينام105
1.62.12.11.980.186.519.321.684.264.04.13.21.031.03غابون106
6.37.10.40.658.965.320.723.278.260.62.92.21.051.05السلفادور107
10.213.41.91.661.867.220.021.778.166.94.13.21.051.05بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
2.83.51.11.557.169.521.825.463.946.82.22.51.031.03منغوليا108
4.36.82.12.872.074.616.218.198.779.55.44.31.051.05دولة فلسطين110
6.78.72.01.755.362.520.423.174.061.43.72.91.051.05باراغواي111
84.0106.51.91.742.843.621.424.467.957.23.32.71.051.05مصر112
0.744.648.432.335.250.838.81.61.51.061.06–1.7–3.53.1جمهورية مولدوفا113
96.5126.32.01.748.049.120.422.271.562.43.83.11.061.06الفلبين114
28.133.40.91.137.436.220.924.271.448.72.72.31.051.05أوزبكستان114
21.127.92.91.751.956.519.121.177.765.23.62.81.051.05الجمهورية العربية السورية116
0.10.10.40.522.322.718.920.878.265.14.33.31.071.07ميكرونيزيا - الواليات الموحدة117
0.80.80.40.228.728.423.023.866.755.82.52.21.051.05غيانا118
2.12.31.31.153.262.320.022.969.556.73.42.61.031.03بوتسوانا119
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ال�صكان

aمعدل اخل�صوبة الكلين�صبة الإعالة الإجماليةالعمر الو�صيطاملناطق احل�رسيةالنمو ال�صنوياملجموع
ن�صبة الذكور اإىل 

bالإناث عند الولدة

)بالن�سبة املئوية()باملاليني(
)بالن�سبة املئوية 

)بال�سنوات(من املجموع(
)لكل 100 �سخ�ص من 
الفئة العمرية 15-64(

)عدد الولدات                    
لكل امراأة(

)ن�سبة الذكور اإىل 
الإناث عند الولدة(

201220302000/20052010/2015a,c20002012200020102000201220002012a,c2000d2012cالرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

7.910.72.02.045.552.718.421.086.066.94.03.01.051.05هندوراس120
244.8279.71.31.042.051.524.427.854.747.32.52.11.051.05إندونيسيا121
................0.10.11.81.543.044.0كيريباس121
50.754.71.30.556.962.422.924.959.652.92.92.41.031.03جنوب أفريقيا121
0.30.42.62.421.725.218.920.681.370.04.43.81.071.07فانواتو124
5.46.70.41.135.335.422.523.867.951.92.72.61.051.06قيرغيزستان125
7.19.00.91.526.526.518.520.484.965.34.03.21.051.05طاجيكستان125
89.7101.51.11.024.431.723.828.260.540.92.01.81.051.05فييت نام127
2.43.01.91.732.439.019.521.277.664.84.03.11.031.03ناميبيا128
6.07.21.31.454.757.818.922.180.461.23.32.51.051.05نيكاراغوا129
32.637.51.11.053.357.422.626.362.049.22.72.21.061.06المغرب130
33.755.32.73.167.866.418.018.389.584.35.34.61.071.07العراق131
0.50.61.60.953.463.418.522.888.955.83.72.31.031.03الرأس األخضر132
15.122.72.52.545.150.217.718.992.482.44.83.91.051.05غواتيماال133
1.22.03.92.924.328.715.316.6106.893.07.16.01.051.05تيمور - ليشتي134
25.536.52.42.344.052.619.120.579.973.04.74.01.061.06غانا135
0.71.13.12.738.839.619.520.385.972.05.85.01.031.03غينيا اإلستوائية136
1,258.41,523.51.61.327.731.622.725.163.853.83.12.61.081.08الهند136
14.517.41.41.218.620.118.122.980.553.23.82.41.051.05كمبوديا138
6.47.81.61.322.035.418.621.585.058.44.22.61.051.05جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
0.80.92.91.525.436.419.424.679.249.73.72.31.041.04بوتان140
1.21.50.81.422.621.217.219.590.869.44.23.21.031.03سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
4.26.22.42.258.764.118.919.682.779.34.94.51.031.03الكونغو142
0.60.82.82.515.820.918.819.980.674.14.74.11.091.09جزر سليمان143
0.20.21.62.053.463.417.819.388.375.84.63.51.031.03سان تومي وبرينسيبي144
42.765.92.62.719.924.417.418.589.082.15.04.61.031.03كينيا145
152.4181.91.61.323.628.920.824.270.453.03.12.21.051.05بنغالديش146
180.0234.41.91.833.136.519.021.782.863.44.53.21.051.05باكستان146
20.230.83.42.749.060.016.116.6100.593.96.85.21.031.03أنغوال148
48.754.30.60.827.233.224.728.255.243.02.42.01.031.03ميانمار149
20.528.82.32.145.552.718.219.386.378.35.04.31.031.03الكاميرون150
21.935.33.02.827.133.217.418.293.883.75.54.51.021.03مدغشقر151
47.781.92.63.122.327.217.417.591.092.65.75.51.031.03جمهورية تنزانيا المتحدة152
166.6257.82.52.542.450.318.118.586.486.15.95.51.061.06نيجيريا153
13.120.02.72.640.342.817.017.892.184.35.54.71.031.03السنغال154
3.65.22.82.240.041.718.419.883.073.15.24.41.051.05موريتانيا155
7.210.22.52.213.212.519.620.474.770.34.53.81.081.08بابوا غينيا الجديدة156
31.039.92.21.713.417.319.221.480.564.14.12.61.051.05نيبال157
2.22.61.01.020.028.318.620.384.169.14.13.11.031.03ليسوتو158
6.38.72.42.032.938.518.019.786.473.65.13.91.021.02توغو159
25.641.33.13.026.332.915.517.4105.686.46.55.01.051.05اليمن160
10.312.51.61.335.654.819.121.579.265.54.33.21.051.05هايتي161
35.659.83.23.112.116.015.615.7106.0103.16.96.01.031.03أوغندا161
13.924.52.33.034.839.617.116.793.299.06.16.31.031.03زامبيا163
0.91.32.01.976.577.118.921.478.862.84.83.61.041.04جيبوتي164
1.82.83.02.748.857.916.917.892.183.85.64.71.031.03غامبيا165
9.414.63.22.738.345.617.117.994.586.96.05.11.041.04بنن166
11.317.62.62.913.819.416.918.792.484.25.85.31.011.01رواندا167
20.629.81.72.243.552.018.719.281.679.35.24.31.021.02كوت ديفوار168
0.81.22.72.528.128.118.518.979.282.85.34.81.051.05جزر القمر169
15.928.22.73.214.615.817.016.995.696.36.16.01.031.03مالوي170
k19.7 k83.7 k76.0 k5.5 k..1.05 k1.05 k 35.050.82.32.432.533.318.6السودان171

