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حقوق الطبع @ 2018
محفوظة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

1 UN Plaza, New York, NY 10017 USA

جميع الحقوق محفوظة. وال تجوز إعادة إنتاج هذه المطبوعة أو حفظها عبر أي نظام استرجاع، وال تجوز إعادة نشرها، بأي شكل أو وسيلة، سواء أكانت هذه الوسيلة إلكترونية أم آلية، 
أم عن طريق النسخ، أم التسجيل، أم خالف ذلك، من دون الحصول على إذن مسبق. 

هذا الكتاب مسجل في المكتبة البريطانية ومكتبة الكونغرس

Communications Development Incorporated, Washington DC, USA :التحرير واإلنتاج
تصميم المعلومات والغالف وتصوير البيانات: مكتب تقرير التنمية البشرية

يبّين الغالف التقدم في قيمة دليل التنمية البشرية خالل الفترة 1990-2017 وعدد السكان في مجموعات التنمية البشرية 
األربع. وتمثل الشرائح الداخلية للشكل عدد السكان في كل مجموعة من مجموعات التنمية البشرية، وتشير الشرائح العليا 
7.5 مليار  إلى  5 مليار  العالم من  السكان في  ارتفاع مجموع عدد  البشرية في كل مجموعة. ورغم  التنمية  دليل  إلى قيمة 
نسمة بين عامي 1990 و2017، انخفض عدد السكان في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة من 3 مليار إلى 926 مليون 
البشرية  التنمية  العالم، وارتفع مجموع عدد السكان في مجموعتي  المائة من مجموع سكان  نسمة، أي من 60 إلى 12 في 
المرتفعة والمرتفعة جدًا أكثر من ثالث مرات، من 1.2 إلى 3.8 مليار نسمة، أي من 24 إلى 51 في المائة من مجموع السكان 

العالم. في 
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أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها: التحديث 
اإلحصائي لعام 2018

فريق العمل
مدير المكتب

سليم جهان

نائب المدير
تانغافيل باالنيفل

البحث والكتابة واإلحصاءات
وكرولينا  تابيا،  وهيربيرتو  بونيني،  وأسترا  أسا،  وجاكوب  اإلحصائيين(،  الخبراء  )رئيس  كوفاسفيك  ميلوراد 

هسو ويو-تشي  نيار،  وشيفاني  موكوبادياي،  وتاني  لينجفيلدر،  وكريستينا  كالديرون،  وسيسيليا  ريفيرا، 

اإلنتاج الرقمي وعلى شبكة اإلنترنت
أدمير جاهيك، ودارشاني سينيفيراتني

االتصاالت والدعوة
آنا أورتوبيا، وإلودي تورتشي، وجون هول

العمليات
سارانتويا ميند )مديرة العمليات(، وماي وينت ثان، وفي هواريز شاناهان، وبوتاغوز عبدريافا، ونو نو وين

الترجمة إلى اللغة العربية وتنسيق النص العربي للطباعة
فريق من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بإدارة وإشراف نضال نون
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 تمهيد: حالة التنمية البشرية في العالم
في عام 2018

نعيش في عالم معّقد. والناس واألمم واالقتصادات 
على ترابط أكثر من أي وقت مضى، وكذلك قضايا 
التنمية التي يواجهها العالم بأسره. قضايا تعبر كل 
ذات  إّما  والبيئة،  واالقتصاد  االجتماع  في  حدود، 

طابع دائم أو متكرر.
عمل  فرص  إيجاد  إلى  العمراني  التوسع  من 
بأسره،  العالم  يواجهها  مشاكل  الناس،  من  لماليين 
المحلية  جذورها  تعالج  بُنهج  إال  حّلها  يمكن  وال 
األمم  برنامج  ويعتمد  سواء.  حد  على  وتشعباتها 
نهجًا في  اإلنمائي، منذ نحو ثالثين عامًا،  المتحدة 
التنمية البشرية يرّكز على توسيع الحريات والفرص 
ملهمًا  كان  نهجًا  االقتصادي،  النمو  من  بداًل  للناس 
السياسات  نحو  العالم  أنحاء  مختلف  في  موجهًا 

والحلول.
ويسرني أن أقدم أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها: 
بياناتنا  وتقدم   .2018 لعام  اإلحصائي  التحديث 
المذّيلة بمرفق إحصائي شامل، لمحة عامة عن حالة 
التنمية في العالم، وتظهر االتجاهات الطويلة األجل 
المتعددة  بأبعادها  البشرية  التنمية  مؤشرات  في 

وفي كل بلد.
عنها  واإلبالغ  وتحليلها  البشرية  التنمية  بيانات 
التنمية  دليل  ويرصد  النموذج.  هذا  صميم  في 
التقدم  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  البشرية 
البشري، فيجمع معلومات عن صحة الناس، ومستوى 
واحد.  رقم  في  ويقدمها  ودخلهم،  تعليمهم 
للمقارنة،  أداة متمّيزة  الدليل منذ سنين  ويستخدم 
ومرجعًا موثوقًا تستند إليه المناقشات الهادفة في 

الوطنية. األولويات 
الكثير  يبقي  الدليل  لهذا  المبسط  الطابع  أن  غير 
الكثير  بقي  التقدم،  من  الرغم  وعلى  الكتمان.  طي 
الالمساواة  وتتفاقم  واإلقصاء.  الفقر  جيوب  من 
تغّير  ويمعن  عديدة.  أماكن  في  النزاعات  وتكثر 
تقويض  في  البيئية  المشاكل  من  وغيره  المناخ 
عدم  تفاقم  ومع  المستقبل.  وفي  اليوم  التنمية 
على  االستدامة  وعدم  االستقرار  وعدم  المساواة 
يومًا  والموثوقة  المفصلة  البيانات  تكن  لم  كوكبنا، 

أهمية. من  اليوم  عليه  هي  ما  على 
فلنتوّقف عند الالمساواة التي أصبحت من سمات 
وعدم  بالخطر  للشعور  أساسيًا  ومصدرًا  عصرنا، 

دليل  تخفض  الالمساواة  عديدة.  أماكن  في  اليقين 
جّل  ويقع  الخمس.  بمقدار  العالمي  البشرية  التنمية 
تأثيرها على البلدان من مجموعتي التنمية المنخفضة 

والمتوسطة.
أكبر  من  تزال  فال  الجنسين،  بين  الالمساواة  أما 
فمتوسط  البشرية.  التنمية  تعترض  التي  العوائق 
في   6 بنسبة  أقل  هو  للمرأة  البشرية  التنمية  دليل 
وتسجل  للرجل،  البشرية  التنمية  دليل  من  المائة 
الفوارق.  أكبر  المنخفضة  التنمية  مجموعة  بلدان 
وعلى ضوء معدالت التقدم الحالية، قد يتطلب سد 
بلدان  الجنسين في جميع  بين  الفجوة االقتصادية 

سنة.  200 من  أكثر  العالم 
تبقى  العالم  من  كثيرة  أجزاء  في  والنزاعات 
البشري  األمن  العنف  يهّدد  وال  استثناء.  ال  قاعدة، 
وقد  التنمية.  في  التقدم  على  يأتي  بل  فحسب، 
السورية  العربية  الجمهورية  في  النزاعات  ساهمت 
انكفاء  بين عامي 2012 و2017 في  واليمن  وليبيا 
إثر  البلدان،  البشرية في كل من هذه  التنمية  دليل 
ما شهدته من تراجع في العمر المتوقع ومن نكسات 
إن  سنوات  إلى  البلدان  هذه  وستحتاج  اقتصادية. 
لم يكن إلى عقود للعودة بمستويات التنمية إلى ما 

العنف.  فترة  قبل  عليه  كانت 
وتظهر مؤشراتنا البيئية أن تقّدمنا اليوم يأتي على 
التنوع  وتضاؤل  المناخ،  تغّير  ففي  أوالدنا.  حساب 
البيولوجي، واستنفاد موارد األراضي والمياه العذبة، 
مخاطر جسيمة على الجنس البشري، تتطلب تحّواًل 

فوريًا وجذريًا في أنماط اإلنتاج واالستهالك.
ألي  الفقري  العمود  هي  البيانات  أن  في  شّك  وال 
قرار هادف. إال أن صانعي السياسات يبذلون جهودًا 
مضنية إليجاد معلومات جاهزة من مصادر موثوقة، 
واإلحصاءات  والمؤشرات  األدلة  من  سيل  وسط 
الجديدة  البيانات  جمع  الضروري  ومن  الجديدة. 
الصورة  لرؤية  متكامل  إطار  في  ووضعها  وفرزها 
فترة  من  لها  يا  أفضل.  حلول  واجتراح  الكاملة، 

البشرية. التنمية  عن  لإلبالغ  حرجة 
الرئيسية  األداة  البشرية  التنمية  تقرير  وسيظل 
الفكر  تعزيز  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج 
التنمية  حالة  تحديد  في  ومهمتنا  اإلنمائي. 
اإلنمائية  السياسة  وتوجيه  العالم  في  البشرية 
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مّما أهمية  أكثر  قط  تكن  لم  البلدان  جميع   في 
هي اليوم.

المستدامة  التنمية  أهداف  تتطّلب  ذلك،  ومع 
بأوجهها  الالمساواة  لتقييم  جديدة  مؤشرات 
الناس  على  العالمية  البيئية  األزمة  وأثر  المتعددة، 
اليوم وفي المستقبل، وأهمية إعالء الصوت، وطرق 

األفراد. ال  المجتمعات  تقدم 
النظر  يجب  عديدة  ومواضيع  المواضيع  فهذه 
إليها من منظار التنمية البشرية، إلطالق جيل جديد 
بيانات  إلى  وإذ نسعى  البشرية.  التنمية  تقارير  من 
سنواصل  جدد،  وشركاء  جديدة  وأفكار  جديدة 

باستمرار،  البشري  التقدم  رصد  لضمان  العمل 
العالم. مستوى  على  وعرضه  بانتظام،  وتحليله 

أكيم شتاينر
 مدير 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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شكر وتقدير

أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها: التحديث اإلحصائي 
لعام 2018 هو من إنتاج مكتب تقرير التنمية البشرية 

في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
المتوفرة  والبيانات  والمؤشرات  المركبة  واألدلة 
في التحديث تنسب لمكتب تقرير التنمية البشرية 
أو  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  وليس  وحده، 
لألمم  العامة  الجمعية  وتؤكد  التنفيذي.  مجلسه 
المتحدة أن تقرير التنمية البشرية هو »نتاج عملية 
زيادة  في  هامة  أداة  »يمّثل  وأنه  مستقلة«  فكرية 
العالم«. أنحاء  جميع  في  البشرية  بالتنمية  الوعي 

اإلحصائية  والمصادر  المركبة  األدلة  وتعتمد 
تقديم  في  رّواد  خبرة  على  التحديث  في  األخرى 
البيانات في العالم، كلٌّ في مجال اختصاصه، ونحن 
ممتنون لهم على التعاون المستمر مع مكتب تقرير 

التنمية البشرية.
وقد ساهمت في التحديث مجموعة من الشباب 
الثناء على  الذين يستحقون  الموهوبين،  المتدربين 
تفانيهم ومساهمتهم: دريلونا أمر هلل، وغريس تشن، 

ورشيق ألم شودوري، وشنغشاو ليو.

والمصّممين  المحررين  إلى  بالشكر  ونتوجه 
 Communications مؤسسة  في  المحترفين 
بروس  بقيادة   Development Incorporated
كابونيو،  وجو  تروت،  وكريستوفر  روس-الرسن، 

ويلسون. وإلين  موشوفاكيس،  ونيك 
مدير  إلى  الشخصية  بصفتي  بالشكر  وأتوجه 
على  شتاينر  أكيم  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
قيادته ورؤيته، وعلى التزامه بقضية التنمية البشرية. 
والشكر موصول إلى جميع زمالئي في مكتب تقرير 
على  اإلحصائي،  الفريق  وخاصًة  البشرية،  التنمية 
تفانيهم في تقديم التحديثات اإلحصائية التي تهدف 

البشرية. بالتنمية  النهوض  إلى 

سليم جهان
مدير

مكتب تقرير التنمية البشرية
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المحتويات

أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها: التحديث اإلحصائي لعام 2018
 االتجاهات في دليل التنمية البشرية ومكوناته الرئيسية –

2  تقدم غير خطي، والطريق ال تزال طويلة 

4 أوجه الالمساواة  في التنمية البشرية – عائق كبير أمام التقدم 

6 الالمساواة بين الجنسين – سد الفجوة لتمكين نصف سكان العالم 

8 حرمان كبير على الرغم من التقدم اإلجمالي 

10 ما ال تفصح عنه األرقام – نوعية التنمية البشرية 

12 تدهور البيئة يعّرض مكاسب التنمية البشرية للخطر 

13 خالصة 

13 مالحظات 

13 المراجع 

الملحق اإلحصائي
17 دليل القارئ 

الجداول اإلحصائية

أدلة	التنمية	البشرية	المركبة	
1 .22 دليل التنمية البشرية وعناصره 

2 .26 اتجاهات دليل التنمية البشرية، 2017-1990 

3 .30 دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة 

4 .34 دليل التنمية حسب الجنس 

5 .38 دليل الفوارق بين الجنسين 

6 .*— دليل الفقر المتعدد األبعاد: البلدان النامية 

مؤشرات	التنمية	البشرية
7 .44 اتجاهات السكان 

8 .48 الحالة الصحية 

9 .52 اإلنجازات في التعليم 

10 .56 الدخل القومي وتركيبة الموارد 

11 .60 العمل والتشغيل 

12 .64 األمن البشري 

13 .68 حركة األشخاص ورأس المال 

14 .72 مؤشرات تكميلية: الشعور بالرفاه 

15 .76 المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان 

لوحات	تتبع	التنمية	البشرية	
1 .81 نوعية التنمية البشرية 

2 .86 الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة 

3 .91 تمكين المرأة 

4 .96 االستدامة البيئية 

5 .101 االستدامة االجتماعية واالقتصادية  

106 المناطق النامية 

107 دليل لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

110 المراجع اإلحصائية 

األطر
1 1 قياس التنمية البشرية  

2 4 الالمساواة في الدخل داخل البلدان  

3 9 دليل الفقر المتعدد األبعاد  

األشكال
1 .1 تطّور األدلة المركبة للتنمية البشرية  

2 .2 لوحات تتبع التنمية البشرية 

3 .3 قيمة دليل التنمية البشرية، لمجموعات البلدان، 2017-1990 

 تغّير الترتيب حسب دليل التنمية البشرية في البلدان. 4

3 المتأثرة بالنزاعات، 2017-2012 

 الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة،. 5

5 لمجموعات التنمية البشرية، 2017 

6 .5 التفاوت في نتائج التنمية البشرية في العالم، 2017 

7 .6 العمر المتوقع عند الوالدة، لمجموعات التنمية البشرية، 2017 

 دليل التنمية البشرية حسب الجنس والتفاوت بين الجنسين. 8

7 ودليل التنمية حسب الجنس، للمناطق النامية، 2017 

9 .8 دليل الفوارق بين الجنسين، للمناطق النامية، 2017 

10 .9 الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة، 2017 

 العمر المتوقع بصحة جيدة والعمر المتوقع اإلجمالي، لمجموعات. 11

10 التنمية البشرية، 2017 

 تقّدم باهر في العدد المتوقع لسنوات الدراسة ومتوسط سنوات الدراسة،. 12

11  2017-1990

 عدد التالميذ لكل معلم في التعليم االبتدائي، لمجموعات. 13

11 التنمية البشرية، 2017-2012 

 مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لمجموعات. 14

12 التنمية البشرية، 2014 

15 .12 التغّير في مساحة الغابات، لمجموعات التنمية البشرية، 2015-1990 

* هذا الجدول، الذي يرتكز على منهجية منقحة جرى تطويرها باالشتراك مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، سيتوفر الحقًا.
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الشكل 1

تطّور األدلة المركبة 
للتنمية البشرية 

دليل
التنمية
البش��ة

دليل
التنمية البش��ة
معدًال بعامل

عدم المساواة

دليل
الفوا�ق

�ين الجنسين

دليل الفقر
المتعدد األبعاد

دليل
التنمية

حسب الجنس

1990

2010

2014

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

 أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها
التحديث اإلحصائي لعام 2018

ــل لــكل منهــم علــى الســواء. أصــدر  ــرة مــن البشــر، ب ــاء القــدرات، ال لقلــة وال لكث ــات اإلنســانية. تعنــي بن ــة البشــرية الحري تعنــي التنمي
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي عــام 1990 تقريــر التنميــة البشــرية األول. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصــدر أكثــر مــن 800 تقريــر للتنميــة 
ــرى  ــة األخ ــادرات التوعي ــرات، ومب ــل، والمؤتم ــات العم ــن حلق ــات م ــم المئ ــي، ونّظ ــي ودون وطن ــي ووطن ــي وإقليم ــرية، عالم البش
ــا بعــد حــدود النمــو  ــى م ــي للتقــدم البشــري إل ــعت هــذه األنشــطة آفــاق الفكــر التحليل ــة البشــرية. وقــد وّس ــز التنمي مــن أجــل تعزي

ــة. ــب السياســات واالســتراتيجيات اإلنمائي االقتصــادي، لتضــع اإلنســان ورفاهــه فــي صل

أهم ما ابتكرته تقارير التنمية البشرية أدوات جديدة 
الذي أطلق  البشرية  التنمية  للقياس، وال سيما دليل 
األساسي  المبدأ  وكان  )اإلطار 1(.  األول  التقرير  في 
عام  في  تحّواًل  اعتبر  الذي  البشرية،  التنمية  لدليل 
يقتصر  أن  ينبغي  ال  آن:  في  وبليغًا  بسيطًا   ،1990
قياس التنمية الوطنية على نصيب الفرد من الدخل، 
كما جرت العادة لفترة طويلة من الزمن، بل ينبغي أن 
يشمل أيضًا اإلنجازات المحققة في الصحة والتعليم. 
وقد أدى تصنيف البلدان حسب القيمة التي سجلتها 
الخطاب  في  تحّول  إلى  البشرية  التنمية  دليل  في 
المؤشر  الدخل  من  الفرد  نصيب  يعد  فلم  اإلنمائي، 

التنمية. الوحيد إلى التقدم في 
لحساب  إضافية  أدلة  السنين  مر  على  وُوضعت 
الفئات  وتحديد  البشرية،  للتنمية  األخرى  األبعاد 
توزيع  ورصد  البشري  التقدم  مسار  عن  المتأخرة 
التنمية البشرية )الشكل 1(. وُأطلقت في عام 2010 
وتمكين  المساواة  وعدم  الفقر  لرصد  أدلة  ثالثة 
دليل  البشرية:  للتنمية  مختلفة  أبعاد  ضمن  المرأة، 
الفقر المتعدد األبعاد، ودليل التنمية البشرية معداًل 

بعامل عدم المساواة، ودليل الفوارق بين الجنسين. 
وفي عام 2014، ُأطلق دليل التنمية حسب الجنس.
التنمية  تقرير  إطالق  على  عامًا   28 مرور  وبعد 
تحديات  البشرية  التنمية  تواجه  األول،  البشرية 
االستدامة،  المساواة وعدم  جديدة، وال سيما عدم 
ازدادت  وقد  والتحليل.  القياس  في  تأنيًا  تتطلب 
القدرة على توفير البيانات مع إتاحة فرص جديدة 
لبناء  وإمكانات  القياس،  في  والتصنيف  لالبتكار 
شراكات جديدة تنبثق من خطة التنمية المستدامة 
جديدة  طرقًا  التكنولوجيا  وتتيح   .2030 لعام 
متاحة  والفرص  الرئيسية.  التقرير  رسائل  إليصال 
بالواقع  والصلة  والرؤية  التحليل  أبعاد  لتقوية 

البشرية. التنمية  تقارير  في  واالنتشار 
التنمية  تقارير  من  المقبل  الجيل  في  والتفكير 
التحديات والفرص  الذي يتوقف مليًا عند  البشرية 
وقتًا  تستغرق  عملية  واالبتكار  للتحليل  الجديدة 
 2018 لعام  اإلحصائي  التحديث  ويصدر  طوياًل. 
وإحصاءات  أدلة  عن  اإلبالغ  في  لالنتظام  توخيًا 
لمحة  ويقدم  البشرية.  التنمية  مجال  في  أساسية 

اإلطار 1

قياس التنمية البشرية  

على  يركز  مركب  دليل  هو  البشرية  التنمية  دليل 
القدرة  البشرية وهي:  للتنمية  الثالثة  األساسية  األبعاد 
بالعمر  وُتقاس  وصحية،  مديدة  حياة  عيش  على 
المعرفة،  اكتساب  على  والقدرة  الوالدة؛  عند  المتوقع 
المتوقع  والعدد  الدراسة  سنوات  بمتوسط  وُتقاس 
مستوى  تحقيق  على  والقدرة  الدراسة؛  لسنوات 
الدخل  من  الفرد  بنصيب  وُتقاس  الئق،  معيشي 

اإلجمالي. القومي 

يتضمن البشرية،  للتنمية  شموالً  أكثر   ولقياس 
التنمية  دليل  هي:  أخرى  مركبة  أدلة  أربعة  التقرير   
البشرية معدالً بعامل عدم المساواة الذي يعّدل قيمة دليل 
التنمية البشرية على أساس عدم المساواة؛ ودليل التنمية 
البشرية  التنمية  دليل  قيمة  يقارن  الذي  الجنس  حسب 
بين اإلناث والذكور؛ ودليل الفوارق بين الجنسين الذي 
األبعاد  المتعدد  الفقر  ودليل  المرأة؛  تمكين  على  يرّكز 

بالدخل. لها  التي ال صلة  الفقر  أبعاد  الذي يقيس 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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الشكل 2

لوحات تتبع التنمية البشرية

نوعية
التنمية
البش��ة

الفوا�ق
�ين الجنسين
في مختلف
م�احل الحياة

تمكين الم�أة

االستدامة ال�يئية

االستدامة
االجتماعية

واالقتصادية

 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

تتناول  البشرية،  التنمية  حالة  عن  مقتضبة  عامة 
واالتجاهات  الراهنة  الظروف  سريعة  بإحاطات 
البشرية.  التنمية  مؤشرات  في  األجل  الطويلة 
والمؤشرات  لألدلة  كاماًل  إحصائيًا  مرفقًا  ويتضمن 

المختلفة. أبعادها  في  المركبة 
ويشمل هذا التحديث قيمة دليل التنمية البشرية 
حالية  وإحصاءات  أخرى،  مركبة  وأدلة   2017 لعام 
في  توضع  البشرية،  للتنمية  رئيسية  مجاالت  في 
وغيرهم،  والباحثين  السياسات،  واضعي  متناول 
وإلى  والسياسات.  الخطط  ولوضع  التحليلي  للعمل 
التتبع  لوحات  أدرجت  المعروفة،  الجداول  جانب 
رفاه  بين  الصلة  على  الضوء  لتسليط  اإلحصائية 
البشرية،  التنمية  نوعية  مواضيع:  وخمسة  اإلنسان 
الحياة،  الجنسين في مختلف مراحل  بين  والفوارق 
واالستدامة  البيئية،  واالستدامة  المرأة،  وتمكين 
إلى  وأضيفت   .)2 )الشكل  واالقتصادية  االجتماعية 
في  االتجاهات  عن  عامة  لمحة  اإلحصائي  الملحق 
التنمية البشرية، تسلط الضوء على التقدم الملحوظ، 
التي  والفوارق  الحرمان  أوجه  تغفل  أن  دون  من 

قائمة. ال تزال 

االتجاهات في دليل التنمية البشرية 
ومكوناته الرئيسية – تقدم غير خطي، 

والطريق ال تزال طويلة

يقدم تحديث عام 2018 قيمة دليل التنمية البشرية 
 .1 2017 لعام  البيانات  بأحدث  وإقليمًا  بلدًا   189 في 
ويحّل 59 بلدًا في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة 
جًدا، و53 بلدًا في مجموعة التنمية المرتفعة، و39 بلدًا 
في مجموعة التنمية المتوسطة، و38 بلدًا في مجموعة 
التنمية المنخفضة. وقد كان عدد البلدان في مجموعة 
.2010 عام  في  بلدًا   49 المنخفضة  البشرية  التنمية 

التنمية  دليل  ترتيب  في  األولى  الخمسة  البلدان 
وسويسرا   ،)0.953( النرويج  هي  العالمي  البشرية 
)0.944(، وأستراليا )0.939(، وأيرلندا )0.938( وألمانيا 
الخمسة  البلدان  أّما  اإلحصائي 1(.  )الجدول   )0.936(
 ،)0.404( وتشاد   ،)0.417( بوروندي  فهي  األخيرة 
وجنوب السودان )0.388(، وجمهورية أفريقيا الوسطى 
الصدارة  في  حلت  وقد   .)0.354( والنيجر   ،)0.367(
من حيث التقدم في ترتيب دليل التنمية البشرية بين 
مرتبة،   13 ارتقت  التي  أيرلندا،  و2017،   2012 عامي 
التي  الدومينيكية،  والجمهورية  وتركيا،  وبوتسوانا، 
ارتقت كل منها 8 مراتب. وتراجعت الجمهورية العربية 

واليمن 20. وليبيا 26،  السورية 27 مرتبة، 

عقود  ثالثة  منذ  عليه  الوضع  كان  بما  ومقارنة 
التنمية  ومجموعات  المناطق  جميع  أحرزت  مضت، 
القيمة  بلغت  كبيرًا. ففي عام 2017،  تقدمًا  البشرية 
العالمية لدليل التنمية البشرية 0.728، بعد أن كانت 
قدره  ارتفاعًا  بذلك  مسجلة   ،1990 عام  في   0.598
أنحاء  مختلف  في  الناس  وأصبح  المائة.  في   21.7
العالم أطول عمرًا، وأرقى تعليمًا، وأوفر فرصًا لكسب 
العيش. وازداد متوسط العمر سبع سنوات عّما كان 
من  بلدًا  أكثر من 130  وتمّكن  عام 1990،  عليه في 

االبتدائية. المرحلة  في  بالتعليم  االلتحاق  تعميم 
في  ارتفعت  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  أن  ومع 
كبيرة  الفوارق  تبقى  والمجموعات،  المناطق  جميع 
)الجدول اإلحصائي 2(. وكانت منطقة جنوب آسيا 
 45.3 بنسبة   ،2017-1990 الفترة  في  تقدمًا  األسرع 
في المائة، تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 
بنسبة 41.8 في المائة، فجنوب الصحراء األفريقية 
الكبرى بنسبة 34.9 في المائة )الشكل 3(. أّما بلدان 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فسجلت تقدمًا 
االتجاهات  هذه  وتبشر  المائة.  في   14.0 بنسبة 
بتقليص الفجوات في التنمية البشرية بين المناطق.
تباطأ  البشرية  التنمية  دليل  في  التقدم  أن  غير 
الماضي.  العقد  في  سيما  وال  المناطق،  جميع  في 
والمالية  الغذائية  األزمات  التباطؤ  هذا  أسباب  ومن 
 2008 عامي  في  العالم  شهدها  التي  واالقتصادية 
و2009. ومن أسبابه أيضًا أن التقدم البشري المستمر 
من الطبيعي أن يترافق مع تباطؤ في دليل التنمية 
البشرية، نظرًا إلى بلوغ عدد من مكونات هذا الدليل 
التعاون  منظمة  بلدان  حالة  في  كما  األقصى،  الحد 
للعمر  بيولوجية  حدود  فهناك  والتنمية.  االقتصادي 
والزدياد  الدراسة  لسنوات  حدود  وكذلك  المتوقع، 
يستمر  الدخل  مكّون  وحده  بالمدارس.  االلتحاق 
النمو. لكن نموه يتباطأ عندما تبلغ االقتصادات  في 
البلدان  من  المزيد  بلوغ  ومع  النضوج2.  مرحلة 
الحدود العليا من أبعاد دليل التنمية البشرية، يتحّول 

البشرية. التنمية  نوعية  مقاييس  إلى  االهتمام 
ولم يكن التقدم المحرز منذ عام 1990 دائمًا ثابتًا. 
فبعض البلدان شهدت انتكاسات بسبب النزاعات، أو 
التسعينات،  وفي  االقتصادية.  األزمات  أو  األوبئة، 
وآسيا  الشرقية  أوروبا  في  عديدة  بلدان  شهدت 
التنمية  دليل  أرقام  في  تراجعًا  مثاًل،  الوسطى، 
البشرية على أثر انهيار االتحاد السوفياتي، والصراع 
لنشوء  المؤثر  والوقع  الجامح،  والتضخم  العسكري، 
آليات السوق أو توسيعها. وتكّبدت جنوب الصحراء 
وانتشار  النزاع  أدى  إذ  خسائر،  الكبرى  األفريقية 
فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز إلى هبوط حاد 
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في العمر المتوقع. وبالرغم من هذه النكسات، تمكنت 
بلدان هذه المناطق من التعويض عن خسائرها في 
العقدين  خالل  والنهوض  البشرية  التنمية  دليل 
الماضيين. فجنوب الصحراء األفريقية الكبرى، مثاًل، 
من  التسعينات  في  منطقة  أبطأ  ثاني  كانت  التي 
أسرع  أصبحت  البشرية،  التنمية  دليل  تقدم  حيث 

و2010.  2000 عامي  بين  منطقة 
أخرى  بلدان  تعّرضت  األخيرة،  األعوام  وفي 
ونزاعات.  عليها من تحديات  ما طرأ  بفعل  لنكسات 
الجمهورية  خسرت  و2017،   2012 عامي  وبين 
للنزاعات  نتيجة  واليمن،  وليبيا  السورية  العربية 
وتراجع  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  من  العنيفة، 
ترتيبها حسب هذا الدليل )الشكل 4(. ومع أن لبنان 
تداعيات  طالته  مباشرة،  عنيفة  نزاعات  يشهد  ال 
النزاع العنيف الدائر في الجمهورية العربية السورية، 
وفي  سوري3.  الجئ  مليون  من  أكثر  استضاف  إذ 
في  السورية  العربية  الجمهورية  حّلت   ،2012 عام 
المرتبة 128 في دليل التنمية البشرية، لتصّنف ضمن 
المتوسطة.  البشرية  التنمية  ذات  البلدان  مجموعة 
وبعد سنوات من النزاع، تراجعت في عام 2017 إلى 

الشكل 3

قيمة دليل التنمية البشرية، لمجموعات البلدان، 2017-1990 

الدول العر�ية

ش�ق آسيا والمحيط الهادئ

أو�وبا وآسيا الوسطى
أم��كا الالتينية والبحر الكا��بي 

جنوب آسيا

جنوب الصح�اء األف��قية الكبرى

1990200020102017

التصنيف حسب التنمية البش��ة
(قيمة دليل التنمية البش��ة)

منخفضة
(أقل من
(0.550

متوسطة
(0.699–0.550)

مرتفعة
(0.799–0.700)

مرتفعة جدًا
(0.800 أو أكثر)

البلدان األعضاء
في منظمة

التعاون االقتصادي والتنمية

العالم

0.300

0.550

0.700

0.800

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الشكل 4

تغّير الترتيب حسب دليل التنمية البشرية في 
البلدان المتأثرة بالنزاعات، 2017-2012 

التغّير في الترتيب حسب الدليل

اليمن 20–
(من 158 في عام 2012 إلى 178

في عام 2017)

لي�يا26–
(من 82 في عام 2012 إلى 108

في عام 2017)
الجمهو��ة العر�ية السو��ة27–

(من 128 في عام 2012 إلى 155
في عام 2017)

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

لم يكن التقدم المحرز 
في دليل التنمية البشرية 

منذ عام 1990 دائمًا ثابتًا. 
فبعض البلدان شهدت 

انتكاسات بسبب النزاعات، 
أو األوبئة، أو األزمات 

االقتصادية
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ذات  البلدان  مجموعة  ضمن  لتصّنف   ،155 المرتبة 
هو  الرئيسي  والسبب  المنخفضة،  البشرية  التنمية 

المتوقع. العمر  انخفاض 
التنمية  في  كبير  تقدم  ُسّجل  المحصلة،  وفي 
البشرية على مدى العقود القليلة الماضية، وال سيما 
في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة، إذ حققت 
التنمية  دليل  في  المائة  في   46.6 بنسبة  ارتفاعًا 
شهدت  البلدان  بعض  لكن   .1990 عام  منذ  البشرية 
نكسات خطيرة، ذهبت في أعوام معدودة، بمكاسب 
التنمية  في  والفوارق  عقوداً.  تحقيقها  استغرق 
شاسعة. تزال  ال  ضاقت،  وإن  البلدان،  بين  البشرية 

أوجه الالمساواة  في التنمية البشرية 
– عائق كبير أمام التقدم

والخيارات  الفرص  في  الناس  بين  الكبيرة  الفوارق 
هي حصيلة الالمساواة في الدخل )اإلطار 2(، وكذلك 
والوصول  الصوت،  وإعالء  والصحة،  التعليم،  في 
الصدمات.  على  واالنكشاف  التكنولوجيا،  إلى 
الالمساواة  تعكس  البشرية  التنمية  في  والفوارق 
الدخل،  وفئات  االجتماعية،  والفئات  الجنسين،  بين 
التعليم،  على  الحصول  فرص  في  اإلقامة،  وأماكن 
والموارد  والقروض،  والعمل،  الصحية،  والخدمات 
بل  فحسب،  خطأ  ليست  فالالمساواة  الطبيعية. 
ويقّوض  التطرف،  يغذي  أن  يمكن  خطر،  مصدر 
والمستدامة. وتفاقم  للجميع  الشاملة  التنمية  أسس 
االجتماعي  بالتماسك  أضرارًا  يلحق  قد  الالمساواة 
إلى  يؤدي  ما  والسياسات،  المؤسسات  وبنوعية 

البشرية. التنمية  تقدم  إبطاء 
ومنذ عام 2010، يصدر دليل التنمية البشرية المعدل 
بعامل عدم المساواة، في محاولة لرصد توزيع التنمية 
يتساوى  التامة،  المساواة  حال  وفي  البلدان.  داخل 
دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية المعدل 

بعامل عدم المساواة. وفي حال وجود المساواة في 
التنمية  دليل  والتعليم والدخل، يكون  الصحة  توزيع 
البشرية لمجتمع معّين أقل من الدليل اإلجمالي للبلد. 
التنمية  دليل  انخفض  الالمساواة،  ازدادت  وكلما 
الفارق  المساواة )واتسع  المعدل بعامل عدم  البشرية 
البشرية  التنمية  ودليل  البشرية  التنمية  دليل  بين 
أوجه  حساب  وعند  المساواة(.  عدم  بعامل  المعدل 
التنمية  لدليل  العالمية  القيمة  تنخفض  الالمساواة، 
البشرية من 0.728 إلى 0.582 في عام 2017، ما يمثل 
فئة  إلى  المرتفعة  البشرية  التنمية  فئة  من  انخفاضًا 
اإلحصائي 3(.  )الجدول  المتوسطة  البشرية  التنمية 
لدليل  العالمية  القيمة  في  الخسارة  يبلغ متوسط  أي 
التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة 20 في المائة. 
وتتراوح هذه الخسارة بين 3.6 في المائة في اليابان 
و45.3 في المائة في جزر القمر. وعلى الصعيد العالمي، 
من  الكبرى  بالحصة  الدخل  في  الالمساواة  تساهم 
التعليم  في  الالمساواة  تليها  اإلجمالية،  الالمساواة 
والعمر المتوقع. وتخسر البلدان في مجموعة التنمية 
أقل  المساواة،  لعدم  نتيجة  جدًا،  المرتفعة  البشرية 
مّما تخسره البلدان في المجموعات الدنيا )الشكل 5(. 
والفوارق بين البلدان التي تسجل أفضل وأدنى أداء 
في كل بعد من أبعاد دليل التنمية البشرية تكشف عن 

)الشكل 6(. الالمساواة  مستويات غير مقبولة من 
ذات  البلدان  بين  الصحة  في  هائلة  والفوارق 
ويبلغ  البشرية.  التنمية  من  المختلفة  المستويات 
البلدان  في  سنة   79.5 جيدة  بصحة  المتوقع  العمر 
ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، مقابل 60.8 سنة 
في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة )الشكل 7(. 
في  1.6 مرة  الوالدة  عند  المتوقع  العمر  ويزيد 
المتوقع،  للعمر  األعلى  المتوسط  ذات  االقتصادات 
خاصة(  إدارية  )منطقة  الصين  كونغ  هونغ  مثل 
حيث بلغ 84.1 عامًا، عن االقتصادات ذات المتوسط 
بلغ  حيث  سيراليون،  مثل  المتوقع،  للعمر  األدنى 

سنة.  52.2

يبلغ متوسط الخسارة في 
القيمة العالمية لدليل 
التنمية البشرية نتيجة لعدم 
المساواة 20 في المائة

اإلطار 2

الالمساواة في الدخل داخل البلدان

في  الالمساواة  حول  المناقشات  من  األكبر  الحيز  رّكز 
الدخل  على  األخيرة  اآلونة  في  البلدان  داخل  الدخل 
وحتى  السكان،  من  المائة  في  واحد  ألغنى  والثروة 
وتظهر  السكان.  سائر  إلى  نسبة  المائة  في   0.1 ألغنى 
رجال  ثمانية  أن  الدولية  أوكسفام  لمنظمة  تقارير  آخر 
شخص  مليار   3.6 يملكه  ما  توازي  ثروة  يملكون 
 ،)1 )2017، ص.  البشرية  من  األفقر  النصف   يشكلون 

وأن 82 في المائة من ثروة العالم آلت في السنة الماضية 
إلى أغنى واحد في المائة، بينما لم يشهد النصف األفقر 
من البشرية أي زيادة على اإلطالق )2018، ص. 10(. 
تستحوذ  المائة  في   0.1 أو  واحد  أغنى  حصة  أن  ومع 
على االنتباه، قد يحجب التركيز على هاتين الفئتين وجهاً 
خطيراً آخر لعدم المساواة، وهو االنخفاض والركود في 

ظروف معيشة األسر ذات الدخل المتوسط.

المصادر: )Oxfam International )2017, 2018؛ مكتب تقرير التنمية البشرية.
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داخل  التعليم  تشوب  الالمساواة  تزال  وال 
سنوات  متوسط  ويزيد  بينها.  ما  وفي  البلدان 
التنمية  ذات  البلدان  في  البالغين  بين  الدراسة 
عن  سنوات   7.5 بنحو  جدًا  المرتفعة  البشرية 
البلدان  في  البالغين  بين  الدراسة  سنوات  متوسط 
في  األطفال  أّما  المنخفضة.  البشرية  التنمية  ذات 
سن الدخول إلى المدرسة في البلدان ذات التنمية 

التي  المدة  المرتفعة جدًا فُيتوّقع أن تزيد  البشرية 
هي  عّما  سنوات   7 حوالي  المدرسة  في  يمضونها 
المنخفضة.  البشرية  التنمية  ذات  البلدان  في  عليه 
المنخفضة  البشرية  التنمية  ذات  البلدان  وتشهد 
لاللتحاق  اإلجمالية  النسبة  في  حادًا  هبوطًا 
المائة(  في   98( االبتدائية  المرحلتين  بين  بالتعليم 

المائة(. في   43( والثانوية 

الشكل 5

الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة، لمجموعات التنمية البشرية، 2017

�نمية بش��ة
مرتفعة جدًا

�نمية بش��ة
منخفضة

�نمية بش��ة
متوسطة

�نمية بش��ة
مرتفعة

0.894
0.799

0.636

0.757

0.483

0.645

0.504

10.7%

31.1%

16.0%

25.1%

0.347

دليل التنمية البش��ة معدًال بعامل عدم المساواة الخسارةدليل التنمية البش��ة

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الشكل 6

التفاوت في نتائج التنمية البشرية في العالم، 2017

هونغ كونغ84.1
الصين (منطقة

إدا��ة خاصة)

1.6x

سي�اليون 52.2

22.9
أست�اليا

4.7x

جنوب السودان 4.9

ألمانيا

9.4x

بوركينا فاسو

14.1

1.5
663

قطر

176x

جمهو��ة أف��قيا
الوسطى

116,818

العدد المتوقع
لسنوات الد�اسة (بالسنوات)

متوسط سنوات
الد�اسة (بالسنوات)

نصيب الفرد من الدخل القومي 
اإلجمالي (بمعادل القوة الش�ائية

بدوالر 2011)

العمر المتوقع
عند الوالدة (بالسنوات)

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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الالمساواة بين الجنسين – سد الفجوة 
لتمكين نصف سكان العالم

والفتيات  النساء  منها  تعاني  التي  الحرمان  أوجه 
هي من أخطر مصادر الالمساواة بين المرأة والرجل، 
ومن أكبر عوائق التقدم على مسار التنمية البشرية. 
باستخدام  والمرأة  الرجل  بين  الفوارق  وتقاس 

إحصائيتين. تتبع  ولوحتي  مركبين  دليلين 
الدليل األول هو دليل التنمية حسب الجنس، الذي 
يقيس إنجازات اإلناث والذكور في األبعاد األساسية 
للتنمية البشرية. وعلى الصعيد العالمي، دليل التنمية 
البشرية للمرأة في المتوسط )0.705( أقل من دليل 
في   5.9 بنسبة   ،)0.749( للرجل  البشرية  التنمية 
التي  الفجوة،  وهذه   .)4 اإلحصائي  )الجدول  المائة 
والتحصيل  الدخل  مستويات  انخفاض  أسبابها  من 
في  أوسع  البلدان،  من  العديد  في  للمرأة  العلمي 

حيث  المنخفضة،  البشرية  التنمية  ذات  البلدان 
هو  مّما  أقل  للمرأة  البشرية  التنمية  دليل  متوسط 
المناطق  وبين  المائة.  في   13.8 بنسبة  للرجل  عليه 
الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  تسجل  النامية، 
في  المائة(،  في   2.3( الجنسين  بين  فجوة  أضيق 
المائة(  في   16.3( آسيا  جنوب  منطقة  تسجل  حين 
األوسع  الفجوة  المائة(  في   14.5( العربية  والدول 

)الشكل8(. 
بين  الالمساواة  لقياس  الثاني  المركب  والدليل 
الجنسين هو دليل الفوارق بين الجنسين الذي يقيس 
الالمساواة في الصحة اإلنجابية والتعليم والتمثيل 
وكّلما  العمل.  سوق  في  والمشاركة  السياسي 
ارتفع  الجنسين،  بين  الفوارق  دليل  قيمة  ارتفعت 
الحال  هو  وهذا  الجنسين،  بين  الالمساواة  مستوى 
القيمة  بلغت   ،2017 عام  وفي  البلدان.  جميع  في 
العالمية للدليل 0.441 )الجدول اإلحصائي 5(. وفي 

الشكل 7

العمر المتوقع عند الوالدة، لمجموعات التنمية البشرية، 2017

�نمية بش��ة منخفضة
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��ة م
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.1

76.0
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متو

مر ال
الع

سنة
 79.5

ص 
شخ

ليار 
1.439 م

يار 
مل

 2.
73

3

2.379 مليار 

926 مليون

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

على الصعيد العالمي، 
دليل التنمية البشــرية للمرأة 
في المتوسط )0.705( 
أقــل من دليل التنمية 
 البشرية للرجل بنسبة
5.9 في المائة
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بين  الفوارق  دليل  قيمة  تتراوح  النامية،  المناطق 
الوسطى،  وآسيا  أوروبا  في   0.270 بين  الجنسين 
جنوب  في  و0.569  العربية،  الدول  في  و0.531 
هذه  وتبلغ   .)9 )الشكل  الكبرى  األفريقية  الصحراء 
التعاون االقتصادي  القيمة 0.186 في بلدان منظمة 

والتنمية.
مراحل  لمختلف  شامل  منظور  العتماد  ويمكن 
التدخل  فيها  يكون  التي  الحاالت  لتحديد  الحياة 
الرجل  بين  التفاوتات  فهم  في  يساعد  أن  ضروريًا 

.)2 التتبع  )لوحة  لها  والتصدي  والمرأة 
في  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  تشير  وبينما 
انحسار  إلى  والثانوية  االبتدائية  المرحلتين 
سنوات  في  الجنسين  بين  الفجوات  بعض 
بين  الفجوات  تزال  ال  األولى،  التأسيسية  العمر 
 .)10 )الشكل  البلوغ  مرحلة  في  واسعة  الجنسين 
المقاعد  من  المائة  في   23.5 إال  يشغلن  ال  والنساء 
في  البطالة  ومعدالت  النيابية،  المجالس  في 
صفوفهن أعلى منها في صفوف الرجال، ومعدالت 
الرغم  وعلى  أقل.  العاملة  القوى  في  مشاركتهن 
أعمال  من  األكبر  العبء  المرأة  تتحّمل  ذلك،  من 
الرعاية بدون أجر في المنزل، مّما يضّيق خياراتها 

أجر. لقاء  العمل  في 

سن  في  والمرأة  الرجل  بين  واسعة  والفجوة 
المرأة أطول  أن  الرغم من  الشيخوخة كذلك. فعلى 
عمرًا من الرجل في المتوسط، يتجاوز عدد الرجال 
الذين يحصلون على معاش تقاعد عدد النساء بنسبة 
في   87.5 مقابل  المائة  في   90.4( المائة  في   2.9
المائة(، وفي ذلك دليل على قصور في نظم الضمان 
الرعاية  عمل  تقدير  في  قصور  وعلى  االجتماعي، 
استحقاقات  ضمن  أجر  بدون  النساء  تقدمه  الذي 

اشتراكات. على  القائمة  غير  التقاعدية  المعاشات 
أوجه  من  خطير  وجه  المرأة  تمكين  وعدم 
الالمساواة بين الجنسين. ومع تنّوع عوائق التمكين، 
السالمة  يهّدد  لما  عرضة  والنساء  الفتيات  تبقى 
من  المائة  في   31.7 نحو  تعّرض  فقد  الجسدية. 
النساء في جنوب آسيا، و31.5 في المائة في جنوب 
في  المائة  في  و26.3  الكبرى،  األفريقية  الصحراء 
أوروبا وآسيا الوسطى، لعنف على يد شريك حميم 
وعلى  األخرى(.  المناطق  عن  بيانات  تتوفر  )لم 
الصعيد العالمي، تتوفر بيانات عن حوالي نصف عدد 

.)3 التتبع  )لوحة  فقط  البلدان 
المنخفضة،  البشرية  التنمية  ذات  البلدان  وفي 
العمرية  الفئة  من  النساء  من  المائة  في  تزّوجت 39 
20-24 سنة قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر. ويحدد 

الشكل 8

دليل التنمية البشرية حسب الجنس والتفاوت بين الجنسين ودليل التنمية حسب الجنس، للمناطق النامية، 2017

أم��كا الالتينية والبحر الكا��بي

ش�ق آسيا والمحيط الهادئ

أو�وبا وآسيا الوسطى

جنوب الصح�اء األف��قية الكبرى

الدول العر�ية

جنوب آسيا

00.5001.000

دليل التنمية حسب الجنسدليل التنمية البش��ة

00.5001.000

0.977

0.717
0.750

0.957

0.751
0.785

0.956

0.506
0.567

0.893

0.630
0.736

0.855

0.571
0.682

0.837

2.3%

4.3%

4.4%

10.7%

14.5%

16.3%

الدليل للذكور: 0.765 

الدليل لإلناث: 0.748 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

بين المناطق النامية، 
تسجل أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي أضيق 

فجوة بين الجنســين )2.3 
فــي المائة(، في حين 

تســجل منطقة جنوب آسيا 
)16.3 في المائة( والدول 
العربيــة )14.5 في المائة( 

الفجوة األوسع 
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زواج األطفال بين الفتيات نمط حياتهن، ويضّيق في 
معظم األحيان فرص حصولهن على التعليم والدخل 
الوالدات  معدالت  وارتفاع  االستقاللية.  وتحقيق 
وخصوصًا  الشابات،  فرص  كذلك  يقّوض  للمراهقات 
الصعيد  وعلى  اختيارًا.  الحمل  يكون  ال  عندما 
للمراهقات 44.0 والدة  الوالدات  معدل  يبلغ  العالمي، 
العمرية الفئة  في  النساء  لدى  والدة   1,000 كل   من 
15-19، ويسّجل أعلى مستوى له في جنوب الصحراء 

األفريقية الكبرى )101.3(.