13.017.60.12.233.839.118.219.382.371.63.93.11.021.02زمبابوي172
86.5118.52.52.114.717.217.018.795.777.36.13.91.031.03إثيوبيا173
4.26.52.22.644.348.517.918.285.986.05.85.11.061.06ليبريا174
33.453.33.83.120.623.815.916.6101.392.67.76.01.061.06أفغانستان175
1.62.32.02.135.944.618.219.086.779.75.84.91.031.03غينيا - بيساو176
6.18.54.42.135.839.618.518.480.280.85.74.81.021.02سيراليون177
8.711.42.61.98.211.216.720.296.567.75.84.11.031.03بوروندي178
10.515.91.62.531.035.917.718.390.785.06.05.11.061.06غينيا178
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ال�صكان

aمعدل اخل�صوبة الكلين�صبة الإعالة الإجماليةالعمر الو�صيطاملناطق احل�رسيةالنمو ال�صنوياملجموع
ن�صبة الذكور اإىل 

bالإناث عند الولدة

)بالن�سبة املئوية()باملاليني(
)بالن�سبة املئوية 

)بال�سنوات(من املجموع(
)لكل 100 �سخ�ص من 
الفئة العمرية 15-64(

)عدد الولدات                    
لكل امراأة(

)ن�سبة الذكور اإىل 
الإناث عند الولدة(

201220302000/20052010/2015a,c20002012200020102000201220002012a,c2000d2012cالرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رسية

4.66.41.62.037.639.318.719.485.178.05.44.51.031.03جمهورية أفريقيا الوسطى180
5.68.44.02.917.621.817.119.089.778.95.44.31.031.03إريتريا181
16.326.83.13.028.135.616.316.398.897.36.86.21.051.05مالي182
17.529.12.93.017.827.416.517.195.390.56.35.81.051.05بوركينا فاسو183
11.818.43.52.621.521.916.917.196.292.66.65.81.031.03تشاد184
24.535.92.62.229.131.417.917.888.889.15.74.81.031.03موزامبيق185
69.6106.02.92.629.334.816.016.7102.694.06.95.51.031.03جمهورية الكونغو الديمقراطية186
16.630.83.53.516.218.115.815.5102.3104.87.57.01.051.05النيجر186

األراضي أو البلدان األخرى
24.626.20.70.459.460.429.932.949.547.02.12.01.051.05جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

................0.10.10.01.668.472.2جزر مارشال
................0.00.00.10.0100.0100.0موناكو
................0.00.00.10.6100.0100.0ناورو

................0.00.02.30.693.494.1سان مارينو
9.816.42.42.633.238.218.017.588.391.06.56.31.031.03الصومال

................l3.2 l16.518.2 10.716.12.8جنوب السودان
................0.00.00.60.246.051.0توفالو

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
1,134.31,216.90.70.577.081.236.839.349.150.31.61.81.051.06تنمية بشرية مرتفعة جداً

1,039.21,150.10.90.870.174.127.630.454.746.42.21.91.051.05تنمية بشرية مرتفعة
3,520.54,017.41.21.034.843.725.628.956.847.02.52.11.101.10تنمية بشرية متوسطة
1,280.71,845.32.32.228.633.618.419.885.275.55.14.21.041.04تنمية بشرية منخفضة