حرمان كبير على الرغم من التقدم 
اإلجمالي

يقيس دليل الفقر المتعدد األبعاد، المحسوب أساسًا 
للبلدان النامية منذ عام 2010، بعض أشكال الحرمان 

هذا  ويقيس  البلدان.  في جميع  البشر  يعيشها  التي 
ويبّين  بالدخل،  المتصلة  غير  الفقر  أبعاد  الدليل 

األبعاد. هذه  بين  التداخل 
في  العالمية  التقديرات  أحدث  الحقًا  وستتوفر 
منشور مستقل، باالشتراك مع مبادرة أكسفورد للفقر 
مشتركة  منهجية  أساس  على  البشرية،  والتنمية 

.)3 )اإلطار  جديدة 
 وبما أّن هذا الدليل ال يقيس جميع أنواع الحرمان، 
مؤشرات  تقييم  الفقر  تحليل  في  التعّمق  سيتطّلب 
إضافية. فنسبة 26.5 في المائة من البالغين العاملين 
من  أقل  مقابل  العاملين  الفقراء  فئة  من  هي  اليوم 
)الجدول  الشرائية  القوة  بمعادل  يوميًا  دوالر   3.10
البشرية  التنمية  ذات  البلدان  وفي   .)11 اإلحصائي 
أّميون،  البالغين  من  المائة  في   47.5 المنخفضة، 
المائة  في   17.1 لنسبة  متاح  باإلنترنت  واالتصال 

السكان. من  فقط 

الشكل 9

دليل الفوارق بين الجنسين، للمناطق النامية، 2017

0.270

جنوب الصح�اء األف��قية الكبرى

الدول العر�ية
أم��كا الالتينية والبحر الكا��بيجنوب آسيا

ش�ق آسيا والمحيط الهادئ

أو�وبا وآسيا الوسطى

0.312

0.386

0.515

0.531

0.569

دليل الفوا�ق �ين الجنسين

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

فــي البلدان ذات التنمية 
المنخفضة،  البشرية 
47.5 في المائة من 
البالغين أّميون، واالتصال 
 باإلنترنت متاح لنسبة
 17.1 في المائة فقط
من السكان
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الشكل 10

الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة، 2017

0.01

0.01

0.48

0.12

0.20

0.69

0.03

المعدل اإلجمالي لاللتحاق
بالتعليم االبتدائي

المعدل اإلجمالي لاللتحاق
بالتعليم الثانوي

تحصيل جزء
من التعليم الثانوي

على األقل

مجموع
معدل
البطالة

المقاعد
في

الب�لمان

االستفادة
من معاشات

التقاعد

ب
شبا

وال
ة 

ول
طف

ال
وغ

لبل
ا

مة
قد

مت
ن ال

س
ال

أداء
أفضل
لإلناث

خط المساواة
�ين الجنسين

أداء
أفضل
للذكور

متخرجو التعليم العالي
في العلوم

والتكنولوجيا والهندسة
وال��اضيات

(االنح�اف عن المساواة)

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

اإلطار 3

دليل الفقر المتعدد األبعاد  

التنمية  أدلة  مجموعة  إلى  أضيف   ،2010 عام  في 
البشرية المركبة دليل الفقر المتعدد األبعاد، الذي أعّدته 
تقرير  لمكتب  البشرية  والتنمية  للفقر  أكسفورد  مبادرة 
بمنهجية  العام  هذا  الدليل  ويصدر  البشرية.  التنمية 
التنمية  تقرير  مكتب  تطويرها  في  اشترك  وقد  معدلة، 

البشرية. والتنمية  للفقر  أكسفورد  ومبادرة  البشرية 
أوجه  المعدلة  بصيغته  الدليل  هذا  ويكشف 
األبعاد  في  األسرة،  مستوى  على  المتداخلة  الحرمان 

والتعليم  )الصحة  البشرية  التنمية  لدليل  الثالثة 
الذين  السكان  نسبة  يبّين  وهو  المعيشة(.  ومستوى 
أوجه  عدد  ومتوسط  األبعاد،  متعدد  فقر  في  يعيشون 
هذا  وُيحسب  فقير.  شخص  كل  يعيشها  التي  الحرمان 
الدليل كمتوسط مرجح لعشرة مؤشرات حرمان، تشمل 
والتغذية،  بالمدرسة،  وااللتحاق  العلمي  التحصيل 
من  عدد  إلى  والوصول  واألصول،  األطفال،  ووفيات 

الخدمات األساسية.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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مــا ال تفصح عنه األرقام – نوعية 
البشرية  التنمية 

ُتقاس  ال  البشرية  التنمية  مسار  في  اإلنجازات 
أو  المتوقع  العمر  بحساب  أي  فحسب،  بالكمية 
أيضًا.  بالنوعية  بل  مثاًل،  الدراسة  سنوات  عدد 
أو  العيش  طيب  مع  العمر  سنوات  ترافقت  فهل 
شابها الكدر بفعل المرض؟ هل أمضى األطفال في 
اكتسبوا  أم  فحسب،  السنوات  من  عددًا  المدرسة 
هل  للمستقبل؟  ستهّيئهم  التي  والمعارف  المهارات 
يجد العاملون في عملهم مصدر تقدم وارتقاء، أم 
األمن  مقّومات  ال يستوفي  يكّد معظمهم في عمل 
على  التأثير  قدرة  الناس  يملك  هل  والسالمة؟ 
منظور  من  المشاركة؟  من  ُيستبعدون  أو  حياتهم، 
يضمن  ال  ما  في  حقيقي  تقدم  ال  البشرية،  التنمية 

التنمية. أبعاد  جميع  في  الجودة 

نوعية الصحة
سجل العمر المتوقع ارتفاعًا كبيرًا في معظم البلدان 
المقاييس  أن  إال  الماضية.  الثالثة  العقود  خالل 
ال تفصح عّما تحمله هذه السنوات من الصحة وطيب 
الصحة  نوعية  لقياس  بديلة  أدوات  وتتوّفر  العيش. 
يمكن تقسيمها إلى مؤشرات على مستوى المدخالت 
الفوارق  المدخالت حساب  والنواتج. ومن مؤشرات 
في  سرير  أو  طبيب  إلى  الوصول  إمكانية  في 
 24.7 هناك  الوسطى  وآسيا  أوروبا  ففي  مستشفى. 
أطباء   7.8 مقابل  السكان،  من   10,000 لكل  طبيبًا 
الصحراء  جنوب  في  طبيب  و1.9  آسيا،  جنوب  في 
عدد  ومتوسط   .)1 التتبع  )لوحة  الكبرى  األفريقية 
من   10,000 لكل  سريرًا   58 المستشفيات  أسّرة 
المرتفعة،  البشرية  التنمية  ذات  البلدان  في  السكان 
البشرية  التنمية  ذات  البلدان  في  أسّرة   9 مقابل 
التنمية  ذات  البلدان  في  سريرًا  و13  المتوسطة، 

المنخفضة. البشرية 

الشكل 11

العمر المتوقع بصحة جيدة والعمر المتوقع اإلجمالي، لمجموعات التنمية البشرية، 2017

�نمية بش��ة منخفضة
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1.439 م
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33

2.379 مليار 

926 مليون

60
.0

67.7
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.8

%

10.9%

13.0%

العمر المتوقع بصحة جيدة

53.3 سنة

9.6

9.1

8.
3

69.9

12.5%

7.5 سنوات

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

من منظور التنمية البشــرية، 
ال تقــدم حقيقي في ما ال 
يضمــن الجودة في جميع 
أبعاد التنمية
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فهي  الصحة،  نوعية  لتقييم  األخرى  الطريقة  أّما 
العمر  مؤشر  مثل  النواتج،  بمؤشرات  االستعانة 
جودة  مدى  يبّين  الذي  جيدة،  بصحة  المتوقع 
الفرد،  يعيشها  أن  ُيتوّقع  التي  السنوات  في  الصحة 
والتدهور الصحي المتوقع، وهو الفارق النسبي بين 
العمر المتوقع والعمر المتوقع بصحة جيدة وُيحسب 

الوالدة. عند  المتوقع  للعمر  المئوية  بالنسبة 

بنسبة  أقل  هو  جيدة  بصحة  المتوقع  والعمر 
لجميع  اإلجمالي  المتوقع  العمر  من  المائة  في   12.0
ذلك  ويعني  البشرية.  التنمية  ومجموعات  المناطق 
في  يقضون  العالم  أنحاء  مختلف  في  الناس  أن 
المتوسط 88.0 في المائة من حياتهم بصحة جيدة، 
ويواجهون مشاكل صحية في آخر سنوات حياتهم. 
التنمية  ومجموعات  البلدان  بين  واسعة  والفوارق 
 69.9 جيدة  بصحة  المتوقع  العمر  يبلغ  إذ  البشرية، 
المرتفعة  البشرية  التنمية  ذات  البلدان  في  سنة 
البشرية  التنمية  ذات  البلدان  في  سنة  و53.3  جدًا، 

.)11 )الشكل  المنخفضة 

نوعية التعليم
ففي  مدهشًا.  تقدمًا  للتعليم  الكمي  المقياس  يظهر 
للبالغين  الدراسة  سنوات  متوسط  كان   ،1990 عام 
 ،2017 عام  وبحلول  سنوات؛   5.8 العالم  سكان  من 
واليوم،   .)12 )الشكل   8.4 المتوسط  هذا  أصبح 
في  يبقوا  أن  الدراسة  سن  في  لألطفال  ع  ُيتوقَّ
المدرسة لمدة أطول بمعدل 3.4 سنوات من األطفال 

.1990 عام  في  الدراسة  سن  في  كانوا  الذين 
غير أن بلداناً عديدة ال تزال بحاجة إلى االستفادة 
فعدد  اإلمكانات.  لتحسين  المدرسة  في  الوقت  من 
في  االبتدائية  المرحلة  في  معلم  لكل  التالميذ 
يتجاوز  المنخفضة  البشرية  التنمية  ذات  البلدان 
بثالثة أضعاف ما هو عليه في البلدان ذات التنمية 
أن عدد  كما   ،)14 مقابل   41( المرتفعة جدًا  البشرية 
التالميذ لكل معلم في البلدان ذات التنمية البشرية 

الشكل 12

تقّدم باهر في العدد المتوقع لسنوات الدراسة ومتوسط سنوات الدراسة، 2017-1990

5

10

15

1990199520002005

العدد
المتوقع

لسنوات الد�اسة

متوسط
سنوات
الد�اسة

2015 20102017

(السنوات)

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الشكل 13

عدد التالميذ لكل معلم في التعليم االبتدائي، 
لمجموعات التنمية البشرية، 2017-2012

�نمية
بش��ة

مرتفعة جدًا

�نمية
بش��ة

منخفضة

�نمية
بش��ة

متوسطة

�نمية
بش��ة

مرتفعة

14

18

29

41

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

العمــر المتوقع بصحة 
جيدة هو أقل بنســبة 12 

فــي المائة من العمر 
المتوقع
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المتوسطة يتجاوز بنحو 11 تلميذًا ما هو عليه في 
)الشكل 13(. المرتفعة  البشرية  التنمية  البلدان ذات 
عليه  يحصل  بما  كذلك  التعليم  نوعية  وتتأثر 
المعلمون من تدريب. وقد حصل معظم المعلمين في 
التدريب.  أشكال  من  شكل  على  االبتدائية  المرحلة 
المنخفضة  البشرية  التنمية  ذات  البلدان  وفي 
من  المائة  في   76 حوالي  يحصل  والمتوسطة، 
الفوارق  أّن  غير  المهنة،  في  تدريب  على  المعلمين 
التدريب  على  يحصل  ال  بلدان،  أربعة  ففي  كبيرة. 
مدغشقر  المعلمين:  من  المائة  في   30 من  أكثر 
المائة(،  في   21( وقيرغيزستان  )15 في المائة(، 
وفانواتو  المائة(،  في   27( وبرينسيبي  تومي  وسان 
بتوفر  أيضًا  التعليم  نوعية  وتتأثر  المائة(.  في   28(
المدارس  تحديث  أن  غير  االتصاالت.  تكنولوجيات 
يتطلب استثمارات كبيرة، ويطرح صعوبات جمة في 

النامية. المناطق  معظم 

تدهور البيئة يعّرض مكاسب التنمية 
البشرية للخطر

وما  الجوي،  والغالف  البيئة  تدهور  فصل  يمكن  ال 
عن  البيولوجي،  التنوع  في  انحسار  من  يرافقه 
شواغل إنمائية أخرى، من تضاؤل إمدادات األغذية 
في  الخسائر  إلى  الرزق،  مصادر  وخسارة  والمياه، 
األرواح من جراء الظواهر المناخية الشديدة. وهذه 

التنمية  على  جسيمة  مخاطر  مصدر  هي  المعضلة 
والمستقبل. الحاضر  ألجيال  البشرية 

المعتادة.  هج  النُّ تغيير  المعضلة  هذه  وتستوجب 
التنمية  في  مستواها  اختالف  على  البلدان،  فجميع 
ومساهمة  البيئة  تدهور  لخطر  معّرضة  البشرية، 
ذات  والبلدان   .)4 التتبع  )لوحة  مختلفة  بطرق  فيه 
التنمية البشرية المرتفعة جدًا هي المساِهمة الكبرى 
في تغّير المناخ، إذ يبلغ متوسط مساهمة الفرد في 
أطنان،   10.7 فيها  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
التنمية  ذات  البلدان  في  األطنان  من   0.3 مقابل 
هذه  وتحجب  )الشكل 14(.  المنخفضة  البشرية 
أعلى  قطر  سّجلت  فقد  كبيرًا.  تباينًا  المتوسطات 
للشخص  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  كمية 
حين  في  طنًا،   45 تجاوزت   ،2014 عام  في  الواحد 
وهي  أوروغواي،  في  طنين  الكمية  هذه  تتجاوز  لم 
أيضًا من البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. 
وتسجل البلدان ذات المستويات األدنى من التنمية 
النامية،  الصغيرة  الجزرية  الدول  البشرية، وال سيما 
أقل كمية من االنبعاثات، ولكنها غالبًا ما تكون األكثر 

المناخ.  تغّير  من  تضررًا 
تغّير  على  تأثير  من  لها  لما  الغابات،  إزالة  وتؤدي 
تدهور  إلى  البيولوجي،  التنوع  وفقدان  المناخ 
وترّدي  العذبة  المياه  كمية  وتضاؤل  األراضي 
وتيرة  تباطأت  األخيرة،  األعوام  وفي  نوعيتها. 
خسر  قد  األرض  كوكب  أن  غير  الغابات،  فقدان 
المائة من غاباته بين عامي 1990 و2015.  3.2 في 

الشكل 14

مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
لمجموعات التنمية البشرية، 2014 )باألطنان(

�نمية بش��ة مرتفعة جدًا

�نمية بش��ة مرتفعة

�نمية بش��ة متوسطة

�نمية بش��ة منخفضة

االنبعا�ات العالمية
لثاني أكسيد الكربون 
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0.3

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الشكل 15

التغّير في مساحة الغابات، لمجموعات التنمية البشرية، 
2015-1990

1.1

–14.5

–1.7

–9.7

�نمية بش��ة منخفضة

�نمية بش��ة متوسطة

�نمية بش��ة مرتفعة
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التغّير في مساحة
الغابات (بالنسبة المئوية)

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

تدهور البيئة والغالف 
الجوي، وما يرافقه 
من انحســار في التنوع 
البيولوجي، مصدر مخاطر 
جسيمة على التنمية 
البشرية ألجيال الحاضر 
والمستقبل
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المنخفضة،  البشرية  التنمية  ذات  البلدان  وخسرت 
العالمي،  البيولوجي  للتنوع  خّزاٌن  منها  والعديد 

.)15 )الشكل  غاباتها  من  المائة  14.5 في 
في   7.2 المسحوبة  العذبة  المياه  كمية  وتبلغ   
الفوارق  لكن  للمياه،  العالمية  اإلمدادات  من  المائة 
كبيرة بين البلدان والمناطق. ففي جنوب آسيا، تبلغ 
الكمية المسحوبة سنويًا 23.8 في المائة من مجموع 
بطرق  المياه  ويتسبب سحب  المتجددة.  اإلمدادات 
غير مستدامة وسوء معالجة النفايات بتلويث مياه 
وعدم  والتشغيل  الصحة  تداعياته  فتطال  الشرب، 

الجنسين. بين  المساواة 

خالصة

البشرية  التنمية  لمحة عن حالة  التحديث  قدم هذا 
ومّما  ومؤشراتها.  أدلتها  اتجاهات  وعن  اليوم 

التحليل: من  ُيستخلص 
تعليمًا، 	  وأرقى  عمرًا،  أطول  اليوم  الناس  معظم 

وأكثر قدرة على الحصول على السلع والخدمات 
ذات  البلدان  في  وحتى  مضى.  وقت  أي  من 
كبيرًا.  التحسن  كان  المنخفضة،  البشرية  التنمية 
غير أن التنمية البشرية تشوبها نواقص من حيث 
اإلنسان أطول عمرًا ال يعني  النوعية. فأن يكون 
أنه سينعم بطيب العيش في السنوات اإلضافية. 
يعني  ال  أطول  لفترة  المدرسة  التلميذ في  وبقاء 
ما  مع  متناسبة  ومهارات  قدرات  سيكتسب  أنه 
التركيز  من  بد  ال  ولذلك،  سنوات.  من  يقضيه 
 على النوعية في رصد التقدم على مسار التنمية

في المستقبل.
واألزمات 	  مضمونًا،  وال  خطيًا  ليس  التقدم 

وبلدان  المحققة.  المكاسب  تهدد  والتحديات 
النزاعات تشهد انخفاضًا في دليل التنمية البشرية 
األهمية  ومن  مقبلة.  أجيال  خسائره  ستتكبد 
دوامة  لكسر  البشري  األمن  في  االستثمار  بمكان 
التقدم  له، بهدف حماية  التعرض  النزاع ومخاطر 

المخاطر. أنواع  شتى  من 
عدم 	  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل  يفصح 

المساواة، وكذلك التقييمات المفصلة، عّما هو أبعد 
من متوسط اإلنجازات، ليكشف عن أوجه عديدة 
للالمساواة في جميع أبعاد التنمية البشرية. وهذه 
الالمساواة هي عائق كبير أمام التقدم المّطرد على 

التنمية  دليل  تعديل  البشرية. وعند  التنمية  مسار 
قيمته  تنخفض  المساواة،  عدم  بعامل  البشرية 

المائة. العالمية بنسبة 20 في 
تحقيق 	  في  والرجال  النساء  بين  الفوارق 

على  التقدم  أمام  كبير  عائق  الكاملة  إمكاناتهم 
مسار التنمية البشرية، إذ تحول دون تقدم نصف 
للمرأة  البشرية  التنمية  دليل  العالم. وقيمة  سكان 
أقل مّما هي عليه للرجل في جميع المناطق، كما 
جميع  في  عقبات  تمكينها  في  تواجه  المرأة  أّن 

حياتها. مراحل 
ال يمكن حماية التقدم على مسار التنمية البشرية 	 

المناخ،  وتغّير  البيئة  لتدهور  التصدي  دون  من 
التنمية  دليل  قيمة  في  التقدم  مع  تفاقما  اللذين 
التنمية  ولتصبح  األخيرة.  اآلونة  في  البشرية 
عن  التخّلي  العالم  على  حقًا،  مستدامة  البشرية 
الُنهج المعتادة لصالح أنماط مستدامة في اإلنتاج 

واالستهالك. 

*  *  *

متساوون.  القيمة  في  والناس  قيمة،  إنسان  لكل 
التنمية  مفهوم  جوهر  هو  هذا،  التعميم  ومبدأ 
لعام  المستدامة  التنمية  اعتماد خطة  فمع  البشرية. 
بعدم  والوعود  المستدامة  التنمية  وأهداف   2030
األهمية  من  التعميم  منظور  يكتسب  أحد،  إهمال 
إلى  السابق، ال سيما في عالم ينحو  ما لم يكن في 
وعدم  االستقرار  وعدم  المساواة  عدم  من  مزيد 

االستدامة.

مالحظات 
أضيفت جزر مارشال في هذا اإلصدار. 1
 لحساب دليل التنمية البشرية، اعتبر الحد األقصى لنصيب الفرد  2

من الدخل 75,000 دوالر.
3 .http://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html
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 لكل إنسان قيمة،
والناس في القيمة 

متساوون. ومبدأ التعميم 
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دليل القارئ
عن  عامة  صورة  الملحق  في  العشرون  اإلحصائية  الجداول  تعطي 
مجموعة  األولى  الخمسة  الجداول  وتتناول  البشرية.  التنمية  أبعاد 
تقديرات  حصيلة  وهي  ومكّوناتها،  البشرية  للتنمية  المركبة  األدلة 
ثمرة  هو  السادس  والجدول  البشرية.  التنمية  تقرير  مكتب  أجراها 
البشرية وسيتوفر  والتنمية  للفقر   أكسفورد  مبادرة  مع  عمل مشترك 
مؤشرات  من  أوسع  مجموعة  المتبقية  الجداول  وتتضمن  الحقًا. 
البلدان في مجموعات  تتوّزع  التتبع،  لوحات  البشرية. و في  التنمية 

مختلفة. بألوان  ُتميز  مؤشر،  كل  ضمن  األداء  حسب 
حتى  المتاحة  البيانات  إلى  الجداول  تركيب  في  المكتب  واستند 
المالحظات.  في  ذلك  خالف  إلى  يشر  لم  ما   ،2018 15 تموز/يوليو 
الفنية  والمالحظات  والمؤشرات  األدلة  جميع  على  االطالع  ويمكن 
المعلومات اإلضافية،  المركبة، ومصادر  المتعلقة بطرق حساب األدلة 

 .http://hdr.undp.org/en/data العنوان:  على 
قيمة  حسب  بالترتيب  الجداول  في  والمناطق  البلدان  وترد 
البيانات  دقة  تحليل  من  ويتبّين   .2017 لعام  البشرية  التنمية  دليل 
وموثوقيتها أن دليل التنمية البشرية يصبح غير ذي مدلول إحصائي 
عند المنزلة العشرية الرابعة. لذلك، أُعطي الترتيب نفسه للبلدان التي 
تساوت في قيمة دليل التنمية البشرية حتى المنزلة العشرية الثالثة. 

المصادر والتعاريف

الوكاالت  عن  الصادرة  البيانات  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  يعتمد 
والخبرات  الموارد  وتملك  بالصالحية  تتمتع  التي  المختصة،  الدولية 
البيانات الوطنية حول المؤشرات المحددة، ما لم يشر  الالزمة لجمع 

ذلك.  إلى خالف 
وترد في آخر كل جدول تعاريف المؤشرات والمصادر التي اسُتمّدت 
منها جميع البيانات األصلية المدرجة في الجدول. وترد تفاصيل هذه 

المصادر كاملة في قائمة المراجع اإلحصائية.

تحديث المنهجية

يتضمن التحديث اإلحصائي لعام 2018 مجموعة األدلة المركبة كاملة 
وهي دليل التنمية البشرية، ودليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم 
المساواة، ودليل التنمية حسب الجنس، ودليل الفوارق بين الجنسين، 
ودليل الفقر المتعدد األبعاد. وقد استخدمت منهجية تقرير عام 2016 
لحساب أول أربعة أدلة. ويمكن االطالع على التفاصيل في المالحظات 
http://hdr.undp.org/sites/ الفنية من 1 إلى 4 المتاحة على الموقع
المنهجّية  وتغّيرت   .default/files/hdr2018_technical_notes.pdf
اشترك  مراجعة  بعد  األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل  لحساب  المستخدمة 
فيها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية 
البشرية. ويمكن االطالع على التفاصيل في المالحظة الفنية 5 المتاحة 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_ الموقع  على 

 .technical_notes.pdf

تتبع  لوحات  خمس   2018 لعام  اإلحصائي  التحديث  ويتضمن 
الجنسين  بين  والفوارق  البشرية،  التنمية  نوعية  عن  وهي  باأللوان، 
البيئية،  واالستدامة  المرأة،  وتمكين  الحياة،  مراحل  مختلف  في 
تفاصيل  على  االطالع  ويمكن  واالقتصادية.  االجتماعية  واالستدامة 
المنهجية المستخدمة في وضع لوحات التتبع في المالحظة الفنية 6 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/ الموقع  على  المتاحة 

.hdr2018_technical_notes.pdf

المقارنة بين فترات زمنية ومع أعداد أخرى من التقرير

بياناتها  سلسلة  تحسين  على  والدولية  الوطنية  الوكاالت  تعمل 
التقرير،  هذا  في  الواردة  البيانات  تكون  لن  لذلك،  ونتيجة  باستمرار. 
قابلة  له،  وفقًا  البلدان  وترتيب  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  وضمنها 
وتبّين  السابقة.  األعوام  تقارير  في  وردت  التي  باألرقام  للمقارنة 
التنمية  دليل  اتجاهات   2 اإلحصائي  الجدول  في  المتسقة  البيانات 
البشرية ألغراض المقارنة بين األعوام والبلدان. ويمكن االطالع أيضًا 
التي   ،http://hdr.undp.org/en/data اإللكترونية  الصفحة  على 

تحتوي على بيانات متسقة ومستخلصة.

الفوارق بين التقديرات الوطنية والدولية

تالحظ أحيانًا بعض الفوارق بين البيانات الوطنية والبيانات الدولية 
االلتزام  على  تحرص  الدولية  فالوكاالت  عديدة.  عوامل  إلى  مرّدها 
البلدان،  بين  للمقارنة  قابلة  الوطنية  البيانات  لجعل  بمنهجية موحدة 
ال تتاح  وقد  التقديرات.  تستخدم  البيانات  توفر  عدم  حال  وفي 
للوكاالت الدولية آخر البيانات الوطنية. وعندما يالحظ مكتب تقرير 
التنمية البشرية هذه الفوارق، يراجع بشأنها الهيئات الوطنية والدولية 

البيانات. جمع  عن  المسؤولة 

مجموعات البلدان والمجاميع اإلحصائية

البلدان.  مجموعات  إلى  عائدة  إحصائية  مجاميع  الجداول  تتضمن 
وال يدرج المجموع العائد إلى مجموعة بلدان إال في حال توفرت بيانات 
عن نصف بلدان المجموعة على األقل، على أن تمّثل هذه البيانات ثلثي عدد 
سكان المجموعة. وتعود المجاميع إلى البلدان التي تتوفر عنها البيانات.  

التصنيف حسب التنمية البشرية

أربع  في  البشرية  التنمية  دليل  مؤشرات  قيمة  حسب  البلدان  توّزع 
مجموعات هي: مجموعة التنمية البشرية المنخفضة حيث تكون قيمة 
حيث  المتوسطة  البشرية  التنمية  ومجموعة  0.550؛  من  أقل  الدليل 
البشرية  التنمية  بين 0.550 و0.699؛ ومجموعة  الدليل  قيمة  تتراوح 
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ومجموعة  و0.799؛  بين 0.700  الدليل  قيمة  تتراوح  المرتفعة، حيث 
التنمية البشرية المرتفعة جدًا حيث تكون قيمة الدليل 0.800 أو أكثر.

مجموعات البلدان 

المتحدة  األمم  برنامج  تصنيف  حسب  مجموعات  في  البلدان  توّزع 
اإلنمائي للمناطق. وتصّنف أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة 

.)www.unohrlls.org( المتحدة  األمم  تعريف  حسب  النامية 

البلدان النامية 

مجاميع البلدان النامية تشمل جميع البلدان المدرجة ضمن مجموعات.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

التعاون  منظمة  في  األعضاء  البلدان  مجاميع  الجداول  تتضمن 
وثالثة  متقدمًا  بلدًا   32 منها  بلدًا،   35 وعددها  والتنمية،  االقتصادي 
البلدان  المجاميع  وتغطي  والمكسيك(.  وشيلي،  )تركيا،  نامية  بلدان 

البيانات. عنها  تتوفر  التي 

مالحظات عن البلدان

البيانات عن الصين ال تشمل هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة( 
وماكاو الصين )منطقة إدارية خاصة( ومقاطعة تايوان الصينية. 

منذ 2 أيار/مايو 2016، ُتستخدم تشيكيا اسمًا مختصرًا للجمهورية 
التشيكية.

تسمية  إسواتيني  مملكة  ُتستخدم   ،2018 حزيران/يونيو   1 ومنذ 
بسوازيالند.  سابقًا  يعرف  كان  الذي  للبلد 

الرموز 

الشرطة بين العامين كما في 2011-2017 تعني أن البيانات تعود إلى 
المائلة  المحددة؛ والشرطة  الفترة  بيانات خالل  آخر سنة تتوفر عنها 
المبّينة.  السنوات  متوسط  تعني   2017/2012 في  كما  العامين  بين 
ومعدالت النمو هي المتوسطات السنوية لمعدالت النمو بين أول سنة 

الفترة المحّددة. وآخر سنة من 
ترد في الجداول الرموز التالية: 

البيانات غير متوفرة  ..
0 أو 0.0  القيمة منخفضة جدًا أو ال تستحق الذكر

ال ينطبق  _

كلمة شكر للمصادر اإلحصائية

وفي  المركبة  لعام 2018  اإلحصائي  التحديث  أدلة  في حساب  اسُتند 
المتخصصة  الخبرات  من  متنّوعة  مجموعة  إلى  اإلحصائية  مصادره 
مكتب  ويخّص  الدولي.  المستوى  على  البيانات  إنتاج  في  العريقة 
واالتحاد  الدولي،  البرلماني  االتحاد  بالشكر  البشرية  التنمية  تقرير 

في  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  وإدارة  لالتصاالت،  الدولي 
لكسمبرغ، وشركة  في  الدخل  ودراسة  الدولي،  والبنك  المتحدة،  األمم 
البيانات  وقاعدة  وغالوب،  الدولي،  النقد  وصندوق   ،ICF Macro
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االجتماعية-االقتصادية 
واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة 
للتجارة  المتحدة  األمم  ومؤتمر  آسيا،  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
والتنمية، ومركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث، ومركز رصد التشرد 
الداخلي، والمركز السوري لبحوث السياسات، ومعهد أبحاث السياسات 
الجنائية، ومعهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
األمم  ومفوضية  اإلنسان،  لحقوق  المتحدة  األمم  ومفوضية  الثقافة، 
األوروبية،  للجماعات  اإلحصائي  والمكتب  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 
ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة األغذية 
والزراعة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية في األمم المتحدة، ومنظمة الصحة 
بين  للمساواة  المتحدة  األمم  وهيئة  الدولية،  العمل  ومنظمة  العالمية، 
الجنسين وتمكين المرأة. وننّوه بقاعدة البيانات الدولية الخاصة بالتعليم 
التي يشرف عليها روبيرت بارو )Robert Barro( من جامعة هارفرد، 
وجونغ وا لي )Jong-Wha Lee( من جامعة كوريا، إذ هي من المصادر 
القّيمة التي اسُتند إليها في حساب أدلة التحديث اإلحصائي لعام 2018.

الجداول اإلحصائية

الخمسة  المركبة  البشرية  التنمية  أدلة  األولى  الستة  الجداول  تتناول 
وعناصرها. ومنذ عام 2010، تحسب في تقرير التنمية البشرية أربعة 
معداًل  البشرية  التنمية  ودليل  البشرية،  التنمية  دليل  هي  مركبة  أدلة 
بعامل عدم المساواة، ودليل الفوارق بين الجنسين، ودليل الفقر المتعدد 
التنمية  النامية. واسُتحدث في تقرير عام 2014 دليل  للبلدان  األبعاد 
حسب الجنس الذي يقارن قيمة الدليل محسوبًة للنساء وللرجال على 
حدة. وسيضاف الحقًا، جدول ُيحسب فيه دليل الفقر المتعدد األبعاد 
باستخدام منهجية منقحة هي ثمرة عمل مشترك بين مبادرة أكسفورد 

للفقر والتنمية البشرية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
تعطي  المؤشرات  من  واسعة  مجموعة  األخرى  الجداول  وتتضمن 

بلد. البشرية في كل  التنمية  صورة أشمل عن 
الجداول من مؤشرات أهداف  الواردة في  المؤشرات  وعندما تكون 
التنمية المستدامة، أو مؤشرات يمكن استخدامها في قياس التقدم نحو 
تحقيق أهداف معّينة، ترد في أعلى الجداول األهداف والمقاصد المعنية.
الجدول 1، دليل التنمية البشرية وعناصره، يورد البلدان بالترتيب 
حسب قيمة دليل التنمية البشرية لعام 2017، وقيمة عناصره الثالثة: 
طول العمر، والتعليم )مؤشران(، ونصيب الفرد من الدخل. ويتضمن 
التنمية  دليل  قيمة  حسب  البلدان  ترتيب  في  التغّير  أيضًا  الجدول 
البشرية ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، والترتيب حسب 
آخر  إلى  باالستناد  األرقام  ُحسبت  وقد   ،2016 لعام  الدليل  قيمة 

 .2018 عام  المتاحة حتى  المنقحة  البيانات 
الجدول 2، اتجاهات دليل التنمية البشرية، 1990-2017، يتضمن 
عام  في  الدليل  قيمة  بمقارنة  يسمح  زمني  تسلسل  في  الدليل  قيمة 
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2017 بقيمته في األعوام السابقة. وقد ُحسبت أرقام الجدول باالستناد 
إلى آخر البيانات المنقحة المتاحة حتى عام 2018، باستخدام المنهجية 
نفسها التي ُحسب على أساسها دليل عام 2017. ويبّين الجدول التغّير 
الخمس  السنوات  مدى  على  الدليل  قيمة  حسب  البلدان  ترتيب  في 
هي  زمنية  فترات  أربع  في  نموه  لمعدل  السنوي  والمتوسط  األخيرة 

و2017-1990. و2017-2010،  و2010-2000،   ،2000-1990
المساواة،  عدم  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل   ،3 الجدول 
معداًل  البشرية  التنمية  دليل  هما  المساواة،  لعدم  مقياسين  يتضمن 
بعامل عدم المساواة والخسارة في قيمة الدليل األصلي نتيجة لعدم 
المساواة. وال يقتصر دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة 
العمر  طول  في  بلد  كل  في  المحققة  اإلنجازات  متوسط  قياس  على 
والتعليم والدخل، بل يبّين كيفّية توّزع هذه اإلنجازات على السكان. 
ودليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة هو المستوى الفعلي 
للتنمية البشرية بعد حساب عدم المساواة. والفارق بين الدليل األصلي 
المستوى  في  »الخسارة«  هو  المساواة  عدم  بعامل  المعدل  والدليل 
المحتمل لدليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة في توّزع قيمة 
الدليل داخل البلد. ويتضّمن الجدول أيضًا معامل عدم المساواة وهو 
ويبّين  الثالثة.  األبعاد  في  المساواة  عدم  مرجح ألوجه  غير  متوسط 
الجدول الفارق في الترتيب لكل بلد بين دليل التنمية البشرية ودليل 
التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة. والقيمة السلبّية تعني أن 
ترتيب البلد يتراجع بعد حساب عدم المساواة. ويتضمن الجدول أيضاً 
ثالثة مقاييس معيارية لعدم المساواة في الدخل، هي نسبة الشريحة 
الخمسية األغنى إلى الشريحة الخمسية األفقر؛ ونسبة بالما وهي حصة 
أغنى 10 في المائة من الدخل مقسومة على حصة أفقر 40 في المائة 

منه؛ ومعامل جيني.
الجدول 4، دليل التنمية حسب الجنس، يتضمن قيمة دليل التنمية 
البشرية محسوبة لكل من النساء والرجال على حدة. وتشكل النسبة 
 1 النسبة  قاربت  ما  وكل  الجنس.  التنمية حسب  دليل  القيمتين  بين 
أيضًا  الجدول  ويتضمن  والرجال.  النساء  بين  الفارق  تقّلص  )واحد( 
عناصر دليل التنمية البشرية لطول العمر والتعليم )مؤشران( ونصيب 
البلدان  مجموعات  وترتيب  الجنس،  حسب  مفّصلة  الدخل  من  الفرد 

الخمس حسب االنحراف المطلق للدليل عن التكافؤ بين الجنسين.
مقياسًا  يتضمن  الجنسين،  بين  الفوارق  دليل   ،5 الجدول 
والتمكين  اإلنجابية  الصحة  أبعاد  في  الجنسين  بين  للفوارق  مركبًا 
والمشاركة في سوق العمل. وتقاس الصحة اإلنجابية بمؤشرين هما 
التمكين  ويقاس  للمراهقات؛  الوالدات  ومعدل  األمهات  وفيات  نسبة 
الحاصلين  ونسبة  النيابية،  المجالس  في  المقاعد  من  النساء  بحصة 
وتقاس  وإناث؛  ذكور  من  األقل  على  الثانوي  التعليم  من  جزء  على 
المشاركة في سوق العمل بمشاركة كل من الذكور واإلناث في القوى 
العاملة. وتعني القيمة المنخفضة لدليل الفوارق بين الجنسين تقلّص 

صحيح. والعكس  الجنسين،  بين  الفوارق 
الحرمان  أوجه  يلّخص  األبعاد،  المتعدد  الفقر  دليل   ،6 الجدول 
الصحة  في  النامية  البلدان  في  األشخاص  منها  يعاني  التي  المختلفة 
والتعليم ومستوى المعيشة. ويظهر الدليل حدوث الفقر المتعدد األبعاد 
متعدد  فقر  في  يعيشون  الذين  السكان  )بعدد  بالدخل  المرتبط  غير 
الفقراء(.  يعيشه  الذي  الحرمان  حاصل  )بمتوسط  وشدته  األبعاد(، 

وباالستناد إلى حدود ضمن حاصل الحرمان، ُيصنف السكان في حاالت 
المدقع.  والفقر  األبعاد،  المتعدد  والفقر  األبعاد،  المتعدد  للفقر  التعرض 
المتعدد  الفقر  في  الحرمان  أبعاد  من  بعد  كل  حصة  الجدول  ويورد 
األبعاد. ويتضمن الجدول مقياسًا لفقر الدخل، أي نسبة السكان الذين 
أقل من 1.90  الوطني والذين يعيشون على  الفقر  يعيشون دون خط 
دوالر في اليوم بمعادل القوة الشرائية. وتستخدم في حساب دليل الفقر 
المتعدد األبعاد المنهجية المنقحة التي استحدثت بالشراكة مع مبادرة 
في  التفاصيل  على  االطالع  ويمكن  البشرية.  والتنمية  للفقر  أكسفورد 
http://hdr.undp.org/sites/ الموقع المتاحة على  الفنية 5  المالحظة 
 default/files/hdr2018_technical_notes.pdf، وعلى موقع المبادرة

.)https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/(
من  السكان  عن  مؤشرات  يتضمن  السكان،  اتجاهات   ،7 الجدول 
ومعدالت  اإلعالة،  ونسب  الوسيط،  والعمر  السكان،  مجموع  حيث 
عاتق  على  الملقاة  األعباء  حجم  تقييم  في  تساعد  الكلية،  الخصوبة 

معّين. بلد  في  العاملة  القوى 
الرضع  صحة  عن  مؤشرات  يتضمن  الصحية،  الحالة   ،8 الجدول 
)نسبة الرضع الذين تغذوا حصريًا من الرضاعة الطبيعية في الساعات 
األربع والعشرين السابقة للمسح، ونسبة الرضع الذين لم يحّصنوا ضد 
الخناق والشهاق والكزاز وضد الحصبة، ومعدل وفيات الرضع(، وصحة 
التقّزم،  من  يعانون  الذين  الخامسة  دون سن  األطفال  )نسبة  األطفال 
)معدل  البالغين  وصحة  الخامسة(،  سن  دون  األطفال  وفيات  ومعدل 
وفيات البالغين حسب الجنس، واإلصابة بالمالريا وداء السل، وانتشار 
عند  جيدة  بصحة  المتوقع  والعمر  البشرية(،  المناعة  نقص  فيروس 
الوالدة، وحصة اإلنفاق الجاري على الصحة من الناتج المحلي اإلجمالي. 
الجدول 9، اإلنجازات في التعليم، يتضمن مؤشرات مرجعية لرصد 
باالستناد  العلمي،  التحصيل  عن  مؤشرات  الجدول  ويشمل  التعليم. 
إلى معدالت إلمام البالغين والشباب بالقراءة والكتابة، ونسبة البالغين 
األقل.  على  الثانوي  التعليم  من  جزء  على  الحاصلين  السكان  من 
وتستكمل النسب اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم في كل مستوى تعليمي 
بمعدالت التسرب من التعليم االبتدائي، ومعدل مواصلة التعليم حتى 
الجدول حصة  ويتضمن  األدنى.  العام  الثانوي  التعليم  من  آخر صف 

اإلنفاق العام على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي.
الجدول 10، الدخل القومي وتركيبة الموارد، يتضمن مجموعة من 
مؤشرات االقتصاد الكلي منها الناتج المحلي اإلجمالي، وتكوين رأس 
المال الثابت اإلجمالي، والضرائب على الدخل واألرباح وعوائد رأس 
المال بالنسبة المئوية من مجموع اإليرادات الضريبية. وتكوين رأس 
المستثمر  الوطني  للدخل  تقريبي  مؤشر  هو  اإلجمالي  الثابت  المال 
وغير المستهلك. ويتراجع هذا المؤشر عندما يكون االقتصاد في حالة 
من عدم اليقين أو الركود. ومؤشر اإلنفاق العام هو النفقات الحكومية 
على االستهالك النهائي )الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط 
االئتمان  هما  ين،  الدَّ عن  مؤشرين  الجدول  ويتضّمن  السنوي(.  النمو 
ين، محسوبين  المحلي الممنوح من القطاع المالي ومجموع خدمة الدَّ
القومي  الدخل  أو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئوية  بالنسبة 

التضخم. اإلجمالي. ويقيس دليل أسعار االستهالك 
الجدول 11، العمل والتشغيل، يتضمن مؤشرات عن أربعة مجاالت 
البشرية، والضمان  التنمية  الذي يهدد  التشغيل، والبطالة، والعمل  هي 
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االجتماعي المرتبط بالتشغيل. ومؤشرات التشغيل هي نسبة العاملين 
من السكان، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، والتشغيل في قطاع 
الزراعة، والتشغيل في قطاع الخدمات. ومؤشرات البطالة هي مجموع 
البطالة، وبطالة الشباب، والشباب الذين هم خارج التعليم والتشغيل. 
ومؤشرا العمل الذي يهدد التنمية البشرية هما عمل األطفال والفقراء 
العاملون. ويقاس الضمان االجتماعي المرتبط بالتشغيل بمؤشر واحد 

هو نسبة السكان المؤهلين الذين يحصلون على معاشات التقاعد.
باألمان.  السكان  شعور  مدى  يتناول  البشري،  األمن   ،12 الجدول 
وهو يورد النسبة المئوية للوالدات المسجلة، وأعداد الالجئين حسب 
بلد المنشأ، وأعداد النازحين داخليًا. كما يتضّمن عدد السكان المشردين 
في  وترد  السجناء.  وعدد  األيتام،  وعدد  الطبيعية،  الكوارث  بسبب 
الجنس(،  )حسب  واالنتحار  القتل  جرائم  عن  مؤشرات  أيضًا  الجدول 
ويتضمن مؤشرًا عن تبرير ضرب الزوجة ومقياسًا لعمق العجز الغذائي.

الجدول 13، حركة األشخاص ورأس المال، يتضمن مؤشرات عن 
الدولية  التجارة  حجم  ُيقاس  الجدول  وفي  العولمة.  أوجه  مختلف 
وحركة  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  والواردات  الصادرات  بنسبة 
األموال باالستثمار األجنبي المباشر، ورأس المال الخاص، والمساعدة 
األشخاص  حركة  وتقاس  الوافدة.  والتحويالت  الرسمية،  اإلنمائية 
عدد  وصافي  الوافدين،  المهاجرين  وعدد  الصافي،  الهجرة  بمعدل 
المئوية من مجموع  )بالنسبة  الخارج  من  العالي  التعليم  في  الطالب 
الملتحقين بالتعليم العالي في البلد(، وعدد السّياح الدوليين الوافدين. 
يستخدمون  الذين  السكان  بنسبة  الدولية  االتصاالت  حجم  وُيقاس 
اإلنترنت، ونسبة النساء منهم، وعدد االشتراكات في الهاتف الجّوال 
بين عامي  االشتراكات  التغّير في هذه  السكان، ونسبة  لكل 100 من 

و2016.  2010
الجدول 14، مؤشرات تكميلية: الشعور بالرفاه، يتضمن مؤشرات 
تعّبر عن انطباع األفراد حيال أبعاد معّينة من التنمية البشرية كنوعية 
والسالمة  المعيشة،  ومستويات  الصحية،  الرعاية  ونوعية  التعليم، 
الجدول  بالحياة. ويتضّمن  العام  والرضا  االختيار،  الشخصية، وحرية 

والحكومة.  المجتمع  السكان حيال  انطباع  تقيس  أيضًا مؤشرات 
يتضمن  اإلنسان،  لحقوق  األساسية  المعاهدات   ،15 الجدول 
األساسية  المعاهدات  على  الدول  تصديق  تاريخ  عن  معلومات 
لحقوق اإلنسان. وتشمل االتفاقيات اإلحدى عشرة المختارة الحقوق 
والحريات األساسية المرتبطة بالقضاء على جميع أشكال التمييز على 
وحقوق  األطفال،  حقوق  وحماية  والعنف،  الجنس  أو  العرق  أساس 
أيضًا  تغطي  وهي  اإلعاقة.  ذوي  واألشخاص  المهاجرين  العمال 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

القسري.  االختفاء  من  والحماية  المهينة  أو 
من  مجموعة  تتضمن  البشرية،  التنمية  نوعية   ،1 التتبع  لوحة 
المؤشرات التي تقيس نوعية الصحة والتعليم والمعيشة. والمؤشرات 
على نوعية الصحة هي التدهور الصحي المتوقع، وعدد األطباء، وعدد 
أسّرة المستشفيات. والمؤشرات على نوعية التعليم هي نسبة التالميذ 
للمعلمين في التعليم االبتدائي، ونسبة المعلمين المدربين في التعليم 
االبتدائي، ونسبة المدارس الموصولة بشبكة اإلنترنت، ومجموع النقاط 
والقراءة  الرياضيات  في  الطلبة  لتقييم  الدولي  البرنامج  إطار  في 
والعلوم. والمؤشرات على نوعية المعيشة هي نسبة العاملين المعرضين 

للمخاطر، ونسبة سكان األرياف الذين يحصلون على الكهرباء، ونسبة 
السكان الذين يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب، ونسبة السكان 
الذين يستخدمون مرافق محسنة للصرف الصحي. والبلد الذي يقع في 
البلدان في  الثلث األعلى من توزيع قيمة المؤشرات أداؤه أفضل من 
الثلثين األدنى. والبلد الذي يقع في الثلث األعلى في جميع المؤشرات 
التتبع  لوحة  وتبّين  البشرية.  التنمية  من  عالية  بنوعية  يتمتع  بلد  هو 
أن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا ال تتمتع جميعها بأفضل 
البشرية  التنمية  ذات  البلدان  من  والعديد  البشرية  التنمية  من  نوعية 

المنخفضة تقع في الثلث األدنى في جميع مؤشرات النوعية. 
لوحة التتبع 2، الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة، 
تتضمن مجموعة من المؤشرات عن الفوارق بين الجنسين في الخيارات 
والبلوغ،  والشباب،  الطفولة  الحياة:  مراحل  مختلف  في  والفرص 
والسن المتقدمة. وترتبط المؤشرات بالصحة، والتعليم، وسوق العمل 
والحماية  الوقت،  وتوزيع  النيابية،  المجالس  في  والمقاعد  والتشغيل، 
الذكور.  إلى  اإلناث  بنسبة  محسوبة  المؤشرات  ومعظم  االجتماعية. 
ويستثنى مؤشر نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة من التصنيف في 
مجموعات ثالث، إذ توّزع البلدان ضمن هذا المؤشر في مجموعتين هما 
المجموعة الطبيعية التي تتراوح فيها النسبة بين 1.04 و1.07 )ضمنًا( 
ومجموعة البلدان التي تخرج النسبة فيها عن النطاق الطبيعي فتنحاز 
ألحد الجنسين )سائر البلدان(. وللفارق في نسبة الذكور إلى اإلناث عند 
أثر على مستويات اإلحالل، ويمكن أن يكون مؤشرًا الحتمال  الوالدة 
حدوث مشاكل اقتصادية واجتماعية في المستقبل ودلياًل على التفريق 
بين الجنسين. وتشّكل البلدان التي تبلغ فيها قيمة دليل الفوارق بين 
الجنسين حوالى 1 مجموعة أفضل اإلنجازات. واالنحراف عن المساواة 

هو واحد بصرف النظر عن الجنس الذي ُسّجلت لصالحه اإلنجازات. 
المؤشرات  من  مجموعة  تتضمن  المرأة،  تمكين   ،3 التتبع  لوحة 
اإلنجابية  الصحة  أبعاد هي  ثالثة  بين  المقارنة  تتيح  بالمرأة  الخاصة 
االجتماعي  والتمكين  والنساء،  الفتيات  ضد  والعنف  األسرة،  وتنظيم 
كل  في  األقل  على  واحد  مؤشر  البلدان  معظم  وفي  واالقتصادي. 
مجموعة من المجموعات الثالث، ما يشير إلى تفاوت في تمكين المرأة 

والبلدان. المؤشرات  بين 
لوحة التتبع 4، االستدامة البيئية، تتضمن مجموعة من المؤشرات 
االستدامة  مؤشرات  وتقيس  البيئية.  والمخاطر  باالستدامة  الخاصة 
البيئية المستويات والتغّيرات في استهالك الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد 
المخاطر  ومؤشرا  العذبة.  المياه  وسحب  الغابات،  ومساحة  الكربون، 
البيئية هما معدل الوفيات الناجمة عن تلّوث الهواء في المساكن والهواء 
المحيط وعن خدمات غير مأمونة في المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية، وقيمة دليل القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة، 

الذي يقيس خطر االنقراض اإلجمالي في مجموعات األنواع.
لوحة التتبع 5، االستدامة االجتماعية واالقتصادية، تتضمن مجموعة 
من المؤشرات االقتصادية هي االدخار الصافي المعدل، ومجموع خدمة 
وتنّوع  الماهرة،  العاملة  والقوى  اإلجمالي،  المال  رأس  وتكوين  ين،  الدَّ
الصادرات، واإلنفاق على البحث والتطوير. والمؤشرات االجتماعية هي 
نسبة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى اإلنفاق ألغراض عسكرية، والتغّير 
في مجموع الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة، 

والتغّير في عدم المساواة بين الجنسين وفي الدخل.
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حسب دليل التنمية البشرية
الترتيب حسب دليل 

التنمية البشرية

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل	القوة	الشرائية	

بدوالر	2011(

201720172017a2017a201720172016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.95382.317.912.668,01251النرويج1
0.94483.516.213.457,62582سويسرا2
b12.943,560183 0.93983.122.9أستراليا3
b12.5 c53,75484 0.93881.619.6آيرلندا4
0.93681.217.014.146,136134ألمانيا5
b12.4 c45,810136 0.93582.919.3آيسلندا6
12.447,76697 0.93382.617.6السويد7
0.93384.116.312.058,42028هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
d11.582,503 e–68 0.93283.216.2سنغافورة9

12.247,900510 0.93182.018.0هولندا10
b12.6 f47,918310 0.92980.919.1الدانمرك11
c13.343,4331012 0.92682.516.4كندا12
212–0.92479.516.513.454,941الواليات المتحدة األمريكية13
f39,1161314 0.92281.717.412.9المملكة المتحدة14
12.441,0021015 0.92081.517.6فنلندا15
b12.533,9701816 0.91782.018.9نيوزيلندا16
b11.842,156616 0.91681.319.8بلجيكا17
g14.712.5 h97,336 e,i–1516 0.91680.4ليختنشتاين17
j38,986919 0.90983.915.212.8اليابان19
0.90881.816.112.145,415020النمسا20
f65,016 k–1326 0.90482.014.012.1لكسمبرغ21
0.90382.715.913.032,7111321إسرائيل22
0.90382.416.512.135,945822جمهورية كوريا22
0.90182.716.411.539,254223فرنسا24
0.89681.117.212.230,5941224سلوفينيا25
0.89183.317.99.834,258725إسبانيا26
0.88878.916.912.730,5881127تشيكيا27
f35,299328 0.88083.216.310.2إيطاليا28
0.87881.015.911.334,396329مالطة29
0.87177.716.112.728,9931030إستونيا30
0.87081.417.310.824,6482030اليونان31
0.86980.714.612.131,568432قبرص32
0.86577.816.412.326,1501234بولندا33
l67,805–2733 0.86377.413.610.8اإلمارات العربية المتحدة34
g13.5 d10.247,574 m–1835 0.85881.7أندورا35
0.85874.816.113.028,314736ليتوانيا35
e–3636 0.85678.313.49.8116,818قطر37
0.85577.015.012.529,467139سلوفاكيا38
j76,427 e–3540 0.85377.414.59.1بروني دار السالم39
f49,680–2638 0.85374.716.99.5المملكة العربية السعودية39
0.84781.416.39.227,315242البرتغال41
f25,002843 0.84774.715.812.8التفيا41
l41,580–1941 0.84677.016.09.4البحرين43
0.84379.716.410.321,9101344شيلي44
0.83876.115.111.925,393345هنغاريا45
l22,1621046 0.83177.815.011.3كرواتيا46
l18,4611947 0.82576.717.49.9األرجنتين47
1947–0.82177.313.99.536,290ُعمان48
f24,233349 0.81671.215.512.0االتحاد الروسي49
f16,7791950 0.81477.314.911.3الجبل األسود50
0.81374.914.811.818,7401350بلغاريا51
0.81175.614.311.022,646252رومانيا52
0.80873.115.512.316,3231854بيالروس53
n11.1 f26,681–1053 0.80775.812.8جزر البهاما54
0.80477.615.98.719,930556أوروغواي55
5155–0.80374.813.67.370,524الكويت56
f26,107–1157 0.80275.513.710.2ماليزيا57
o15,843 k1457 0.80076.115.310.6بربادوس58
j22,626–360 0.80070.015.111.8كازاخستان58
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حسب دليل التنمية البشرية
الترتيب حسب دليل 

التنمية البشرية

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل	القوة	الشرائية	

بدوالر	2011(

201720172017a2017a201720172016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
0.79876.214.99.819,130361إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
g15.612.312,8312859 0.79873.4باالو60
d26,077 k–1562 0.79773.714.89.5سيشيل62
0.79480.015.48.814,6361563كوستاريكا63
1465–0.79176.015.28.024,804تركيا64
j20,189–664 0.79074.915.19.3موريشيوس65
j19,178–466 0.78978.212.710.2بنما66
0.78775.314.611.113,0191866صربيا67
0.78578.514.810.011,8862369ألبانيا68
n10.9 f28,622 k–2866 0.78470.812.9ترينيداد وتوباغو69
f9.2 d20,764 k–1270 0.78076.513.2أنتيغوا وبربودا70
0.78073.415.012.89,1863571جورجيا70
g14.48.4 n23,978 k–1972 0.77874.4سانت كيتس ونيفس72
f7,524 p4372 0.77779.914.011.8كوبا73
674–0.77477.314.18.616,944المكسيك74
n12,864 k1275 0.77273.816.98.7غرينادا75
f11,3261976 0.77075.513.910.9سري النكا76
o9.711,7161677 0.76877.114.2البوسنة والهرسك77
k2077 0.76174.714.310.310,672فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
f13,755 k279 0.75975.715.47.8البرازيل79
q10.715,600 k–780 0.75772.112.7أذربيجان80
o12,505981 0.75775.913.39.6جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
f13,378382 0.75779.812.58.7لبنان80
0.75574.813.011.79,1442484أرمينيا83
786–0.75575.514.77.615,516تايلند83
f13,802–583 0.75476.314.48.0الجزائر85
0.75276.614.78.710,3471584إكوادور86
l15,270–986 0.75276.413.87.8الصين86
l8,1302490 0.75172.115.011.3أوكرانيا88
0.75075.213.89.211,789386بيرو89
q8.9 f11,695491 0.74775.713.6سانت لوسيا90
489–0.74774.614.48.312,938كولومبيا90
f10.8 j8,324 k1893 0.74170.415.3فيجي92
0.74169.515.510.110,1031192منغوليا92
1595–0.73674.013.77.813,921الجمهورية الدومينيكية94
f10.4 j8,2881694 0.73574.513.1األردن95
l10,275 k796 0.73575.915.17.2تونس95
f9.8 f7,8461796 0.73276.113.1جامايكا97
n11.2 f5,547 k3798 0.72673.214.3تونغا98
k099 0.72373.313.38.610,499سانت فنسنت وجزر غرينادين99

q8.5 f13,306 k–16100 0.72071.512.7سورينام100
f9.3 l15,534–26102 0.71767.612.6بوتسوانا101
q6.3 j13,567 k–19102 0.71777.612.6ملديف101
g12.7 n7.8 d8,344 k6101 0.71578.0دومينيكا103
d10.3 d5,909 k24104 0.71375.212.5ساموا104
0.71071.412.011.56,47019107أوزبكستان105
f7,16614105 0.70870.612.810.5بليز106
..g13.0 d10.95,12533 0.70873.6جزر مارشال106
q15,594 k–34106 0.70668.010.89.8تركمانستان108
n7.3 l11,100 k–12114 0.70672.113.4ليبيا108
2108–0.70273.212.78.48,380باراغواي110
q8.2 q16,431–40109 0.70266.512.8غابون110
0.70071.711.611.65,55422110جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
23111–0.69963.413.310.111,923جنوب أفريقيا113
f9,154–7111 0.69969.212.69.3الفلبين113
j10,355–15113 0.69671.713.17.2مصر115
19115–0.69469.412.88.010,846إندونيسيا116
o8.2 o5,85914116 0.69476.512.7فييت نام116
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التنمية البشرية

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل	القوة	الشرائية	

بدوالر	2011(

201720172017a2017a201720172016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

0.69369.514.08.96,7145116بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
0.68673.612.89.15,05521116فلسطين، دولة119
q6.8 f17,789 k–53120 0.68570.011.0العراق120
0.67473.812.66.96,8680119السلفادور121
q3,25532121 0.67271.113.410.9قيرغيزستان122
j7,340–5122 0.66776.112.45.5المغرب123
j5,15714123 0.65875.712.16.7نيكاراغوا124
o7,447 k–8124 0.65466.811.48.4غيانا125
0.65473.012.66.15,9832124كابو فيردي125
j3,317 k25127 0.65071.211.210.4طاجيكستان127
f7,278–8126 0.65073.710.86.5غواتيماال127
q6.8 j9,387–25128 0.64764.912.3ناميبيا129
f6,353–5129 0.64068.812.36.4الهند130
d8.0 d3,843 k13131 0.62769.311.7ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
q6,846–10130 0.62569.212.84.5تيمور- ليشتي132
0.61773.810.26.54,2158132هندوراس133
o8,065–21135 0.61270.612.33.1بوتان134
d3,042 k22134 0.61266.512.97.9كيريباس134
f5.8 l3,6779138 0.60872.811.4بنغالديش136
l5,694–5133 0.60665.111.46.3الكونغو137
n6.8 o2,99519136 0.60372.310.9فانواتو138
j6,070–13137 0.60167.011.25.2جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
j4,0963140 0.59263.011.67.1غانا140
n5.5 q19,513–80139 0.59157.99.3غينيا االستوائية141
q6.5 j2,96116143 0.59067.312.1كينيا142
f2,941 k16144 0.58966.812.56.3سان تومي وبرينسيبي143
o7,620–29141 0.58858.311.26.5إسواتيني )مملكة(144
q7.0 q3,557 k3141 0.58862.312.5زامبيا144
f4.8 j3,4133146 0.58269.311.7كمبوديا146
q5.1 q5,790–16145 0.58161.811.8أنغوال147
q5,567 k–15147 0.57866.710.04.9ميانمار148
j2,47112148 0.57470.612.24.9نيبال149
14149–0.56266.68.65.25,311باكستان150
l3,3152150 0.55658.612.26.3الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
d5.5 q1,872 k15151 0.54671.010.2جزر سليمان152
n4.6 j3,403 k–3151 0.54465.710.0بابوا غينيا الجديدة153
q5.8 j2,6556154 0.53866.38.9جمهورية تنزانيا المتحدة154
r2,337 s8153 0.53671.08.85.1الجمهورية العربية السورية155
0.53561.710.38.11,68317155زمبابوي156
q6.2 q5,231–20156 0.53253.910.0نيجيريا157
f1,81111157 0.52467.511.24.1رواندا158
j3,255–4159 0.52054.610.66.3ليسوتو159
j3,592–13159 0.52063.48.64.5موريتانيا159
q1,35820158 0.51966.310.66.1مدغشقر161
q6.1 q1,65813162 0.51660.211.6أوغندا162
o2,0612161 0.51561.212.63.6بنن163
2165–0.50567.59.73.02,384السنغال164
q4.8 q1,45314164 0.50360.512.4توغو165
q1,39915163 0.50363.911.24.8جزر القمر165
j4,119–25165 0.50264.77.43.7السودان167
j1,8240168 0.49864.010.43.8أفغانستان168
n5.3 q1,6656167 0.49863.69.3هايتي168
j3,481–22169 0.49254.19.05.2كوت ديفوار170
j1,06414170 0.47763.710.84.5مالوي171
o3,392–21170 0.47662.66.24.1جيبوتي172
f2.7 q1,719–1173 0.46365.98.5إثيوبيا173
j1,5164173 0.46061.49.23.5غامبيا174
q2,067–11177 0.45960.69.12.6غينيا175
f79612176 0.45760.09.86.8جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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الجدول

1
الجدول

1

الهدف	8.5الهدف	4.6الهدف	4.3الهدف	3

 دليل التنمية
البشرية

 العمر المتوقع
عند الوالدة

 العدد المتوقع
لسنوات الدراسة

 متوسط
سنوات الدراسة

نصيب الفرد من الدخل 
القومي اإلجمالي

الترتيب حسب نصيب 
الفرد من الدخل القومي 
اإلجمالي ناقص الترتيب 

حسب دليل التنمية البشرية
الترتيب حسب دليل 

التنمية البشرية

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل	القوة	الشرائية	

بدوالر	2011(

201720172017a2017a201720172016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

o3.0 o1,5520175 0.45557.810.5غينيا - بيساو177
f3.0 l1,2395172 0.45265.29.0اليمن178
n1,750 k–9178 0.44065.55.44.0إريتريا179
f1,0934179 0.43758.99.73.5موزامبيق180
q4.7 j6679180 0.43563.010.0ليبريا181
f1,953–16181 0.42758.57.72.3مالي182
q1,650–7182 0.42360.88.51.5بوركينا فاسو183
q3.5 j1,240–2184 0.41952.29.8سيراليون184
q7024183 0.41757.911.73.0بوروندي185
q1,750–15185 0.40453.28.02.3تشاد186
q4.8963 k–1186 0.38857.34.9جنوب السودان187
f4.3 j6633187 0.36752.97.2جمهورية أفريقيا الوسطى188
j906–2188 0.35460.45.42.0النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
....k 5,888........توفالو..
........71.912.0..جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
........15.1....سان مارينو..
..........56.7..الصومال..
..............موناكو..
....k 18,573..10.3....ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
——0.89479.516.412.240,041تنمية بشرية مرتفعة جدًا

——0.75776.014.18.214,999تنمية بشرية مرتفعة
——0.64569.112.06.76,849تنمية بشرية متوسطة
——0.50460.89.44.72,521تنمية بشرية منخفضة

——0.68170.712.27.310,055البلدان النامية
المناطق

——0.75875.714.48.513,671أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
——0.77173.414.110.315,331أوروبا وآسيا الوسطى

——0.63869.311.96.46,473جنوب آسيا
——0.53760.710.15.63,399جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

——0.69971.511.97.015,837الدول العربية
——0.73374.713.37.913,688شرق آسيا والمحيط الهادئ

——0.52464.89.84.72,506أقل البلدان نموًا
——0.67671.011.88.27,721الدول الجزرية الصغيرة النامية

——0.89580.616.212.039,595منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
——0.72872.212.78.415,295العالم

revised data available in 2018 that were used to 
calculate HDI values for 2017.

MAIN DATA SOURCES

Columns 1 and 7: HDRO calculations based on 
data from UNDESA (2017a), UNESCO Institute for 
Statistics (2018), United Nations Statistics Division 
(2018b), World Bank (2018b), Barro and Lee (2016) 
and IMF (2018).

Column 2: UNDESA (2017a).

Column 3: UNESCO Institute for Statistics (2018), 
ICF Macro Demographic and Health Surveys, 
UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys and OECD 
(2017a).

Column 4: UNESCO Institute for Statistics (2018), 
Barro and Lee (2016), ICF Macro Demographic and 
Health Surveys, UNICEF Multiple Indicator Cluster 
Surveys and OECD (2017a).

Column 5: World Bank (2018b), IMF (2018) and 
United Nations Statistics Division (2018b).

Column 6: Calculated based on data in columns 
1 and 5.

مالحظات

a .بيانات عام 2017 أو آخر البيانات المتوفرة

b  لحساب دليل التنمية البشرية، اعتبر الحد األقصى للعدد
المتوقع لسنوات الدراسة 18 سنة.

c  .OECD 2017a باالستناد إلى بيانات من

d .باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني

e  لحساب دليل التنمية البشرية، اعتبر الحد األقصى لنصيب
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000 دوالر.

f  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
.UNESCO Institute for Statistics 2018  من

g .UNDESA 2011 البيانات من

h .متوسط سنوات الدراسة المفترض في النمسا

i  تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو
المتوقع في سويسرا.

j  .Barro and Lee 2016 باالستناد إلى

k  تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 United Nations Statistics ؛World Bank 2018b من

.Division 2018b

l  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى تقديرات
.Barro and Lee 2016  من 

m  تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو
المتوقع في إسبانيا.

n  .باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان

o  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
من المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها 

اليونيسف للفترة 2017-2006.

p  باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان ومعدل النمو
.UNECLAC 2018 المتوقع من

q  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 ICF من المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة

Macro للفترة 2017-2006.

r  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
.Syrian Center for Policy Research 2017 من

s  تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 United Nations Statistics ؛World Bank 2018b من

Division 2018b؛ وإلى معدالت النمو المتوقعة من 
.UNESCWA 2018

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 

http://hdr.undp.org/( تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل
.)sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf

أن  التي يتوقع  السنوات  الوالدة: عدد  المتوقع عند  العمر 
المسجلة  الوفاة  أنماط معدالت  بقيت  إذا  مولود جديد  يعيشها 

عند والدته على حالها طيلة حياته. العمرية  الفئات  حسب 

العدد المتوقع لسنوات الدراسة: عدد سنوات الدراسة التي 
يتوقع أن يتمها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض 

بقاء أنماط معدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي 
طيلة حياته.

متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم التي 
أتمها األشخاص من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر، محسوبًا 
بمستويات التحصيل العلمي على أساس الفترات الرسمية 

لكل مرحلة.

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 دوليًا على أساس معدالت معادل القوة الشرائية 
وتقسم على مجموع عدد السكان المسجل في منتصف السنة.

الترتيب حسب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 
ناقص الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق بين 
الترتيب حسب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

والترتيب حسب دليل التنمية البشرية، وتشير القيمة السلبية إلى 
أن ترتيب البلد حسب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

أفضل من ترتيبه حسب دليل التنمية البشرية.

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لعام 2016: الترتيب 
حسب دليل التنمية البشرية لعام 2016، وقد استند في 

حسابه إلى أحدث البيانات المنقحة والمتاحة في عام 2018 
والمستخدمة في قياس دليل التنمية البشرية لعام 2017.

 مصادر البيانات

العمودان 1 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
 UNESCO Institute for Statistics ؛UNDESA 2017a بيانات من

 World  ؛United Nations Statistics Division 2018b 2018؛
.IMF 2018  ؛Barro and Lee 2016 ؛Bank 2018b

.UNDESA 2017a :2 العمود

العمود UNESCO Institute for Statistics 2018 :3؛ المسوح 
الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة ICF Macro؛ المسوح 

 المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛
.OECD 2017a

 Barro ؛UNESCO Institute for Statistics 2018 :4 العمود
and Lee 2016؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها 
شركة ICF Macro؛ المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات 

.OECD 2017a التي تجريها اليونيسف؛

 United ؛IMF 2018  ؛World Bank 2018b :5 العمود
.Nations Statistics Division 2018b

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

2
الجدول

2

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالبشرية

)بالنسبة	المئوية(القيمة

2017a1990–20002000–20102010–20171990–2017–199020002010201220142015201620172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.8500.9170.9420.9420.9460.9480.9510.95300.760.270.170.42النرويج1
0.8320.8890.9320.9350.9390.9420.9430.94400.670.470.180.47سويسرا2
0.8660.8980.9230.9290.9330.9360.9380.93900.360.270.240.30أستراليا3
0.7630.8570.9090.9020.9210.9290.9340.938131.160.600.450.77أيرلندا4
10.810.590.240.58–0.8010.8680.9210.9280.9300.9330.9340.936ألمانيا5
0.8020.8600.8910.9090.9250.9270.9330.93550.710.360.680.57آيسلندا6
0.8160.8970.9050.9080.9200.9290.9320.93350.960.090.430.50السويد7
0.7810.8270.9010.9110.9230.9270.9300.93330.580.870.490.66هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
21.331.050.360.97–0.7180.8190.9090.9200.9280.9290.9300.932سنغافورة9

40.550.390.320.43–0.8290.8760.9100.9210.9240.9260.9280.931هولندا10
60.770.530.300.56–0.7990.8630.9100.9240.9280.9260.9280.929الدانمرك11
0.8490.8670.9020.9080.9180.9200.9220.92600.210.390.380.32كندا12
50.280.320.160.27–0.8600.8850.9140.9180.9180.9200.9220.924الواليات المتحدة األمريكية13
0.7750.8670.9050.8980.9190.9180.9200.92251.130.430.250.64المملكة المتحدة14
30.900.520.250.59–0.7840.8580.9030.9080.9140.9150.9180.920فنلندا15
10.610.350.280.42–0.8180.8690.8990.9050.9100.9140.9150.917نيوزيلندا16
20.800.330.210.47–0.8060.8730.9030.9050.9090.9130.9150.916بلجيكا17
..0.480.19..8–0.8620.9040.9130.9110.9120.9150.916..ليختنشتاين17
0.8160.8550.8850.8950.9030.9050.9070.90910.480.340.390.40اليابان19
20.530.660.200.49–0.7950.8380.8950.8990.9010.9030.9060.908النمسا20
0.7820.8550.8890.8920.8950.8990.9030.90410.890.390.240.54لكسمبرغ21
10.750.390.260.49–0.7920.8530.8870.8930.8990.9010.9020.903إسرائيل22
0.7280.8170.8840.8900.8960.8980.9000.90311.170.790.300.80جمهورية كوريا22
0.7790.8490.8820.8860.8940.8980.8990.90100.860.380.310.54فرنسا24
0.7670.8250.8820.8770.8870.8890.8940.89600.730.680.230.58سلوفينيا25
0.7540.8250.8650.8730.8800.8850.8890.89110.900.470.430.62إسبانيا26
0.7300.7960.8620.8650.8790.8820.8850.88810.860.800.420.72تشيكيا27
20.760.480.150.50–0.7690.8300.8700.8740.8740.8760.8780.880إيطاليا28
0.7400.7830.8430.8490.8620.8710.8750.87840.560.740.590.64مالطة29
10.630.790.440.64–0.7330.7800.8450.8590.8640.8660.8680.871إستونيا30
10.560.720.240.54–0.7530.7960.8560.8540.8640.8660.8680.870اليونان31
10.910.590.310.64–0.7320.8020.8500.8520.8560.8600.8670.869قبرص32
0.7120.7850.8350.8360.8420.8550.8600.86550.980.620.500.72بولندا33
0.7270.7980.8360.8460.8550.8600.8620.86310.940.470.450.64اإلمارات العربية المتحدة34
..0.880.51..2–0.7590.8280.8490.8530.8540.8560.858..أندورا35
0.7320.7560.8240.8310.8510.8520.8550.85850.330.870.580.59ليتوانيا35
10.720.190.520.47–0.7540.8100.8250.8440.8530.8540.8550.856قطر37
10.330.830.440.54–0.7390.7640.8290.8420.8450.8510.8530.855سلوفاكيا38
80.460.280.190.32–0.7820.8190.8420.8520.8530.8520.8520.853بروني دار السالم39
0.6970.7430.8080.8350.8520.8540.8540.85300.640.840.780.75المملكة العربية السعودية39
0.7110.7850.8220.8290.8390.8420.8450.84710.980.460.440.65البرتغال41
0.7040.7280.8160.8240.8380.8410.8440.84720.331.150.530.69التفيا41
0.7460.7920.7960.8000.8100.8320.8460.84670.600.060.870.47البحرين43
0.7010.7590.8080.8190.8330.8400.8420.84300.800.620.610.68شيلي44
40.890.680.260.65–0.7040.7690.8230.8300.8330.8340.8350.838هنغاريا45
0.6700.7500.8080.8160.8240.8270.8280.83101.140.750.400.80كرواتيا46
20.910.540.200.59–0.7040.7710.8130.8180.8200.8220.8220.825األرجنتين47
..1.190.50..0.7040.7930.8040.8150.8220.8220.8210..ُعمان48
0.180.800.660.40–0.7340.7200.7800.7980.8070.8130.8150.8163االتحاد الروسي49
..0.36....0.7930.8000.8050.8090.8100.8140....الجبل األسود50
0.6940.7120.7790.7860.7970.8070.8100.81360.260.900.610.59بلغاريا51
0.7010.7090.7970.7950.8020.8050.8070.81120.111.180.250.54رومانيا52
..1.490.29..4–0.6830.7920.8030.8070.8050.8050.808..بيالروس53
..0.170.32..7–0.7760.7890.8070.8070.8070.8060.807..جزر البهاما54
0.6920.7420.7730.7900.8010.8000.8020.80410.700.400.570.56أوروغواي55
30.990.070.200.44–0.7130.7860.7920.7960.7990.8020.8040.803الكويت56
0.6430.7250.7720.7810.7900.7950.7990.80211.200.630.540.82ماليزيا57
40.490.390.340.41–0.7160.7520.7820.7950.7960.7970.7990.800بربادوس58
0.071.120.640.55–0.6900.6850.7650.7810.7930.7970.7970.8000كازاخستان58

2 ول
جد

ال
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الجدول

2
الجدول

2

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالبشرية

)بالنسبة	المئوية(القيمة

2017a1990–20002000–20102010–20171990–2017–199020002010201220142015201620172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
21.521.200.791.21–0.5770.6700.7550.7810.7880.7890.7960.798إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
..0.340.54..0.7430.7690.7780.7860.7930.7980.7981..باالو60
..0.390.92..0.7180.7470.7700.7860.7910.7930.7974..سيشيل62
0.6560.7110.7540.7720.7800.7880.7910.79410.810.590.740.71كوستاريكا63
0.5790.6550.7340.7600.7780.7830.7870.79181.261.141.061.16تركيا64
0.6190.6730.7490.7670.7820.7820.7880.79030.841.060.780.91موريشيوس65
10.870.530.580.67–0.6590.7190.7580.7710.7810.7810.7850.789بنما66
0.110.660.520.34–0.7180.7110.7590.7680.7750.7800.7850.7870صربيا67
0.6450.6690.7410.7670.7730.7760.7820.78500.371.020.830.73ألبانيا68
70.640.800.160.57–0.6720.7160.7750.7740.7790.7830.7850.784ترينيداد وتوباغو69
..0.25....0.7660.7650.7700.7750.7780.7801....أنتيغوا وبربودا70
..0.880.85..0.6730.7350.7500.7650.7710.7760.7807..جورجيا70
..0.62....0.7450.7560.7700.7730.7740.7783....سانت كيتس ونيفس72
0.030.52–50.151.28–0.6760.6860.7790.7670.7680.7720.7740.777كوبا73
10.780.570.580.65–0.6500.7020.7430.7570.7610.7670.7720.774المكسيك74
..0.55....0.7430.7490.7610.7670.7700.7723....غرينادا75
30.930.840.470.78–0.6250.6850.7450.7570.7630.7660.7680.770سري النكا76
..0.601.07..0.6720.7130.7390.7540.7550.7660.7687..البوسنة والهرسك77
160.581.220.040.68–0.6340.6720.7590.7740.7780.7750.7660.761فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
0.6110.6840.7270.7360.7520.7570.7580.75971.140.600.630.81البرازيل79
..1.470.32..1–0.6400.7400.7450.7580.7580.7570.757..أذربيجان80
..0.940.42..0.6690.7350.7400.7470.7540.7560.7572..جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
..0.03–....4–0.7580.7510.7510.7520.7530.757....لبنان80
0.6310.6470.7280.7370.7450.7480.7490.75520.261.170.530.67أرمينيا83
0.5740.6490.7240.7310.7350.7410.7480.75541.241.100.591.02تايلند83
31.101.240.490.99–0.5770.6440.7290.7400.7470.7490.7520.754الجزائر85
0.6430.6700.7150.7260.7420.7430.7490.75240.410.660.720.58إكوادور86
0.5020.5940.7060.7220.7380.7430.7480.75271.691.750.901.51الصين86
0.500.880.340.23–8–0.7050.6710.7330.7430.7480.7430.7460.751أوكرانيا88
0.6110.6780.7170.7290.7460.7450.7480.75001.040.560.640.76بيرو89
..0.570.32..2–0.6900.7310.7300.7370.7440.7450.747..سانت لوسيا90
0.5920.6530.7190.7250.7380.7420.7470.74720.980.960.550.86كولومبيا90
0.6430.6830.7110.7190.7300.7380.7380.74150.610.400.590.53فيجي92
0.5790.5890.6970.7200.7340.7370.7430.74140.171.700.870.92منغوليا92
0.5980.6570.7020.7100.7180.7290.7330.73680.940.680.660.77الجمهورية الدومينيكية94
51.310.360.140.65–0.6170.7020.7280.7260.7300.7330.7350.735األردن95
0.5690.6530.7160.7190.7250.7280.7320.73521.390.910.380.95تونس95
30.370.740.400.51–0.6380.6620.7120.7210.7280.7300.7320.732جامايكا97
0.6480.6730.7120.7170.7170.7210.7240.72620.380.560.280.42تونغا98
..0.600.15..0.6730.7150.7180.7200.7200.7210.7230..سانت فنسنت وجزر غرينادين99

..0.33....0.7030.7110.7180.7210.7190.7201....سورينام100
0.281.571.180.78–0.5810.5650.6600.6830.7010.7060.7120.7178بوتسوانا101
..1.030.96..0.6060.6710.6880.7050.7100.7120.7174..ملديف101
..0.13–0.41..9–0.6930.7220.7210.7240.7210.7180.715..دومينيكا103
0.6200.6470.6930.6970.7030.7060.7110.71300.420.690.410.52ساموا104
..1.140.91..0.5950.6660.6830.6950.6980.7030.7104..أوزبكستان105
30.510.310.180.35–0.6440.6770.6990.7060.7060.7090.7090.708بليز106
..........0.708..............جزر مارشال106
..0.68....0.6730.6860.6970.7010.7050.7060....تركمانستان108
0.970.15–260.720.38–0.6770.7270.7550.7410.6950.6940.6930.706ليبيا108
0.5800.6240.6750.6800.6980.7020.7020.70220.730.790.570.71باراغواي110
0.6200.6330.6650.6780.6930.6940.6980.70230.200.510.770.46غابون110
0.861.150.620.27–3–0.6510.5970.6700.6840.6960.6930.6970.700جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
0.6180.6300.6490.6640.6850.6920.6960.69960.190.301.060.46جنوب أفريقيا113
0.5860.6240.6650.6770.6890.6930.6960.69910.640.640.710.66الفلبين113
0.5460.6110.6650.6750.6830.6910.6940.69601.120.860.640.90مصر115
11.390.880.691.02–0.5280.6060.6610.6750.6830.6860.6910.694إندونيسيا116
0.4750.5790.6540.6700.6780.6840.6890.69411.991.230.851.41فييت نام116
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دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالبشرية

)بالنسبة	المئوية(القيمة

2017a1990–20002000–20102010–20171990–2017–199020002010201220142015201620172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

0.5360.6080.6490.6620.6750.6810.6890.69321.270.660.940.96بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
..0.30....12–0.6720.6870.6790.6870.6890.686....فلسطين، دولة119
0.5720.6070.6490.6590.6660.6680.6720.68510.600.670.770.67العراق120
41.520.880.070.90–0.5290.6150.6710.6700.6700.6740.6790.674السلفادور121
0.390.690.790.31–0.6180.5940.6360.6490.6630.6660.6690.6720قيرغيزستان122
0.4580.5300.6160.6350.6500.6550.6620.66731.471.511.131.40المغرب123
0.4890.5700.6210.6330.6490.6520.6570.65831.540.870.821.10نيكاراغوا124
21.180.420.520.73–0.5380.6040.6300.6420.6480.6510.6520.654غيانا125
..0.990.56..0.5700.6290.6360.6440.6470.6520.6540..كابو فيردي125
1.231.430.360.16–4–0.6230.5500.6340.6420.6450.6450.6470.650طاجيكستان127
0.4780.5460.6110.6130.6430.6450.6490.65041.351.130.891.15غواتيماال127
0.370.631.210.41–0.5790.5580.5940.6170.6360.6420.6450.6470ناميبيا129
0.4270.4930.5810.6000.6180.6270.6360.64021.451.641.401.51الهند130
..0.980.44..1–0.5520.6080.6160.6180.6270.6270.627..ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
..2.020.13..0.5070.6190.5990.6100.6300.6310.6251..تيمور- ليشتي132
0.5060.5540.5960.5970.6030.6090.6140.61720.920.720.500.74هندوراس133
..1.14....0.5660.5850.5990.6030.6090.6124....بوتان134
..0.670.53..0.5520.5900.5980.6160.6210.6100.6120..كيريباس134
0.3870.4680.5450.5660.5830.5920.5970.60871.931.541.571.69بنغالديش136
0.911.301.210.46–0.5360.4900.5570.5730.5950.6130.6120.6062الكونغو137
..0.28....2–0.5910.5920.5980.5990.6000.603....فانواتو138
0.4000.4660.5460.5690.5860.5930.5980.60121.531.591.391.52جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
0.4550.4840.5540.5700.5760.5850.5880.59200.621.360.940.98غانا140
..1.190.23..4–0.5160.5810.5890.5900.5930.5920.591..غينيا االستوائية141
0.381.881.180.86–0.4680.4510.5430.5590.5720.5780.5850.5903كينيا142
0.4520.4900.5420.5510.5670.5800.5840.58940.801.011.210.98سان تومي وبرينسيبي143
1.281.341.280.35–0.5360.4710.5380.5610.5800.5840.5860.5880إسواتيني )مملكة(144
30.762.341.111.43–0.4010.4320.5440.5690.5800.5830.5860.588زامبيا144
0.3640.4200.5370.5530.5660.5710.5760.58201.442.491.151.75كمبوديا146
..3.001.59..0.3870.5200.5430.5640.5720.5770.5813..أنغوال147
0.3580.4310.5300.5490.5640.5690.5740.57801.862.091.251.79ميانمار148
0.3780.4460.5290.5480.5600.5660.5690.57401.661.721.191.56نيبال149
0.4040.4500.5260.5350.5480.5510.5600.56211.081.570.951.23باكستان150
0.211.611.350.87–0.4400.4310.5060.5260.5430.5480.5530.5563الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
..1.191.07..0.4500.5070.5290.5390.5460.5430.5461..جزر سليمان152
11.701.480.641.34–0.3800.4490.5200.5300.5360.5420.5430.544بابوا غينيا الجديدة153
0.3700.3950.4930.5060.5150.5280.5330.53830.652.241.251.39جمهورية تنزانيا المتحدة154
..2.60–0.88..27–0.5900.6440.6310.5500.5380.5360.536..الجمهورية العربية السورية155
1.070.591.950.32–0.4910.4400.4670.5050.5250.5290.5320.5352زمبابوي156
..1.36....2–0.4840.5120.5240.5270.5300.532....نيجيريا157
0.2500.3350.4850.5000.5090.5100.5200.52432.983.771.112.78رواندا158
0.660.540.770.15–1–0.4990.4670.4930.5050.5090.5110.5160.520ليسوتو159
0.3740.4420.4860.4990.5140.5140.5160.52031.690.960.951.22موريتانيا159
..1.010.43..5–0.4560.5040.5070.5120.5140.5170.519..مدغشقر161
0.3110.3980.4860.4920.5000.5050.5080.51622.512.020.861.90أوغندا162
0.3480.3980.4730.4890.5050.5080.5120.51521.361.741.221.46بنن163
0.3670.3800.4560.4760.4860.4920.4990.50550.361.841.471.20السنغال164
0.4050.4250.4560.4660.4810.4950.5000.50350.500.711.410.81توغو165
..0.63....2–0.4820.4930.5010.5020.5020.503....جزر القمر165
11.961.580.951.56–0.3310.4020.4700.4850.4920.4970.4990.502السودان167
..1.05....1–0.4630.4820.4910.4930.4940.498....أفغانستان168
0.4090.4420.4700.4810.4900.4930.4960.49800.780.610.830.73هايتي168
0.3880.3940.4420.4540.4650.4780.4860.49230.161.161.550.89كوت ديفوار170
0.3400.3990.4410.4550.4680.4700.4740.47711.621.011.111.26مالوي171
..2.150.82..1–0.3630.4490.4590.4670.4700.4740.476..جيبوتي172
..3.821.67..0.2830.4120.4300.4450.4510.4570.4633..إثيوبيا173
0.3330.3850.4410.4450.4540.4570.4570.46001.471.360.611.20غامبيا174
0.2760.3290.4040.4280.4400.4430.4490.45921.752.091.831.90غينيا175
0.682.021.700.93–0.3560.3330.4070.4200.4360.4440.4520.4573جمهورية الكونغو الديمقراطية176
..0.95....2–0.4260.4370.4450.4490.4530.455....غينيا - بيساو177
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المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالبشرية

)بالنسبة	المئوية(القيمة

2017a1990–20002000–20102010–20171990–2017–199020002010201220142015201620172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

1.370.46–201.031.18–0.3990.4430.4980.5050.5050.4830.4620.452اليمن178
..0.79....1–0.4160.4220.4280.4330.4360.440....إريتريا179
0.2090.2980.4030.4120.4270.4320.4350.43713.613.091.132.77موزامبيق180
..0.500.97..2–0.3870.4070.4200.4310.4320.4320.435..ليبريا181
0.2310.3080.4030.4080.4140.4180.4210.42702.922.720.812.30مالي182
..2.741.76..0.2860.3750.3940.4050.4120.4200.4232..بوركينا فاسو183
0.2750.2840.3850.4070.4230.4130.4130.41900.323.101.201.57سيراليون184
30.232.680.771.27–0.2970.3030.3950.4080.4210.4180.4180.417بوروندي185
..2.201.22..0.2990.3710.3910.4030.4070.4050.4040..تشاد186
..0.91–....0.4130.3880.3970.3990.3940.3880....جنوب السودان187
0.261.270.640.54–0.3170.3090.3510.3650.3490.3570.3620.3670جمهورية أفريقيا الوسطى188
0.2100.2520.3180.3360.3450.3470.3510.35401.822.351.541.95النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
..........................توفالو..
..........................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
..........................سان مارينو..
..........................الصومال..
..........................موناكو..
..........................ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.550.500.340.48—0.7870.8310.8730.8800.8870.8900.8920.894تنمية بشرية مرتفعة جدًا

1.061.240.761.05—0.5710.6350.7180.7320.7450.7500.7540.757تنمية بشرية مرتفعة
1.251.321.131.24—0.4620.5230.5960.6130.6270.6340.6410.645تنمية بشرية متوسطة
1.001.990.931.35—0.3510.3870.4720.4860.4950.4980.5010.504تنمية بشرية منخفضة

1.031.200.841.04—0.5150.5700.6420.6570.6690.6730.6780.681البلدان النامية
المناطق

0.920.650.510.71—0.6260.6860.7310.7400.7510.7540.7570.758أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.230.940.710.62—0.6530.6680.7330.7490.7610.7640.7670.771أوروبا وآسيا الوسطى

1.381.511.261.39—0.4390.5030.5840.6020.6180.6250.6340.638جنوب آسيا
0.571.701.091.12—0.3980.4210.4980.5140.5260.5310.5340.537جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

0.950.960.510.84—0.5570.6130.6750.6860.6900.6940.6970.699الدول العربية
1.451.480.831.30—0.5170.5970.6920.7070.7200.7250.7300.733شرق آسيا والمحيط الهادئ

1.471.931.141.55—0.3460.4000.4840.4990.5110.5150.5190.524أقل البلدان نموًا
0.580.840.380.62—0.5720.6060.6590.6610.6670.6730.6740.676الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.620.450.330.49—0.7850.8350.8740.8800.8860.8900.8930.895منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
0.720.840.600.73—0.5980.6420.6980.7090.7180.7220.7260.728العالم

مالحظات

لمقارنة قيمة دليل التنمية البشرية عبر السنوات وبين البلدان، 
يمكن استخدام هذا الجدول أو البيانات المستخلصة الواردة 

على الموقع http://hdr.undp.org/en/data، التي تبّين 
االتجاهات باستخدام بيانات متسقة.

a .تشير القيمة اإليجابية إلى تحّسن في الترتيب

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 حساب هذا الدليل 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_(

.)technical_notes.pdf

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشرية: النمو السنوي 
البسيط لدليل التنمية البشرية خالل فترة زمنية محددة محسوبًا 

كمعدل النمو المركب السنوي.