المناطق
357.3480.82.22.053.257.220.623.372.359.73.93.01.051.05الدول العربية

1,991.42,135.30.80.636.749.728.132.350.840.92.01.81.141.12شرق آسيا والمحيط الهادئ
481.6491.30.00.263.264.832.934.949.543.41.61.71.061.06أوروبا وآسيا الوسطى

597.7696.01.31.175.379.324.427.560.352.12.62.21.051.05أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
1,753.02,141.81.61.429.032.922.024.666.754.63.32.61.071.07جنوب آسيا

852.51,284.02.52.532.037.017.818.588.683.45.64.81.041.04جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

T1,256.8 T2.2 T2.2 T24.3 T28.9 T18.3 T19.7 T85.5 T75.5 T5.1 T4.1 T1.04 T1.04 T 870.4أقل البلدان نمواً

53.863.81.31.148.252.624.026.664.657.33.12.71.061.06الدول الجزرية الصغيرة النامية
T8,321.3 T1.2 T1.2 T46.7 T52.6 T26.7 T29.2 T59.0 T52.0 T2.7 T2.5 T1.07 T1.07 T 7,052.1العالم

مالحظات
a  اإلسقاطات باالستناد إلى متغّير الخصوبة المتوسطة.

b  من المعروف عامًة والمثبت بالتجربة أن نسبة الذكور 
إلى اإلناث عند الوالدة هي 105 ذكور لكل 100 أنثى.

c  البيانات هي متوسط القيم المتوّقعة للفترة الممتدة من عام 
2010 إلى عام 2015.

d  البيانات هي متوسط التقديرات السنوية للفترة الممتدة من 
عام 2000 إلى عام 2005.

e بما في ذلك جزر سفالبارد وجان ماين.

f   بما في ذلك جزيرة كريسماس وجزر كوكوس )كيلنج( 
وجزيرة نورفولك.

g  بما في ذلك جزر الكناري ومدينتا سبتة ومليلية.

h بما في ذلك كوسوفو.

i   بما في ذلك تايوان والصين باستثناء منطقة هونغ كونغ 
اإلدارية الخاصة ومنطقة ماكاو اإلدارية الخاصة.

j     باستثناء منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة ومنطقة 
ماكاو اإلدارية الخاصة.

k    تعود التقديرات إلى السودان وحدها وال تشمل جنوب 
السودان.

l  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات 
.UNDESA (2012b) السكان من

T الحصيلة من مصدر البيانات األساسي.

تعاريف
السكان: مجموع األشخاص الذين يعيشون في بلد أو منطقة 

المسّجل حتى 1 تموز/يوليو 2012 .

معّدل النمو السنوي للسكان: متوسط النمو السنوي خالل 
الفترة المحّددة.

سكان المناطق الحضرية: مجموع األشخاص الذين 
يعيشون في المناطق المصنفة بالمناطق الحضرية حسب 

المعايير المعتمدة في البلد أو المنطقة، المسّجل حتى 1 
تموز/يوليو 2012 .

العمر الوسيط: العمر الذي يأتي حصيلة قسمة توزيع 
السكان على شريحتين متساويتين، بحيث يكون 50 في 
المائة من السكان فوق هذا العمر و50 في المائة دونه.

نسبة اإلعالة اإلجمالية: نسبة األشخاص من الفئة العمرية 
14-0 و65 سنة وما فوق من مجموع السكان من الفئة 

العمرية 15-64. 
معّدل الخصوبة الكلي: عدد األطفال الذين تنجبهم كل امرأة 
إذا عاشت حتى آخر سنوات اإلنجاب وأنجبت في كل عمر 

أطفاالً حسب معّدل الخصوبة السائد لذلك العمر.
نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة: نسبة الوالدات من 

الذكور إلى الوالدات من اإلناث.

 مصادر البيانات الرئيسية 
.UNDESA (2012b) :14األعمدة 1 و2 و13 و

.UNDESA (2011) :12 األعمدة 3 و4 ومن 7 إلى
.UNDESA (2012a) :6العمودان 5 و
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املناطق
الدول العربية )20 دولة(: 

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، 
والعراق، وُعمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن.

شرق آسيا والمحيط الهادئ )24 بلداً(: 
إندونيسيا، وبابوا غينيا الجديدة، وباالو، وتايلند، وتوفالو، وتونغا، وتيمور- ليشتي، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وجمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وساموا، والصين، وفانواتو، والفلبين، وفيجي، وفييت نام، وكمبوديا، 

وكيريباس، وماليزيا، ومنغوليا، وميانمار، وناورو، وواليات ميكرونيزيا الموحدة.