مصادر البيانات

األعمدة 1 إلى 8: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
 UNESCO ؛UNDESA 2017a باالستناد إلى بيانات من

 United Nations Statistics ؛Institute for Statistics 2018
 Barro and Lee ؛World Bank 2018b ؛Division 2018b

.IMF 2018 2016؛

العمود 9: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 
4 و8.

 األعمدة 10 إلى 13: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة
في األعمدة 1 و2 و3 و8.
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دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 
عدم المساواة

معامل عدم  
المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

المتوقع

دليل العمر 
المتوقع 

معداًل بعامل 
عدم المساواة

عدم 
المساواة 

aفي التعليم

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
عدم المساواة في الدخلالمساواة

القيمةالقيمة

مجموع	
الخسارة	
)بالنسبة	
المئوية(

الفارق	عن	
الترتيب	حسب	
دليل	التنمية	

bالبشرية
)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

نسبة 
الشريحة 
نسبة بالماالخمسية

معامل 
جيني

2020c20172017d20172017d20172010–2017e2010–2017e2010–2017e–201720172017201720172015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
17.92.70.9336.10.85914.90.8394.11.027.5–0.9530.8768.0النرويج1
27.53.50.9422.40.87616.80.7995.21.332.5–0.9440.8717.8سويسرا2
48.03.60.9352.60.90417.70.7555.81.434.7–0.9390.8618.2أستراليا3
f 78.62.80.9222.90.89120.10.7595.11.231.9–0.9380.8549.0أيرلندا4

27.83.00.9132.70.91517.70.7635.11.231.7–0.9360.8618.1ألمانيا5
0.9350.8786.055.92.40.9452.60.88912.80.8073.60.925.6آيسلندا6
0.9330.8647.417.22.70.9373.70.87015.30.7894.61.029.2السويد7
......1412.72.50.96110.20.76825.60.716–0.9330.80913.3هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
......1011.92.60.9478.20.76425.00.750–0.9320.81612.5سنغافورة9

f 0.9310.8577.907.83.00.9255.30.85815.00.7924.41.129.3هولندا10

0.9290.8607.527.43.40.9054.30.88014.40.7984.01.028.2الدانمرك11
0.9260.8528.007.74.30.9211.40.88717.40.7586.21.334.0كندا12
1113.15.60.8655.50.85328.10.6859.42.041.5–0.9240.79713.8الواليات المتحدة األمريكية13
39.14.00.9123.70.88019.50.7265.41.333.2–0.9220.8359.4المملكة المتحدة14
0.9200.8685.6105.52.80.9201.90.88711.70.8023.91.027.1فنلندا15
......0.9170.8467.737.54.30.9131.70.90116.40.736نيوزيلندا16
0.9160.8368.718.73.60.9098.70.81513.70.7884.21.027.7بلجيكا17
..........................0.916ليختنشتاين17
f1.2 f32.1 f 0.9090.8763.6163.62.90.9551.60.8356.30.8445.4اليابان19

f30.5 0.9080.8358.027.83.00.9222.60.83017.70.7604.91.1النمسا20
f 0.9040.81110.3010.13.40.9219.40.71817.70.8055.01.231.2لكسمبرغ21

612.23.30.9327.00.81326.40.6449.82.041.4–0.9030.78712.8إسرائيل22
814.03.20.92918.50.70220.20.7095.31.231.6–0.9030.77314.3جمهورية كوريا22
f 0.9010.80810.3110.13.60.9308.60.76818.10.7395.21.332.7فرنسا24

0.8960.8465.6115.53.00.9122.20.86611.40.7663.70.925.4سلوفينيا25
1214.93.00.94518.60.67123.30.6767.31.536.2–0.8910.75415.4إسبانيا26
0.8880.8405.3115.23.30.8761.60.87910.80.7713.70.925.9تشيكيا27
411.92.90.94410.50.70822.50.6876.61.434.7–0.8800.77112.3إيطاليا28
f1.129.0 f 0.8780.8058.358.24.00.9016.90.76213.70.7614.4مالطة29

0.8710.7948.838.54.30.8502.30.84918.90.6945.41.232.7إستونيا30
813.13.50.91213.10.72822.80.6427.11.536.0–0.8700.75313.5اليونان31
111.33.60.90011.70.71418.70.7075.31.434.0–0.8690.76911.5قبرص32
0.8650.7879.058.84.70.8474.70.82517.10.6975.01.231.8بولندا33
..............5.20.837........0.863اإلمارات العربية المتحدة34
..........9.40.647............0.858أندورا35
111.35.40.7974.50.84023.90.6497.21.637.4–0.8580.75711.7ليتوانيا35
..........5.90.84411.40.619........0.856قطر37
0.8550.7976.8106.75.20.8311.40.81913.40.7444.10.926.5سلوفاكيا38
..............5.50.834........0.853بروني دار السالم39
..........8.90.76716.20.660........0.853المملكة العربية السعودية39
713.22.90.91816.30.63520.50.6746.41.535.5–0.8470.73213.6البرتغال41
0.8470.75910.4210.15.90.7923.70.83420.70.6615.91.434.2التفيا41
..........5.60.82819.00.614........0.846البحرين43
714.96.10.8637.50.74131.10.56111.22.847.7–0.8430.71015.7شيلي44
0.8380.7727.887.74.70.8223.20.78915.20.7104.91.130.4هنغاريا45
0.8310.7569.048.84.10.8535.00.75217.30.6755.21.130.8كرواتيا46
613.99.50.7906.20.76525.80.5859.52.142.4–0.8250.70714.3األرجنتين47
..............7.10.818........0.821ُعمان48
0.8160.7389.519.38.00.7252.20.81417.70.6836.61.737.7االتحاد الروسي49
0.8140.7418.938.84.40.8427.40.73214.60.6614.81.231.9الجبل األسود50
112.36.70.7886.50.75323.60.6047.31.637.4–0.8130.71012.7بلغاريا51
0.8110.71711.7111.46.80.7976.30.71421.00.6474.31.028.3رومانيا52
0.8080.7556.596.54.90.7763.70.80710.80.6863.81.027.0بيالروس53
..........8.70.7846.30.680........0.807جزر البهاما54
413.99.00.8077.40.67925.30.5987.91.839.7–0.8040.68914.3أوروغواي55
..........6.30.79017.80.510........0.803الكويت56
f2.6 f46.3 f 11.2....5.90.80315.60.607........0.802ماليزيا57

......815.47.00.8025.50.73433.60.508–0.8000.66916.4بربادوس58
0.8000.7377.967.910.10.6923.20.78810.30.7343.71.026.9كازاخستان58

3 ول
جد
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دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 
عدم المساواة

معامل عدم  
المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

المتوقع

دليل العمر 
المتوقع 

معداًل بعامل 
عدم المساواة

عدم 
المساواة 

aفي التعليم

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
عدم المساواة في الدخلالمساواة

القيمةالقيمة

مجموع	
الخسارة	
)بالنسبة	
المئوية(

الفارق	عن	
الترتيب	حسب	
دليل	التنمية	

bالبشرية
)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

نسبة 
الشريحة 
نسبة بالماالخمسية

معامل 
جيني

2020c20172017d20172017d20172010–2017e2010–2017e2010–2017e–201720172017201720172015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
0.7980.70711.4311.29.00.7864.90.70519.70.6377.21.738.8إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
..........1.90.828............0.798باالو60
29.30.5949.82.646.8....7.70.763........0.797سيشيل62
f 1017.37.50.85411.90.63432.40.50912.93.048.7–0.7940.65118.0كوستاريكا63

415.39.60.77913.50.59522.60.6448.52.141.9–0.7910.66915.4تركيا64
0.7900.68313.5113.48.90.76913.20.63318.20.6565.91.535.8موريشيوس65
1420.211.50.79212.50.60536.50.50416.63.450.4–0.7890.62321.1بنما66
314.67.10.7918.10.71428.70.5254.21.028.5–0.7870.66715.2صربيا67
0.7850.70610.0710.09.20.8178.50.68112.20.6334.31.029.0ألبانيا68
......21.90.667....15.60.659........0.784ترينيداد وتوباغو69
..............7.50.804........0.780أنتيغوا وبربودا70
0.7800.68212.6412.08.10.7562.20.82625.70.5086.51.536.5جورجيا70
..........................0.778سانت كيتس ونيفس72
..........5.30.87310.90.695........0.777كوبا73
1320.812.30.77317.10.56232.80.5218.82.343.4–0.7740.60921.3المكسيك74
..............8.00.761........0.772غرينادا75
0.7700.66413.8013.67.10.79312.80.65321.00.5646.81.939.8سري النكا76
215.35.90.82619.80.57620.20.5745.31.332.7–0.7680.64915.5البوسنة والهرسك77
f2.8 f46.9 f 416.210.50.75412.90.64525.20.52815.8–0.7610.63616.5فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78

1723.210.80.76522.00.53536.70.47115.63.551.3–0.7590.57823.9البرازيل79
f0.6 f16.6 f 0.7570.68110.099.917.00.6663.80.6828.90.6952.3أذربيجان80

0.7570.66112.6312.46.50.80310.50.61820.30.5827.31.435.6جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
5.11.231.8....6.70.8586.20.598........0.757لبنان80
0.7550.68010.0109.89.00.7672.90.72717.40.5635.11.332.5أرمينيا83
0.7550.63615.7015.59.30.77413.30.57323.80.5816.51.737.8تايلند83
920.115.10.73533.70.44111.40.6604.01.027.6–0.7540.59820.7الجزائر85
719.413.90.74913.80.60130.50.48710.72.445.0–0.7520.60319.8إكوادور86
0.7520.64314.5514.27.90.79911.50.57123.30.5829.22.142.2الصين86
0.7510.7016.6206.57.50.7423.60.7668.50.6083.50.925.0أوكرانيا88
218.913.20.73715.30.58328.30.51710.62.343.8–0.7500.60619.2بيرو89
......0.7470.62216.7316.39.00.78012.60.59127.40.522سانت لوسيا90
1222.913.20.72919.40.54536.20.46814.33.450.8–0.7470.57123.6كولومبيا90
5.81.636.4........10.90.691........0.741فيجي92
0.7410.63913.71013.713.40.65911.90.67515.70.5885.11.332.3منغوليا92
320.815.40.70319.10.52028.10.53610.42.545.3–0.7360.58121.0الجمهورية الدومينيكية94
0.7350.61716.1616.010.70.74816.90.59120.50.5315.21.433.7األردن95
721.410.70.76934.60.43118.90.5686.41.535.8–0.7350.57322.0تونس95
......0.7320.60817.0616.211.00.7685.60.65232.00.448جامايكا97
f1.6 f37.5 f 6.7....13.00.7124.50.736........0.726تونغا98

..............11.90.722........0.723سانت فنسنت وجزر غرينادين99
......821.812.40.69415.60.53737.30.463–0.7200.55722.6سورينام100
f5.8 f60.5 f 23.2........18.60.596........0.717بوتسوانا101

f1.7 f38.4 f 922.05.70.83640.00.33620.50.5907.0–0.7170.54923.4ملديف101

..........................0.715دومينيكا103
f2.1 f42.0 f 7.7....11.40.7534.90.658........0.713ساموا104

..........17.00.6570.80.712........0.710أوزبكستان105
......721.310.10.70015.90.59337.90.401–0.7080.55022.3بليز106
..........................0.708جزر مارشال106
......0.7060.57518.5217.923.40.5653.60.60426.80.558تركمانستان108
..............14.10.689........0.706ليبيا108
1124.818.00.67116.70.52539.50.40411.82.947.9–0.7020.52225.5باراغواي110
f2.1 f42.2 f 822.323.10.55023.50.48120.40.6138.4–0.7020.54522.3غابون110

0.7000.62710.41810.39.60.7197.30.65814.00.5223.70.926.3جمهورية مولدوفا112
تنمية بشرية متوسطة

f 1730.320.30.53214.30.60756.40.31528.47.063.0–0.6990.46733.2جنوب أفريقيا113

0.6990.57417.9517.614.40.64811.60.58426.80.5007.21.940.1الفلبين113
1028.311.60.70336.90.38136.30.4464.61.331.8–0.6960.49329.2مصر115
0.6940.56318.8418.714.80.64716.50.52024.90.5326.61.839.5إندونيسيا116
0.6940.57417.3817.312.70.75817.60.51521.40.4835.91.434.8فييت نام116
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دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 
عدم المساواة

معامل عدم  
المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

المتوقع

دليل العمر 
المتوقع 

معداًل بعامل 
عدم المساواة

عدم 
المساواة 

aفي التعليم

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
عدم المساواة في الدخلالمساواة

القيمةالقيمة

مجموع	
الخسارة	
)بالنسبة	
المئوية(

الفارق	عن	
الترتيب	حسب	
دليل	التنمية	

bالبشرية
)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

نسبة 
الشريحة 
نسبة بالماالخمسية

معامل 
جيني

2020c20172017d20172017d20172010–2017e2010–2017e2010–2017e–201720172017201720172015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

425.725.20.56920.00.54931.80.43412.62.444.6–0.6930.51425.8بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
0.6860.58315.01514.912.20.72514.10.56618.50.4835.51.434.4فلسطين، دولة119
0.6850.54620.4320.217.30.63727.20.38916.10.6564.41.129.5العراق120
0.6740.52422.3121.912.20.72630.30.40423.20.4907.91.940.0السلفادور121
0.6720.6069.8229.812.10.6915.00.69812.20.4623.71.026.8قيرغيزستان122
f2.0 f40.7 f 7.4........14.00.742........0.667المغرب123

0.6580.50722.9022.612.90.74625.70.41529.20.42110.22.646.2نيكاراغوا124
......0.6540.53218.6518.419.50.57910.70.53225.10.488غيانا125
f2.7 f47.2 f 10.7....13.30.70723.70.423........0.654كابو فيردي125

0.6500.56213.61213.420.10.6306.50.61613.50.4575.61.434.0طاجيكستان127
527.716.00.69335.00.33532.20.43911.92.948.3–0.6500.46728.2غواتيماال127
f5.8 f61.0 f 1332.920.20.55125.00.42853.60.31820.1–0.6470.42234.8ناميبيا129

126.321.40.59038.70.34118.80.5095.31.535.1–0.6400.46826.8الهند130
26.40.4068.41.840.1....19.00.615........0.627ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
626.420.60.60144.90.27813.60.5524.11.128.7–0.6250.45227.7تيمور- ليشتي132
425.218.10.67822.70.38834.90.36816.93.450.0–0.6170.45925.6هندوراس133
526.417.80.63941.70.25919.60.5336.91.838.8–0.6120.44627.2بوتان134
f1.6 f37.0 f 6.7....24.50.54021.40.488........0.612كيريباس134

123.417.30.67237.30.31915.70.4594.81.332.4–0.6080.46224.1بنغالديش136
0.6060.46922.6622.625.10.52021.50.41321.20.48112.83.148.9الكونغو137
0.6030.49917.11017.114.10.69217.50.43719.70.4126.71.737.6فانواتو138
225.823.10.55634.10.32020.30.4945.91.636.4–0.6010.44526.1جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
528.826.20.48934.90.36325.30.4198.92.142.4–0.5920.42028.9غانا140
..............35.00.379........0.591غينيا االستوائية141
f2.9 f48.5 f 126.322.80.56222.90.42533.10.34211.5–0.5900.43426.4كينيا142

0.5890.47319.81219.725.90.53318.30.45514.90.4354.71.230.8سان تومي وبرينسيبي143
f3.5 f51.5 f 329.426.20.43424.10.40137.90.40614.2–0.5880.41429.7إسواتيني )مملكة(144

633.028.80.46321.70.45448.60.27821.15.057.1–0.5880.38834.1زامبيا144
......0.5820.46919.41419.216.00.63827.30.35414.30.457كمبوديا146
f2.2 f42.7 f 232.333.80.42634.30.32728.90.4369.0–0.5810.39332.4أنغوال147

0.5780.46619.41118.924.00.54726.90.3245.80.5726.31.738.1ميانمار148
0.5740.42725.6524.616.60.64940.90.29616.30.4055.01.332.8نيبال149
129.631.00.49546.20.22111.60.5314.41.230.7–0.5620.38731.0باكستان150
434.233.70.39333.00.36735.90.33911.52.746.6–0.5560.36634.2الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
6.41.637.1........15.90.660........0.546جزر سليمان152
f2.1 f41.9 f 9.3....25.30.52511.50.381........0.544بابوا غينيا الجديدة153

0.5380.40424.8424.824.90.53527.00.32222.40.3846.21.737.8جمهورية تنزانيا المتحدة154
..............13.00.682........0.536الجمهورية العربية السورية155
8.62.243.2....26.60.47116.80.464........0.535زمبابوي156
f2.2 f43.0 f 634.637.40.32638.10.29928.20.4299.1–0.5320.34734.7نيجيريا157

0.5240.36730.0029.823.80.55729.30.31836.40.27811.03.250.4رواندا158
130.528.50.38021.90.39241.10.31020.84.354.2–0.5200.35931.0ليسوتو159
332.732.60.45040.80.23024.60.4085.41.332.6–0.5200.34833.0موريتانيا159
0.5190.38525.9525.621.30.56135.00.32420.40.3138.72.142.6مدغشقر161
0.5160.37028.3528.232.50.41727.90.37824.20.3217.62.041.0أوغندا162
636.335.00.41243.70.26530.30.31916.32.947.8–0.5150.32636.6بنن163
131.721.10.57646.50.19727.70.3477.71.940.3–0.5050.34032.6السنغال164
0.5030.34431.7131.530.50.43338.90.30925.10.3039.72.243.1توغو165
1844.228.90.48047.60.24856.00.17511.22.545.3–0.5030.27545.3جزر القمر165
f1.4 f35.4 f 134.527.90.49642.50.18933.00.3766.2–0.5020.32834.7السودان167

......0.4980.35029.6728.228.40.48545.40.22710.80.391أفغانستان168
738.428.60.47938.30.26748.40.2198.62.041.1–0.4980.30439.0هايتي168
136.334.20.34547.40.22327.40.3898.42.041.5–0.4920.31136.9كوت ديفوار170
0.4770.33230.4530.430.30.46828.40.32332.40.2429.42.545.5مالوي171
135.230.80.45447.00.16427.70.38510.22.344.1–0.4760.30635.8جيبوتي172
0.4630.33128.4627.324.90.53043.50.18513.40.3727.11.839.1إثيوبيا173
436.428.50.45649.30.18931.50.2815.91.535.9–0.4600.28937.2غامبيا174
0.4590.30633.4232.231.20.43048.30.17517.10.3795.51.333.7غينيا175
0.4570.31930.3630.236.10.39426.30.36528.20.2258.82.142.1جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 
عدم المساواة

معامل عدم  
المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

المتوقع

دليل العمر 
المتوقع 

معداًل بعامل 
عدم المساواة

عدم 
المساواة 

aفي التعليم

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
عدم المساواة في الدخلالمساواة

القيمةالقيمة

مجموع	
الخسارة	
)بالنسبة	
المئوية(

الفارق	عن	
الترتيب	حسب	
دليل	التنمية	

bالبشرية
)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

)بالنسبة	
القيمةالمئوية(

نسبة 
الشريحة 
نسبة بالماالخمسية

معامل 
جيني

2020c20172017d20172017d20172010–2017e2010–2017e2010–2017e–201720172017201720172015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

539.438.40.35841.90.22837.90.25712.63.350.7–0.4550.27639.4غينيا - بيساو177
0.4520.30831.9630.924.90.52246.10.18821.80.2976.11.636.7اليمن178
..............21.40.551........0.440إريتريا179
0.4370.29432.7232.635.60.38533.80.25528.40.25914.23.954.0موزامبيق180
0.4350.29831.6431.027.50.48042.90.24822.70.2215.41.333.2ليبريا181
f1.3 f33.0 f 0.4270.28234.0132.836.80.37446.20.15815.40.3805.2مالي182

0.4230.28832.1331.832.00.42739.20.17424.20.3215.31.535.3بوركينا فاسو183
135.439.80.29847.30.20619.20.3075.41.434.0–0.4190.26636.5سيراليون184
0.4170.27833.3332.838.10.36139.50.25620.90.2336.71.738.6بوروندي185
137.942.40.29443.00.17028.40.31010.02.243.3–0.4040.24938.3تشاد186
f2.7 f46.3 f 136.337.00.36139.60.18032.30.23213.0–0.3880.24736.3جنوب السودان187

f4.5 f56.2 f 141.841.70.29534.50.22349.20.14518.5–0.3670.21242.1جمهورية أفريقيا الوسطى188

0.3540.25029.3328.834.90.40535.00.13916.40.2785.41.434.3النيجر189
األراضي أو البلدان األخرى

23.40.4727.01.839.1..10.5..............توفالو..

..............11.60.706..........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..

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

..............38.90.345..........الصومال..

............................موناكو..

............................ناورو..
مجموعات دليل التنمية البشرية

———10.45.00.8706.30.81020.10.723—0.8940.79910.7تنمية بشرية مرتفعة جدًا
———15.79.20.78213.10.57924.80.569—0.7570.63616.0تنمية بشرية مرتفعة

———24.920.30.60233.10.37221.20.503—0.6450.48325.1تنمية بشرية متوسطة
———30.931.20.43137.00.26324.60.368—0.5040.34731.1تنمية بشرية منخفضة

———21.917.40.64425.30.43523.10.535—0.6810.53122.0البلدان النامية
المناطق

———21.212.10.75318.40.55833.20.496—0.7580.59321.8أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
———11.610.90.7327.20.68016.70.633—0.7710.68111.7أوروبا وآسيا الوسطى

———25.621.40.59637.70.33817.60.519—0.6380.47126.1جنوب آسيا
———30.730.80.43433.70.30827.70.385—0.5370.37230.8جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

———24.815.70.66832.60.38126.10.564—0.6990.52325.1الدول العربية
———15.410.00.75713.10.54823.10.572—0.7330.61915.6شرق آسيا والمحيط الهادئ

———28.227.10.50236.20.27421.40.382—0.5240.37528.5أقل البلدان نموًا
———24.517.80.64620.90.47534.90.427—0.6760.50824.9الدول الجزرية الصغيرة النامية

———11.65.30.8837.70.78521.70.708—0.8950.78811.9منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
———19.915.20.68122.00.49322.60.588—0.7280.58220.0العالم

مالحظات

a  قائمة المسوح المستخدمة لتقدير عوامل عدم المساواة
http://hdr.undp.org/en/ متاحة على الموقع

.composite/IHDI

b  للبلدان التي شملها حساب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل
عدم المساواة.

c  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى جداول
.UNDESA 2017a الحياة للفترة 2015-2020 من

d .بيانات عام 2017 أو آخر البيانات المتوفرة

e .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

f .2010 بيانات عام سابق لعام

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 حساب هذا الدليل 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_(

.)technical_notes.pdf

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة: دليل التنمية 
البشرية معداًل بعامل عدم المساواة في األبعاد الثالثة األساسية 
للتنمية البشرية. وتتضمن المالحظة الفنية 2 تفاصيل عن كيفية 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( حساب هذا الدليل

.)hdr2018_technical_notes.pdf

مجموع الخسارة: الفارق النسبي بين دليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل عدم المساواة ودليل التنمية البشرية.

الفارق عن الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق في 
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة 

ودليل التنمية البشرية، وهو محسوب للبلدان التي ُحسب لها 
الدليل معداًل بعامل عدم المساواة.

معامل عدم المساواة بين البشر: متوسط أوجه عدم المساواة 
في أبعاد ثالثة أساسية للتنمية البشرية.

عدم المساواة في العمر المتوقع: عدم المساواة في توزيع العمر 
المتوقع باالستناد إلى البيانات المستمدة من جداول الحياة 

المقدرة باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل العمر المتوقع معداًل بعامل عدم المساواة: دليل العمر 
المتوقع في دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة في 
توزيع العمر المتوقع باالستناد إلى البيانات المستمدة من جداول 

الحياة الواردة في مصادر البيانات.

عدم المساواة في التعليم: عدم المساواة في توزيع سنوات 
الدراسة باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر 

المعيشية المقدرة باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل التعليم معداًل بعامل عدم المساواة: دليل التعليم معداًل بعامل 
عدم المساواة في توزيع سنوات الدراسة باالستناد إلى البيانات 

المستمدة من مسوح األسر المعيشية الواردة في مصادر البيانات.

عدم المساواة في الدخل: عدم المساواة في توزيع الدخل 
باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية 

المقدرة باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل الدخل معداًل بعامل عدم المساواة: دليل الدخل في دليل 
التنمية البشـرية معداًل بعامل عدم المسـاواة في توزيع الدخل 

باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية 
الواردة في مصادر البيانات.

نسبة الشريحة الخمسية: نسبة متوسط دخل أغنى 20 في 
المائة من السكان إلى متوسط دخل أفقر 20 في المائة منهم.

نسبة بالما: حصة أغنى 10 في المائة من السكان من الدخل 
القومي اإلجمالي مقسومة على حصة 40 في المائة األفقر منهم. 

.Palma 2011 وتستند النسبة إلى بيانات من

معامل جيني: قياس الفارق في توزيع الدخل 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

العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
 UNESCO Institute for Statistics ؛UNDESA 2017a بيانات من

 World ؛United Nations Statistics Division 2018b 2018؛
.IMF 2018 ؛Barro and Lee 2016 ؛Bank 2018b

العمود 2: حسابات المتوسط الهندسي للبيانات الواردة في 
دليل العمر المتوقع معداًل بعامل عدم المساواة، ودليل التعليم 

معداًل بعامل عدم المساواة، ودليل الدخل معداًل بعامل عدم 
 المساواة، باستخدام المنهجية المفّصلة في المالحظة الفنية 2

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_(
.)technical_notes.pdf

العمود 3: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 1 و2.

العمود 4: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في دليل 
التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة، وترتيب البلدان 

المصّنفة حسب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة.

العمود 5: المتوسط الحسابي لبيانات عدم المساواة في العمر 
المتوقع، وعدم المساواة في التعليم، وعدم المساواة في 

الدخل، باستخدام المنهجّية المفّصلة في المالحظة الفنية 2 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_(

.)technical_notes.pdf

العمود 6: حسابات باالستناد إلى جداول الحياة الموجزة من 
.UNDESA 2017a

العمود 7: حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في العمر المتوقع 
ودليل العمر المتوقع في دليل التنمية البشرية.

العمودان 8 و10: حسابات باالستناد إلى بيانات من قاعدة 
بيانات دراسة الدخل في لكسمبرغ، وإحصاءات االتحاد األوروبي 

عن الدخل وظروف المعيشة، وقاعدة بيانات توزيع الدخل في 
العالم الصادرة عن البنك الدولي، ومركز دراسات التوزيع والعمل 
والشؤون االجتماعية )CEDLAS(، وقاعدة بيانات البنك الدولي 

االجتماعية واالقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 
 ICF والمسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة

Macro، والمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها 
 اليونيسف، باستخدام المنهجّية المفّصلة في المالحظة الفنية 2

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_(
.)technical_notes.pdf

العمود 9: حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في التعليم 
ودليل التعليم في دليل التنمية البشرية.

العمود 11: حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في الدخل 
ودليل الدخل في دليل التنمية البشرية.

العمودان 12 و13: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
.World Bank 2018a باالستناد إلى بيانات من

.World Bank 2018a :14 العمود
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الهدف	8.5الهدف	4.6الهدف	4.3الهدف	3
 دليل التنمية

حسب الجنس
 دليل التنمية

البشرية
 العمر المتوقع

عند الوالدة
 العدد المتوقع

لسنوات الدراسة
 متوسط

سنوات الدراسة
النصيب التقديري للفرد من 

aالدخل القومي اإلجمالي

المجموعةbالقيمة

)بمعادل	القوة	الشرائية	بدوالر	2011()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

2017201720172017201720172017c2017c2017c2017c20172017الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
d17.212.612.560,15375,731 e 0.99110.9450.95384.280.518.6النرويج1

0.98710.9370.94985.381.516.116.313.912.947,93867,490سويسرا2
d22.5 d12.912.835,32351,857 0.97520.9260.95085.081.223.3أستراليا3
d19.5 d12.7 f12.1 f42,77164,916 0.97910.9260.94683.679.719.7أيرلندا4
0.96720.9190.95183.578.916.917.013.614.537,68954,843ألمانيا5
d18.2 d12.3 f12.7 f38,00453,562 0.96620.9200.95284.481.520.5آيسلندا6
d16.912.512.341,74353,777 0.99210.9270.93484.380.918.4السويد7
e 0.96520.9160.94987.181.216.316.411.612.543,81375,577هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7

g16.0 g11.012.169,50895,809 e 0.98210.9220.93985.281.116.4سنغافورة9

d17.811.912.538,76757,123 0.96620.9130.94483.780.318.3هولندا10
d18.4 d12.7 h12.4 h40,29355,624 0.98010.9190.93882.879.019.8الدانمرك11
f16.0 f13.312.934,92852,070 0.98610.9160.93084.480.716.9كندا12
0.99210.9190.92681.877.317.215.713.413.343,89966,208الواليات المتحدة األمريكية13
h13.5 h28,04350,485 0.96020.9030.94183.479.917.917.012.8المملكة المتحدة14
d16.912.612.334,50447,691 1.00010.9170.91784.378.718.4فنلندا15
d18.012.712.525,87242,339 0.96620.9000.93283.780.419.7نيوزيلندا16
d18.8 d11.611.933,26051,302 0.97120.9010.92883.678.920.8بلجيكا17
........13.416.1............ليختنشتاين17
i12.5 i27,20951,326 0.97510.8940.91787.180.715.215.312.9اليابان19
0.97120.8930.92084.179.416.415.811.812.635,62655,591النمسا20
h12.4 h51,15478,737 e 0.96920.8880.91684.179.814.113.911.7لكسمبرغ21

0.97520.8900.91384.380.916.515.313.013.024,62040,910إسرائيل22
0.93230.8660.92985.379.215.917.111.412.922,57249,297جمهورية كوريا22
0.98710.8940.90685.679.816.816.011.311.832,51846,218فرنسا24
1.00310.8980.89583.978.318.016.512.212.326,89834,341سلوفينيا25
d17.59.710.026,95441,850 0.97910.8790.89886.080.518.2إسبانيا26
0.98610.8810.89481.776.017.616.112.613.123,22438,206تشيكيا27
h10.4 h25,76745,326 0.96720.8630.89385.380.916.615.910.0إيطاليا28
0.96020.8580.89382.679.416.415.411.011.624,25544,446مالطة29
1.01910.8760.86082.073.016.915.313.012.221,89637,043إستونيا30
0.96420.8530.88583.978.917.017.510.511.019,65829,796اليونان31
0.98410.8610.87582.878.515.014.212.012.226,58036,543قبرص32
1.00610.8660.86181.673.917.315.612.312.320,36732,343بولندا33
j9.7 j24,97384,130 e 0.96820.8320.85978.976.714.313.411.9اإلمارات العربية المتحدة34

....10.110.2................أندورا35
1.02620.8680.84680.069.416.615.713.013.024,36632,934ليتوانيا35
e 1.03120.8700.84380.077.614.812.010.89.559,164135,961قطر37

0.99110.8500.85880.473.415.514.412.312.622,60036,726سلوفاكيا38
i9.1 i63,93988,204 e 0.99010.8460.85479.175.814.814.19.0بروني دار السالم39

h9.9 h17,42273,945 0.87750.7820.89276.573.416.017.88.8المملكة العربية السعودية39
0.98310.8390.85384.278.416.216.49.29.223,09532,013البرتغال41
h12.5 h20,82229,924 1.03020.8580.83479.469.716.515.113.2التفيا41
j9.5 j18,77455,130 0.93130.8050.86578.176.216.615.69.3البحرين43
0.96120.8230.85682.177.216.716.210.210.515,13728,809شيلي44
0.98510.8300.84379.472.515.414.811.712.119,93131,413هنغاريا45
j11.7 j17,50727,164 0.99110.8280.83581.074.515.714.311.2كرواتيا46
j9.7 j12,39524,789 0.99710.8160.81980.473.018.716.210.1األرجنتين47
0.94230.7810.82979.775.614.713.410.49.211,24649,282ُعمان48
h12.1 h19,51029,671 1.01910.8230.80876.865.615.915.212.0االتحاد الروسي49
h12.0 h12,96720,692 0.95620.7940.83179.674.915.214.710.7الجبل األسود50
0.99010.8080.81678.471.515.014.611.911.814,77722,930بلغاريا51
0.98510.8040.81779.072.114.613.910.611.318,21727,358رومانيا52
1.02010.8140.79978.567.515.915.112.212.413,47919,592بيالروس53
h10.5 h22,15631,397 11.5....78.872.7........جزر البهاما54
1.01410.8070.79681.074.016.915.09.08.415,28224,905أوروغواي55
e 0.99010.7910.79976.173.914.312.98.06.939,57093,476الكويت56

h10.3 h20,00431,826 0.97610.7910.81077.973.314.113.310.0ماليزيا57
k10.4 k13,50918,384 1.01510.8050.79278.473.616.713.910.6بربادوس58
i11.7 i16,81428,815 1.00710.8010.79574.865.315.514.811.8كازاخستان58

4 ول
جد

ال

دليل التنمية حسب الجنس
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)بمعادل	القوة	الشرائية	بدوالر	2011()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

2017201720172017201720172017c2017c2017c2017c20172017الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
i9.9 i6,09432,017 0.87150.7260.83477.375.114.615.19.7إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
........17.816.5............باالو60
........78.669.515.314.3........سيشيل62
0.97420.7790.80082.477.715.814.98.88.510,41918,851كوستاريكا63
0.92240.7550.81979.272.814.715.77.18.815,57634,313تركيا64
i9.5 i12,55827,986 0.96820.7730.79978.471.415.514.69.1موريشيوس65
i9.9 i13,22925,102 0.98810.7820.79181.375.313.312.110.4بنما66
0.97610.7770.79678.272.515.114.210.711.610,67215,474صربيا67
0.97020.7720.79680.676.515.014.49.810.29,70214,028ألبانيا68
l12.5 l11.0 h10.8 h22,00835,435 1.01310.7940.78474.467.414.4ترينيداد وتوباغو69
........h12.6 h 78.974.013.9........أنتيغوا وبربودا70
0.97510.7660.78677.669.215.314.812.812.86,17712,481جورجيا70
........14.614.3............سانت كيتس ونيفس72
h12.1 h5,00110,045 0.94230.7510.79781.978.014.313.711.6كوبا73
0.95420.7520.78979.774.914.413.88.48.811,06522,873المكسيك74
........76.371.417.416.3........غرينادا75
h11.4 h6,46216,581 0.93530.7380.78978.872.114.113.610.3سري النكا76
k14.5 k8.610.97,72315,856 0.92440.7390.80079.674.614.9البوسنة والهرسك77
1.01110.7620.75478.970.815.413.210.710.07,40113,976فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
h7.7 h10,07317,566 0.99210.7550.76179.372.115.914.98.0البرازيل79
h8.9 h5,52321,182 0.88950.7010.78881.678.212.412.78.5لبنان80
m12.7 m10.511.010,08921,152 0.94930.7340.77375.269.112.6أذربيجان80
k9.9 k9,11415,897 0.94630.7310.77377.973.913.513.28.9جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
0.96920.7400.76477.871.413.412.611.711.76,35812,281أرمينيا83
h7.8 h13,79317,327 0.99610.7530.75679.371.814.814.57.4تايلند83
h8.6 h4,23223,181 0.86150.6800.79177.675.114.614.17.6الجزائر85
0.97810.7410.75779.373.915.413.98.68.87,38813,307إكوادور86
j8.3 j12,05318,295 0.95520.7350.76978.074.914.013.67.6الصين86
j11.3 j6,08210,513 0.99310.7460.75176.967.115.214.811.3أوكرانيا88
0.95030.7280.76677.972.613.913.68.79.78,44615,140بيرو89
m13.3 m9.4 h8.7 h9,38814,101 0.99310.7440.74978.473.013.9سانت لوسيا90
0.99710.7470.74978.271.014.914.38.58.110,27115,692كولومبيا90
i10.7 i5,60410,963 10.9....73.667.5........فيجي92
1.02310.7500.73373.765.415.915.010.69.88,48211,759منغوليا92
0.98910.7280.73677.371.014.513.08.17.58,90918,975الجمهورية الدومينيكية94
h12.9 h10.1 i10.6 i2,45913,971 0.85750.6580.76776.372.813.4األردن95
j7.9 j4,53716,152 0.89750.6840.76278.073.915.814.46.4تونس95
h12.8 h10.0 h9.5 h5,8989,812 0.98810.7310.73978.573.714.4جامايكا97
l14.0 l11.2 h11.1 h3,7697,314 0.96020.7070.73676.270.214.6تونغا98
7,64313,306....75.671.213.413.1........سانت فنسنت وجزر غرينادين99

m12.0 m8.3 h8.6 h9,13217,449 0.97520.7050.72374.968.413.0سورينام100
h12.5 h9.2 j9.5 j12,61318,521 0.97610.7070.72570.264.912.8بوتسوانا101
m12.6 m6.2 i6.4 i7,06418,501 0.91940.6790.73978.876.712.7ملديف101
........................دومينيكا103
g12.1 g....3,7787,909 78.572.312.9........ساموا104
0.94530.6870.72674.268.611.812.211.211.84,6878,264أوزبكستان105
h10.4 h5,6898,655 0.97910.6990.71473.667.913.012.710.5بليز106
....10.711.1................جزر مارشال106
11,24020,083....71.464.510.511.1........تركمانستان108
l13.2 l7.7 j7.0 j4,62317,472 0.92930.6680.71975.169.313.6ليبيا108
0.97220.6900.71075.571.113.212.28.48.36,21210,486باراغواي110
m13.4 m7.4 m9.1 m11,78920,825 0.91140.6700.73568.264.912.5غابون110
1.00510.7010.69876.067.411.911.411.511.74,8496,318جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
0.98410.6920.70467.059.913.713.19.910.49,06014,894جنوب أفريقيا113
h9.2 h7,58210,705 1.00010.6990.69872.865.912.912.39.5الفلبين113
i7.9 i4,08116,489 0.87250.6360.72974.069.513.113.16.5مصر115
0.93230.6660.71571.667.312.812.87.58.47,25914,385إندونيسيا116
k12.5 k7.9 k8.5 k5,3456,383 1.00510.6960.69281.071.812.9فييت نام116
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2017201720172017201720172017c2017c2017c2017c20172017الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

0.92930.6650.71672.167.014.014.08.29.74,6868,737بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
0.87750.6230.71075.671.813.712.08.99.31,8028,216فلسطين، دولة119
m12.0 m5.4 h7.8 h6,03929,250 0.82350.6030.73372.367.810.1العراق120
0.96920.6630.68478.169.112.512.86.77.35,2268,722السلفادور121
m10.8 m2,1594,369 0.96020.6540.68175.167.113.713.210.9قيرغيزستان122
i6.5 i3,19711,561 0.83850.5980.71377.274.912.012.84.5المغرب123
i6.4 i3,4346,930 0.96620.6420.66578.672.612.311.86.9نيكاراغوا124
k8.4 k4,54310,295 0.94830.6310.66669.264.511.711.08.5غيانا125
0.94930.6320.66674.970.912.812.15.96.44,2957,683كابو فيردي125
i10.2 i2,2334,392 0.93330.6240.66974.468.410.511.910.7طاجيكستان127
h6.5 h4,7689,869 0.94830.6300.66576.870.410.710.96.4غواتيماال127
m12.2 m7.2 i6.6 i8,8959,907 1.01410.6510.64267.761.812.4ناميبيا129
h8.2 h2,7229,729 0.84150.5750.68370.467.312.911.94.8الهند130
............70.568.1........ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
m5.3 m3,30110,282 0.85550.5670.66371.167.412.313.23.6تيمور- ليشتي132
0.97810.6080.62276.371.210.79.86.66.53,2775,159هندوراس133
k4.2 k6,0029,889 0.89350.5760.64570.970.312.412.22.1بوتان134
........69.863.213.412.6........كيريباس134
h11.3 h5.2 j6.7 j2,0415,285 0.88150.5670.64474.671.211.7بنغالديش136
j6.7 j4,9056,483 0.93430.5830.62466.763.511.211.55.5الكونغو137
l11.1 l....2,3403,635 74.770.210.4........فانواتو138
i5.7 i5,3546,789 0.93430.5790.62168.665.410.911.54.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
i7.9 i3,3494,849 0.91040.5630.61964.162.011.511.86.3غانا140
m7.3 m14,86923,258 4.0....59.456.7........غينيا االستوائية141
m12.5 m5.7 i7.1 i2,5293,398 0.93130.5680.61069.764.911.7كينيا142
h7.1 h1,7804,112 0.89250.5500.61768.964.612.612.45.6سان تومي وبرينسيبي143
k6.9 k5,7229,641 0.94330.5680.60361.354.910.811.66.1إسواتيني )مملكة(144
m13.0 m6.5 m7.4 m2,9864,138 0.94130.5690.60565.059.612.0زامبيا144
h12.2 h3.8 i5.6 i2,9703,878 0.91440.5530.60571.367.111.2كمبوديا146
m12.7 m....5,0636,546 64.759.011.0........أنغوال147
m4.8 m3,8607,355 0.95920.5630.58669.164.410.39.84.9ميانمار148
i6.4 i2,2192,738 0.92540.5520.59872.269.012.611.83.6نيبال149
0.75050.4650.62067.765.67.89.33.86.51,6428,786باكستان150
j7.6 j2,7513,878 0.86650.5130.59359.757.511.313.04.7الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
g10.7 g....1,4502,281 72.669.59.7........جزر سليمان152
i5.3 i3,0023,789 3.8....68.363.3........بابوا غينيا الجديدة153
m9.3 m5.4 i6.2 i2,2823,037 0.92830.5170.55768.164.68.6جمهورية تنزانيا المتحدة154
n5.6 n5614,077 0.78850.4430.56377.465.48.78.84.6الجمهورية العربية السورية155
0.92440.5130.55563.559.810.210.57.58.91,4311,948زمبابوي156
m10.8 m5.0 m7.3 m4,4336,008 0.86850.4940.56954.753.19.2نيجيريا157
h4.7 h1,5682,064 0.94130.5080.54069.665.311.211.23.7رواندا158
i5.5 i2,6083,940 1.00410.5190.51656.752.211.010.27.0ليسوتو159
i5.5 i1,9365,221 0.84550.4700.55664.961.98.58.63.5موريتانيا159
m6.1 m1,1731,544 0.96220.5110.53167.964.710.510.66.7مدغشقر161
m12.2 m4.7 m7.2 m1,2122,109 0.86550.4750.55062.458.011.0أوغندا162
k4.3 k1,7952,329 0.87550.4790.54762.759.611.114.03.0بنن163
0.91140.4810.52869.465.410.09.32.43.81,6913,101السنغال164
m13.2 m3.3 m6.5 m1,2651,643 0.82250.4460.54261.359.610.0توغو165
m5.6 m1,0271,764 0.87650.4650.53165.762.211.111.43.7جزر القمر165
i4.1 i1,7856,455 0.83150.4460.53766.363.17.27.73.1السودان167
i6.0 i5413,030 0.62550.3640.58365.462.88.012.71.9أفغانستان168
m6.6 m1,4001,937 4.3....65.861.4........هايتي168
i6.2 i2,5294,409 0.84150.4460.53155.752.78.110.04.0كوت ديفوار170
i5.1 i8971,235 0.93630.4600.49266.261.010.910.84.0مالوي171
2,4914,286....64.461.05.86.7........جيبوتي172
h9.1 h1.6 m3.8 m1,3042,136 0.84650.4240.50167.864.08.2إثيوبيا173
i4.3 i1,1681,870 0.89050.4340.48762.860.19.39.22.9غامبيا174
m3.9 m1,8042,328 0.81050.4110.50761.260.17.810.41.5غينيا175
h8.4 h703889 0.85250.4200.49361.558.58.710.65.3جمهورية الكونغو الديمقراطية176
1,2691,843........59.556.0........غينيا - بيساو177
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)بمعادل	القوة	الشرائية	بدوالر	2011()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
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2017201720172017201720172017c2017c2017c2017c20172017الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

h10.3 h1.9 j4.2 j1492,308 0.42550.2230.52466.663.77.6اليمن178
1,4512,048....67.763.44.95.8........إريتريا179
h4.6 h1,0521,135 0.90440.4140.45861.056.79.210.22.5موزامبيق180
m10.6 m3.5 i6.1 i577755 0.84650.3980.47064.062.09.3ليبريا181
h3.0 h1,3452,560 0.81150.3800.46959.257.76.88.61.7مالي182
m2.0 m1,2892,014 0.87050.3930.45261.460.08.38.81.0بوركينا فاسو183
m10.2 m2.7 i4.3 i1,0961,387 0.87250.3890.44652.851.69.3سيراليون184
m3.7 m807594 1.00210.4190.41859.955.911.312.12.7بوروندي185
m3.4 m1,4122,088 0.77550.3500.45254.552.06.49.51.2تشاد186
m6.3 m4.05.38431,083 0.82650.3480.42258.356.33.8جنوب السودان187
h8.5 h3.0 i5.6 i521809 0.78050.3190.40954.851.05.9جمهورية أفريقيا الوسطى188
i2.6 i6911,119 0.81250.3170.39161.559.44.76.01.5النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
........................توفالو..
............75.368.3........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
........15.614.6............سان مارينو..
............58.455.1........الصومال..
........................موناكو..
........10.89.9............ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.8840.89982.476.716.916.012.212.330,27650,033—0.983تنمية بشرية مرتفعة جدًا

0.7400.77378.274.014.313.98.08.610,94518,948—0.957تنمية بشرية مرتفعة
0.5980.68071.167.212.211.85.67.93,6739,906—0.878تنمية بشرية متوسطة
0.4650.54062.359.28.710.13.85.71,9153,126—0.862تنمية بشرية منخفضة

0.6490.70872.768.812.212.26.78.16,56213,441—0.917البلدان النامية
المناطق

0.7480.76578.972.615.014.18.58.59,62217,809—0.977أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.7510.78577.069.713.914.29.910.610,41320,529—0.956أوروبا وآسيا الوسطى

0.5710.68270.967.812.111.75.08.02,69410,035—0.837جنوب آسيا
0.5060.56762.459.09.510.64.76.52,7634,034—0.893جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

0.6300.73673.469.811.612.26.27.75,38025,533—0.855الدول العربية
0.7170.75076.772.813.513.27.68.310,68916,568—0.957شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.4860.55966.563.19.410.43.95.61,7443,272—0.868أقل البلدان نموًا
8.18.75,29810,012....0.6750.70873.568.6—0.953الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.8810.90383.178.016.615.911.812.130,32549,125—0.976منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
0.7050.74974.470.112.812.77.99.010,98619,525—0.941العالم

مالحظات

a  .اسُتعين بالتقديرات لعدم توفر بيانات الدخل المفصلة
وتتضمن التعاريف والمالحظة الفنية 3 تفاصيل عن كيفية 

http://hdr.undp.org/( حساب دليل التنمية حسب الجنس
.)sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf

b  البلدان مصّنفة في خمس مجموعات حسب االنحراف
المطلق عن التكافؤ بين الجنسين في دليل التنمية البشرية.

c .بيانات عام 2017 أو آخر البيانات المتوفرة

d  لحساب دليل التنمية البشرية، اعُتبر الحد األقصى لسنوات
الدراسة المتوقعة 18 سنة.

e  لحساب دليل التنمية البشرية للذكور، اعُتبر الحد األقصى
للنصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000 

دوالر.

f .OECD 2017a باالستناد إلى بيانات من

g .باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني

h  مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
.UNESCO Institute for Statistics 2018

i .Barro and Lee 2016 باالستناد إلى بيانات من

j  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى تقديرات
.Barro and Lee 2016 من

k  باالستناد إلى بيانات من المسوح المتعددة المؤشرات 
للمجموعات التي أجرتها اليونيسف للفترة  2017-2006.

l .باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان

m  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 ICF المسوح الديمغرافية والصحّية التي أجرتها شركة

Macro للفترة 2017-2006.

n  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
.Syrian Center for Policy Research 2017 من

تعاريف

دليل التنمية حسب الجنس: نسبة قيمة دليل التنمية البشرية 
لإلناث إلى قيمة دليل التنمية البشرية للذكور. وتتضمن 

المالحظة الفنية 3 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_(

.)technical_notes.pdf

مجموعات البلدان وفق دليل التنمية حسب الجنس: تصّنف 
البلدان في خمس مجموعات حسب االنحراف المطلق عن 

التكافؤ بين الجنسين في دليل التنمية البشرية. وتضم 
المجموعة 1 البلدان التي تسجل مستوى مرتفعًا من المساواة 

بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف 
مطلق دون 2.5 في المائة(؛ والمجموعة 2 البلدان التي تسجل 

مستوى مرتفعًا إلى متوسط من المساواة بين الجنسين في 
إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق بين 2.5 و5 في 

المائة(؛ والمجموعة 3 البلدان التي تسجل مستوى متوسطًا 
من المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية 
)انحراف مطلق بين 5 و7.5 في المائة(؛ والمجموعة 4 البلدان 
التي تسجل مستوى متوسطًا إلى منخفض من المساواة بين 

الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق بين 
7.5 و10 في المائة(؛ والمجموعة 5 البلدان التي تسجل مستوى 
منخفضًا من المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية 

البشرية )انحراف مطلق فوق 10 في المائة(.

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 حساب هذا الدليل 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_(

.)technical_notes.pdf

العمر المتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها 
مولود جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفاة المسجلة حسب 

الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة حياته.

العدد المتوقع لسنوات الدراسة: عدد سنوات الدراسة التي 
ُيتوقع أن يتمها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض 

بقاء أنماط معدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي 
طيلة حياته. 

متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم التي أتمها 
األشخاص من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر، محسوبًا بمستويات 

التحصيل العلمي على أساس الفترات الرسمية لكل مرحلة.

النصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي: يحسب 
باالستناد إلى نسبة راتب المرأة إلى راتب الرجل، وحصة كل 

من الجنسين من مجموع الناشطين اقتصاديًا، والدخل القومي 
اإلجمالي )بمعادل القوة الشرائية لعام 2011(. وتتضمن المالحظة 

http://hdr.undp.org/( الفنية 3  تفاصيل عن كيفّية الحساب
.)sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf

مصادر البيانات

العمود 1: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 3 و4.

العمود 2: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 1. 

العمودان 3 و4: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2017a إلى بيانات من

 World Bank ؛Barro and Lee 2016 ؛Statistics 2018
 .IMF 2018 ؛ILO 2018a 2018؛b

 .UNDESA 2017a :6العمودان 5 و

العمودان 7 وUNESCO Institute for Statistics 2018 :8؛ 
المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة ICF Macro؛ 

المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛ 
  .OECD 2017a

العمودان 9 وUNESCO Institute for Statistics 2018 :10؛ 
Barro and Lee 2016؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي 

تجريها شركة ICF Macro؛ المسوح المتعددة المؤشرات 
  .OECD 2017a للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛

العمودان 11 و12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
باالستناد إلى بيانات من ILO 2018a؛ UNDESA 2017a؛ 

.IMF 2018 ؛World Bank 2018b
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الهدف	4.6الهدف	5.5الهدف	3.7الهدف	3.1
 دليل الفوارق
بين الجنسين

 نسبة وفيات
األمهات

 معدل الوالدات
للمراهقات

 المقاعد في
المجالس النيابية

 السكان الحاصلون على جزء
من التعليم الثانوي على األقل

 معدل المشاركة
aفي القوى العاملة

الترتيبالقيمة
)عدد	وفيات	األمهات	

لكل	100,000	مولود	حي(
)عدد	الوالدات	لكل	1,000	امرأة	
من	الفئة	العمرية	15-19	سنة(

)النسبة	المئوية	التي	
تشغلها	النساء(

)بالنسبة	المئوية	من	الفئة	العمرية	25	سنة	وأكثر(
 )بالنسبة	المئوية	من	الفئة	العمرية

15	سنة	وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2020b20172010–2017c2010–2017c20172017–2017201720152015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.048555.641.496.395.160.867.6النرويج1
0.039153.029.396.497.262.974.1سويسرا2
0.10923612.932.790.089.959.270.5أستراليا3
0.1092389.724.390.286.353.067.3أيرلندا4
0.0721466.531.596.296.855.066.2ألمانيا5
0.062936.838.1100.0100.072.881.8آيسلندا6
0.044345.243.688.488.760.867.4السويد7
75.781.854.068.1..2.7......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
0.06712103.723.076.182.960.576.8سنغافورة9

0.044374.035.686.490.458.069.2هولندا10
0.040264.137.490.191.359.267.2الدانمرك11
0.0922079.430.1100.0100.060.769.8كندا12
0.189411418.819.795.595.255.768.3الواليات المتحدة األمريكية13
0.11625912.528.582.485.256.868.1المملكة المتحدة14
0.058836.842.0100.0100.054.861.9فنلندا15
0.136341120.038.399.098.863.974.9نيوزيلندا16
0.048574.941.482.286.747.858.7بلجيكا17
........12.0........ليختنشتاين17
0.1032254.113.794.891.950.570.6اليابان19
0.0711346.933.6100.0100.055.066.0النمسا20
0.06611105.228.3100.0100.052.363.5لكسمبرغ21
0.0982159.227.587.890.559.369.2إسرائيل22
0.06310111.617.089.895.652.273.2جمهورية كوريا22
0.0831688.635.480.685.650.660.1فرنسا24
0.054794.228.797.498.951.760.9سلوفينيا25
0.0801558.638.672.277.652.263.8إسبانيا26
0.12429410.021.199.899.852.068.3تشيكيا27
0.0871846.130.175.683.039.558.3إيطاليا28
0.21645916.611.973.282.042.366.6مالطة29
0.12227912.626.7100.0100.056.470.3إستونيا30
0.1202637.218.365.473.245.560.6اليونان31
0.0851774.617.976.880.758.167.5قبرص32
0.13232312.725.581.186.948.865.1بولندا33
d65.7 d40.992.0 0.23249628.422.578.8اإلمارات العربية المتحدة34
....32.171.773.3........أندورا35
0.123281010.721.391.896.455.966.2ليتوانيا35
0.20644139.99.870.968.058.194.6قطر37
0.18039622.020.099.1100.052.567.7سلوفاكيا38
d70.3 d59.074.7 0.236512310.39.169.1بروني دار السالم39
0.23450127.819.967.875.522.379.5المملكة العربية السعودية39
0.08819109.434.852.153.453.363.8البرتغال41
0.196421813.516.099.499.155.267.3التفيا41
0.222471513.415.063.757.144.087.0البحرين43
e79.080.950.674.4 0.319722245.615.8شيلي44
0.259541719.710.195.798.047.964.2هنغاريا45
0.1242988.918.594.596.945.557.7كرواتيا46
d62.8 d47.373.2 0.358815262.838.965.9األرجنتين47
0.26456177.18.873.463.730.287.3ُعمان48
0.257532521.616.195.895.356.671.8االتحاد الروسي49
0.13232711.823.587.096.442.255.0الجبل األسود50
0.217461139.523.893.796.147.859.6بلغاريا51
0.311683133.118.786.592.744.163.1رومانيا52
0.13031417.233.187.092.258.470.7بيالروس53
0.340758026.721.887.487.670.082.0جزر البهاما54
0.270571554.722.355.852.156.174.4أوروغواي55
0.2705749.03.154.849.347.484.1الكويت56
0.287624013.413.178.981.350.877.4ماليزيا57
d91.6 d62.370.0 0.284602737.319.694.2بربادوس58
0.197431227.522.198.599.165.477.3كازاخستان58

5 ول
جد

ال

دليل الفوارق بين الجنسين
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الهدف	4.6الهدف	5.5الهدف	3.7الهدف	3.1
 دليل الفوارق
بين الجنسين

 نسبة وفيات
األمهات

 معدل الوالدات
للمراهقات

 المقاعد في
المجالس النيابية

 السكان الحاصلون على جزء
من التعليم الثانوي على األقل

 معدل المشاركة
aفي القوى العاملة

الترتيبالقيمة
)عدد	وفيات	األمهات	

لكل	100,000	مولود	حي(
)عدد	الوالدات	لكل	1,000	امرأة	
من	الفئة	العمرية	15-19	سنة(

)النسبة	المئوية	التي	
تشغلها	النساء(

)بالنسبة	المئوية	من	الفئة	العمرية	25	سنة	وأكثر(
 )بالنسبة	المئوية	من	الفئة	العمرية

15	سنة	وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2020b20172010–2017c2010–2017c20172017–2017201720152015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
0.4611092525.05.965.870.916.871.4إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
....13.896.997.3........باالو60
........56.921.2......سيشيل62
0.300642553.535.153.851.945.373.9كوستاريكا63
0.317691625.814.644.966.032.471.9تركيا64
0.373845326.611.664.367.345.172.7موريشيوس65
0.4611099481.818.372.768.452.881.2بنما66
0.181401718.934.484.693.045.961.7صربيا67
0.238522920.727.993.192.847.264.9ألبانيا68
0.324736330.130.174.469.151.073.7ترينيداد وتوباغو69
........43.520.0......أنتيغوا وبربودا70
0.350783645.916.095.196.057.978.8جورجيا70
........13.3........سانت كيتس ونيفس72
0.301653943.648.986.788.941.567.3كوبا73
0.343763860.341.457.861.044.179.0المكسيك74
........2729.225.0....غرينادا75
0.354803014.15.882.683.135.174.1سري النكا76
0.166371110.019.371.788.735.258.7البوسنة والهرسك77
0.4541059585.322.271.766.650.277.4فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
0.407944461.611.361.057.753.274.7البرازيل79
0.318712553.516.893.897.562.969.5أذربيجان80
0.14935816.237.540.556.042.567.6جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
0.381851511.83.153.055.423.271.1لبنان80
0.262552523.218.196.997.651.470.6أرمينيا83
0.393932051.94.842.447.560.577.3تايلند83
d37.9 d15.267.3 0.44210014010.121.337.5الجزائر85
0.385886473.938.052.152.255.481.3إكوادور86
0.15236276.424.274.082.061.576.1الصين86
d95.6 d46.963.0 0.285612423.812.394.5أوكرانيا88
0.368836847.527.757.167.569.084.5بيرو89
0.333744840.520.748.242.061.275.9سانت لوسيا90
0.383876447.519.851.149.258.882.6كولومبيا90
d68.3 d40.875.4 0.352793043.916.077.3فيجي92
0.301654423.617.191.286.352.766.2منغوليا92
0.4511039295.024.358.654.454.479.5الجمهورية الدومينيكية94
0.4601085822.415.481.485.814.063.7األردن95
0.29863627.731.341.252.724.370.6تونس95
0.412958952.819.069.962.457.377.4جامايكا97
0.4169612414.77.792.792.345.274.2تونغا98
58.680.3....4549.013.0....سانت فنسنت وجزر غرينادين99

0.4419915546.025.558.757.841.865.3سورينام100
d89.6 d65.678.4 0.4349812930.09.588.8بوتسوانا101
d49.3 d42.982.1 0.34376685.85.944.9ملديف101
........25.0........دومينيكا103
0.365825123.910.079.171.623.738.9ساموا104
0.274593616.516.499.999.953.877.9أوزبكستان105
0.386892863.511.178.978.453.281.3بليز106
....9.191.692.5........جزر مارشال106
53.478.2....4224.425.8....تركمانستان108
d45.0 d25.879.0 0.1703895.716.069.4ليبيا108
0.46711313255.716.047.049.256.683.9باراغواي110
d49.8 d42.959.4 0.53412829195.317.465.6غابون110
0.226482322.022.895.597.439.545.8جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
f74.277.447.962.0 0.3899013842.841.0جنوب أفريقيا113
0.4279711460.529.176.672.449.675.1الفلبين113
d70.7 d22.273.7 0.4491013350.014.958.2مصر115
0.45310412647.419.844.553.250.781.8إندونيسيا116
0.304675427.326.766.277.773.283.5فييت نام116
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الهدف	4.6الهدف	5.5الهدف	3.7الهدف	3.1
 دليل الفوارق
بين الجنسين

 نسبة وفيات
األمهات

 معدل الوالدات
للمراهقات

 المقاعد في
المجالس النيابية

 السكان الحاصلون على جزء
من التعليم الثانوي على األقل

 معدل المشاركة
aفي القوى العاملة

الترتيبالقيمة
)عدد	وفيات	األمهات	

لكل	100,000	مولود	حي(
)عدد	الوالدات	لكل	1,000	امرأة	
من	الفئة	العمرية	15-19	سنة(

)النسبة	المئوية	التي	
تشغلها	النساء(

)بالنسبة	المئوية	من	الفئة	العمرية	25	سنة	وأكثر(
 )بالنسبة	المئوية	من	الفئة	العمرية

15	سنة	وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2020b20172010–2017c2010–2017c20172017–2017201720152015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

0.45010220668.151.850.559.555.279.9بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
58.562.319.571.8..4556.2....فلسطين، دولة119
0.5061235080.125.338.756.718.774.1العراق120
0.392915469.532.142.247.947.078.8السلفادور121
0.392917638.119.298.698.348.275.7قيرغيزستان122
d34.8 d25.074.1 0.48211912131.118.428.0المغرب123
d46.6 d50.384.0 0.45610615085.445.748.3نيكاراغوا124
d55.5 d40.774.6 0.50412222985.831.970.9غيانا125
g....49.671.5 4273.820.8....كابو فيردي125
d87.0 d45.573.3 0.317693236.420.098.9طاجيكستان127
0.4931208870.912.738.437.240.685.0غواتيماال127
d41.0 d58.565.2 0.47211526573.836.339.9ناميبيا129
0.52412717423.111.639.063.527.278.8الهند130
........h 10013.90.0....ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
24.952.3....21544.032.3....تيمور- ليشتي132
e36.833.550.985.8 0.46110912970.825.8هندوراس133
0.47611714820.38.36.013.758.074.3بوتان134
........9016.26.5....كيريباس134
d48.2 d33.079.8 0.54213417683.520.344.0بنغالديش136
d51.0 d67.472.0 0.578143442111.814.046.7الكونغو137
h....61.579.6 7841.90.0....فانواتو138
d45.2 d76.979.7 0.46110919762.627.533.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
0.53813131966.612.754.670.474.879.2غانا140
e....55.761.8 342155.619.7....غينيا االستوائية141
0.54913751080.523.329.236.662.468.5كينيا142
0.53813115694.818.231.145.241.375.4سان تومي وبرينسيبي143
d32.7 d42.767.2 0.56914138977.014.730.0إسواتيني )مملكة(144
d52.4 d70.179.7 0.51712522482.818.039.2زامبيا144
0.47311616150.218.515.128.180.988.7كمبوديا146
75.380.1....477151.630.5....أنغوال147
d22.351.379.9 0.45610617828.710.228.7ميانمار148
0.48011825860.529.627.343.182.785.9نيبال149
0.54113317836.920.027.047.324.982.7باكستان150
0.569141596105.827.132.539.271.281.2الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
62.580.3....11446.42.0....جزر سليمان152
h9.5 d15.0 d69.070.8 0.74115921552.70.0بابوا غينيا الجديدة153
0.537130398115.137.211.916.979.587.4جمهورية تنزانيا المتحدة154
0.5471366838.613.237.142.611.970.2الجمهورية العربية السورية155
0.534128443104.136.255.966.378.589.1زمبابوي156
50.459.8....814107.35.8....نيجيريا157
0.3818529025.755.712.617.086.086.3رواندا158
d24.2 d59.374.4 0.54413548789.522.731.8ليسوتو159
d24.5 d31.067.7 0.61714760279.225.212.2موريتانيا159
83.689.4....353109.619.6....مدغشقر161
0.523126343106.534.326.732.466.674.9أوغندا162
d32.7 d68.773.1 0.61114640586.17.218.2بنن163
0.51512431572.741.811.120.145.569.9السنغال164
0.56714036889.117.626.352.575.879.4توغو165
36.050.2....33565.46.1....جزر القمر165
d19.3 d23.669.9 0.56413931164.031.014.7السودان167
d36.9 d19.586.7 0.65315339664.527.411.4أفغانستان168
d39.9 d63.872.6 0.60114435937.52.726.9هايتي168
i17.834.148.166.2 0.663155645132.79.2كوت ديفوار170
d25.4 d72.381.9 0.619148634140.216.716.7مالوي171
49.568.5....22918.810.8....جيبوتي172
0.50212135362.537.311.221.477.287.8إثيوبيا173
d42.3 d51.267.7 0.62314970679.210.329.0غامبيا174
63.065.4....679135.321.9....غينيا175
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الهدف	4.6الهدف	5.5الهدف	3.7الهدف	3.1
 دليل الفوارق
بين الجنسين

 نسبة وفيات
األمهات

 معدل الوالدات
للمراهقات

 المقاعد في
المجالس النيابية

 السكان الحاصلون على جزء
من التعليم الثانوي على األقل

 معدل المشاركة
aفي القوى العاملة

الترتيبالقيمة
)عدد	وفيات	األمهات	

لكل	100,000	مولود	حي(
)عدد	الوالدات	لكل	1,000	امرأة	
من	الفئة	العمرية	15-19	سنة(

)النسبة	المئوية	التي	
تشغلها	النساء(

)بالنسبة	المئوية	من	الفئة	العمرية	25	سنة	وأكثر(
 )بالنسبة	المئوية	من	الفئة	العمرية

15	سنة	وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2020b20172010–2017c2010–2017c20172017–2017201720152015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

0.652152693124.28.236.765.871.473.5جمهورية الكونغو الديمقراطية176
65.678.1....54984.513.7....غينيا - بيساو177
d34.8 d6.069.6 0.83416038560.40.518.7اليمن178
75.487.4....50151.622.0....إريتريا179
0.552138489135.239.616.127.382.574.6موزامبيق180
d39.6 d53.957.4 0.656154725127.59.918.5ليبريا181
0.678157587169.18.87.316.460.882.5مالي182
0.610145371104.311.06.011.758.275.2بوركينا فاسو183
d32.3 d57.158.7 0.6451501,360112.812.419.2سيراليون184
0.47111471226.837.87.510.580.277.5بوروندي185
0.708158856161.112.81.710.064.877.6تشاد186
70.873.9....78962.026.6....جنوب السودان187
d30.8 d63.380.0 0.673156882103.88.613.2جمهورية أفريقيا الوسطى188
d8.9 d67.590.7 0.649151553192.017.04.3النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
........6.7........توفالو..
74.486.9....820.316.3....جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
........26.7........سان مارينو..
18.674.3....732100.124.3....الصومال..
........20.8........موناكو..
........10.5........ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
1515.926.788.889.552.968.9—0.170تنمية بشرية مرتفعة جدًا

3826.622.369.575.755.075.5—0.289تنمية بشرية مرتفعة
17641.321.842.959.436.878.9—0.489تنمية بشرية متوسطة
55498.421.718.530.759.374.7—0.586تنمية بشرية منخفضة

23248.021.954.665.547.577.0—0.468البلدان النامية
المناطق

6761.528.859.559.151.677.5—0.386أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
2425.520.778.485.945.570.3—0.270أوروبا وآسيا الوسطى

17632.117.539.860.627.979.1—0.515جنوب آسيا
549101.323.528.839.265.274.0—0.569جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

14946.318.045.154.620.774.2—0.531الدول العربية
6222.419.867.875.560.177.3—0.312شرق آسيا والمحيط الهادئ

T91.022.425.034.357.479.6 434—0.559أقل البلدان نموًا
20256.523.456.758.853.872.4—0.459الدول الجزرية الصغيرة النامية

1520.728.984.687.351.368.6—0.186منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
T44.023.562.570.948.775.3 216—0.441العالم

مالحظات

a .تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية

b  البيانات هي المتوسطات السنوية للقيم المتوقعة للفترة
.2020-2015

c .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

d .Barro and Lee 2016 باالستناد إلى

e .2016 بيانات عام

f  ال يشمل الرقم المندوبين المتناوبين المعّينين حسب
االقتضاء والبالغ عددهم 36 مندوبًا.

g .2013 بيانات عام

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

i .2015 بيانات عام

T   من مصدر البيانات األصلي.

تعاريف

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

وتتضمن  العمل.  وسوق  والتمكين،  اإلنجابية،  الصحة 
الدليل هذا  حساب  كيفية  عن  تفاصيل   4 الفنية   المالحظة 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_(
.)technical_notes.pdf

 نسبة وفيات األمهات: عدد الوفيات ألسباب مرتبطة بالحمل
لكل 100,000 مولود حي.

معدل الوالدات للمراهقات: عدد الوالدات للنساء من الفئة العمرية 
15-19 سنة 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. وفي البلدان 

التي تعتمد نظامًا تشريعيًا من مجلسين، تحسب حصة المقاعد 
باالستناد إلى عدد المقاعد في المجلسين.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل: 
نسبة السكان من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر الذين بلغوا مستوى 

من التعليم الثانوي )ولو لم يتموه(.

معدل المشاركة في القوى العاملة: نسبة السكان في سن 
العمل )الفئة العمرية 15 سنة وأكثر( المنخرطين في سوق 

العمل، من عاملين أو باحثين عن عمل، من مجموع السكان 
في سن العمل.

مصادر البيانات

العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
البيانات الواردة في األعمدة 3 إلى 9.

العمود 2: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 1.

.UN Maternal Mortality Estimation Group 2017 :3 العمود

.UNDESA 2017a :4 العمود

.IPU 2018 :5 العمود

العمودان 6 وUNESCO Institute for Statistics 2018 :7؛ 
.Barro and Lee 2016

.ILO 2018a :9العمودان 8 و





 مؤشـرات
التنمية البشـرية
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نسبة اإلعالةالسكان

المجموع
 متوسط النمو

السنوي
المناطق 
aالحضرية

دون سن 
الخامسة

الفئة العمرية 
65 سنة وأكثر15-64 سنة

العمر 
الوسيط

)لكل 100 من السكان من الفئة 
معدل الخصوبة الكليالعمرية 15-64 سنة(

)بالنسبة المئوية()بالماليين(
)بالنسبة 
)بالسنوات()بالماليين(المئوية(

لألطفال  )من صفر 
إلى 14 سنة(

 للمسنين
)عدد الوالدات لكل امرأة()65 سنة وأكثر(

2017b2030b2005/20102015/2020b20172017b2017b2017b20152017b2017b2005/20102015/2020الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1c5.36.01.10.981.90.33.50.939.227.225.71.91.8النرويج
8.59.21.10.873.80.45.71.642.222.327.61.51.6سويسرا2
3d24.528.21.81.385.91.616.03.837.429.023.72.01.8أستراليا
4.85.21.90.862.90.33.10.736.933.621.62.02.0أيرلندا4
0.20.277.33.653.817.645.920.032.81.41.5–82.182.2ألمانيا5
0.30.41.60.893.80.00.20.036.030.722.02.11.9آيسلندا6
9.910.70.80.787.10.66.22.040.928.132.01.91.9السويد7
7.48.00.60.8100.00.35.31.243.215.922.61.01.3هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
5.76.32.41.4100.00.34.10.740.020.817.91.31.3سنغافورة9

17.017.60.40.391.10.911.03.242.125.329.01.81.8هولندا10
5.76.00.50.487.80.33.71.141.625.830.81.91.8الدانمرك11
36.640.61.10.981.41.924.56.240.523.925.41.61.6كندا12
324.5354.70.90.782.119.7213.150.037.628.823.52.11.9الواليات المتحدة األمريكية13
66.270.61.00.683.14.042.212.340.227.829.01.91.9المملكة المتحدة14
15e5.55.70.40.485.30.33.41.242.526.334.01.81.8فنلندا
4.75.21.10.986.50.33.10.737.330.523.62.12.0نيوزيلندا16
11.412.00.70.698.00.67.42.141.326.628.91.81.8بلجيكا17
................0.00.00.70.714.3ليختنشتاين17
0.291.55.376.634.546.321.545.01.31.5–127.5121.60.0اليابان19
8.78.90.40.258.10.45.81.743.221.128.81.41.5النمسا20
0.60.72.11.390.70.00.40.139.323.720.71.61.6لكسمبرغ21
8.310.02.31.592.30.85.01.030.246.119.42.92.9إسرائيل22
51.052.70.30.481.52.237.07.140.818.619.21.21.3جمهورية كوريا22
65.067.90.60.480.23.840.412.841.229.131.72.02.0فرنسا24
2.12.10.50.154.30.11.40.443.022.728.91.41.6سلوفينيا25
26f46.446.11.20.080.12.030.59.043.222.329.51.41.4إسبانيا
10.610.50.50.173.70.57.02.041.423.429.01.41.6تشيكيا27
0.170.12.437.713.745.921.336.31.41.5–59.458.10.3إيطاليا28
0.40.40.50.394.50.00.30.140.921.829.41.41.5مالطة29
0.268.70.10.80.341.625.530.31.71.7–0.4–1.31.3إستونيا30
0.278.70.57.32.343.321.731.21.51.3–11.210.80.3اليونان31
32g1.21.31.60.866.80.10.80.234.924.119.21.51.3قبرص
0.260.11.826.16.439.721.724.51.41.3–38.236.60.0بولندا33
9.411.111.81.486.20.58.00.133.416.41.32.01.7اإلمارات العربية المتحدة34
................0.288.2–0.10.11.4أندورا35
0.567.50.21.90.542.722.428.71.41.7–1.4–2.92.7ليتوانيا35
2.63.214.42.499.10.12.20.031.316.41.52.21.9قطر37
5.45.40.00.053.80.33.80.839.222.121.71.31.5سلوفاكيا38
0.40.51.21.377.30.00.30.030.031.86.31.81.9بروني دار السالم39
32.939.52.71.983.63.023.61.129.835.24.63.22.5المملكة العربية السعودية39
0.464.70.46.72.243.921.033.21.41.2–10.39.90.2البرتغال41
1.068.10.11.30.442.523.830.51.51.6–1.2–1.91.7التفيا41
1.52.06.74.389.20.11.20.031.225.33.02.32.0البحرين43
18.119.61.00.887.51.212.42.033.729.616.21.91.8شيلي44
0.371.10.46.51.841.721.327.71.31.4–0.3–9.79.2هنغاريا45
0.656.70.22.70.842.622.430.11.51.5–0.2–4.23.9كرواتيا46
44.349.31.00.991.73.728.35.030.838.917.52.42.3األرجنتين47
4.65.93.84.183.60.43.50.129.028.83.12.92.5ُعمان48
0.10.074.39.598.220.438.725.820.81.41.8–144.0140.5االتحاد الروسي49
0.60.60.30.066.50.00.40.137.727.022.01.81.7الجبل األسود50
0.774.70.34.61.543.521.932.01.51.6–0.7–7.16.4بلغاريا51
0.553.90.913.23.541.322.826.71.51.5–0.9–19.718.5رومانيا52
0.178.10.66.51.439.624.521.61.41.7–0.3–9.59.2بيالروس53
0.40.41.81.082.90.00.30.032.529.012.81.91.8جزر البهاما54
3.53.60.30.495.20.22.20.534.932.822.82.12.0أوروغواي55
4.14.95.51.8100.00.33.20.133.427.53.12.42.0الكويت56
57h31.636.81.81.475.42.621.92.027.735.09.12.22.0ماليزيا
0.30.30.40.231.20.00.20.038.528.922.71.81.8بربادوس58
18.220.31.11.157.32.011.81.329.342.910.72.52.6كازاخستان58

7 ول
جد

ال

اتجاهات السكان
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نسبة اإلعالةالسكان

المجموع
 متوسط النمو

السنوي
المناطق 
aالحضرية

دون سن 
الخامسة

الفئة العمرية 
65 سنة وأكثر15-64 سنة

العمر 
الوسيط

)لكل 100 من السكان من الفئة 
معدل الخصوبة الكليالعمرية 15-64 سنة(

)بالنسبة المئوية()بالماليين(
)بالنسبة 
)بالسنوات()بالماليين(المئوية(

لألطفال  )من صفر 
إلى 14 سنة(

 للمسنين
)عدد الوالدات لكل امرأة()65 سنة وأكثر(

2017b2030b2005/20102015/2020b20172017b2017b2017b20152017b2017b2005/20102015/2020الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
81.288.91.11.074.46.757.54.429.533.47.71.81.6إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
................0.00.00.61.179.4باالو60
0.10.10.60.556.30.00.10.034.632.212.42.32.3سيشيل62
4.95.41.41.078.60.33.40.531.431.413.72.01.8كوستاريكا63
80.788.41.31.474.66.754.06.629.937.312.22.22.0تركيا64
65i1.31.30.40.240.80.10.90.135.626.015.51.71.4موريشيوس
4.14.91.81.667.40.42.70.328.442.312.22.62.5بنما66
67j0.355.90.55.81.540.024.926.21.61.6–0.4–8.88.4صربيا
0.90.159.40.22.00.436.225.119.01.61.7–2.92.9ألبانيا68
1.41.40.50.353.20.10.90.133.929.814.41.81.7ترينيداد وتوباغو69
0.10.11.21.024.70.00.10.030.734.510.02.22.0أنتيغوا وبربودا70
70k0.358.20.32.60.638.029.122.51.82.0–1.2–3.93.7جورجيا
................0.10.11.10.930.8سانت كيتس ونيفس72
11.511.50.10.177.00.68.01.741.123.221.31.61.7كوبا73
129.2147.51.61.279.911.585.98.927.540.110.32.42.1المكسيك74
0.10.10.30.536.20.00.10.027.239.711.02.32.1غرينادا75
20.921.50.70.418.41.613.82.132.336.415.32.32.0سري النكا76
0.247.90.22.40.641.020.423.91.31.4–0.3–3.53.4البوسنة والهرسك77
32.036.71.61.388.23.021.02.127.441.910.12.62.3فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
209.3225.51.00.886.314.8145.917.931.331.212.31.91.7البرازيل79
80l9.810.71.11.055.30.96.90.630.332.98.51.82.0أذربيجان
2.12.10.10.157.70.11.50.337.423.818.91.51.6جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
6.15.41.70.688.40.54.20.528.533.812.41.61.7لبنان80
0.70.163.10.22.00.333.929.116.31.71.6–2.92.9أرمينيا83
69.069.60.50.249.23.749.27.937.824.315.91.61.5تايلند83
41.348.81.61.772.14.726.72.627.545.49.62.72.7الجزائر85
16.619.61.71.463.71.610.71.226.644.111.02.72.4إكوادور86
1,409.51,441.20.60.458.085.11,010.4150.037.024.714.81.61.6الصين86
88m0.569.22.330.17.340.322.824.21.41.6–0.5–44.241.2أوكرانيا
32.236.81.21.277.73.021.12.327.541.810.92.62.4بيرو89
0.20.21.10.418.60.00.10.032.626.413.61.61.4سانت لوسيا90
49.153.11.20.880.43.733.83.830.134.111.12.11.8كولومبيا90
0.91.00.90.755.70.10.60.127.643.69.52.82.5فيجي92
3.13.61.41.568.40.42.00.127.144.76.12.42.7منغوليا92
10.812.11.41.180.31.16.90.826.146.011.02.72.4الجمهورية الدومينيكية94
9.711.14.62.290.71.25.90.422.158.56.33.73.3األردن95
11.512.81.01.168.61.17.80.931.135.311.82.02.2تونس95
2.92.90.50.355.40.22.00.329.433.614.32.32.0جامايكا97
0.10.10.60.923.20.00.10.021.361.410.04.03.6تونغا98
0.10.10.10.251.80.00.10.029.834.711.32.11.9سانت فنسنت وجزر غرينادين99

0.60.61.10.966.00.10.40.028.439.710.42.62.3سورينام100
2.32.81.61.868.70.31.50.124.448.66.12.92.7بوتسوانا101
0.40.52.71.839.40.00.30.027.932.35.72.32.0ملديف101
................0.10.10.20.570.2دومينيكا103
0.20.20.70.618.50.00.10.021.263.39.74.53.9ساموا104
31.936.71.51.450.63.221.61.426.341.46.62.52.2أوزبكستان105
0.40.52.52.045.60.00.20.023.548.56.02.82.5بليز106
................0.10.10.10.176.6جزر مارشال106
5.86.81.41.651.20.73.70.225.647.76.62.72.8تركمانستان108
6.47.31.31.379.80.64.30.327.241.86.62.42.2ليبيا108
6.87.81.41.261.30.74.40.424.945.89.92.92.5باراغواي110
2.02.63.12.289.00.31.20.122.660.27.54.23.7غابون110
112n0.242.60.23.00.435.621.414.81.31.2–0.4–4.13.8جمهورية مولدوفا

تنمية بشرية متوسطة
56.764.51.11.265.85.737.23.026.144.18.12.62.4جنوب أفريقيا113
104.9125.41.71.546.711.666.65.024.150.07.63.32.9الفلبين113
97.6119.71.81.942.712.959.95.024.754.58.43.03.2مصر115
264.0295.61.31.154.724.7177.714.028.040.67.92.52.3إندونيسيا116
95.5106.31.01.035.27.766.76.830.433.010.21.92.0فييت نام116
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نسبة اإلعالةالسكان

المجموع
 متوسط النمو

السنوي
المناطق 
aالحضرية

دون سن 
الخامسة

الفئة العمرية 
65 سنة وأكثر15-64 سنة

العمر 
الوسيط

)لكل 100 من السكان من الفئة 
معدل الخصوبة الكليالعمرية 15-64 سنة(

)بالنسبة المئوية()بالماليين(
)بالنسبة 
)بالسنوات()بالماليين(المئوية(

لألطفال  )من صفر 
إلى 14 سنة(

 للمسنين
)عدد الوالدات لكل امرأة()65 سنة وأكثر(

2017b2030b2005/20102015/2020b20172017b2017b2017b20152017b2017b2005/20102015/2020الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