أوروبا وآسيا الوسطى1 )31 بلداً(:
وبولندا،  والهرسك،  والبوسنة  وبلغاريا،  وأوكرانيا،  وأوزبكستان،  وألبانيا،  وأستونيا،  وأرمينيا،  وأذربيجان،  الروسي،  االتحاد 
وبيالروس، وتركمانستان، وتركيا، والجبل األسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجمهورية 
مولدوفا، وجورجيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وصربيا، وطاجيكستان، وقبرص، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وكرواتيا، 

والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )33 بلداً(:
األرجنتين، وإكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبربادوس، وبليز، وبنما، ودولة بوليفيا المتعددة 
وجزر  فنسنت  وسانت  ودومينيكا،  الدومينيكية،  والجمهورية  البهاما،  وجزر  وجامايكا،  وتوباغو،  وترينيداد  وبيرو،  القوميات، 
غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسورينام، وشيلي، وغرينادا، وغواتيماال، وغيانا، وجمهورية فنزويال 

البوليفارية، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس.

جنوب آسيا )9 بلدان(:
أفغانستان، وجمهورية إيران اإلسالمية، وباكستان، وبنغالديش، وبوتان، وسري النكا، وملديف، ونيبال، والهند.

جنوب الصحراء األفريقية الكبرى )46 بلداً(:
وجمهورية  القمر،  وجزر  وتوغو،  وتشاد،  وبوروندي،  فاسو،  وبوركينا  وبوتسوانا،  وبنن،  وأوغندا،  وأنغوال،  وإريتريا،  إثيوبيا، 
أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، والرأس األخضر، 
ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسوازيلند، وسيراليون، وسيشيل، وغابون، وغامبيا، وغانا، 
وغينيا، وغينيا - بيساو، وغينيا االستوائية، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، 

ومالوي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا.

.http://www.unohrlls.org/ مالحظة: البلدان المدرجة في مجاميع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ُحّددت وفق تصنيفات األمم المتحدة المتوفرة على الموقع
1. البلدان االشتراكية السابقة في أوروبا وآسيا الوسطى التي شهدت تحّوالً سياسياً واقتصادياً في الفترة 1991-1989 إضافًة إلى تركيا وقبرص ومالطة.
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ملحق فني:
مالحظات تو�صيحية حول الإ�صقاطات

فــي هــذا الملحــق الفنــي عــرض موجــز لنموذجــي اإلســقاط المناقشــين 
فــي الفصــل 4. 

نموذج )Lutz and KC )2013 لحركة السكان 
والتعليم والتنمية البشرية   

يســتخدم نهــج )Lutz and KC )2013 فــي إســقاط االتجاهــات 
الديمغرافيــة حتــى عــام 2050.  وينطلــق مــن فرضيــة تأّثــر معــدالت 
النمــو الســكاني بتحســن نوعيــة التعليــم وازديــاد عــدد المتعلميــن.  
وتســتخدم فــي هــذا التقريــر مجموعــة مــن البيانــات تغطــي 120 بلــداً، 
ــم.  جــرى تصنيــف ســكانها حســب العمــر والجنــس ومســتوى التعلي

ــدان   ــاذج الســكانية  لبل ــج Lutz and KC  للنم وجــرى وضــع نه
متعــددة فــي الســبعينات فــي المعهــد الدولــي لتحليــل النظــم التطبيقيــة في 
النمســا، وهــو معتمــد فــي أوســاط الباحثيــن فــي القضايــا الفنيــة المتصلــة 
بالســكان .  والهــدف مــن إجــراء اإلســقاط  واضــح،  فانطالقــاً مــن عــام 
مرجعــي هــو عــام 2000 )الســنة األخيــرة التــي تتوفــر عنهــا بيانــات 
قابلــة للمقارنــة علــى المســتوى الدولــي بيــن معظــم البلــدان(، وبافتراض 
أن مســتوى التعليــم ال يتغيــر بعــد عمــر معّيــن، يمكــن اســتخالص 
نســبة النســاء مــن الفئــة العمريــة 54-50 اللواتــي لــم يتلقيــن أي تعليــم 
نظامــي  فــي عــام 2005  مباشــرًة مــن نســبة النســاء مــن الفئــة العمرية