11.113.21.71.569.11.26.80.724.151.310.93.42.8بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
119o4.96.72.62.675.90.72.80.119.369.05.34.63.9فلسطين، دولة
38.353.32.62.870.35.821.61.219.471.65.64.64.3العراق120
6.46.80.40.571.30.64.10.525.842.512.92.42.1السلفادور121
6.07.01.31.436.10.83.80.325.350.07.12.82.9قيرغيزستان122
35.740.91.21.361.93.523.52.427.941.610.32.62.4المغرب123
6.27.01.31.158.30.64.10.325.244.38.32.62.2نيكاراغوا124
0.10.626.50.10.50.024.644.18.12.72.5–0.80.8غيانا125
0.50.61.11.365.30.10.40.023.846.26.82.92.3كابو فيردي125
8.911.22.22.127.01.25.50.322.457.55.73.53.3طاجيكستان127
16.921.22.21.950.72.010.20.821.358.27.83.62.9غواتيماال127
2.53.21.32.149.00.31.50.121.061.45.93.63.3ناميبيا129
1,339.21,513.01.51.133.6119.8886.980.226.742.09.02.82.3الهند130
0.50.622.60.00.10.021.553.47.73.63.1–0.10.1ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
1.31.71.62.130.20.20.70.017.482.56.76.55.3تيمور- ليشتي132
9.311.12.11.656.51.05.90.423.049.77.33.22.4هندوراس133
0.80.92.11.240.20.10.60.026.338.77.12.62.0بوتان134
0.10.12.11.753.30.00.10.022.457.36.43.93.6كيريباس134
164.7185.61.21.035.915.2109.68.425.642.67.72.52.1بنغالديش136
5.37.33.32.666.50.82.90.218.977.86.35.04.6الكونغو137
0.30.42.42.125.20.00.20.022.260.17.43.63.2فانواتو138
6.98.01.61.434.40.84.30.322.752.16.43.42.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
28.837.32.62.255.44.116.81.020.466.35.84.43.9غانا140
1.31.94.63.671.60.20.80.022.262.04.75.44.6غينيا االستوائية141
49.767.02.72.526.67.128.31.319.071.24.74.73.8كينيا142
0.20.32.32.272.00.00.10.018.178.95.34.94.4سان تومي وبرينسيبي143
1.41.71.71.723.60.20.80.020.462.35.33.83.0إسواتيني )مملكة(144
17.124.92.83.043.02.99.00.417.184.94.75.64.9زامبيا144
16.018.81.51.523.01.810.30.724.048.66.93.12.5كمبوديا146
29.844.73.63.364.85.415.10.716.492.24.76.45.6أنغوال147
53.458.90.70.930.34.536.03.127.739.88.52.62.2ميانمار148
29.333.21.11.119.32.718.51.723.248.89.23.02.1نيبال149
197.0244.22.11.936.425.1119.68.922.557.37.44.03.4باكستان150
24.133.02.72.655.83.913.00.818.379.05.85.34.6الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
0.60.82.31.923.30.10.40.019.967.46.14.43.8جزر سليمان152
8.310.52.42.013.11.05.00.321.759.66.34.13.6بابوا غينيا الجديدة153
154p57.383.73.13.133.19.929.81.817.386.46.05.64.9جمهورية تنزانيا المتحدة
18.326.62.80.253.52.010.80.820.261.97.43.42.8الجمهورية العربية السورية155
16.521.51.72.332.22.59.30.519.073.65.04.03.6زمبابوي156
190.9264.12.62.649.532.4101.75.317.982.65.25.95.4نيجيريا157
12.216.02.62.417.11.76.90.419.470.65.24.93.8رواندا158
2.22.60.91.327.70.31.30.121.358.97.53.43.0ليسوتو159
4.46.12.82.752.80.72.50.119.770.15.55.14.6موريتانيا159
25.635.62.92.736.53.814.30.718.773.05.24.84.1مدغشقر161
42.963.83.43.223.27.921.50.915.895.24.36.45.5أوغندا162
11.215.62.82.746.81.86.00.418.278.96.05.54.9بنن163
15.922.12.82.846.72.68.60.518.379.25.65.14.7السنغال164
7.810.52.72.541.21.24.30.218.974.85.15.04.4توغو165
0.81.12.42.228.80.10.50.019.769.55.24.94.2جزر القمر165
40.554.82.12.434.46.022.51.418.973.46.45.04.4السودان167
35.546.72.82.425.25.319.20.917.379.84.86.44.4أفغانستان168
11.012.51.51.254.31.26.80.523.053.07.73.62.9هايتي168
24.333.32.12.550.33.913.30.718.377.75.45.44.8كوت ديفوار170
18.626.63.02.916.73.09.90.617.482.95.65.74.5مالوي171
1.01.11.71.577.60.10.60.023.748.06.53.62.8جيبوتي172
105.0139.62.72.420.315.458.73.718.672.56.35.34.0إثيوبيا173
2.13.03.23.060.60.41.10.017.086.64.55.85.3غامبيا174
12.717.62.22.635.82.06.90.418.477.45.75.54.7غينيا175
81.3120.43.33.243.914.841.22.516.891.36.06.66.0جمهورية الكونغو الديمقراطية176
1.92.52.42.442.90.31.00.118.974.85.45.24.5غينيا - بيساو177
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نسبة اإلعالةالسكان

المجموع
 متوسط النمو

السنوي
المناطق 
aالحضرية

دون سن 
الخامسة

الفئة العمرية 
65 سنة وأكثر15-64 سنة

العمر 
الوسيط

)لكل 100 من السكان من الفئة 
معدل الخصوبة الكليالعمرية 15-64 سنة(

)بالنسبة المئوية()بالماليين(
)بالنسبة 
)بالسنوات()بالماليين(المئوية(

لألطفال  )من صفر 
إلى 14 سنة(

 للمسنين
)عدد الوالدات لكل امرأة()65 سنة وأكثر(

2017b2030b2005/20102015/2020b20172017b2017b2017b20152017b2017b2005/20102015/2020الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

28.336.82.72.336.04.116.10.819.269.85.15.03.8اليمن178
5.16.72.02.339.50.72.80.218.976.56.64.84.0إريتريا179
29.742.42.92.935.55.015.40.917.286.16.15.75.1موزامبيق180
4.76.53.82.550.70.72.60.118.675.85.55.24.5ليبريا181
18.527.13.33.041.63.49.20.516.095.85.16.75.9مالي182
19.227.43.02.928.73.310.10.517.086.24.66.15.2بوركينا فاسو183
7.69.72.62.141.61.14.20.218.376.04.65.64.3سيراليون184
10.915.83.33.212.72.05.70.317.685.84.96.55.6بوروندي185
14.921.53.33.022.92.77.50.416.193.64.96.95.8تشاد186
12.617.34.32.719.32.06.90.418.675.96.35.64.7جنوب السودان187
4.76.11.51.641.00.72.50.217.881.36.95.34.8جمهورية أفريقيا الوسطى188
21.535.03.73.816.44.410.10.514.9106.25.47.67.2النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
................0.00.01.00.961.5توفالو..
25.526.70.60.561.71.717.82.434.029.513.62.01.9جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
................0.00.01.20.597.1سان مارينو..
14.721.52.92.944.42.77.50.416.591.35.47.16.1الصومال..
................0.00.01.90.5100.0موناكو..
................0.1100.0–0.2–0.00.0ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
1,439.31,503.30.70.480.182.9948.3242.539.726.225.61.71.8تنمية بشرية مرتفعة جدًا

2,378.92,497.00.80.664.3162.91,669.6230.134.428.713.81.81.8تنمية بشرية مرتفعة
2,732.93,177.51.51.339.5275.41,772.4149.125.745.88.43.02.6تنمية بشرية متوسطة
926.21,291.22.82.635.9150.7497.527.917.980.65.65.64.9تنمية بشرية منخفضة

6,259.97,220.81.41.349.7608.24,090.4423.728.142.710.42.82.6البلدان النامية
المناطق

640.2713.11.31.080.353.1429.251.229.237.211.92.32.0أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
243.9259.30.70.863.019.9163.723.632.234.614.42.02.0أوروبا وآسيا الوسطى

1,869.02,134.41.51.235.3176.51,226.1106.626.143.78.72.92.4جنوب آسيا
1,005.81,394.42.82.739.7162.2545.430.918.378.75.75.44.7جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

409.5513.62.51.958.650.4255.918.424.352.87.23.53.2الدول العربية
2,091.42,205.90.80.654.7146.21,470.1192.834.329.113.11.81.9شرق آسيا والمحيط الهادئ

1,002.51,334.22.42.333.0145.1569.436.119.969.76.34.74.1أقل البلدان نموًا
57.464.81.21.155.35.636.64.327.944.411.82.92.7الدول الجزرية الصغيرة النامية

1,292.61,363.40.70.580.475.7843.4217.239.027.525.81.81.8منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
T8,551.2 T1.2 T1.1 T54.8 T677.9 T4,936.6 T656.8 T29.6 T39.6 T13.3 T2.6 T2.5 T 7,550.3العالم

مالحظات

a  البيانات محسوبة باالستناد إلى التعاريف الوطنية للمدينة
أو المنطقة الحضرية، ولذلك يجب توخي الحذر في المقارنة 

بين البلدان.

b .إسقاطات باالستناد إلى متغّير الخصوبة المتوسطة

c .تشمل البيانات جزر سفالبارد وجان ماين

d  ،)تشمل البيانات جزيرة كريسماس وجزر كوكس )كيلينغ
وجزيرة نورفولك.

e .تشمل البيانات جزر آالند

f .تشمل البيانات جزر الكناري، ومدينتي سبتة ومليلية

g .تشمل البيانات شمالي قبرص

h .تشمل البيانات صباح وساراواك

i .تشمل البيانات أغاليغا ورودريغز وسانت براندون

j .تشمل البيانات كوسوفو

k .تشمل البيانات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

l .تشمل البيانات ناغورنو كاراباخ

m .تشمل البيانات القرم

n .تشمل البيانات ترانسنيستريا

o .تشمل البيانات القدس الشرقية

p .تشمل البيانات زنجبار

T   من مصدر البيانات األصلي.

تعاريف

مجموع السكان: مجموع األشخاص الذين يعيشون في بلد أو 
منطقة، المسجل حتى 1 تموز/يوليو.

متوسط النمو السنوي للسكان: متوسط النمو السنوي األسي 
خالل الفترة المحددة.

سكان المناطق الحضرية: مجموع األشخاص الذين يعيشون في 
المناطق المصنفة حضرية حسب المعايير المعتمدة في البلد أو 

المنطقة، المسجل حتى 1 تموز/يوليو.

السكان دون سن الخامسة: مجموع األشخاص الذين يعيشون 
في بلد أو منطقة وهم دون سن الخامسة، المسجل حتى 

1 تموز/يوليو.

السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة: مجموع األشخاص الذين 
يعيشون في بلد أو منطقة، وأعمارهم تتراوح بين 15 و64 سنة، 

المسجل حتى 1 تموز/يوليو.

السكان في الفئة العمرية 65 سنة وأكثر: مجموع األشخاص 
الذين يعيشون في بلد أو منطقة، وهم في سن 65 سنة وأكثر، 

المسجل حتى 1 تموز/يوليو.

العمر الوسيط: حصيلة قسمة توزيع السكان على شريحتين 
متساويتين، بحيث يكون 50 في المائة من السكان فوق هذا 

العمر و50 في المائة دونه.

نسبة إعالة األطفال: نسبة السكان من الفئة العمرية 0-14 سنة 
إلى السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وتحسب النسبة 
على أساس عدد المعالين لكل 100 شخص في سن العمل 

)15-64 سنة(.

نسبة إعالة المسنين: نسبة السكان في سن 65 سنة وأكثر 
إلى السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وتحسب النسبة 
على أساس عدد المعالين لكل 100 شخص في سن العمل 

)15-64 سنة(.

معدل الخصوبة الكلي: عدد األطفال الذين تنجبهم كل امرأة إذا 
عاشت حتى آخر سنوات اإلنجاب وأنجبت في كل عمر أطفااًل 

حسب معدل الخصوبة المعروف لذلك العمر.

مصادر البيانات

.UNDESA 2017a :13 األعمدة 1 إلى 4 و6 إلى

.UNDESA 2018a :5 العمود
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3.b 3الهدف.b 3الهدف 3.3الهدف 3.3الهدف 3.3الهدف 3الهدف 3الهدف 3.2الهدف 3.2الهدف 2.2الهدف.c الهدف
الرضع الذين يتغذون 

حصرًا من الرضاعة 
الرضع غير المحصنينالطبيعية

سوء التغذية 
انتشار فيروس اإلصاباتمعدالت الوفياتلدى األطفال

نقص المناعة 
 البشرية

بين البالغين

العمر 
المتوقع 

بصحة جيدة 
عند الوالدة

اإلنفاق الجاري 
على الصحة  )بالنسبة المئوية

 من الرضع
من الفئة العمرية صفر 

إلى 5 أشهر(

الخناق والشهاق 
الحصبةوالكزاز

التقزم )المعتدل 
الرضعأو الحاد(

دون سن 
الخامسة

اإلناث 
البالغات

الذكور 
داء السلالمالرياالبالغون

)بالنسبة المئوية من األطفال 
في عمر سنة(

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)لكل 1,000 مولود حّي(سن الخامسة(
)لكل 1,000 من 

السكان(

)لكل 1,000 من 
السكان المعّرضين 

لإلصابة(
)لكل 100,000 

من السكان(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

)بالسنوات(15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2016a201720172010–2016a201620162016201620162016201620162015–2011الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
b69 b..6.1..73.010.0 2.12.644..14..النرويج1
b63 b..7.8..73.512.1 3.64.137..25..سويسرا2
c3.13.745 b76 b..6.10.1 d73.09.4 252.0..أستراليا3
b81 b..7.10.272.17.8 3.03.647..28..أيرلندا4
e92 e..8.1..71.611.2 3.23.850..13..ألمانيا5
73.08.6..2.1......1.62.1..38..آيسلندا6
8.20.272.411.0..2.42.94064..13..السويد7
......69.0..3667............هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
76.24.3..51.0..2.22.83963..25..سنغافورة9

b67 b..5.90.272.110.7 3.23.850..27..هولندا10
b87 b..6.1..71.810.3 3.74.452..13..الدانمرك11
73.210.4..5.2......4.34.9..411..كندا12
e134 e..3.10.5 b68.516.8 24.4382.15.66.580الواليات المتحدة األمريكية13
b84 b..9.9..71.99.9 3.74.354..28..المملكة المتحدة14
e94 e..4.7..71.79.4 1.92.343..26..فنلندا15
72.89.3..7.3......4.55.4..57..نيوزيلندا16
e89 e..10.0..71.610.5 3.13.954..14..بلجيكا17
..........................ليختنشتاين17
b73 b..16.0..74.810.9 147.12.02.739..اليابان19
b86 b..8.2..72.410.3 2.93.546..64..النمسا20
b79 b..5.8..72.66.0 2.02.438..11..لكسمبرغ21
b72 b..3.5..72.97.4 2.93.641..12..إسرائيل22
73.07.4..222.52.93.437860.377.0..جمهورية كوريا22
e101 e..7.70.473.411.1 3.23.949..110..فرنسا24
b95 b..6.50.1 d70.58.5 1.82.344..27..سلوفينيا25
b77 b..10.00.473.89.2 2.73.338..24..إسبانيا26
b115 b..5.00.1 d69.37.3 2.53.253..23..تشيكيا27
b65 b..6.10.373.29.0 2.83.337..28..إيطاليا28
d72.29.6 13.00.1..5.96.84067..29..مالطة29
b181 b..16.0..68.26.5 2.32.965..67..إستونيا30
72.08.4..4.4..3.13.84189..13..اليونان31
73.36.8..5.6..2.12.63467..210..قبرص32
b163 b..18.0..68.56.3 4.04.764..14..بولندا33
66.73.5..0.8..6.67.75679..31..اإلمارات العربية المتحدة34
12.0....6.0......2.42.7..11..أندورا35
b250 b..53.00.266.16.5 4.35.385..36..ليتوانيا35
d68.63.1 23.00.1..7.38.54665..29.321قطر37
b154 b..5.90.1 d68.36.9 4.95.963..14..سلوفاكيا38
c8.59.972102..66.0..67.92.6 1319.7..بروني دار السالم39
d65.75.8 11.112.977960.210.00.1..14..المملكة العربية السعودية39
e104 e..20.0..72.09.0 2.93.542..12..البرتغال41
b242 b..37.00.766.25.8 3.94.689..24..التفيا41
d68.15.2 12.00.1..6.57.65873..21..البحرين43
16.00.569.78.1..271.87.28.366108..شيلي44
b180 b..8.8..66.87.2 4.45.284..11..هنغاريا45
d69.07.4 12.00.1..4.04.755130..211..كرواتيا46
9.911.1741510.024.00.468.46.8..32.7911األرجنتين47
65.63.8..9.0..32.81114.19.210.768107ُعمان48
b322 b..66.0..63.55.6 6.67.7120..32..االتحاد الروسي49
d68.16.0 16.00.1..16.85429.43.53.865123الجبل األسود50
d66.48.2 27.00.1......6.57.6..46..بلغاريا51
f714..7.79.079184..74.00.1 d66.65.0 15.8رومانيا52
b261 b..52.00.465.56.1 2.93.990..19.033بيالروس53
26.03.366.87.4..8.610.6118197..210..جزر البهاما54
29.00.668.89.2..3510.77.99.276133..أوروغواي55
d66.34.0 24.00.1..114.97.28.45793..الكويت56
1720.77.18.3841570.292.00.466.64.0..ماليزيا57
g1087.711.412.373123..1.21.367.07.5 19.7بربادوس58
67.00.263.43.9..37.8118.010.111.4117295كازاخستان58

8 ول
جد

ال

الحالة الصحية
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3.b 3الهدف.b 3الهدف 3.3الهدف 3.3الهدف 3.3الهدف 3الهدف 3الهدف 3.2الهدف 3.2الهدف 2.2الهدف.c الهدف
الرضع الذين يتغذون 

حصرًا من الرضاعة 
الرضع غير المحصنينالطبيعية

سوء التغذية 
انتشار فيروس اإلصاباتمعدالت الوفياتلدى األطفال

نقص المناعة 
 البشرية

بين البالغين

العمر 
المتوقع 

بصحة جيدة 
عند الوالدة

اإلنفاق الجاري 
على الصحة  )بالنسبة المئوية

 من الرضع
من الفئة العمرية صفر 

إلى 5 أشهر(

الخناق والشهاق 
الحصبةوالكزاز

التقزم )المعتدل 
الرضعأو الحاد(

دون سن 
الخامسة

اإلناث 
البالغات

الذكور 
داء السلالمالرياالبالغون

)بالنسبة المئوية من األطفال 
في عمر سنة(

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)لكل 1,000 مولود حّي(سن الخامسة(
)لكل 1,000 من 

السكان(

)لكل 1,000 من 
السكان المعّرضين 

لإلصابة(
)لكل 100,000 

من السكان(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

)بالسنوات(15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2016a201720172010–2016a201620162016201620162016201620162015–2011الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
d65.47.6 53.1116.813.015.1611000.214.00.1إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
10.6....123.0......13.715.9..14..باالو60
65.73.4..15.0..217.912.314.389232..سيشيل62
c7.78.8591090.09.50.470.98.1 32.5145.6كوستاريكا63
66.04.1..30.1249.510.912.7701380.018.0تركيا64
f411..12.213.793190..22.0..65.85.5 21.0موريشيوس65
c14.116.4791480.455.00.869.47.0 21.54219.1بنما66
d67.49.4 19.00.1..12.82146.05.15.877149صربيا67
f1423.2 c12.013.55079..16.00.1 d68.16.8 38.6ألبانيا68
f4711.016.518.5121214..18.01.263.36.0 12.8ترينيداد وتوباغو69
67.04.8..3.4..5.18.5106151..412..أنتيغوا وبربودا70
f2511.3 c9.510.7782240.092.00.564.97.9 54.8جورجيا70
5.6....0.0......7.69.3..17..سانت كيتس ونيفس72
..6.90.469.9..4.25.570106..33.211كوبا73
30.81412.412.614.6791400.422.00.367.75.9المكسيك74
64.75.0..6.4..14.416.096184..215..غرينادا75
f1117.38.09.4731960.065.00.1 d66.83.0 75.8سري النكا76
67.29.4..32.0..18.58318.95.26.064125البوسنة والهرسك77
c14.016.38919144.732.00.666.13.2 5413.4..فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
f137.1 c13.515.1941916.742.00.666.08.9 38.6البرازيل79
d64.96.7 12.13218.027.230.9851730.066.00.1أذربيجان80
d67.16.1 16.00.1..23.03174.910.712.267125جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
f1821..6.98.14969..12.00.1 d66.17.4 26.6لبنان80
44.00.266.310.1..44.5349.411.913.474174أرمينيا83
23.11110.510.512.2922021.6172.01.166.83.8تايلند83
d65.57.1 25.751211.721.625.2831060.070.00.1الجزائر85
f51923.917.820.9851593.850.00.367.98.5 40.0إكوادور86
68.75.3..20.8118.18.59.967920.064.0الصين86
87.00.964.06.1......7.89.1..19.73514أوكرانيا88
68.4101713.111.915.39315217.8117.00.367.55.3بيرو89
66.46.0..1.9..11132.511.813.3106163..سانت لوسيا90
f6712.613.115.38818917.232.00.467.16.2 42.8كولومبيا90
f16..18.722.0135233..59.00.1 d61.33.6 39.8فيجي92
d61.93.9 183.00.1..47.11110.815.417.9127294منغوليا92
4.71147.125.530.71182020.360.01.065.26.2الجمهورية الدومينيكية94
d66.46.3 5.60.1..22.7177.815.117.691126األردن95
d66.36.7 38.00.1..8.51210.111.713.670110تونس95
4.51.766.95.9..23.8556.213.215.399163جامايكا97
64.35.9..8.6..52.214158.114.116.4100165تونغا98
63.44.2..6.3..15.216.6127180..11..سانت فنسنت وجزر غرينادين99

f1038.817.820.01182201.426.01.463.26.5 2.8سورينام100
f2331.4 c32.640.61792772.4326.021.957.56.0 20.3بوتسوانا101
f1118.6 c7.38.55578..49.0..69.811.5 47.8ملديف101
5.4....7.8......31.234.0..223..دومينيكا103
f16424.914.817.381138..7.7..66.05.6 51.3ساموا104
f1119.6 c21.424.11011800.076.0..64.56.2 26.4أوزبكستان105
33.2111015.012.814.91262180.038.01.862.56.2بليز106
f317..29.135.4......422.0....22.1 31.3جزر مارشال106
61.46.3..60.0..58.91111.543.451.0131246تركمانستان108
..c11.012.996171..40.0..62.3 1621.0..ليبيا108
f585.617.019.91251650.042.00.565.37.8 24.4باراغواي110
6.0193717.034.347.4212253206.2485.03.658.72.7غابون110
101.00.663.610.2..36.4976.413.715.998241جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
31.6264027.434.243.32743961.1781.018.955.78.2جنوب أفريقيا113
f111133.421.527.11362610.5554.00.1 d61.74.4 34.0الفلبين113
d61.14.2 14.00.1..39.75622.319.422.8109186مصر115
41.542536.422.226.41432049.2391.00.461.73.3إندونيسيا116

24.32324.617.321.6661810.1133.00.467.55.7فييت نام116
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3.b 3الهدف.b 3الهدف 3.3الهدف 3.3الهدف 3.3الهدف 3الهدف 3الهدف 3.2الهدف 3.2الهدف 2.2الهدف.c الهدف
الرضع الذين يتغذون 

حصرًا من الرضاعة 
الرضع غير المحصنينالطبيعية

سوء التغذية 
انتشار فيروس اإلصاباتمعدالت الوفياتلدى األطفال

نقص المناعة 
 البشرية

بين البالغين

العمر 
المتوقع 

بصحة جيدة 
عند الوالدة

اإلنفاق الجاري 
على الصحة  )بالنسبة المئوية

 من الرضع
من الفئة العمرية صفر 

إلى 5 أشهر(

الخناق والشهاق 
الحصبةوالكزاز

التقزم )المعتدل 
الرضعأو الحاد(

دون سن 
الخامسة

اإلناث 
البالغات

الذكور 
داء السلالمالرياالبالغون

)بالنسبة المئوية من األطفال 
في عمر سنة(

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)لكل 1,000 مولود حّي(سن الخامسة(
)لكل 1,000 من 

السكان(

)لكل 1,000 من 
السكان المعّرضين 

لإلصابة(
)لكل 100,000 

من السكان(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

)بالسنوات(15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2016a201720172010–2016a201620162016201620162016201620162015–2011الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

64.391716.129.536.91492142.7114.00.363.06.4بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
......1.0..38.6117.416.619.494135فلسطين، دولة119
59.03.4..19.6272922.125.931.21281950.043.0العراق120
47.051513.612.915.01012580.060.00.665.56.9السلفادور121
41.16512.918.821.11082470.0145.00.263.58.2قيرغيزستان122
d65.35.5 103.00.1..27.81114.923.327.16575المغرب123
31.71117.316.819.71031907.848.00.266.97.8نيكاراغوا124
23.33111.326.932.416924777.793.01.658.34.5غيانا125
f34..18.221.41001460.7137.00.864.54.8 59.6كابو فيردي125
34.32226.837.143.11031640.085.00.363.56.9طاجيكستان127
53.2121446.723.928.51122120.824.00.564.25.7غواتيماال127
48.562022.732.345.225634929.3446.013.855.98.9ناميبيا129
54.991237.934.643.013921218.8211.00.359.33.9الهند130
61.113.1..177.0..27.533.3147180..324..ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
59.23.1..62.3203050.242.449.71221720.9498.0تيمور- ليشتي132
31.21322.616.018.71191721.740.00.466.87.6هندوراس133
60.73.5..51.41333.526.832.42042040.0178.0بوتان134
f419..42.454.3155238..566.0..57.87.6 69.0كيريباس134
d63.32.6 55.31636.228.234.21071480.6221.00.1بنغالديش136
32.9253021.238.554.1237273204.7378.03.156.73.4الكونغو137
62.73.5..72.692028.523.127.610315414.756.0فانواتو138
40.4111844.248.963.91702147.8175.00.357.92.8جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
52.31518.841.258.8221261285.6156.01.656.45.9غانا140
7.4567026.266.290.9311349238.8181.06.253.82.7غينيا االستوائية141
61.471126.235.649.217925885.3348.05.458.95.2كينيا142
60.79.8..73.841017.226.233.816221811.299.0سان تومي وبرينسيبي143
63.841125.552.470.43564971.9398.027.250.27.0إسواتيني )مملكة(144
72.55440.043.863.4246346189.8376.012.454.35.4زامبيا144
65.261632.426.330.61392058.9345.00.660.86.0كمبوديا146
37.5395837.654.682.5203277120.3370.01.955.82.9أنغوال147
51.261729.440.150.81632257.2361.00.858.44.9ميانمار148
66.151036.028.434.51301710.9154.00.261.36.1نيبال149
d57.72.7 37.7172445.064.278.814017810.6268.00.1باكستان150
28.272331.752.879.7321348271.3203.03.851.15.1الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
f11631.621.825.8125164144.884.0..61.98.0 73.7جزر سليمان152
f313849.542.454.3191256179.4432.00.958.03.8 56.1بابوا غينيا الجديدة153
59.21134.540.356.7199249144.2287.04.756.56.1جمهورية تنزانيا المتحدة154
..f373327.5 c14.217.579270..21.0..55.8 42.6الجمهورية العربية السورية155
47.861027.140.056.432038077.9208.013.554.410.3زمبابوي156
17.4515843.666.9104.3333371349.6219.02.948.93.6نيجيريا157
87.31536.729.238.5171225392.750.03.159.97.9رواندا158
724.025.046.68.4..66.921033.472.493.5463555ليسوتو159
41.4112227.954.481.417922588.5102.00.556.44.6موريتانيا159
c34.046.418923964.4237.00.258.35.2 41.9204249.2مدغشقر161
65.552028.937.753.0268346187.2201.06.554.97.3أوغندا162
41.4142634.063.197.6217264297.359.01.053.54.0بنن163
33.331017.133.647.115122249.0140.00.458.84.0السنغال164
57.58927.650.775.7252285360.446.02.153.96.6توغو165
d56.68.0 12.141031.155.073.31992501.835.00.1جزر القمر165
55.421038.244.865.119224935.382.00.255.76.3السودان167
d53.010.3 43.3273840.953.270.420224530.8189.00.1أفغانستان168
39.7214722.050.967.021027213.9188.02.155.36.9هايتي168
12.112221.666.091.8371411223.2153.02.748.35.4كوت ديفوار170
61.271737.438.955.1228341249.1159.09.256.29.3مالوي171
f262533.553.564.22262739.6335.01.356.64.4 1.3جيبوتي172
57.5153538.441.058.419424553.1177.01.157.54.0إثيوبيا173
46.871024.642.265.3231287129.6174.01.754.46.7غامبيا174
20.5375232.458.389.0243270386.5176.01.552.24.5غينيا175
47.6182042.772.094.3232280291.9323.00.752.54.3جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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3.b 3الهدف.b 3الهدف 3.3الهدف 3.3الهدف 3.3الهدف 3الهدف 3الهدف 3.2الهدف 3.2الهدف 2.2الهدف.c الهدف
الرضع الذين يتغذون 

حصرًا من الرضاعة 
الرضع غير المحصنينالطبيعية

سوء التغذية 
انتشار فيروس اإلصاباتمعدالت الوفياتلدى األطفال

نقص المناعة 
 البشرية

بين البالغين

العمر 
المتوقع 

بصحة جيدة 
عند الوالدة

اإلنفاق الجاري 
على الصحة  )بالنسبة المئوية

 من الرضع
من الفئة العمرية صفر 

إلى 5 أشهر(

الخناق والشهاق 
الحصبةوالكزاز

التقزم )المعتدل 
الرضعأو الحاد(

دون سن 
الخامسة

اإلناث 
البالغات

الذكور 
داء السلالمالرياالبالغون

)بالنسبة المئوية من األطفال 
في عمر سنة(

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)لكل 1,000 مولود حّي(سن الخامسة(
)لكل 1,000 من 

السكان(

)لكل 1,000 من 
السكان المعّرضين 

لإلصابة(
)لكل 100,000 

من السكان(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

)بالسنوات(15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2016a201720172010–2016a201620162016201620162016201620162015–2011الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

52.551927.657.888.124129273.0374.03.151.76.9غينيا - بيساو177
d55.16.0 10.3243546.443.255.319524330.548.00.1اليمن178
f3150.332.944.521328717.274.00.657.43.3 68.7إريتريا179
41.0101542.953.171.3285356307.8551.012.352.25.4موزامبيق180
55.211332.151.267.4216255237.0308.01.654.515.2ليبريا181
32.6273930.468.0110.6253272459.756.01.050.75.8مالي182
50.151227.352.784.6238269423.351.00.852.95.4بوركينا فاسو183
32.022037.883.3113.5388399303.5304.01.747.618.3سيراليون184
83.161055.948.471.7261319156.2118.01.152.68.2بوروندي185
0.3456339.875.2127.3338382167.6153.01.347.24.6تشاد186
f658031.359.290.7309335159.0146.02.750.62.5 45.1جنوب السودان187
f315140.788.5123.6380414311.6407.04.044.94.8 34.3جمهورية أفريقيا الوسطى188
23.372242.250.991.3231259378.993.00.452.57.2النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
f1510.0 c21.425.3......207.0....15.0 34.7توفالو..
..64.6..68.92127.915.120.0991660.5513.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
6.8....0.0......2.52.8..1218..سان مارينو..
..f485425.3 c82.6132.527633260.2270.00.450.0 5.3الصومال..
2.0....0.0......2.83.4..113..موناكو..
f1524.0 c28.534.6......112.0....4.8 67.2ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
21.30.469.912.1..5.26.167133..36..تنمية بشرية مرتفعة جدًا

59.30.567.75.8..27.6239.511.212.974118تنمية بشرية مرتفعة
47.291534.934.343.113921022.3249.10.960.04.2تنمية بشرية متوسطة
40.1223238.253.978.4248301212.8201.42.753.34.8تنمية بشرية منخفضة

39.9111628.632.743.112518143.0164.51.162.25.4البلدان النامية
المناطق

38.34812.814.817.4911727.841.40.566.77.4أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
54.80.565.04.9..29.96513.115.717.886178أوروبا وآسيا الوسطى

52.4101337.437.846.613219815.3206.30.259.74.2جنوب آسيا
41.1213136.452.977.3256313214.9262.04.553.75.3جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

49.60.161.24.9..31.0121524.227.535.9113160الدول العربية
154.00.566.85.1..28.33717.814.217.085128شرق آسيا والمحيط الهادئ

48.4142336.947.967.4193244125.6222.51.956.54.8أقل البلدان نموًا
142.91.262.45.9..35.7132425.333.342.9138200الدول الجزرية الصغيرة النامية

12.70.470.712.4..6.07.060110..26..منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
140.01.163.59.9..39.4101527.429.939.3115173العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

b .2014 بيانات عام

c .2009بيانات عام بين عامي 2006 و

d .0.1 أو أقل

e .2015 بيانات عام

f .بيانات عام سابق للمشار إليه

g  باالستناد إلى قاسم صغير )يتراوح عادة بين 25 و50 حالة
غير مرجحة(.

تعاريف

الطبيعية: الرضاعة  من  يتغذون حصرًا  الذين   الرضع 
الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و5 أشهر، وقد  الرضع  نسبة 

24 ساعة  الطبيعية في  الرضاعة  تغذوا حصرًا من حليب 
المسح. سبقت 

الرضع غير المحصنين ضد الخناق والشهاق والكزاز: نسبة 
الرضع األحياء الذين لم يحصلوا على الجرعة األولى من لقاح 

الخناق والشهاق والكزاز.

الرضع غير المحصنين ضد الحصبة: نسبة الرضع األحياء الذين 
لم يحصلوا على الجرعة األولى من لقاح الحصبة.

سوء التغذية لدى األطفال )التقّزم المعتدل أو الحاد(: النسبة 
المئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين يشكون من قصر 

يكون دون متوسط الطول مقابل السن بأكثر من مقياسين، 
حسب معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل لعام 2006.

معدل وفيات الرضع: احتمال وقوع الوفيات من الرضع خالل 
فترة تمتد بين الوالدة والسنة الواحدة، لكل 1,000 مولود حي.

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: احتمال وقوع 
الوفيات من األطفال في فترة تمتد من الوالدة حتى سن 

الخامسة، لكل 1,000 مولود حي.

معدل وفيات البالغين: احتمال وفاة أشخاص لهم من العمر 15 
سنة قبل بلوغ عمر 60، لكل 1,000 من السكان. 

اإلصابات بالمالريا: عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل 1,000 من 
السكان المعّرضين لإلصابة. واألشخاص المعّرضون لإلصابة هم 

الذين يعيشون في مناطق حيث تنتشر عدوى المالريا.

اإلصابات بداء السل: العدد التقديري لحاالت اإلصابة الجديدة 
بداء السل واالنتكاس بمختلف أشكالهما، بما في ذلك حاالت 

األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، لكل 
100,000 من السكان.

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين: نسبة 
األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الفئة 

العمرية 15-49 سنة.

العمر المتوقع بصحة جيدة عند الوالدة: متوسط عدد السنوات 
التي يمكن أن يتوقع الفرد عيشها بكامل صحته، باستثناء 

السنوات التي تتأثر فيها صحته بمرض أو إصابة.  

اإلنفاق الجاري على الصحة: اإلنفاق على سلع وخدمات الرعاية 
الصحية، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. وال يشمل 

ذلك اإلنفاق من رأس المال على الصحة مثل المباني، والمعدات، 

 وتكنولوجيا المعلومات، ومخزون اللقاحات لحاالت الطوارئ
أو تفشي األمراض.

مصادر البيانات

.UNICEF 2017 :1 العمود

.WHO and UNICEF 2018 :3العمودان 2 و

.UNICEF, WHO and World Bank 2018 :4 العمود

 UN Inter-agency Group for Child :6العمودان 5 و
.Mortality Estimation 2017

.World Bank 2018a :11األعمدة 7 و8 و

United Nations Statistics :10العمودان 9 و 
.Division 2018a

.WHO 2018 :13العمودان 12 و
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الهدف a.1الهدف 4.3الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2الهدف 4.6الهدف 4.6الهدف 4.6
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة

السكان الحاصلون 
على جزء من التعليم 
الثانوي على األقل

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم
معدل التسرب 

من التعليم 
االبتدائي

معدل مواصلة 
التعليم حتى آخر صف 
من التعليم الثانوي 

العام األدنى
اإلنفاق العام 
على التعليم

البالغون  )بالنسبة 
المئوية من الفئة 

العمرية 15 سنة وأكثر(

 الشباب
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العاليالثانوياالبتدائيما قبل االبتدائيالعمرية 15-24 سنة(

الذكوراإلناث

)بالنسبة المئوية من 
الفئة العمرية 25 سنة 

وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 
سن التعليم ما 
قبل االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
الثانوي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
العالي(

)بالنسبة المئوية 
من فوج  
)بالنسبة المئوية(الملتحقين(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2016a2006–2016a2006–2016a2006–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2007–2016a2006–2016a2012–2017a–2006الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
95.796100114810.41007.7......النرويج1
96.8105104102580.6995.1......سويسرا2
5.2....90.0169101154122......أستراليا3
994.9..88.311310112684......أيرلندا4
96.5107102101663.5544.9......ألمانيا5
100.09799119762.1997.8......آيسلندا6
88.594123140620.4997.7......السويد7
78.4108107103721.8983.3......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
1.31002.9..101108..97.099.999.979.4سنغافورة9

5.5....88.39510313380......هولندا10
90.796102129810.21007.6......الدانمرك11
........101113..100.0......كندا12
5.0......95.3699997......الواليات المتحدة األمريكية13
5.6....82.99610212557......المملكة المتحدة14
100.083100152870.21007.2......فنلندا15
6.3....98.9929911482......نيوزيلندا16
966.6..84.411710316475......بلجيكا17
..103105116352.785........ليختنشتاين17
3.6..93.38699102630.2......اليابان19
100.0104102101830.41005.4......النمسا20
100.093991022017.1994.0......لكسمبرغ21
89.1111104104640.8985.7......إسرائيل22
95.69598100930.5995.1......جمهورية كوريا22
995.5..83.210910711165......فرنسا24
98.19299110801.4995.3......سلوفينيا25
98.399.699.674.895104128910.7924.3إسبانيا26
99.810599105640.5924.0......تشيكيا27
98.899.999.979.699101103630.8994.1إيطاليا28
93.399.498.477.611210596493.4997.2مالطة29
99.9100.099.9100.08897111722.01005.5إستونيا30
..97.198.898.669.24795991178.399اليونان31
98.799.899.878.68099100602.41006.1قبرص32
86.270110107672.0984.9......بولندا33
..b8211196378.097 69.0......اإلمارات العربية المتحدة34
28.8933.3........100.0100.0100.072.5أندورا35
99.899.999.893.890101103661.8974.5ليتوانيا35
97.799.698.468.46010493151.5983.6قطر37
99.3939991531.0884.6......سلوفاكيا38
b7010793313.61004.4 96.199.599.269.7بروني دار السالم39
..94.499.199.372.8251161176725.886المملكة العربية السعودية39
5.1....94.599.599.452.79310511863البرتغال41
99.999.999.899.38798112684.8965.3التفيا41
94.697.698.659.255101104471.4992.7البحرين43
96.399.199.080.685100100900.6994.9شيلي44
96.882102102481.6964.6......هنغاريا45
99.199.799.795.7639598672.6994.6كرواتيا46
b74110107864.7855.9 98.199.599.164.8األرجنتين47
93.099.098.566.457109107450.9986.2ُعمان48
99.799.899.795.689102105820.7983.8االتحاد الروسي49
..98.499.199.489.4569691576.895الجبل األسود50
98.497.798.194.88195100716.5464.1بلغاريا51
98.699.099.089.5878989486.0933.1رومانيا52
99.699.899.891.999102104871.2995.0بيالروس53
..10.597..87.5329590......جزر البهاما54
..98.599.298.654.190107112561.284أوروغواي55
..95.799.499.251.26810198333.997الكويت56
93.198.598.480.09410385448.0934.8ماليزيا57
b8093107..6.6965.1 92.9......بربادوس58
99.899.999.998.854108113501.7993.0كازاخستان58

9 ول
جد

ال

اإلنجازات في التعليم
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الهدف a.1الهدف 4.3الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2الهدف 4.6الهدف 4.6الهدف 4.6
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة

السكان الحاصلون 
على جزء من التعليم 
الثانوي على األقل

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم
معدل التسرب 

من التعليم 
االبتدائي

معدل مواصلة 
التعليم حتى آخر صف 
من التعليم الثانوي 

العام األدنى
اإلنفاق العام 
على التعليم

البالغون  )بالنسبة 
المئوية من الفئة 

العمرية 15 سنة وأكثر(

 الشباب
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العاليالثانوياالبتدائيما قبل االبتدائيالعمرية 15-24 سنة(

الذكوراإلناث

)بالنسبة المئوية من 
الفئة العمرية 25 سنة 

وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 
سن التعليم ما 
قبل االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
الثانوي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
العالي(

)بالنسبة المئوية 
من فوج  
)بالنسبة المئوية(الملتحقين(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2016a2006–2016a2006–2016a2006–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2007–2016a2006–2016a2012–2017a–2006الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
84.797.798.268.55110989692.5973.4إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
......96.699.298.297.17511511564باالو60
..10311393213.299..94.099.498.6سيشيل62
97.499.399.052.978110126545.6677.1كوستاريكا63
95.699.299.852.2291031039512.0904.4تركيا64
92.798.697.765.810510293393.5975.1موريشيوس65
..94.197.397.971.25096764714.077بنما66
98.899.799.788.65910196621.9964.0صربيا67
97.299.099.492.988110956111.2933.5ألبانيا68
..10.686........73.4......ترينيداد وتوباغو69
..868894228.784........أنتيغوا وبربودا70
103104520.8993.8..99.699.799.795.5جورجيا70
4.6932.8................سانت كيتس ونيفس72
..99.899.999.986.9102101100345.496كوبا73
94.599.098.959.37110497377.8905.3المكسيك74
9010.3..8910110191........غرينادا75
91.298.697.782.89410298191.6963.5سري النكا76
..4.496........97.099.799.779.9البوسنة والهرسك77
..17.576..97.199.198.469.2699786فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
745.9..91.799.398.460.09211510051البرازيل79
271.1963.0..99.899.9100.095.623106أذربيجان80
..47.8369482412.696......جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
91.299.399.254.38689603815.9882.5لبنان80
99.799.999.897.2529486515.3972.8أرمينيا83
92.998.398.044.8681011214615.0914.1تايلند83
..b..114..436.475 75.191.795.737.7الجزائر85
94.499.199.052.272104107469.3915.0إكوادور86
..92..95.199.699.777.4841019548الصين86
b8410097834.5955.9 100.0100.0100.095.1أوكرانيا88
9.5963.8..94.298.799.162.28910398بيرو89
88199.9975.7..45.982......سانت لوسيا90
114985910.0714.5..94.298.998.250.2كولومبيا90
b..10689..2.8873.9 76.0......فيجي92
98.398.998.088.8176104100652.1965.2منغوليا92
..92.098.097.256.644102775316.286الجمهورية الدومينيكية94
70362.1963.9....97.999.299.083.5األردن95
79.095.896.651.84411593336.8786.6تونس95
84275.1975.4..66.376......جامايكا97
........99.499.599.492.63910890تونغا98
8.7925.8..99103107........سانت فنسنت وجزر غرينادين99

..8.775..92.997.398.158.29412179سورينام100
..b20105..236.099 89.2......بوتسوانا101
b99102..1417.8914.3 98.699.499.147.1ملديف101
20.5883.4..84112100........دومينيكا103
6.7984.1..99.099.599.074.54110884ساموا104
..100.0100.0100.099.9271039390.898أوزبكستان105
78.65011587241.2697.4......بليز106
..98.398.898.292.14089734316.597جزر مارشال106
3.0....5888868........تركمانستان108
..............b 57.4......ليبيا108
15.9845.0..95.198.698.048.03810677باراغواي110
b............2.7 82.389.487.457.6غابون110
99.199.699.396.4849286415.2936.7جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
5.9....94.499.298.775.77910310320جنوب أفريقيا113
..96.498.897.473.2100113883524.286الفلبين113
..b3010486343.992 75.190.393.664.5مصر115
95.499.799.748.860103862818.1973.6إندونيسيا116
284.0915.7..93.596.897.469.487110فييت نام116
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الهدف a.1الهدف 4.3الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2الهدف 4.6الهدف 4.6الهدف 4.6
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة

السكان الحاصلون 
على جزء من التعليم 
الثانوي على األقل

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم
معدل التسرب 

من التعليم 
االبتدائي

معدل مواصلة 
التعليم حتى آخر صف 
من التعليم الثانوي 

العام األدنى
اإلنفاق العام 
على التعليم

البالغون  )بالنسبة 
المئوية من الفئة 

العمرية 15 سنة وأكثر(

 الشباب
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العاليالثانوياالبتدائيما قبل االبتدائيالعمرية 15-24 سنة(

الذكوراإلناث

)بالنسبة المئوية من 
الفئة العمرية 25 سنة 

وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 
سن التعليم ما 
قبل االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
الثانوي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
العالي(

)بالنسبة المئوية 
من فوج  
)بالنسبة المئوية(الملتحقين(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2016a2006–2016a2006–2016a2006–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2007–2016a2006–2016a2012–2017a–2006الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

4.1967.3..92.599.499.458.2749886بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
96.999.399.560.4549484431.7855.7فلسطين، دولة119
..............43.748.657.047.7العراق120
88.098.497.543.366100742822.0773.5السلفادور121
99.299.899.798.43110698461.7976.0قيرغيزستان122
..b5011070327.484 69.487.894.631.3المغرب123
..b........51.664 47.5......نيكاراغوا124
b929699127.8883.2 85.697.096.363.3غيانا125
86.898.797.629.4729785229.9805.4كابو فيردي125
b109987311.0975.2 93.1......طاجيكستان127
81.393.395.537.845101642125.2952.8غواتيماال127
..b22111....9.478 88.395.393.540.4ناميبيا129
69.381.890.051.61311575279.8973.8الهند130
12.5........3396........ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
..19.596..1610974..58.378.680.5تيمور- ليشتي132
89.097.294.935.54196652017.4855.9هندوراس133
57.084.590.49.62595841121.1837.4بوتان134
..94......105..........كيريباس134
b34119691733.8872.5 72.893.590.945.5بنغالديش136
..b1310452929.781 79.376.985.748.4الكونغو137
28.5715.5..10212055........فانواتو138
b40110671720.4772.9 58.367.177.339.2جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
71.583.288.362.1117105601615.0796.2غانا140
..27.984....4362........غينيا االستوائية141
7.0815.3....78.786.186.934.677105كينيا142
90.196.497.138.95111090137.3813.7سان تومي وبرينسيبي143
b..10867520.9647.1 83.194.792.231.3إسواتيني )مملكة(144
..b..102..444.589 83.086.591.244.3زامبيا144
1326.5671.9..73.985.988.421.319110كمبوديا146
....968.1........66.070.684.9أنغوال147
b24112611625.2692.2 75.684.485.125.8ميانمار148
59.680.289.934.686134711226.5953.7نيبال149
57.065.579.837.37298461022.7942.8باكستان150
71.376.485.436.240119621742.9892.8الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
..36.685..9911548........جزر سليمان152
........b..11240 12.2......بابوا غينيا الجديدة153
77.984.687.014.3328132433.3583.5جمهورية تنزانيا المتحدة154
..41.067649396.810......الجمهورية العربية السورية155
88.793.287.658.7429947823.1947.5زمبابوي156
....35.6..9456....51.158.075.6نيجيريا157
68.383.581.115.81813737841.9783.5رواندا158
..b3310452930.767 76.694.079.629.0ليسوتو159
b109432562.9712.6 45.547.766.418.4موريتانيا159
2914438564.9682.1..71.675.378.4مدغشقر161
565.0822.3..70.281.785.831.713100أوغندا162
b24132591342.7764.4 32.940.963.925.4بنن163
42.851.061.117.11683481137.6687.1السنغال164
1245.9135.1..63.778.489.739.117124توغو165
2110561929.1674.3..49.269.673.8جزر القمر165
..b4874461720.697 53.562.768.717.0السودان167
b..105558....3.2 31.732.161.925.1أفغانستان168
..............b 48.770.574.433.2هايتي168
43.947.059.126.189746918.0854.8كوت ديفوار170
b8113937..45.9314.7 62.173.472.521.1مالوي171
..15.693..76444........جيبوتي172
39.047.063.015.83010235861.8684.5إثيوبيا173
b3997..324.9962.8 42.056.166.035.3غامبيا174
94401134.1762.4..32.037.257.011.7غينيا175
77.079.791.050.7410846754.7902.3جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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الهدف a.1الهدف 4.3الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2الهدف 4.6الهدف 4.6الهدف 4.6
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة

السكان الحاصلون 
على جزء من التعليم 
الثانوي على األقل

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم
معدل التسرب 

من التعليم 
االبتدائي

معدل مواصلة 
التعليم حتى آخر صف 
من التعليم الثانوي 

العام األدنى
اإلنفاق العام 
على التعليم

البالغون  )بالنسبة 
المئوية من الفئة 

العمرية 15 سنة وأكثر(

 الشباب
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العاليالثانوياالبتدائيما قبل االبتدائيالعمرية 15-24 سنة(

الذكوراإلناث

)بالنسبة المئوية من 
الفئة العمرية 25 سنة 

وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 
سن التعليم ما 
قبل االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
الثانوي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
العالي(

)بالنسبة المئوية 
من فوج  
)بالنسبة المئوية(الملتحقين(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2016a2006–2016a2006–2016a2006–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2007–2016a2006–2016a2012–2017a–2006الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

2.1..............45.649.871.3غينيا - بيساو177
..b29251..30.585 27.1......اليمن178
..145433226.980..64.782.691.3إريتريا179
10633766.8756.5..50.656.579.819.3موزامبيق180
b15694371232.2922.8 42.937.263.529.0ليبريا181
33.139.260.513.147743538.4663.8مالي182
34.644.057.08.539136631.2724.2بوركينا فاسو183
b1211540..48.9802.9 32.450.964.525.6سيراليون184
61.675.085.39.31413148555.7725.4بوروندي185
18823349.0842.9..22.322.440.7تشاد186
1.8......26.829.644.133.2106710جنوب السودان187
..b..10615353.440 36.827.048.921.8جمهورية أفريقيا الوسطى188
b87424235.6576.0 15.515.134.56.6النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
....9.0..11711996........توفالو..
......9328..50..100.0100.0100.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
..1079395603.898........سان مارينو..
......................الصومال..
971.4..................موناكو..
........6910778........ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
4.9....89.38310210671......تنمية بشرية مرتفعة جدًا

..88..94.299.199.272.1761039650تنمية بشرية مرتفعة
74.384.790.451.133110732416.3933.9تنمية بشرية متوسطة
..52.559.172.124.8209843943.169تنمية بشرية منخفضة

..81.185.190.459.845105753222.889البلدان النامية
المناطق

815.5..92.898.398.059.6751079649أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
98.299.699.981.24110299625.9944.3أوروبا وآسيا الوسطى

68.780.788.750.423112712513.5963.6جنوب آسيا
59.965.676.534.02910046943.0744.9جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..73.482.486.750.43098743612.382الدول العربية
..91..94.498.498.671.0781039241شرق آسيا والمحيط الهادئ

59.668.076.929.624103481045.2773.1أقل البلدان نموًا
........10673..57.3......الدول الجزرية الصغيرة النامية

5.0....86.07910210568......منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
82.185.590.766.550105793621.4894.8العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

b .Barro and Lee 2016 باالستناد إلى

تعاريف

معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة: نسبة السكان من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر الذين يملكون القدرة على فهم وقراءة 

وكتابة مقطع قصير وسهل عن الحياة اليومية.

معدل إلمام الشباب بالقراءة والكتابة: نسبة السكان من الفئة 
العمرية 15-24 سنة الذين يملكون القدرة على فهم وقراءة 

وكتابة مقطع قصير وسهل عن الحياة اليومية.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل: 
نسبة السكان من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر الذين بلغوا مستوى 

من التعليم الثانوي )ولو لم يتموه(.

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم: مجموع االلتحاق بمرحلة 
معينة من التعليم )الحضانة أو االبتدائي أو الثانوي أو العالي( 
بصرف النظر عن العمر، وُيحسب بالنسبة المئوية من مجموع 

السكان الذين هم في سن االلتحاق بهذه المرحلة. 

معدل التسرب من التعليم االبتدائي: نسبة المتسربين من 
فوج الملتحقين قبل إنهاء الصف األخير من مرحلة التعليم 

االبتدائي. وُتحسب هذه النسبة بطرح معدل التالميذ الذين 
استمروا حتى الصف األخير من الرقم 100 مع افتراض عدم 

حصول أي تغّير خالل فترة بقاء هذا الفوج وعدم عودة 
المتسربين إلى المدرسة.

الثانوي  التعليم  التعليم حتى آخر صف من  معدل مواصلة 
بالصف  الملتحقين  التالميذ من فوج  العام األدنى: نسبة 
األول من التعليم الثانوي العام األدنى في سنة دراسية 

النظر  إلى الصف األخير، بصرف  المتوقع وصولهم  محددة، 
عن إعادة السنة.

اإلنفاق العام على التعليم: مجموع اإلنفاق الجاري من رأس 
المال واإلنفاق من التحويالت على التعليم كنسبة من الناتج 

اإلجمالي. المحلي 

مصادر البيانات

 UNESCO Institute for :10 األعمدة 1 إلى 3 و5 إلى
.Statistics 2018

 Barro ؛UNESCO Institute for Statistics 2018 :4 العمود
.and Lee 2016

.World Bank 2018a :11 العمود
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الهدف 17.4الهدف 8.1
الناتج المحلي اإلجمالي

تكوين رأس 
المال الثابت 

اإلجمالي
 اإلنفاق الحكومي العام
على االستهالك النهائي

مجموع 
اإليرادات 
الضريبية

الضرائب على 
الدخل واألرباح 
وعوائد رأس 

المال

ين األسعارالدَّ

نصيب الفردالمجموع
االئتمان المحلي 
من القطاع المالي

 مجموع
ين خدمة الدَّ

دليل أسعار 
االستهالك

)بالمليارات بمعادل 
القوة الشرائية 

بدوالر 2011(

)بمعادل القوة 
الشرائية بدوالر 

)2011
النمو السنوي  
)بالنسبة المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

المجموع )بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

متوسط النمو 
السنوي  )بالنسبة 

المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

اإليرادات الضريبية(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
(100=2010)اإلجمالي(

2017a2012–2017a2012–2017a2007–2017a2007–2017a2012–2017a20162017–2017201720172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
115..342.364,8001.024.124.02.222.021.1150.3النرويج1
98..486.057,4100.024.512.01.09.822.8179.7سويسرا2
116..1,098.344,6490.324.018.54.122.364.2177.1أستراليا3
105..324.167,3356.523.412.01.818.840.484.2أيرلندا4
109..3,740.245,2291.820.319.51.511.217.4127.3ألمانيا5
122..15.946,4831.922.123.32.638.521.0100.2آيسلندا6
106..472.746,9490.824.926.00.427.716.0165.1السويد7
b 126..210.6....414.356,0553.021.89.93.4هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7

113..480.085,5353.524.810.94.113.732.4140.8سنغافورة9
111..830.548,4732.520.324.31.222.226.9191.9هولندا10
109..269.346,6831.520.425.01.233.744.4200.7الدانمرك11
112....1,615.844,0181.823.020.82.312.254.2كندا12
112..17,662.354,2251.519.514.31.010.953.7241.9الواليات المتحدة األمريكية13
116..2,624.639,7531.116.918.40.125.633.7167.5المملكة المتحدة14
110..223.740,5862.322.623.11.321.015.4120.8فنلندا15
111....173.036,0860.924.018.02.027.251.8نيوزيلندا16
113..485.142,6591.423.323.41.323.132.7135.7بلجيكا17
......................ليختنشتاين17
104..4,944.939,0021.923.519.81.311.146.5345.1اليابان19
114..400.345,4372.223.519.50.925.726.4126.7النمسا20
111..0.717.016.41.825.730.5193.5–56.594,278لكسمبرغ21
106..288.733,1321.420.322.33.923.430.181.1إسرائيل22
113..1,849.635,9382.631.115.33.414.827.2170.1جمهورية كوريا22
107..2,591.238,6061.422.523.61.523.125.4157.7فرنسا24
107..64.931,4014.918.518.32.318.610.968.1سلوفينيا25
108..1,596.134,2722.920.618.51.613.833.6178.6إسبانيا26
111..345.332,6064.025.219.11.614.714.862.1تشيكيا27
109..2,132.635,2201.617.518.60.123.731.2166.2إيطاليا28
110..1.826.234.5117.3–17.036,5134.123.216.5مالطة29
115..38.829,4814.923.720.30.81.420.44.8إستونيا30
101..1.126.718.7116.7–264.424,5741.512.620.0اليونان31
b21.114.92.724.323.8241.3..101 27.832,4152.6قبرص32
110..1,033.627,2164.518.017.52.716.212.373.7بولندا33
113..100.8..0.623.012.33.40.0–632.667,293اإلمارات العربية المتحدة34
................2.3....أندورا35
113..83.529,5245.318.816.51.24.917.013.4ليتوانيا35
b 115..23.11.114.740.2147.2..1.1–308.6116,936قطر37

110..164.030,1553.221.219.20.217.418.879.2سلوفاكيا38
99..28.6....30.871,8090.034.626.57.4بروني دار السالم39
122..39.1....2.722.724.90.8–1,615.549,045المملكة العربية السعودية39
109..0.222.524.1154.1–287.627,9373.016.217.6البرتغال41
111..48.625,0645.619.918.14.123.910.376.3التفيا41
115..0.825.917.10.31.10.590.9–64.643,291البحرين43
125..411.122,7670.721.614.04.017.433.9128.0شيلي44
114..261.926,7784.321.520.10.323.417.358.4هنغاريا45
107..93.522,6704.019.919.72.019.16.077.0كرواتيا46
..838.218,9341.914.818.12.012.212.439.24.8األرجنتين47
112..4.834.327.80.82.52.669.5–176.037,961ُعمان48
b21.718.00.49.1–1.352.85.7168 0.4–3,636.724,766االتحاد الروسي49
60.411.2113....10.216,4094.325.218.71.3الجبل األسود50
131.418,5634.319.216.03.220.016.155.315.3108بلغاريا51
456.623,3137.622.615.10.716.820.932.910.3114رومانيا52
..1.313.82.441.913.0–163.217,1682.425.014.6بيالروس53
111..72.4..11.027,7180.426.313.09.614.2جزر البهاما54
175..1.323.731.035.3–71.020,5512.316.714.3أوروغواي55
125..25.92.91.40.692.2..4.8–271.165,531الكويت56
847.826,8084.425.312.25.413.846.9145.33.6120ماليزيا57
124....26.129.7..4.916,9781.417.613.1بربادوس58
433.924,0562.622.711.62.39.929.141.916.3169كازاخستان58

الدخل القومي وتركيبة الموارد 10 ول
جد

ال
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الهدف 17.4الهدف 8.1
الناتج المحلي اإلجمالي

تكوين رأس 
المال الثابت 

اإلجمالي
 اإلنفاق الحكومي العام
على االستهالك النهائي

مجموع 
اإليرادات 
الضريبية

الضرائب على 
الدخل واألرباح 
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المئوية من 

الدخل القومي 
(100=2010)اإلجمالي(

2017a2012–2017a2012–2017a2007–2017a2007–2017a2012–2017a20162017–2017201720172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
1,548.819,0833.220.513.23.77.419.377.60.5340إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
118....4.723.327.90.819.78.0–0.313,240باالو60
123..31.729.444.5..2.526,3822.935.327.5سيشيل62
76.215,5252.217.217.32.914.015.882.85.2123كوستاريكا63
2,029.125,1295.829.814.55.018.316.377.98.9175تركيا64
25.720,2933.717.315.12.418.119.2124.917.3125موريشيوس65
83.312.6122....91.322,2673.740.610.68.4بنما66
98.714,0492.418.515.91.019.77.654.216.5139صربيا67
33.911,8033.925.211.52.517.611.563.34.6115ألبانيا68
140..27.148.547.7......2.6–39.428,763ترينيداد وتوباغو69
112..16.510.759.4......2.221,4912.3أنتيغوا وبربودا70
2.123.535.461.619.7124–36.29,7455.029.517.1جورجيا70
106..20.424.976.3......1.424,6540.8سانت كيتس ونيفس72
..........c8.632.20.0 4.2....كوبا73
2,239.217,3360.822.311.80.113.635.755.27.6130المكسيك74
19.414.949.23.4107......1.513,5943.2غرينادا75
5.212.315.371.94.0147–250.211,6692.026.48.5سري النكا76
41.111,7143.316.819.81.620.07.556.815.8104البوسنة والهرسك77
d16,745 d–5.2 d21.614.60.6....61.95.0 d2,740 b 514.7فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78

0.612.921.8111.36.7156–2,951.714,1030.215.620.0البرازيل79
1.023.611.52.215.617.329.54.2149–156.315,847أذربيجان80
1.516.815.659.88.4111–0.123.315.6–27.313,111جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
4.813.921.3209.69.0119–81.313,3680.821.813.3لبنان80
25.88,7887.317.314.213.121.339.858.213.8124أرمينيا83
1,123.816,2783.624.016.91.715.530.7164.73.6111تايلند83
0.129.917.31.337.260.266.80.2142–574.913,914الجزائر85
38.15.5124....175.910,5821.524.314.43.8إكوادور86
9.420.6215.21.1119..21,223.915,3096.341.914.3الصين86
b16.020.43.319.615.258.716.0235 335.47,8942.7أوكرانيا88
3.6125..393.612,2371.320.613.44.413.831.5بيرو89
20.422.874.02.7108......2.312,9522.2سانت لوسيا90
650.413,2550.922.919.14.013.317.553.74.8132كولومبيا90
25.522.5120.92.9125..7.98,7033.016.424.1فيجي92
3.211.39.665.315.5172–36.411,8414.223.812.3منغوليا92
157.214,6013.421.912.26.513.525.357.85.7129الجمهورية الدومينيكية94
0.620.019.82.415.310.8108.36.4119–80.98,337األردن95
125.110,8490.819.620.010.321.126.796.94.6138تونس95
23.78,1940.221.713.70.726.131.953.714.2151جامايكا97
b 32.63.7113......0.65,4261.833.018.9تونغا98

23.924.956.14.2107......1.210,7271.4سانت فنسنت وجزر غرينادين99
264..19.531.948.2..0.856.511.7–7.813,767سورينام100
36.215,8070.531.118.10.520.829.317.11.1141بوتسوانا101
19.520.468.53.2136......6.615,1846.7ملديف101
22.113.732.44.7103......4.7–0.79,673دومينيكا103
24.319.078.73.0112......1.26,0221.8ساموا104
..2.0..17.319.9..202.56,2533.524.915.1أوزبكستان105
1.218.616.72.023.428.971.95.8106–2.97,824بليز106
......0.23,8192.416.253.93.517.811.3جزر مارشال106
..0.1........94.416,3894.747.28.9تركمانستان108
e 126..40.3..........114.017,88225.1ليبيا108

0.519.111.81.513.212.844.05.1135–60.18,827باراغواي110
b 18.72.6111....4.3–1.227.914.6–33.516,562غابون110

18.45,1904.621.919.00.019.311.124.36.0154جمهورية مولدوفا112
تنمية بشرية متوسطة

697.312,2950.118.720.90.627.149.378.74.4146جنوب أفريقيا113
797.37,5995.125.211.37.313.742.066.32.9120الفلبين113
1,029.210,5502.214.810.12.512.524.199.02.0231مصر115
2,953.711,1893.932.29.12.110.342.847.07.5142إندونيسيا116
589.76,1725.723.16.57.319.135.5141.83.7156فييت نام116
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الهدف 17.4الهدف 8.1
الناتج المحلي اإلجمالي

تكوين رأس 
المال الثابت 

اإلجمالي
 اإلنفاق الحكومي العام
على االستهالك النهائي

مجموع 
اإليرادات 
الضريبية

الضرائب على 
الدخل واألرباح 
وعوائد رأس 

المال

ين األسعارالدَّ

نصيب الفردالمجموع
االئتمان المحلي 
من القطاع المالي

 مجموع
ين خدمة الدَّ

دليل أسعار 
االستهالك
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المئوية من 

الدخل القومي 
(100=2010)اإلجمالي(

2017a2012–2017a2012–2017a2007–2017a2007–2017a2012–2017a20162017–2017201720172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

76.16,8862.721.317.04.917.09.668.32.3142بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
b 111....6.122.426.30.95.63.3–20.84,450فلسطين، دولة119

119..2.04.88.7..3.617.420.7–599.515,664العراق120
46.57,2921.815.515.80.817.628.389.35.3110السلفادور121
21.03,3932.530.317.41.516.910.820.56.9152قيرغيزستان122
b30.519.30.823.325.4109.43.7109 0.2–271.67,485المغرب123
33.15,3213.728.115.33.516.334.651.46.3147نيكاراغوا124
b 60.22.3110......5.87,4352.330.119.0غيانا125

3.46,2232.634.519.12.017.924.186.72.8108كابو فيردي125
b 15.87.8149....25.82,8974.930.714.11.1طاجيكستان127

125.67,4240.712.39.71.510.435.840.54.6133غواتيماال127
146..2.916.024.51.928.540.478.9–24.29,542ناميبيا129
8,606.56,4275.428.511.410.911.046.675.03.4160الهند130
c 113..41.2–6.08.0......0.33,2991.4ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131

142..7.2–0.29.817.0–10.025.236.3–8.56,570تيمور- ليشتي132
42.14,5423.123.113.81.917.323.458.45.1138هندوراس133
7.08,7095.547.216.86.013.224.453.53.8158بوتان134
c 100....24.57.5......0.21,9811.3كيريباس134

580.33,5246.230.56.07.88.825.263.70.8161بنغالديش136
c 7.026.311.646.39.48.138.92.0119–25.74,881الكونغو137

b 1.116.60.058.00.9108–0.82,9222.325.914.9فانواتو138

3.7129..1.312.916.0–43.96,3975.329.012.9جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
121.94,2286.115.39.881.413.723.830.64.4232غانا140
121..6.712.023.51.511.536.921.1–28.722,605غينيا االستوائية141
148.82,9932.318.914.38.415.837.442.61.6172كينيا142
14.612.823.10.8172......0.63,0531.6سان تومي وبرينسيبي143
10.67,7390.212.422.37.028.618.624.11.0155إسواتيني )مملكة(144
14.936.921.83.1181..63.13,6891.036.416.1زامبيا144
58.33,6455.221.95.16.515.318.374.44.2125كمبوديا146
2.67.813.420.010.342.429.58.4281–173.35,819أنغوال147
5.812.941.10.2145..298.45,5925.434.719.0ميانمار148
71.62,4436.333.811.712.221.322.587.11.1171نيبال149
991.95,0353.714.511.35.39.227.453.91.4157باكستان150
16.62.6115....0.9–80.93,3650.521.611.5الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
26.723.128.52.0127......1.32,2061.2جزر سليمان152
b 13.550.444.320.0136......31.53,8230.1بابوا غينيا الجديدة153

b33.714.012.311.9..20.21.1175 149.32,6833.7جمهورية تنزانيا المتحدة154
f143 g 0.0..14.230.2............الجمهورية العربية السورية155

7.5106..31.41,9001.116.827.528.221.432.1زمبابوي156
15.11.526.923.30.6214–1.814.75.4–1,019.05,338نيجيريا157
22.61,8543.622.915.210.714.822.419.01.6147رواندا158
6.42,8514.224.034.92.936.422.815.52.2143ليسوتو159
29.64.9128....15.93,5980.758.521.78.7موريتانيا159
36.21,4161.415.210.72.411.49.019.01.3161مدغشقر161
10.913.530.023.23.6166–72.81,6980.623.58.0أوغندا162
23.12,0642.728.615.12.015.416.725.91.1109بنن163
39.22,4713.825.115.23.520.522.043.92.9107السنغال164
11.11,4303.026.614.02.021.911.443.82.0110توغو165
e 30.21.0104....1.21,4140.2212.016.11.4جزر القمر165

b18.35.815.5....22.50.3350 c 181.04,4672.2السودان167

b 2.40.2138–64.11,8040.117.712.30.37.66.0أفغانستان168

31.61.1181....0.143.43.63.6–18.21,653هايتي168
87.53,6015.120.912.010.915.210.833.84.4112كوت ديفوار170
20.41,0951.013.480.18.317.338.619.61.4342مالوي171
35.03.4116....2.524.932.44.9....جيبوتي172
1.7249..181.61,7307.639.012.313.88.817.5إثيوبيا173
b 3.31,5620.419.212.03.415.118.055.94.0140غامبيا174

22.90.7219....26.52,0819.975.114.38.8غينيا175
b 32.88.411.911.61.3134–65.78080.420.65.5جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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اإليرادات الضريبية(
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المئوية من 

الدخل القومي 
(100=2010)اإلجمالي(

2017a2012–2017a2012–2017a2007–2017a2007–2017a2012–2017a20162017–2017201720172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

14.10.4112....2.91,5493.310.49.34.9غينيا - بيساو177
b1,479 b–35.9 b1.716.8–23.0....30.10.5158 d 40.8اليمن178

..h 0.9..................إريتريا179
33.71,1360.821.727.24.820.135.232.64.5171موزامبيق180
10.220.331.236.60.6181–0.120.115.9–3.6753ليبريا181
37.32,0142.219.317.417.315.422.427.30.9110مالي182
32.71,7033.724.623.910.415.820.331.61.1108بوركينا فاسو183
10.51,3901.918.912.417.98.628.121.91.1176سيراليون184
2.616.921.52.012.214.532.82.0189–7.6702بوروندي185
c 25.20.4116....5.920.64.38.3–26.31,768تشاد186

b1,570 b–16.3 b17.319.0......13.4..4,584 19.2جنوب السودان187
c 3.16612.917.78.00.09.37.830.51.4187جمهورية أفريقيا الوسطى188

19.11.3109....19.99261.033.715.02.7النيجر189
األراضي أو البلدان األخرى

................3,5752.4–توفالو..

......................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..

111....15.415.4......1.956,8610.6سان مارينو..

..0.0........9.55.4......الصومال..

......................موناكو..

................0.4–0.212,896ناورو..
مجموعات دليل التنمية البشرية

—..21.017.41.314.637.9196.4—57,964.140,078تنمية بشرية مرتفعة جدًا
—11.223.4168.63.0..34.315.0—35,766.315,280تنمية بشرية مرتفعة

—25.811.97.912.239.867.23.9—18,684.26,836تنمية بشرية متوسطة
—2.17.524.223.91.7–21.29.9—2,346.92,609تنمية بشرية منخفضة

—30.914.53.711.327.4133.23.3—62,657.310,199البلدان النامية
المناطق

—18.816.71.013.625.878.46.2—9,076.714,469أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
—27.214.63.917.316.766.510.1—3,753.315,563أوروبا وآسيا الوسطى

—26.511.29.010.439.272.42.7—12,127.16,485جنوب آسيا
—19.913.82.813.838.440.33.0—3,486.33,489جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—22.218.92.210.638.772.92.4—6,187.616,472الدول العربية
—10.024.6194.71.8..39.613.8—28,026.413,737شرق آسيا والمحيط الهادئ

—25.911.47.910.925.138.42.0—2,483.62,536أقل البلدان نموًا
—59.58.6......18.920.5—371.18,078الدول الجزرية الصغيرة النامية

—..21.117.31.315.038.5204.3—51,412.239,590منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
—24.616.31.913.535.1177.13.5—114,763.715,439العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

b .2016 بيانات عام

c .2015 بيانات عام

d .2014 بيانات عام

e .2013 بيانات عام

f .2007 بيانات عام

g .2012 بيانات عام

h .2011 بيانات عام

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 المنتجات، وقد ُحسب بمعادل القوة الشرائية بقيمة 

الدوالر المعتمدة دوليًا لعام 2011.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: الناتج المحلي 
اإلجمالي في فترة محددة مقسومًا على مجموع السكان في 

الفترة نفسها.

النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: معدل 
النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة 

المئوية، بالعملة المحلية الثابتة.

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

التصرف  قيمة  منها  تطرح  االعتبارية(،  غير  الشركات  فيها 
المحلي  الناتج  من  المئوية  بالنسبة  وُتحسب  الثابتة،  باألصول 

بفعل استهالك  القيمة ألي تعديل  اإلجمالي، وال تخضع هذه 
الثابتة. األصول 

اإلنفاق الحكومي العام 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 جزءًا من تكوين رأس المال الحكومي(. 

وُيحسب مجموع هذه النفقات بالنسبة المئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي.

مجموع اإليرادات الضريبية: التحويالت اإللزامية إلى الحكومة 
المركزية لألغراض العامة، وُتحسب بالنسبة المئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي.

الضرائب على الدخل واألرباح وعوائد رأس المال: الضرائب 
المفروضة على الدخل الصافي الفعلي أو االفتراضي لألفراد، 
وعلى أرباح الشركات والمؤسسات، وعلى عوائد رأس المال، 

المحققة وغير المحققة، وعلى األراضي واألوراق المالية وغيرها 
من األصول.

االئتمان المحلي من القطاع المالي: االئتمان اإلجمالي الممنوح 
للقطاعات المختلفة، باستثناء االئتمان للحكومة المركزية 

المحسوب صافيًا، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

ين: مجموع المبالغ األصلية المردودة والفوائد  مجموع خدمة الدَّ
ين الطويل  المدفوعة بالعملة األجنبية، وكسلع أو خدمات على الدَّ

ين القصير األجل، واألقساط  األجل، والفوائد المدفوعة على الدَّ
المسّددة )إعادة الشراء والرسوم( إلى صندوق النقد الدولي. 

ويحسب بالنسبة المئوية من الدخل القومي اإلجمالي.

دليل أسعار االستهالك: دليل يقيس التغّير في متوسط سعر 
سلة من السلع والخدمات يمكن أن تكون ثابتة أو متغّيرة على 

فترات زمنية محّددة قد تكون سنوية.

مصدر البيانات

.World Bank 2018a :11 األعمدة 1 إلى
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الهدف 1.3الهدف 8.7الهدف 8.6الهدف 8.5الهدف 8.5الهدف 9.2الهدف 9.2

البطالةالتشغيل
 العمل الذي يهدد

ضمانات العملالتنمية البشرية

نسبة العاملين 
aمن السكان

معدل المشاركة 
في القوى 

aالعاملة
 التشغيل

aفي الزراعة
التشغيل في 

aالخدماتaالمجموعaالشباب
الشباب خارج 

المدرسة والعمل
 عمل

األطفال

الفقراء العاملون 
مقابل 3.10 دوالر 
في اليوم بمعادل 

aالقوة الشرائية

المسنون الحاصلون 
 على معاشات

bالتقاعد

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية
15 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية
من مجموع العاملين(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

العاملة(
 )بالنسبة المئوية

من الفئة العمرية 15-24 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

5-17 سنة(

 )بالنسبة المئوية
 من مجموع

العاملين(

)بالنسبة المئوية من 
السكان في السن 
القانونية للتقاعد(

2017c2010–2016c20172006–2016c–2017201720172017201720172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
100.0....61.564.22.178.54.210.05.4النرويج1
100.0....65.268.43.575.84.88.47.0سويسرا2
74.3....61.164.82.678.35.712.68.7أستراليا3
95.8....56.260.05.475.56.413.612.5أيرلندا4
100.0....58.260.51.371.53.76.46.7ألمانيا5
85.6....75.177.33.679.82.96.24.1آيسلندا6
100.0....59.764.01.980.06.818.36.5السويد7
1.272.9..58.560.40.286.73.29.26.1هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
0.30.0..67.168.50.183.62.04.64.0سنغافورة9

100.0....60.463.52.281.34.98.84.6هولندا10
100.0....59.463.12.678.65.911.45.8الدانمرك11
100.0....61.065.22.078.46.412.310.2كندا12
100.0....59.161.91.779.54.49.516.5الواليات المتحدة األمريكية13
100.0....59.762.31.180.54.311.710.9المملكة المتحدة14
100.0....53.258.33.973.88.719.99.9فنلندا15
100.0....65.869.26.673.14.912.811.8نيوزيلندا16
100.0....49.353.21.377.47.419.09.9بلجيكا17
....................ليختنشتاين17
100.0....58.560.23.570.92.84.63.5اليابان19
100.0....57.060.34.370.15.510.47.7النمسا20
100.0....54.657.91.087.15.717.05.4لكسمبرغ21
99.1....61.464.21.181.64.37.714.9إسرائيل22
0.277.6....60.362.64.970.33.810.7جمهورية كوريا22
100.0....49.955.22.976.89.723.611.8فرنسا24
100.0....52.456.34.962.56.913.38.0سلوفينيا25
100.0....47.857.84.176.417.439.414.6إسبانيا26
100.0....58.159.92.959.33.18.37.0تشيكيا27
100.0....43.148.63.969.811.336.919.8إيطاليا28
100.0....52.154.51.379.34.310.08.5مالطة29
100.0....58.562.83.966.26.813.99.1إستونيا30
77.4....41.652.912.172.621.442.815.8اليونان31
100.0....56.062.83.579.410.823.116.0قبرص32
100.0....53.856.610.658.15.014.710.5بولندا33
..0.5....78.379.70.460.71.75.1اإلمارات العربية المتحدة34
....................أندورا35
100.0....56.360.67.867.27.113.59.4ليتوانيا35
0.018.0..86.886.91.343.60.20.50.0قطر37
100.0....55.159.82.960.87.918.212.3سلوفاكيا38
0.381.7..62.367.10.581.87.128.217.2بروني دار السالم39
..0.2..52.956.16.371.25.734.716.1المملكة العربية السعودية39
100.0....52.958.26.868.39.023.010.6البرتغال41
100.0....55.160.67.568.59.117.011.2التفيا41
40.1......71.372.21.063.91.35.8البحرين43
58.062.39.667.67.016.812.35.91.978.6شيلي44
100.0....53.255.65.064.84.311.311.1هنغاريا45
57.6....45.851.37.565.410.825.916.9كرواتيا46
2.889.3..54.659.90.576.18.724.719.7األرجنتين47
0.524.7....59.070.26.555.316.048.2ُعمان48
0.191.2..60.363.56.766.45.216.312.4االتحاد الروسي49
40.748.47.674.316.033.10.09.40.452.3الجبل األسود50
100.0....50.153.46.364.56.314.418.2بلغاريا51
100.0....50.553.222.948.05.218.417.4رومانيا52
1.00.3100.0..63.764.09.959.00.51.1بيالروس53
0.284.2....66.375.84.084.312.625.7جزر البهاما54
0.876.5..59.664.88.271.98.124.518.7أوروغواي55
0.127.3....67.669.03.569.82.115.5الكويت56
1.119.8..62.364.511.061.63.410.911.7ماليزيا57
1.40.468.3..59.565.92.977.99.729.0بربادوس58
0.282.6..67.671.018.161.24.94.79.5كازاخستان58

العمل والتشغيل 11 ول
جد
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الهدف 1.3الهدف 8.7الهدف 8.6الهدف 8.5الهدف 8.5الهدف 9.2الهدف 9.2

البطالةالتشغيل
 العمل الذي يهدد

ضمانات العملالتنمية البشرية

نسبة العاملين 
aمن السكان

معدل المشاركة 
في القوى 

aالعاملة
 التشغيل

aفي الزراعة
التشغيل في 

aالخدماتaالمجموعaالشباب
الشباب خارج 

المدرسة والعمل
 عمل

األطفال

الفقراء العاملون 
مقابل 3.10 دوالر 
في اليوم بمعادل 

aالقوة الشرائية

المسنون الحاصلون 
 على معاشات

bالتقاعد

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية
15 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية
من مجموع العاملين(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

العاملة(
 )بالنسبة المئوية

من الفئة العمرية 15-24 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

5-17 سنة(

 )بالنسبة المئوية
 من مجموع

العاملين(

)بالنسبة المئوية من 
السكان في السن 
القانونية للتقاعد(

2017c2010–2016c20172006–2016c–2017201720172017201720172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
1.126.4....38.444.217.150.513.130.3إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
48.0..................باالو60
100.0..................سيشيل62
54.559.512.069.58.522.720.15.31.568.8كوستاريكا63
1.120.0..45.851.619.453.811.320.324.0تركيا64
1.9100.0....54.558.77.366.77.223.3موريشيوس65
63.266.915.166.75.614.226.32.64.337.3بنما66
46.053.519.056.614.132.817.67.00.546.1صربيا67
48.356.140.341.113.930.032.83.31.577.0ألبانيا68
0.998.4..59.162.13.769.74.811.452.1ترينيداد وتوباغو69
83.5..................أنتيغوا وبربودا70
1.616.891.9..59.867.640.946.611.629.3جورجيا70
44.7..................سانت كيتس ونيفس72
..2.7....53.054.318.664.92.65.5كوبا73
59.261.313.161.13.56.918.74.911.325.2المكسيك74
34.0..................غرينادا75
10.125.2..51.453.526.747.74.120.727.7سري النكا76
0.229.6..34.746.619.148.725.655.426.4البوسنة والهرسك77
15.959.4....58.563.610.266.58.117.6فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
55.563.710.368.812.930.524.85.46.478.3البرازيل79
1.581.1....62.866.137.448.55.013.7أذربيجان80
42.455.016.453.823.046.924.37.64.971.4جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
0.40.0....44.247.23.276.56.316.5لبنان80
49.260.134.449.718.239.036.64.110.168.5أرمينيا83
0.683.0..67.868.632.844.71.15.915.0تايلند83
37.341.412.840.210.023.921.24.39.763.6الجزائر85
10.852.0..64.968.326.954.54.910.917.6إكوادور86
9.7100.0....65.768.917.555.94.710.8الصين86
49.154.214.959.89.523.318.33.20.391.9أوكرانيا88
73.876.728.455.73.79.016.914.58.819.3بيرو89
26.5..3.3..54.068.315.367.421.045.0سانت لوسيا90
64.170.416.164.59.018.421.93.68.451.7كولومبيا90
11.210.6..54.658.339.547.26.318.820.1فيجي92
55.259.330.450.67.018.920.516.62.1100.0منغوليا92
63.166.812.470.25.512.425.47.03.811.1الجمهورية الدومينيكية94
1.712.042.2..33.339.13.769.514.939.8األردن95
2.35.333.8..39.846.913.743.715.235.8تونس95
2.95.830.3..58.967.218.666.012.529.7جامايكا97
1.0......58.859.531.736.81.22.8تونغا98
76.6......56.869.66.281.018.339.6سانت فنسنت وجزر غرينادين99

..3.812.7..49.153.42.773.28.115.9سورينام100
21.2100.0....58.971.926.260.318.135.7بوتسوانا101
9.699.7..62.665.87.567.75.013.820.5ملديف101
38.5..................دومينيكا103
49.5....28.931.55.879.38.218.037.9ساموا104
14.998.1....60.965.721.940.47.214.6أوزبكستان105
62.067.115.469.57.616.622.43.310.464.6بليز106
64.2..................جزر مارشال106
..0.32.5..63.265.58.246.83.46.5تركمانستان108
10.443.3....43.252.512.460.917.746.0ليبيا108
66.370.421.259.35.812.837.717.94.422.2باراغواي110
19.615.238.8..41.351.441.945.619.636.5غابون110
0.975.2..40.642.533.349.64.512.827.8جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
16.492.6..39.654.75.671.127.757.431.2جنوب أفريقيا113
18.239.8..60.662.326.056.32.87.922.2الفلبين113
42.248.024.849.612.134.427.64.842.737.5مصر115
27.614.0..63.466.331.247.14.315.621.5إندونيسيا116
76.678.240.934.12.17.00.613.17.839.9فييت نام116
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الهدف 1.3الهدف 8.7الهدف 8.6الهدف 8.5الهدف 8.5الهدف 9.2الهدف 9.2

البطالةالتشغيل
 العمل الذي يهدد

ضمانات العملالتنمية البشرية

نسبة العاملين 
aمن السكان

معدل المشاركة 
في القوى 

aالعاملة
 التشغيل

aفي الزراعة
التشغيل في 

aالخدماتaالمجموعaالشباب
الشباب خارج 

المدرسة والعمل
 عمل

األطفال

الفقراء العاملون 
مقابل 3.10 دوالر 
في اليوم بمعادل 

aالقوة الشرائية

المسنون الحاصلون 
 على معاشات

bالتقاعد

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية
15 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية
من مجموع العاملين(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

العاملة(
 )بالنسبة المئوية

من الفئة العمرية 15-24 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

5-17 سنة(

 )بالنسبة المئوية
 من مجموع

العاملين(

)بالنسبة المئوية من 
السكان في السن 
القانونية للتقاعد(

2017c2010–2016c20172006–2016c–2017201720172017201720172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

9.7100.0..65.367.427.050.63.16.610.9بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
33.145.99.661.127.944.532.39.42.98.0فلسطين، دولة119
42.746.518.761.68.218.040.65.631.656.0العراق120
58.661.418.860.04.59.929.910.06.318.1السلفادور121
57.261.626.751.17.315.720.416.216.7100.0قيرغيزستان122
8.239.8....44.449.037.543.09.318.0المغرب123
8.823.7..63.766.629.453.04.48.51.4نيكاراغوا124
50.957.713.460.111.826.335.210.86.4100.0غيانا125
37.285.8....54.260.467.725.410.317.8كابو فيردي125
16.992.8....53.259.351.632.010.318.9طاجيكستان127
13.48.3..60.362.029.449.62.75.827.3غواتيماال127
26.498.4..47.361.720.260.223.345.533.4ناميبيا129
42.924.1..51.953.842.733.53.510.527.5الهند130
....................ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
23.189.7..37.538.825.059.83.411.624.3تيمور- ليشتي132
21.956.9..65.168.128.550.34.58.227.8هندوراس133
3.59.63.2..65.266.856.833.52.410.2بوتان134
....................كيريباس134
67.333.4..54.056.539.139.94.411.428.9بنغالديش136
23.352.522.1..62.169.737.236.911.022.5الكونغو137
3.5......66.870.564.929.25.210.6فانواتو138
12.377.25.6..77.878.361.329.00.71.7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
75.176.940.745.22.44.925.519.925.733.3غانا140
..13.0....55.159.259.534.16.914.2غينيا االستوائية141
26.824.8....57.965.438.047.811.526.2كينيا142
52.5..18.2..50.358.117.168.813.427.1سان تومي وبرينسيبي143
7.834.486.0..40.054.369.118.526.454.8إسواتيني )مملكة(144
67.08.8....69.074.853.334.87.815.4زامبيا144
84.584.626.746.30.20.412.712.646.43.2كمبوديا146
18.759.014.5..71.377.650.640.88.219.1أنغوال147
..41.9..64.665.149.933.50.81.718.6ميانمار148
21.732.662.5..81.984.271.720.22.74.3نيبال149
31.22.3..52.254.442.034.34.07.730.4باكستان150
38.938.313.0..73.076.262.028.74.38.9الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
17.943.513.1..70.071.569.620.62.14.4جزر سليمان152
46.80.9....68.169.920.671.82.75.0بابوا غينيا الجديدة153
81.583.366.727.32.23.914.924.368.33.2جمهورية تنزانيا المتحدة154
62.516.7....34.841.122.944.415.234.9الجمهورية العربية السورية155
74.86.2....79.383.668.524.15.211.4زمبابوي156
51.355.236.651.87.013.420.431.571.77.8نيجيريا157
d 85.086.266.525.41.32.14.719.070.84.7رواندا158

55.394.0....48.466.510.449.127.338.5ليسوتو159
e 44.449.475.916.910.218.639.517.415.99.3موريتانيا159

86.44.6..84.986.574.416.41.83.03.8مدغشقر161
69.270.769.024.12.12.95.920.652.46.6أوغندا162
69.170.943.238.32.55.220.041.373.59.7بنن163
54.457.253.426.54.95.536.222.863.223.5السنغال164
22.661.410.9..76.177.637.844.91.82.8توغو165
..28.528.1..41.243.154.929.84.310.0جزر القمر165
18.123.24.6..40.546.553.327.512.828.4السودان167
21.498.210.7..49.554.262.231.18.817.7أفغانستان168
f 35.550.71.0..58.668.141.346.514.036.0هايتي168

55.857.348.345.32.63.736.029.148.57.7كوت ديفوار170
19.482.62.3..72.377.084.76.96.08.0مالوي171
e 12.0......55.659.029.840.55.811.7جيبوتي172

78.282.568.222.45.27.410.548.651.515.3إثيوبيا173
62.317.0..53.759.327.157.69.512.934.0غامبيا174
32.869.48.8..61.364.268.225.94.55.5غينيا175
69.872.481.97.03.77.321.426.790.515.0جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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الهدف 1.3الهدف 8.7الهدف 8.6الهدف 8.5الهدف 8.5الهدف 9.2الهدف 9.2

البطالةالتشغيل
 العمل الذي يهدد

ضمانات العملالتنمية البشرية

نسبة العاملين 
aمن السكان

معدل المشاركة 
في القوى 

aالعاملة
 التشغيل

aفي الزراعة
التشغيل في 

aالخدماتaالمجموعaالشباب
الشباب خارج 

المدرسة والعمل
 عمل

األطفال

الفقراء العاملون 
مقابل 3.10 دوالر 
في اليوم بمعادل 

aالقوة الشرائية

المسنون الحاصلون 
 على معاشات

bالتقاعد

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية
15 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية
من مجموع العاملين(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

العاملة(
 )بالنسبة المئوية

من الفئة العمرية 15-24 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

5-17 سنة(

 )بالنسبة المئوية
 من مجموع

العاملين(

)بالنسبة المئوية من 
السكان في السن 
القانونية للتقاعد(

2017c2010–2016c20172006–2016c–2017201720172017201720172012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

36.278.26.2..67.371.683.59.66.111.6غينيا - بيساو177
81.28.5..32.737.944.542.613.825.544.8اليمن178
..75.2....76.281.483.99.16.411.3إريتريا179
76.817.3..59.078.873.322.425.042.710.1موزامبيق180
..14.068.7..54.355.743.045.12.43.3ليبريا181
65.971.557.633.97.918.024.937.175.92.7مالي182
42.066.82.7..62.366.528.339.86.38.6بوركينا فاسو183
55.357.960.633.34.59.010.138.874.80.9سيراليون184
77.778.991.56.11.62.96.231.689.54.0بوروندي185
39.065.51.6..67.071.187.27.95.910.1تشاد186
........64.072.364.916.111.517.6جنوب السودان187
..30.591.2..67.271.585.66.46.010.6جمهورية أفريقيا الوسطى188
34.473.95.8..78.678.975.616.80.30.5النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
g 19.5..................توفالو..