49-45 اللواتي لم يتلقين أّي تعليم نظامي في عام 2000.
وباعتبــار أن حجــم المجموعــة التــي تنتمــي إلــى فئــة عمريــة واحــدة 
ال يتغيــر إال فــي حالتــي الوفــاة أو الهجــرة، تبقــى هــذه النســب صحيحــة 
ــد  ــي بع ــم االبتدائ ــة التعلي ــى مرحل ــا إل ــن أفراده ــل أحــد م ــم ينتق ــا ل م
عمــر 15 ســنة، ومــا لــم تتغيــر معــدالت الوفيــات أو الهجــرة حســب 
المســتوى التعليمــي.  فالعالقــة وثيقــة بيــن مســتوى التعليــم ومعــدالت 
الوفيــات والخصوبــة والهجــرة، لذلــك ينبغــي تعديــل النهــج ألخــذ ذلــك 
ــة نفســها  ــة العمري فــي الحســبان.  ويرتبــط حجــم المجموعــة مــن الفئ
بمســتوى تعلــم النســاء فــي ســن الحمــل، فكلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم 
انخفــض عــدد الــوالدات، والعكــس صحيــح.  وعنــد مواصلــة اإلســقاط 
ــة حســب  ــى المجموعــات المصنف ــق عل ــة، تطب ــنوات المقبل ــى الس عل
مســتوى التعليــم معــدالُت البقــاء علــى قيــد الحيــاة المختلفــة على أســاس 
األدبيــات المتوفــرة وعمليــات وضــع النمــاذج باســتخدام بيانــات ســابقة. 
واحتمــال انتقــال شــخص مــا مــن مســتوى تعليمــي معيــن إلــى 
ــن.   ــط بالمســتوى التعليمــي للوالدي ــه مرتب ــذي يلي ــى ال المســتوى األعل
غيــر أن آليــة الوراثــة فــي مجــال التعليــم ليــس لهــا نمــوذج قائــم بذاتــه 
فــي هــذا اإلطــار.  فاالفتراضــات المتعلقــة بمعــدالت االنتقــال وكيفيــة 
تطورهــا فــي المســتقبل تســتخلص مــن كيفيــة تطــور األنظمــة التعليميــة 
فــي الماضــي.  وألن هــذه العمليــة الحســابية الموّســعة تعــود جزئيــاً إلى 
آليــة الوراثــة، رغبــة العديــد مــن األهــل فــي أن يبلــغ أوالدهــم مســتوى 
تعليميــاً ال يقــل عــن مســتواهم، تأخــذ عمليــة اإلســقاط آليــة الوراثــة فــي 
االعتبــار، وإن لــم تكــن تشــكل جــزءاً مــن النمــوذج.  ويحبــذ اعتمــاد 
ــي فــي األنظمــة  ــة بأنمــاط النمــو الكل ــات المتعلق هــذا النهــج ألن البيان

التعليميــة، والتــي تســتند إليهــا االفتراضــات المســتقبلية، أكثــر توفــراً 
مــن البيانــات المتعلقــة بــاإلرث التعليمــي. 

ويمكــن تلخيــص اإلجــراءات المطّبقــة فــي كل بلــد علــى النحــو 
ــي:  التال

ــب  	  ــنوات، حس ــس س ــن خم ــة م ــات عمري ــى فئ ــكان إل ــع الس توزي
الجنــس ومســتوى التعليــم، وذلــك اعتبــاراً مــن ســنة مرجعيــة هــي 

عــام 2000. 
االنتقال إلى الفئة العمرية التالية كل خمس سنوات. 	 
ــة 	  ــات المصنف ــكل المجموع ــات الخاصــة ب ــدالت الوفي ــتخدام مع اس

ــرة  ــي كل فت ــم، وف ــس ومســتوى التعلي ــة والجن ــة العمري حســب الفئ
ــة.  زمني

اســتخدام معــدالت االنتقــال إلــى المســتوى التعليمــي األعلــى الخاصة 	 
بــكل فئــة مــن العمــر والجنــس. 

إضافــة صافــي عــدد المهاجريــن مــن  فئــة العمــر والجنس ومســتوى 	 
التعليــم إلــى عــدد الســكان أو طرحــه منــه.  وفــي اإلســقاطات 
المعروضــة فــي هــذا اإلطــار، تتناســب االفتراضــات المتعلقــة 
ــكانية  ــقاطات الس ــي اإلس ــتخدمة ف ــع االفتراضــات المس ــرة م بالهج
ــح  ــول مالم ــرى ح ــات أخ ــا افتراض ــاف إليه ــدة، تض ــم المتح لألم
المهاجريــن التعليميــة.  غيــر أن االفتراضــات المتعلقــة بالهجــرة 
ــرض  ــدة تفت ــم المتح ــيما أن األم ــرة، وال س ــة كبي ــت ذات أهمي ليس

ــت.  ــرور الوق ــع م ــرة م ــة الهج ــي حرك انخفاضــاً ف
ــة 	  ــن الفئ ــة م ــكل مجموع ــة ب ــة الخاص ــدالت الخصوب ــتخدام مع اس

العمريــة والجنــس ومســتوى التعليــم وفــي كل فتــرة زمنيــة لتحديــد 
ــدة 0-5.  ــة الجدي ــة العمري ــم الفئ حج

ــتوى 	  ــس والمس ــر والجن ــب العم ــد حس ــكان الجدي ــع الس ــذ توزي أخ
ــرة الســنوات  ــار وتكرارالخطــوات الســابقة لفت ــي االعتب التعليمــي ف

ــة.   ــس التالي الخم
ــول  ــات ح ــن البيان ــة م ــاج مجموع ــو إنت ــقاط ه ــن اإلس ــدف م واله
الســكان وتوزيعهــم ضمــن فئــات عمريــة تفصــل بينهــا خمــس ســنوات 
ــر(،  ــنة وأكث ــى  100 س ــة 20-15 وحت ــة العمري ــن الفئ ــاراً م )اعتب
وحســب الجنــس، وتصنيفهــم ضمــن أربعــة مســتويات تعليميــة، وذلــك 
ــنوات،  ــس س ــن خم ــة م ــرات زمني ــى فت ــة عل ــنة موزع ــدة 50 س لم

ــى 2050.  ــة( وحت ــنة المرجعي ــام 2000 )الس ــن ع ــاًرا م اعتب

 Pardee Center for International نموذج
Futures )2013( j لمستقبل التنمية البشرية 

وسيناريوهات السياسات 

ــقاطات  ــة إلس ــتقبالت الدولي ــوذج المس ــر نم ــذا التقري ــي ه ــتخدم ف يس
التنميــة البشــرية الطويلــة األجــل باالســتناد إلــى قضايــا متفاعلــة تؤثــر 
ــس  ــر الجن ــم والفق ــة والتعلي ــة السياســات كالدخــل والصح ــى طبيع عل
واالســتدامة  والمخاطــر(  االســتقرار  )عــدم  االجتماعــي  والتغيــر 
البيئيــة.  ولمزيــد مــن المعلومــات حــول إعــداد النمــوذج، انظــر 
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 Pardee Center for International الموقــع اإللكترونــي لـــ
Futures )2013(h وكليــة كوربــل فــي جامعــة دنفــر علــى العنــوان:   

.www.ifs.du.edu/introduction
الدوليــة هــو عبــارة عــن نظــام عالمــي  المســتقبالت  ونمــوذج 
ــذا  ــن ه ــعة. ويتضم ــل وواس ــة األج ــة وطويل ــاذج  متكامل ــع نم لوض
النظــام نمــاذج فرعيــة لمجموعــة مــن 183 بلــداً مــن مختلــف أنحــاء  
ــة،  ــم، والصحــة، والطاق ــاول الســكان، واالقتصــاد، والتعلي ــم، تتن العال
والزراعــة، والمجتمــع  والسياســة، والبنــى األساســية، والتكنولوجيــا، 

ــة.  والبيئ
ــام 2011  ــرية لع ــة البش ــر التنمي ــي تقري ــوذج ف ــتخدم النم ــد اس وق
إلســقاط ســيناريوهات بيئيــة طويلــة األجــل وتقييــم أثرهــا علــى التنميــة 

البشــرية.  ومــن أبــرز خصائصــه فــي تحليــل التنميــة البشــرية: 
دالــة إنتاجيــة تحــدد معاييــر اإلنتاجيــة فــي أربعــة مجــاالت رئيســية: 	 

المــوارد البشــرية، ورأس المــال االجتماعــي، ورأس المــال المــادي، 
والمعرفة. 

نمــوذج ســكاني يتضمــن 22 مجموعــة مــن العمــر نفســه والجنــس 	 
ــع  ــة، م ــدالت الخصوب ــي مع ــرات ف ــن التغي ــة تّبي ــي تركيب ــه ف نفس
نمــوذج مفّصــل حــول الصحــة لحســاب معــدالت الوفيــات )واإلصابة 

باألمــراض( فــي 13 فئــة. 
نمــوذج اقتصــادي يســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن ســتة قطاعــات.  	 

وال يفتــرض تحقيــق تــوازن بالمعنــى الدقيــق فــي جميــع الســنوات، 
ــارات  ــزون احتياطــي، ويعطــي إش ــودات كمخ ــتخدم الموج ــل يس ب
لتغيــر األســعار، لكــي يبلــغ النمــوذج نقطــة التــوازن مــع الوقــت. 

نمــوذج تعليمــي للتعليــم النظامــي فــي المراحــل االبتدائيــة والثانويــة 	 
)يفصــل بيــن المرحلــة الثانويــة األولــى والمرحلــة الثانويــة الثانيــة( 

والجامعيــة. 
نمــوذج صحــي يســتند إلــى مشــروع عبء المــرض العالمــي لمنظمة 	 

الصحــة العالميــة فيمــا يتعلــق باألســباب الرئيســية للوفــاة واإلعاقــة، 
وإلــى نهــج تقييــم المخاطــر المقــارن فيمــا يتعلـّـق بالمخاطــر النســبية، 
للداللــة علــى أبــرز العوامــل التــي تؤثــر علــى الصحــة كســوء 

التغذيــة والبدانــة والتدخيــن. 
نمــوذج اجتماعــي سياســي للسياســة الماليــة العامــة مــن خــالل عــدد 	 

ــاق،  ــب واإلنف ــم واإلدارة كالضرائ ــة بالحك ــرات المتعلق ــن المتغي م
مــع حســاب مســتويات الفســاد وتقييــم أنــواع أنظمــة الحكــم. 

ــارة،  ــى التج ــز عل ــة )ترك ــات الدولي ــاذج للسياس ــر أيضــاً نم وتتوف
وتقــدم  الدوليــة،  الحكوميــة  والتحويــالت  األجنبــي،  واالســتثمار 
التكنولوجيــا( والبنــى األساســية )تركــز علــى مســتوى الوصــول إلــى 
نظــم البنــى األساســية الرئيســية( والبيئــة )تركز علــى اســتخدام الموارد 
كالميــاه واألراضــي، وإنتــاج الكربــون(.  أمــا نموذجــا الزراعــة 
والطاقــة فهمــا عبــارة عــن أنظمــة متوازنــة جزئيــاً ودينامياتهــا تحــدد 

ــوذج االقتصــادي.  ــي النم ــي ف ــاع المال ــكل  القط ش
ويحـــدد اإلســـقاط إجـــراءات صارمة في السياســـة العامـــة لكنها 
منطقية، تهدف إلى وضع ســـيناريو للمســـار أو للتقدم الســـريع يلحظ  
تدخـــالت في 12 مجموعـــة من المبادرات السياســـية )جدول الملحق 
1( ويحلـــل أثرهـــا على توقعات ســـيناريو الحالـــة المرجعية.  وكلفة 
عـــدم التدخل أو عدم التحـــرك هي الفارق بين نواتج الســـيناريوهين.  
ويســـتند تحديـــد عبـــارة “صارمـــة لكـــن منطقيـــة” إلـــى تحليـــل

جدول الملحق 1

اثنتا عشرة مجموعة من مجاالت التدخل في السياسة العامة للتحليل المقارن 

المجاالت الدولية األوليةالمجاالت المحلية األولية

1. حركة السكان
معدالت الخصوبة

معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة

7. رأس المال االجتماعي وإدارة الحكم
احتمال وقوع نزاع داخلي
 إيرادات الحكومة والفساد

الديمقراطية والشمول

2. االدخار واالستثمار
معدالت االدخار واالستثمار

8. التجارة
العراقيل التجارية
تحسين التصدير 

3. التحويالت المحلية
التحويالت إلى األسر ذات المهارات المتدنية

9. االستثمار األجنبي
االستثمار األجنبي المباشر

 تدفقات الحوافظ المالية 

4. رأس المال البشري
األهداف التعليمية واإلنفاق على التعليم 

األهداف المتعلقة باإلنفاق على الصحة  وبعوامل محددة تهدد الصحة

10. التحويالت إلى األسر
التحويالت

5. البنى األساسية
الوصول إلى البنى األساسية

11. التحويالت الحكومية الدولية
المساعدة الخارجية

التحويالت الوافدة من المؤسسات المالية الدولية

6. رأس المال المعرفي
البحث والتطوير

12. التكنولوجيا 
تحسين مستوى التكنولوجيا
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ألنمــاط التقــدم البشــري المحتمــل، وإلــى داالت تشــمل عــدة قطاعــات، 
تربــط المتغيــرة المســتهدفة بمســتوى التنميــة وتســتخدم الدالــة نفســها أو 

عــدداً مــن االنحرافــات عــن المعيــار المحــّدد ذات القيمــة العليــا.  

سيناريو الحالة المرجعية

الماضيــة  األنمــاط  اســتمرار  المرجعيــة  الحالــة  يفتــرض ســيناريو 
ــرة(.   ــود األخي ــي العق ــدة ف ــة المعتم ــات اإلنمائي ــك السياس ــي ذل ــا ف )بم
والديناميــات المعقــدة التــي يتضمنهــا النمــوذج، والتــي تتضمــن مجموعة 
كبيــرة مــن العالقــات غيــر الخطيــة، توفــر بنيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى 
أنمــاط مســتقبلية غيــر خطيــة تختلــف كثيــراً عــن المســارات التاريخيــة. 

سيناريو التقدم السريع

ــوارد  ــاد الم ــرض ازدي ــريع، يفت ــدم الس ــار أو التق ــيناريو المس ــي س ف
وتحّســن السياســات كثيــراً بالمقارنــة مــع ســيناريو الحالــة المرجعيــة.  
ويتضمــن جــدول الملحــق 2 عــدداً مــن الخيــارات واألهــداف )المنطقية 
وإن كانــت تقّدميــة( التــي تتناســب مــع حجــم التدخــالت فــي مجــاالت 
ــة  ــية وإصــالح أنظم ــى األساس ــر البن ــر وتطوي ــن الفق ــد م ــدة كالح ع
ــد  ــي فــي كل بل ــرات بالوضــع األصل ــط التغيي الحكــم واإلدارة.  وترتب
حســب ســيناريو الحالــة المرجعيــة، لذلــك تؤخــذ فــي الحســبان الحالــة 

التــي ينطلــق منهــا كل بلــد واألنمــاط الوطنيــة المختلفــة. 

جدول الملحق 2  

أهداف للتدخالت المختلفة األحجام في إطار سيناريو الحالة المرجعية

خالل 40 سنةخالل 30 سنةخالل 20 سنةخالل 10 سنواتمجال السياسة

على المستوى العالمي

مضاعفة اإلقراض من المؤسسات المالية الدولية •الحد من الفقر
زيادة المساعدات الخارجية التي تقدمها  •

البلدان النامية بنسبة ال تقل عن 0.5 في 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي

زيادة االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 30 في المائة  •
زيادة تدفقات استثمار الحافظة بنسبة 50 في المائة 

زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير  •
بنسبة 20 في المائة

ارتفاع معدالت الهجرة بنسبة 50 في المائة •

a تخفيض نسبة سكان األرياف الذين يبعد مكان  •البنى األساسية
إقامتهم  مسافة تزيد عن 2 كلم عن أقرب 

طريق سالكة في كل الفصول إلى النصف أو 
إلى أقل من 10 في المائة )النسبة الدنيا(

حصول الجميع إلى الكهرباء •
إلغاء استعمال الوقود الصلب كوقود  •

أساسي للتدفئة والطهو في المنازل

تحسين البنى األساسية بنسبة 20 في المائة •
حصول الجميع على مصدر محسن  •

للمياه والصرف الصحي )بعد أن تحسنت 
المعدالت ذات الصلة بنسبة 50 في 
المائة بين عامي 1990 و 2015(

حصول الجميع على هواتف نقالة  •
وخدمات اإلنترنت بالحزمة العريضة

ارتفاع إنتاج الطاقة  •
المتجددة بنسبة 
50 في المائة

b الحد من الفساد وزيادة الفعالية في أنظمة الحكم  •أنظمة الحكم واإلدارة
وتحسن نوعية التنظيم على المستوى العالمي بما 
يسجل انحرافاً معيارياً واحداً فوق القيم القياسية 

لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في كل بلد
ارتفاع قيمة مقاييس الديمقراطية وتمكين المرأة بما  •

يسجل انحرافاً معيارياً واحداً فوق القيم القياسية 
لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في كل بلد

خفض احتمال وقوع نزاعات داخلية إلى الصفر •
تحسين إيرادات الحكومة بنسبة 10 في المائة  •

)ما يعادل 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي( في البلدان غير األعضاء في منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

على المستويين 
c اإلقليمي والمحلي

في البلدان النامية: زيادة اإلنفاق على الصحة بنسبة 20  •
في المائة، وتحسن فعالية الحكومة بنسبة 20 في المائة 
وفقاً لمقاييس البنك الدولي، وزيادة الحرية االقتصادية 

بنسبة 20 في المائة بمقياس معهد فرايزر، ونمو 
اإلنتاجية القائمة على التكنولوجيا بنسبة 2 في المائة 

انخفاض الفساد بنسبة 30 في المائة  •
وفقاً لمقاييس هيئة الشفافية الدولية

a. تشــمل النقــل، والطاقــة، والميــاه والصــرف الصحــي، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. واألهــداف الشــاملة هــي مجموعــة مــن األهــداف المعياريــة )علــى غــرار غايــات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة( ويمكــن أن تشــكل 97.5 فــي المائــة مــن 
األهــداف العالميــة فــي حــال حققتهــا جميــع البلــدان. 

b. تشــمل أنظمــة الحكــم واإلدارة ثالثــة أبعــاد هــي األمــن، والقــدرة، والدمــج. ويتضمــن البعــد األمنــي مقياســين همــا احتمــال وقــوع نزاعــات داخليــة وضعــف مناعــة البلــد إزاء النزاعــات. والمقصــود بالبعــد المتعلــق بالقــدرة قــدرة الحكومــة علــى 
تعبئــة اإليــرادات )حتــى 30 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( واســتخدامها بكفــاءة )وال ســيما الحــد مــن الفســاد(. أمــا الدمــج فيقصــد بــه ديمقراطيــة المؤسســات باإلضافــة إلــى الدمــج بمعنــاه األوســع علــى أســاس دليــل  تمكيــن المــرأة فــي 

تقريــر التنميــة البشــرية.
 .Pardeee Center for International Futures )2013( األهداف المحددة على المستوى اإلقليمي مذكورة في مركز .c
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تقريـر التنميـة البشـرية لعـام 2013 هـو آخـر تقريـر مـن سلسـلة تقاريـر 
ا عـن برنامـج األمم المتحـدة اإلنمائي، منذ عـام 1990. وهي  تصـدر سـنوّيً
القضايـا  وتتنـاول  التجـارب  تحاليـل  إلـى  تسـتند  موضوعيـة  تقاريـر 

واالتجاهات والسياسات اإلنمائية.

التقاريـر  مـن  وغيـره   ،2013 لعـام  البشـرية  التنميـة  تقريـر  محتويـات 
التالـي: الموقـع  علـى  متاحـة  والوطنيـة،  واإلقليميـة  العالميـة  السـابقة 
http://hdr.undp.org. وتتوفـر علـى هـذا الموقـع النصـوص الكاملـة 

للتقريـر والملخصـات فـي أكثـر مـن عشـرين لغـة. وتتوفـر أيضـاً  سلسـلة 
الخرائـط  مـن  ومجموعـة  البشـرية،  التنميـة  حـول  البحـث  أوراق  مـن 
المتحركـة، وقواعـد بيانات مؤشـرات التنمية البشـرية في البلـدان، إضافة 
إلـى شـروح حـول المصـادر والمنهجيـات المعتمدة في حسـاب أدلة التنمية 
البشـرية، والمالمـح القطريـة، وغيرهـا مـن المـواد المرجعيـة التـي بنـي 

عليها التقرير. 
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