..77.0....76.680.567.115.44.811.7جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..

....................سان مارينو..

..71.3....43.446.186.26.26.011.0الصومال..

....................موناكو..

56.5..................ناورو..
مجموعات دليل التنمية البشرية

95.7....57.360.74.172.75.814.512.6تنمية بشرية مرتفعة جدًا
8.685.5....61.365.217.556.76.315.3تنمية بشرية مرتفعة

37.127.0..55.458.139.538.64.712.726.0تنمية بشرية متوسطة
30.868.49.4..62.766.960.728.86.712.2تنمية بشرية منخفضة

27.659.1....59.062.431.746.05.713.6البلدان النامية
المناطق

59.064.314.364.38.218.521.66.98.858.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
4.166.2..52.157.421.152.49.518.721.5أوروبا وآسيا الوسطى

42.723.6..51.954.142.234.64.111.128.0جنوب آسيا
31.261.621.1..64.569.557.231.87.713.6جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

24.736.2....43.748.623.449.910.627.5الدول العربية
13.887.0....66.068.822.752.34.210.5شرق آسيا والمحيط الهادئ

64.218.6....64.868.460.227.25.510.9أقل البلدان نموًا
22.625.9....58.763.024.560.86.717.1الدول الجزرية الصغيرة النامية

92.3....56.259.74.772.66.013.014.2منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
26.571.5..58.662.026.551.15.713.621.7العالم

مالحظات

a .تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية

b  تختلف السن القانونية للتقاعد حسب البلد، لذلك يجب
توخي الحذر في المقارنة بين البلدان.

c .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

d .2004 بيانات عام

e .2002 بيانات عام

f .2001 بيانات عام

g .2005 بيانات عام

تعاريف

نسبة العاملين من السكان: نسبة األشخاص العاملين من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر من مجموع السكان.

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

السكان في سن العمل. ويدل المعدل على الحجم النسبي 
للمعروض من القوى العاملة الجاهزة للمشاركة في إنتاج السلع 

والخدمات.

التشغيل في الزراعة: نسبة العاملين في الزراعة من مجموع 
العاملين.

التشغيل في الخدمات: نسبة العاملين في الخدمات من 
العاملين. مجموع 

مجموع معدل البطالة: نسبة األشخاص من مجموع القوى 
العاملة الذين يبلغون من العمر 15 سنة وأكثر وال يزاولون عماًل 

لقاء أجر وال يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون 
إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

معدل بطالة الشباب: نسبة الشباب من مجموع القوى العاملة 

الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وال يزاولون عماًل لقاء 
أجر وال يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون 

إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

الشباب خارج المدرسة والعمل: نسبة الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و24 سنة وال يزاولون أي عمل وغير ملتحقين 

بأي تعليم أو تدريب.

 11-5 العمرية  الفئة  عمل األطفال: نسبة األطفال، من 
األقل  لمدة ساعة على  اقتصادي  بنشاط  الذين قاموا  سنة، 
أو بأعمال منزلية لمدة 28 ساعة على األقل خالل أسبوع 

الذين قاموا بنشاط  12-14 سنة،  العمرية  الفئة  أو من  معّين؛ 
أو بأعمال منزلية لمدة  14 ساعة على األقل  اقتصادي لمدة 

الفئة العمرية  28 ساعة على األقل خالل أسبوع معّين؛ أو من 
بأعمال منزلية  أو  اقتصادي  بنشاط  الذين قاموا  15-17 سنة، 

لمدة 43 ساعة على األقل خالل أسبوع معّين؛ أو من الفئة 
الذين عملوا في ظروف عمل خطرة خالل  5-17 سنة،  العمرية 

معّين.  أسبوع 

الفقراء العاملون مقابل 3.10 دوالر في اليوم بمعادل القوة 
الشرائية: نسبة العاملين الذين يعيشون على أقل من 3.10 دوالر 
في اليوم )بمعادل القوة الشرائية(، من مجموع العاملين من الفئة 

العمرية 15 سنة وأكثر. 

المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد: نسبة المسنين 
الذين بلغوا سن التقاعد القانونية، ويستفيدون من معاش تقاعد 

الشيخوخة )في النظام القائم على االشتراكات أو غير القائم 
على االشتراكات أو النظامين( من مجموع السكان المؤهلين 

لهذا المعاش.

مصادر البيانات

.ILO 2018a :9األعمدة 1 إلى 7 و

.United Nations Statistics Division 2018a :8 العمود

.ILO 2018b :10 العمود
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الهدف 2.1الهدف 3.4الهدف 16.1الهدف 16.3األهداف 1.5 و11.5 و13.1الهدفان 1.5 و11.5الهدفان 1.5 و11.5الهدف 16.9
الوالدات 
المسجلة

الالجئون حسب 
النازحون داخليًابلد المنشأ

المشردون بسبب 
الكوارث الطبيعية

األطفال 
السجناءاأليتام

 معدل جرائم
تبرير ضرب الزوجةمعدل االنتحارالقتل

عمق العجز 
الغذائي

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)باآلالف()باآلالف(سن الخامسة(

 )المعدل السنوي
 لكل مليون

)باآلالف(من السكان(
)لكل 100,000 

من السكان(
)لكل 100,000 

من السكان(

)لكل 100,000 من السكان(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

)عدد السعرات الحرارية العمرية 49-15(
باآلالف، للشخص 
الواحد في اليوم( الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2017a2017b20172007/201720162004–2015a2011–2016a201520152010–2016a2010–2016a2014/2016–2016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
c0.0..0..710.55.712.9....3 100النرويج1
c0.0..0..840.56.015.5....5 100سويسرا2
c0.0..301501510.95.615.3....8 100أستراليا3
c0.0..035800.84.218.0....1 100أيرلندا4
c0.1..0..781.24.513.9....3 100ألمانيا5
c0.0..0..450.36.317.2....4 100آيسلندا6
c0.0..055551.17.617.8....10 100السويد7
8........1140.4..0..0.0..هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
......2270.35.511.9..0..0.0..سنغافورة9

c0.0..0100690.66.012.9....10 100هولندا10
c0.0..0..611.04.713.5....5 100الدانمرك11
c0.1..18..1061.75.615.3....2 100كندا12
c0.3..51..6985.45.819.5....0 100الواليات المتحدة األمريكية13
c0.1..43..146 d1.23.211.7....3 100المملكة المتحدة14
c0.0..0..571.47.221.4....4 100فنلندا15
c0.0..6..1941.06.318.7....15 100نيوزيلندا16
c0.1..0..1051.9 e9.123.4....1 100بلجيكا17
..........c........21 f2.7 100ليختنشتاين17
c0.1..46..480.39.221.7....12 100اليابان19
c0.0..0..950.75.318.5....1 100النمسا20
c0.0..0..1120.75.211.6....2 100لكسمبرغ21
c0.5..0..2561.42.38.7....0 100إسرائيل22
6....1010.713.436.1..5..0.2..جمهورية كوريا22
c0.1..154095 f1.45.919.0....2 100فرنسا24
c0.0..46..730.56.024.5....8 100سلوفينيا25
c0.0..292501360.62.99.4....9 100إسبانيا26
c1.3..0..1950.63.917.7....5 100تشيكيا27
c0.1..116300860.72.28.7....2 100إيطاليا28
c........1350.92.08.2....4 100مالطة29
c0.3..0..2163.24.826.4....20 100إستونيا30
c0.1..33..1090.81.25.4....5 100اليونان31
c0.0217.00..94 f1.11.06.7....34 100قبرص32
3....1910.74.932.7..0..1001.1بولندا33
30....2290.90.93.6..0..1000.1اإلمارات العربية المتحدة34
..........c0.0......721.2 100أندورا35
c0.1..0..2685.28.147.1....14 100ليتوانيا35
..530.41.27.3716......1000.0قطر37
c0.9..0..1841.02.518.1....22 100سلوفاكيا38
17....1320.51.31.4..0..0.0..بروني دار السالم39
32....312301611.52.25.5..1.2..المملكة العربية السعودية39
c0.0..28..1380.63.714.3....3 100البرتغال41
c0.2..0302393.44.831.9....9 100التفيا41
......3010.52.99.5..0..0.5..البحرين43
26....4,5151402473.53.315.3..990.5شيلي44
c3.3..0..1872.16.925.8....14 100هنغاريا45
11....891.05.719.2..0..24.9..كرواتيا46
26..156301605.94.823.72..1000.1األرجنتين47
47..360.71.36.48..0..0.0..ُعمان48
c61.619.09..44510.8 g5.632.2....6 100االتحاد الروسي49
1744.55.312.4352..0..990.7الجبل األسود50
24....1251.14.818.3..16..1000.7بلغاريا51
e2.516.4....5 02301431.2..1.2..رومانيا52
01403063.65.435.0448..1003.7بيالروس53
72....36328.40.42.9..0..0.4..جزر البهاما54
9..268452917.76.325.22..1000.0أوروغواي55
15....921.82.15.7..0..1.1..الكويت56
15....904701712.13.49.5..0.5..ماليزيا57
31..32210.90.10.53..0..990.2بربادوس58
h9.648.1141717 474702344.8..1002.4كازاخستان58

األمن البشري 12 ول
جد

ال
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الهدف 2.1الهدف 3.4الهدف 16.1الهدف 16.3األهداف 1.5 و11.5 و13.1الهدفان 1.5 و11.5الهدفان 1.5 و11.5الهدف 16.9
الوالدات 
المسجلة

الالجئون حسب 
النازحون داخليًابلد المنشأ

المشردون بسبب 
الكوارث الطبيعية

األطفال 
السجناءاأليتام

 معدل جرائم
تبرير ضرب الزوجةمعدل االنتحارالقتل

عمق العجز 
الغذائي

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)باآلالف()باآلالف(سن الخامسة(

 )المعدل السنوي
 لكل مليون

)باآلالف(من السكان(
)لكل 100,000 

من السكان(
)لكل 100,000 

من السكان(

)لكل 100,000 من السكان(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

)عدد السعرات الحرارية العمرية 49-15(
باآلالف، للشخص 
الواحد في اليوم( الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2017a2017b20172007/201720162004–2015a2011–2016a201520152010–2016a2010–2016a2014/2016–2016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
39....277402872.52.94.2..99118.3إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
..........3433.1..5,457..0.0..باالو60
......79912.71.915.7..0..0.0..سيشيل62
39..04435211.92.012.64..1000.2كوستاريكا63
1..2204.34.712.613..9961.41,113.041تركيا64
38....1551.83.714.0..0..0.1..موريشيوس65
64..3929.71.110.16..0..960.0بنما66
i40 1481.45.519.547..15..9935.0صربيا67
j36 j38 1892.72.45.330..7..9912.2ألبانيا68
j..35 02525830.94.522.48..940.3ترينيداد وتوباغو69
209....37310.30.00.0..1,316..0.1..أنتيغوا وبربودا70
f1.01.59.77 j..52 1006.5289.013252274جورجيا70
..........60734.2..0..0.1..سانت كيتس ونيفس72
i7 i5 1,299875105.04.217.04..1005.3كوبا73
29..9511.7345.0601,60021219.32.18.15المكسيك74
204....39810.20.50.0..0..0.1..غرينادا75
h13.358.853 i,j..195 922.5..97115.642.05,321سري النكا76
d1.31.97.15614 73..10017.799.00البوسنة والهرسك77
88....652017856.31.15.4..819.3فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
14....763,20030129.52.79.6..960.9البرازيل79
j8 9410.3393.0681402362.11.15.32858أذربيجان80
28..1471.63.19.915..1001.70.10جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
i,j..39 1204.02.04.010..1005.311.00لبنان80
k0..1303.01.88.0102331 9910.88.4أرمينيا83
1000.241.0248304613.27.718.29969تايلند83
k64701621.41.35.059 i..32 1004.02.5الجزائر85
80....862601625.93.711.5..941.3إكوادور86
f0.69.57.7....76 119..150..207.7..الصين86
f6.36.228.73918 100139.3800.07820195أوكرانيا88
52....982.659.01874902427.72.99.2بيرو89
131..34919.31.612.07..0..921.0سانت لوسيا90
50....9776.76,509.03176024425.52.110.1كولومبيا90
31....1742.34.313.5..0..0.7..فيجي92
i141 2665.79.248.2109..0..992.2منغوليا92
j96 12525023315.22.612.228..880.4الجمهورية الدومينيكية94
i..28 1501.52.45.370..0..992.1األردن95
37..2123.04.16.730..0..991.8تونس95
61..384514547.00.32.65..1002.2جامايكا97
..1661.03.35.12921..0..930.0تونغا98
43....37836.50.44.9..499..1.3..سانت فنسنت وجزر غرينادين99

55..12.641.613..013183..990.0سورينام100
192....6.219.5..0110188..830.3بوتسوانا101
i,j14 i,j58 3410.88.913.131..0..930.1ملديف101
42........3008.4..844..0.0..دومينيكا103
2503.12.811.4373020..0..590.0ساموا104
j61 j43 5.213.670..150..0..1003.4أوزبكستان105
0744937.62.014.75540..960.1بليز106
..j58 j 56......66..0..960.0جزر مارشال106
37..5.215.826..583..0..1000.4تركمانستان108
......992.52.89.2..11.2197.00..ليبيا108
85....281201589.36.113.7..930.1باراغواي110
41742108.07.018.1504047..900.2غابون110
f3.23.922.3111362 068215..1002.3جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
32....253,00029234.05.120.7..850.5جنوب أفريقيا113
h1.95.813..96 900.4445.01382,90012111.0الفلبين113
i..32 9922.182.011,700762.51.84.536مصر115
i53 737.013.0325,300640.51.64.53518إندونيسيا116
80..4801,3001541.53.411.328..96334.1فييت نام116
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الهدف 2.1الهدف 3.4الهدف 16.1الهدف 16.3األهداف 1.5 و11.5 و13.1الهدفان 1.5 و11.5الهدفان 1.5 و11.5الهدف 16.9
الوالدات 
المسجلة

الالجئون حسب 
النازحون داخليًابلد المنشأ

المشردون بسبب 
الكوارث الطبيعية

األطفال 
السجناءاأليتام

 معدل جرائم
تبرير ضرب الزوجةمعدل االنتحارالقتل

عمق العجز 
الغذائي

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)باآلالف()باآلالف(سن الخامسة(

 )المعدل السنوي
 لكل مليون

)باآلالف(من السكان(
)لكل 100,000 

من السكان(
)لكل 100,000 

من السكان(

)لكل 100,000 من السكان(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

)عدد السعرات الحرارية العمرية 49-15(
باآلالف، للشخص 
الواحد في اليوم( الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2017a2017b20172007/201720162004–2015a2011–2016a201520152010–2016a2010–2016a2014/2016–2016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

j..136 452801226.314.426.716..760.5بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
..........l231.011....0.7 9999.6فلسطين، دولة119
235..1239.93.54.851..99360.62,648.07العراق120
85..26115049282.84.419.28..9925.9السلفادور121
1041301664.53.413.4335043..982.8قيرغيزستان122
j..25 04002221.23.57.064..943.1المغرب123
i,j..128 21101717.44.215.914..851.5نيكاراغوا124
02125918.415.546.0101060..890.3غيانا125
i,j16 i,j100 0828611.57.018.517..910.0كابو فيردي125
227..191801211.62.57.260..881.4طاجيكستان127
9616.3242.036846012127.31.54.2117104غواتيماال127
011014417.15.516.42822207..871.4ناميبيا129
j42 j105 333.214.217.947..807.9806.0461الهند130
......1274.76.715.7..0......ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
503.95.613.28681180..156..550.0تيمور- ليشتي132
9414.4190.010617019656.52.65.81210109هندوراس133
....1451.19.913.968..0..1008.0بوتان134
j60 j20 1367.56.623.676..73..940.0كيريباس134
i36 i,j107 2016.8432.01312,300432.56.65.328بنغالديش136
9613.3108.0246210279.36.117.95440189الكونغو137
872.13.310.8606044..0..430.0فانواتو138
1170717.09.918.55849124..757.1جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
181,100531.73.917.8281350..7117.0غانا140
..0451292.313.239.15352..540.1غينيا االستوائية141
677.6159.0122,3001184.94.517.14236120كينيا142
1013.41.73.6191484..0..950.0سان تومي وبرينسيبي143
9.627.32017136..0100289..540.2إسواتيني )مملكة(144
1241,0001255.35.018.24732378..110.3زامبيا144
i27 i108 3564201051.88.517.950..7312.2كمبوديا146
3641,5001064.814.338.1252089..258.3أنغوال147
811,106.6635.0371,3001132.33.35.95149121ميانمار148
j54 568.40.014660592.26.28.24322نيبال149
i32 i151 34128.9249.0723,900434.42.42.542باكستان150

6611.0239.01991,3001154.28.527.1363950الكاميرون151
تنمية بشرية منخفضة

5.013.7775788..56..163..880.1جزر سليمان152
......5.918.1..0.412.0030061..بابوا غينيا الجديدة153
512,300697.05.816.55840237..260.7جمهورية تنزانيا المتحدة154
......1.25.2..60..966,290.96,784.00الجمهورية العربية السورية155
1456.710.326.93933356..82..4417.4زمبابوي156
47216.01,707.0711,600319.89.920.3352548نيجيريا157
f2.53.524.34118321 83450434..56259.0رواندا158
j40101 9241.28.219.937..113..430.0ليسوتو159
i21 i35 54130449.95.714.527..6636.5موريتانيا159
i306 1,819870837.73.912.54546..830.3مدغشقر161
306.424.07182,30011511.57.618.35844284أوغندا162
1,431470776.28.422.7361767..850.6بنن163
6826.622.00480627.45.220.2572571السنغال164
k177330649.08.723.1291877 788.11.5توغو165
..317.78.017.23917..0..870.6جزر القمر165
m2,072.08691,50050..6.316.634..184 67691.4السودان167
i72 i145 422,621.11,286.02271,400746.33.110.980أفغانستان168
8694209710.06.017.71715468..8028.4هايتي168
7240.016.0421,4005211.614.438.84842113كوت ديفوار170
148960731.74.818.01613179..670.4مالوي171
96....033686.56.515.4..921.8جيبوتي172
387.51,078.023,5001287.65.620.76328201إثيوبيا173
2092589.17.715.5583369..7214.6غامبيا174
32490268.87.515.59266122..7520.3غينيا175
..25611.94,480.0313,9003213.57.317.37561جمهورية الكونغو الديمقراطية176
9.55.813.64229204..41110..241.9غينيا - بيساو177
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الهدف 2.1الهدف 3.4الهدف 16.1الهدف 16.3األهداف 1.5 و11.5 و13.1الهدفان 1.5 و11.5الهدفان 1.5 و11.5الهدف 16.9
الوالدات 
المسجلة

الالجئون حسب 
النازحون داخليًابلد المنشأ

المشردون بسبب 
الكوارث الطبيعية

األطفال 
السجناءاأليتام

 معدل جرائم
تبرير ضرب الزوجةمعدل االنتحارالقتل

عمق العجز 
الغذائي

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)باآلالف()باآلالف(سن الخامسة(

 )المعدل السنوي
 لكل مليون

)باآلالف(من السكان(
)لكل 100,000 

من السكان(
)لكل 100,000 

من السكان(

)لكل 100,000 من السكان(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

)عدد السعرات الحرارية العمرية 49-15(
باآلالف، للشخص 
الواحد في اليوم( الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2017a2017b20172007/201720162004–2015a2011–2016a201520152010–2016a2010–2016a2014/2016–2016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

201..3123.62,014.04880536.76.212.649اليمن178
..8.05.423.45145..0150..464.1..إريتريا179
480.110.02452,400613.46.720.52320192موزامبيق180
84210393.24.916.14324366..256.0ليبريا181
87150.338.02767003310.96.714.5735124مالي182
772.74.9330660340.410.125.14434159بوركينا فاسو183
30310551.714.729.76334228..774.5سيراليون184
..75439.357.0396610936.06.320.37344بوروندي185
1216.3158.087810399.07.920.97451246تشاد186
....n1,899.006606513.95.414.379 352,439.8جنوب السودان187
61545.5689.04333201619.89.330.38075490جمهورية أفريقيا الوسطى188
641.4144.0192910394.45.511.5602767النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
..j73 j 70....11018.6..0..500.0توفالو..
o14.317.3....336 4.4....929..1001.2جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
....................c0.0 100سان مارينو..
....i,j 4.34.812.776..3986.4825.0158640الصومال..
............c0.0......74 f 100موناكو..
............140........83ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
p236.0 p87..2843.25.619.5....7 100109.0تنمية بشرية مرتفعة جدًا

p9,909.0 p160..1746.47.19.3....61 884.7..تنمية بشرية مرتفعة
p6,479.0 p279..664.58.813.24137100 722,245.6تنمية بشرية متوسطة
p22,496.4 p2083,987688.57.218.85136163 4515,076.7تنمية بشرية منخفضة

p39,709.4 p232..1115.77.812.640..92 6819,206.1البلدان النامية
المناطق

p7,345.0 p2371,49724423.13.011.1....47 94202.1أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
p2,702.5 p27..2094.25.118.822..26 98311.9أوروبا وآسيا الوسطى

p2,815.0 p415..483.311.414.84541108 673,025.1جنوب آسيا
p10,834.4 p1613,877889.57.420.44934142 465,479.4جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

p14,866.5 p97..1163.33.17.146..83 838,507.1الدول العربية
p1,146.0 p151..1251.47.68.0....78 1,680.4..شرق آسيا والمحيط الهادئ

p15,869.4 p2341,835756.36.415.34938169 4010,665.9أقل البلدان نموًا
p12.0 p465..22612.64.615.71314157 8244.0الدول الجزرية الصغيرة النامية

p1,458.0 p99..2734.15.417.0....7 9982.5منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
p39,945.4 p198..1435.37.413.8....77 7119,303.6العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

b  تعود البيانات إلى عدد الالجئين المعترف بهم بموجب
اتفاقية األمم المتحدة لعام 1951، وبروتوكول األمم المتحدة 

لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 1969. 
وفي حال عدم توفر البيانات الحكومية، قدرت المفوضية 

العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عدد الالجئين في 
العديد من البلدان الصناعية على أساس 10 سنوات من اتخاذ 

األفراد صفة اللجوء.

c  ُتفترض تقديرات بنسبة 100 في المائة نظرًا الكتمال نظام
التسجيل المدني الذي يسجل جميع الوقائع الحيوية )بما 

فيها الوالدات(. 

d  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
.ICPR 2016 من

e .تغطي البيانات جرائم القتل المتعّمد

f بيانات البلدان متاحة بالتفصيل على 
.www.prisonstudies.org

g  البيانات من المدعي العام لالتحاد الروسي وهي تشمل
ضحايا محاوالت القتل.

h  تبّلغ الدولة العضو عن التغييرات في التعاريف و قواعد العد
لإلشارة إلى توّقف السلسلة الزمنية.

i  تختلف البيانات عن التعريف المعتمد أو تعود فقط إلى
أجزاء من البلد.

j .تعود البيانات إلى أعوام أو فترات غير تلك المحددة

k .2016 بيانات عام

l  تقتصر البيانات على الالجئين الفلسطينيين ضمن والية
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وُيضاف إلى هذا 

العدد 5,340,443 الجئًا فلسطينيًا ضمن والية وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق 

.)UNRWA 2017( األدنى

m .ُيحتمل أن تشمل البيانات مواطنين من جنوب السودان

n  ُيحتمل أن تتضّمن بيانات السودان عددًا غير محدد من
الالجئين وطالبي اللجوء من جنوب السودان.

o  استخدمت تقديرات منظمة الصحة العالمية لعدم توفر
بيانات أخرى. ولم توافق حكومة جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية على هذه التقديرات.

p .مجموع غير مرجح للتقديرات الوطنية

تعاريف

الوالدات المسجلة: نسبة األطفال دون سن الخامسة المسجلين 
في وقت إجراء المسح. ويشمل عدد المسجلين أولئك الذين 

اطلع مجري المقابلة على شهادة والدتهم أو الذين أفادت والدتهم 
أو ولّي أمرهم بأنهم مسجلون.

الالجئون حسب بلد المنشأ: عدد األشخاص الذين تركوا بلد 
المنشأ بسبب خوف مبرر من االضطهاد على أساس العرق 

أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو االنتماء إلى فئة 

اجتماعية محددة، وال يستطيعون أو يريدون العودة إلى 
المنشأ. بلد 

النازحون داخليًا: عدد األشخاص الذين أجبروا على ترك 
منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، بسبب النزاعات المسلحة 

أو حاالت العنف المنتشر، أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث 
طبيعية أو سببها اإلنسان، أو تجنبًا آلثارها، ولم يعبروا حدود 

بلد معترف بها دوليًا.

المشردون بسبب الكوارث الطبيعية: األشخاص الذين ُتركوا 
دون مأوى بسبب كوارث طبيعية، يحملون ممتلكاتهم القليلة 

معهم، وينامون في الشوارع، أو في مداخل المنازل وعلى 
األرصفة أو في أي مكان آخر، بشكل عشوائي عمومًا، لكل مليون 

من السكان.

األطفال األيتام: عدد األطفال )بين صفر و17 سنة( الذين فقدوا 
أحد الوالدين أو كليهما ألي سبب كان.

السجناء: عدد السجناء البالغين واألحداث )بمن فيهم 
المحتجزون قبل المحاكمة ما لم يشر إلى خالف ذلك( لكل 

100,000 من السكان.

معدل جرائم القتل: عدد الوفيات من جراء أفعال غير قانونية 
يرتكبها شخص عمدًا بحق شخص آخر، وُيحسب لكل 100,000 

من السكان.

معدل االنتحار: عدد الوفيات الناجمة عن أعمال إلحاق األذى 
بالنفس، ويحسب لكل 100,000 من السكان في الفئة المرجعية.

تبرير ضرب الزوجة: نسبة النساء والرجال من الفئة العمرية 
15-49 سنة الذين يبررون ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد على 

األقل من األسباب التالية: إذا حرقت الزوجة الطعام، أو جادلت 
الزوج، أو خرجت من دون علمه، أو أهملت األطفال، أو رفضت 

إقامة عالقة جنسية.

عمق العجز الغذائي: عدد السعرات الحرارية باآلالف الالزمة 
لتغيير وضع الذين يعانون من سوء تغذية، فرضًا أن جميع 

العوامل األخرى بقيت على حالها. 

مصادر البيانات

.United Nations Statistics Division 2018a :1 العمود

.UNHCR 2018 :2 العمود

.IDMC 2018 :3 العمود

.UNDESA 2017a ؛CRED EM-DAT 2018 :4 العمود

.UNICEF 2018 :11األعمدة 5 و10 و

.ICPR 2016 :6 العمود

.UNODC 2018 :7 العمود

.WHO 2018 :9العمودان 8 و

.FAO 2018a :12 العمود
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الهدف c.9الهدفان 17.6 و17.8الهدف 8.9الهدف 17.3الهدف 17.2الهدف 17.3
االتصاالتحركة األشخاصحركة األموالالتجارة

الصادرات 
والواردات

االستثمار 
األجنبي المباشر 
الصافي الوافد

حركة 
رأس المال 

الخاص

المساعدة اإلنمائية 
الرسمية الصافية 

aالوافدة
التحويالت 

الوافدة

معدل 
الهجرة 
الصافي

عدد 
المهاجرين 
الوافدين

حركة الطالب 
الدولية

حركة السياحة 
الدولية 
الوافدة

مستخدمو اإلنترنت
االشتراكات في 

الهاتف الجّوال اإلناثالمجموع
)بالنسبة 

المئوية من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الدخل القومي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)لكل 1,000 
من السكان(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 
الملتحقين 

)باآلالف(بالتعليم العالي(
)بالنسبة المئوية 

من السكان(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان 
اإلناث(

)لكل 
100 من 
السكان(

)التغّير 
بالنسبة 
المئوية(

2017b2017b2017b2016c2017b2010/2015d20172017b2016c20162017b20162010–2016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
e15.1 e–2.95,96097.397.4109.0–4.9 0.158.8..1.26.5–68.5النرويج1
0.379.829.613.29,20589.186.1133.88.7..4.8–118.95.6سويسرا2
f28.8 f16.88,26388.284.9110.18.2 0.158.0..3.6–41.93.7أستراليا3
6.016.91.210,10085.086.0103.21.5–0.19..30.5–207.915.4أيرلندا4
0.464.414.83.835,55589.681.2126.315.6..86.92.17.5ألمانيا5
6.31,79298.298.0120.813.4–1.312.5–0.88..29.410.8–89.8آيسلندا6
0.555.317.62.26,78289.789.0127.58.9..86.45.40.4السويد7
1.726,55387.586.3240.822.6–0.132.139.1..17.8–375.135.8هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
12.746.010.212,91481.083.6150.53.4....1.4–322.419.6سنغافورة9

0.180.712.18.915,82890.489.2123.07.0..161.238.15.7هولندا10
0.423.811.59.210,78197.097.5122.35.8..0.74.3–103.4الدانمرك11
84.712.1..19,82489.8..0.086.521.5..1.7–64.11.7كندا12
0.032.915.34.375,60876.274.9122.933.0..0.9–26.61.8الواليات المتحدة األمريكية13
1.0–0.173.113.417.135,81494.894.8120.0..0.3–62.51.8المملكة المتحدة14
g6.2 g4.62,78987.786.6133.9–14.4 0.353.0..76.74.31.1فنلندا15
124.415.5..0.234.022.717.93,37088.5..51.31.60.0نيوزيلندا16
0.6–2.134.711.18.57,48186.585.4110.5..6.37.5–169.4بلجيكا17
117.619.3..42.56098.1–65.1............ليختنشتاين17
0.090.61.82.624,04093.291.8130.636.2..31.30.42.0اليابان19
0.726.319.012.328,12184.380.7163.812.5..104.73.35.6النمسا20
7.3–99.91,05498.197.3132.7–2.7818.145.3..23.8–424.045.8لكسمبرغ21
0.92,90079.778.7129.05.2–0.280.523.6..3.1–58.45.4إسرائيل22
1.617,24292.890.9120.717.8–0.410.72.3..80.81.14.7جمهورية كوريا22
0.971.112.26.382,57085.685.5104.413.9..62.92.00.4فرنسا24
0.43,03275.574.1114.810.7–0.821.611.8..154.82.15.8سلوفينيا25
h12.8 h0.975,31580.678.6111.21.2 2.4–0.23..65.50.33.5إسبانيا26
4.2–1.661.14.17.49,32176.574.8117.7..7.2–151.74.3تشيكيا27
2.4–0.510.910.01.752,37261.357.2153.0..59.51.05.0إيطاليا28
0.31,96677.377.2123.913.2–1.884.510.6..22.3–261.527.8مالطة29
2.73,14787.287.4144.616.6–1.614.7–1.93..151.63.38.0إستونيا30
0.924,79969.167.1112.14.4–2.910.9–0.15..13.7–67.52.0اليونان31
i16.0 i–50.23,18775.974.4133.46.8 1.674.0..23.0–131.648.6قبرص32
0.41.71.917,47173.372.8138.713.2–1.31..1.3–102.81.2بولندا33
90.688.9214.762.5..11.088.441.5......172.82.5اإلمارات العربية المتحدة34
92.018.7..198.22,83197.9–53.3............أندورا35
7.7–4.22,29674.474.7144.6–9.74.3–2.76..160.62.32.2ليتوانيا35
0.4056.565.218.12,93894.391.7142.115.7..5.1–89.10.6قطر37
10.62,02780.579.3128.417.1–2.260.43.4..2.9–189.26.2سلوفاكيا38
30.921990.090.0123.710.5–1.025.3....1.36.4–85.2بروني دار السالم39
21.0–0.318,04973.892.9148.5–0.0410.837.0..1.5–61.71.2المملكة العربية السعودية39
2.7–2.78.51.311,22370.469.0111.6–0.21..85.24.60.5البرتغال41
0.61,79379.878.9134.523.6–8.113.2–4.18..122.33.86.5التفيا41
1.610,15898.099.0210.166.4–6.448.4....139.61.59.9البحرين43
130.111.4..0.45,64166.0–55.72.31.00.10.020.92.7شيلي44
0.2–3.330.65.25.15,30279.378.4120.8..10.71.2–172.4هنغاريا45
8.0–5.113,80972.768.7104.8–1.513.4–2.10.24.53–100.43.8كرواتيا46
5,55971.070.1145.35.0..7.10.00.090.14.9–25.01.9األرجنتين47
8.82,29269.967.4155.22.5–9.00.00.0645.244.7–76.82.5ُعمان48
4.1–0.511.48.13.024,57173.172.6159.2..46.71.80.2االتحاد الروسي49
11.7–1,66269.965.9165.6..1.011.3–11.91.99.09–106.211.5الجبل األسود50
8.7–4.78,25259.859.1125.8–0.72.2–3.88..131.12.94.0بلغاريا51
2.8–1.410,22359.556.9115.8–3.01.9–2.03..3.9–85.02.3رومانيا52
2.19,42471.170.9120.710.6–4.60.02.201.611.4–133.62.3بيالروس53
22.4–92.1..1,48280.0..5.215.6....0.4–75.50.6جزر البهاما54
3,03766.464.2148.613.0..1.82.3–3.30.00.18–40.00.0أوروغواي55
133.10.3..30778.4..0.0238.775.5..94.70.126.9الكويت56
j8.5 j4.526,75778.876.7140.816.9 0.40.00.525.3–135.93.0ماليزيا57
6.9–116.6..80.75.00.90.42.331.512.13.963279.5بربادوس58
12.16,50974.673.3142.020.0–5.80.00.221.920.0–60.32.8كازاخستان58
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الهدف c.9الهدفان 17.6 و17.8الهدف 8.9الهدف 17.3الهدف 17.2الهدف 17.3
االتصاالتحركة األشخاصحركة األموالالتجارة

الصادرات 
والواردات

االستثمار 
األجنبي المباشر 
الصافي الوافد

حركة 
رأس المال 

الخاص

المساعدة اإلنمائية 
الرسمية الصافية 

aالوافدة
التحويالت 

الوافدة

معدل 
الهجرة 
الصافي

عدد 
المهاجرين 
الوافدين

حركة الطالب 
الدولية

حركة السياحة 
الدولية 
الوافدة

مستخدمو اإلنترنت
االشتراكات في 

الهاتف الجّوال اإلناثالمجموع
)بالنسبة 

المئوية من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الدخل القومي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)لكل 1,000 
من السكان(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 
الملتحقين 

)باآلالف(بالتعليم العالي(
)بالنسبة المئوية 

من السكان(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان 
اإلناث(

)لكل 
100 من 
السكان(

)التغّير 
بالنسبة 
المئوية(

2017b2017b2017b2016c2017b2010/2015d20172017b2016c20162017b20162010–2016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
0.74,94253.252.1100.338.4–1.03.3–0.00.31..46.10.8إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
........23.018.9138..10.06.10.83–126.711.6باالو60
161.225.3..38.630356.5–4.813.6–9.10.41.46–192.08.4سيشيل62
2,92566.066.3171.5149.2..5.50.20.980.88.4–67.65.3كوستاريكا63
3.80.40.124.36.00.430,28958.356.694.410.5–54.21.3تركيا64
k2.3 k–12.81,27552.249.5143.750.6 1.9–19.90.30.01–97.12.9موريشيوس65
30.1–2,00754.052.5127.5..10.10.00.861.54.7–87.39.8بنما66
l9.1 l–1.61,28167.165.0130.2–4.2 2.2–4.31.88.66–113.76.9صربيا67
115.225.8..14.94,07066.4–6.41.8–9.21.410.05–78.17.9ألبانيا68
158.711.3..41073.3..0.73.7–1.74.00.00.61–..ترينيداد وتوباغو69
178.30.5..19.326573.0–0.128.1–2.00.02.02–88.73.4أنتيغوا وبربودا70
m2.0 m–1.76,36158.056.7140.949.9 14.9–10.03.411.83–112.611.9جورجيا70
10.2–139.7..13.761.612276.8..6.13.91.12–113.59.3سانت كيتس ونيفس72
1.30.14.13,96838.839.734.7292.6–..0.1....31.6كوبا73
0.435,07959.558.187.612.5–0.50.9–2.90.12.66–77.62.8المكسيك74
4.8–110.9..8.16.664.115655.9–2.20.80.11–108.58.6غرينادا75
124.044.3..5.92,05132.1–4.70.2–3.50.58.25–51.11.6سري النكا76
96.815.8..3.977754.7–8.91.1–1.62.610.99–86.92.4البوسنة والهرسك77
9.0–87.4..0.660160.0–0.54.5–48.10.20.20.00.03فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
0.36,57860.961.1117.517.5–2.50.00.130.00.4–24.13.4البرازيل79
n2.6 n–18.32,04478.274.7104.84.0 7.30.22.780.0–90.77.0أذربيجان80
5.3–4.151072.270.698.5–0.96.3–2.01.62.77–124.03.8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
81.423.3..17.52.315.3449.131.91.91,68876.1–70.05.3لبنان80
12.6–3.11,26067.063.4117.4–2.16.5–1.23.013.34–88.52.1أرمينيا83
0.632,53047.547.0173.862.8–121.72.03.10.11.480.55.2تايلند83
115.827.6..0.92,03942.9–0.80.6–0.90.11.23–60.41.0الجزائر85
14.4–1.51,41854.153.584.7–0.52.4–6.90.32.76–42.00.6إكوادور86
97.353.9..1.659,27053.2–0.20.1–0.60.00.23–37.81.4الصين86
o11.2 o–1.313,33352.546.5135.214.8 0.9–3.61.610.85–102.22.2أوكرانيا88
3,74445.542.6116.217.3..1.60.3–6.30.21.44–46.93.2بيرو89
13.6–99.2..7.934846.7–5.41.01.880.07.2–5.8..سانت لوسيا90
1.03,31758.158.2120.624.5–0.60.3–4.00.41.81–34.94.7كولومبيا90
116.243.2..79246.5..6.61.5–5.12.45.41–78.05.9فيجي92
111.220.2..5.240422.3–1.10.6–16.93.12.38–116.613.0منغوليا92
9.0–81.8..3.03.91.25,95961.3–7.20.38.14–52.94.7الجمهورية الدومينيكية94
103.812.7..6.57.111.0623.933.37.23,85862.3–92.64.2األردن95
125.219.9..4.55,72449.6–1.20.5–1.61.64.73–99.91.7تونس95
2,18245.044.9113.40.4..6.50.8–77.15.60.70.217.08جامايكا97
74.743.2..5940.0..15.44.6–19.734.24..89.42.2تونغا98
14.8–102.7..7955.6..9.14.2–12.21.25.28–83.611.9سانت فنسنت وجزر غرينادين99

144.545.9..25645.4..1.98.5–4.00.50.02–129.64.8سورينام100
3.71,52839.433.8146.224.6–97.12.32.80.60.211.47.3بوتسوانا101
189.940.0..1,28659.1..17.30.70.0911.215.4–150.411.3ملديف101
27.8–106.7..7867.0..9.2..5.01.510.43–100.45.4دومينيكا103
77.460.1..13429.4..13.42.5–79.20.31.411.416.68ساموا104
74.01.0..11.21,96946.8–0.43.6–0.73.70..58.10.1أوزبكستان105
61.92.4..38644.6..1.42.04.914.516.0–112.81.4بليز106
..p 29.2..18.01029.8–6.2..1.60.04.814.76–111.5جزر مارشال106
151.4140.9..18.0..106.8–1.93.4–0.10.02..117.712.5تركمانستان108
31.1–121.7..20.3....14.012.4–..2.00.5–108.71.5ليبيا108
1,30851.348.8111.416.8..2.72.4–2.90.32.37–84.61.5باراغواي110
149.652.4..48.1....9.613.8..71.25.01.60.3غابون110
q3.5 q–16.112171.066.993.349.4 0.5–2.54.520.17–113.22.6جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
147.150.7..3.00.40.253.07.13.410,04454.0–58.20.4جنوب أفريقيا113
109.423.3..0.25,96755.5–1.30.2–1.30.110.46–70.73.2الفلبين113
0.60.50.85,25841.238.2102.221.6–13.20.69.57–44.83.1مصر115
0.511,51925.423.5147.769.5–0.70.1–4.00.00.89–39.52.2إندونيسيا116
127.51.1..2.810,01346.5–0.40.1–6.91.56.16–200.36.3فييت نام116
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الهدف c.9الهدفان 17.6 و17.8الهدف 8.9الهدف 17.3الهدف 17.2الهدف 17.3
االتصاالتحركة األشخاصحركة األموالالتجارة

الصادرات 
والواردات

االستثمار 
األجنبي المباشر 
الصافي الوافد

حركة 
رأس المال 

الخاص

المساعدة اإلنمائية 
الرسمية الصافية 

aالوافدة
التحويالت 

الوافدة

معدل 
الهجرة 
الصافي

عدد 
المهاجرين 
الوافدين

حركة الطالب 
الدولية

حركة السياحة 
الدولية 
الوافدة

مستخدمو اإلنترنت
االشتراكات في 

الهاتف الجّوال اإلناثالمجموع
)بالنسبة 

المئوية من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الدخل القومي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)لكل 1,000 
من السكان(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 
الملتحقين 

)باآلالف(بالتعليم العالي(
)بالنسبة المئوية 

من السكان(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان 
اإلناث(

)لكل 
100 من 
السكان(

)التغّير 
بالنسبة 
المئوية(

2017b2017b2017b2016c2017b2010/2015d20172017b2016c20162017b20162010–2016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

95939.732.292.828.2..1.21.3–5.42.13.48–56.71.9بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
r5.2 s–12.740061.247.577.521.1 2.0–2.015.714.78–74.21.4فلسطين، دولة119
81.27.4..89221.2..73.90.10.51.30.522.81.0العراق120
1.81,43429.025.6151.921.6–7.70.7–4.40.520.37–72.51.3السلفادور121
127.831.4..4.93.31.52,93034.5–1.38.032.86–102.21.2قيرغيزستان122
3.010,33258.353.5117.719.3–1.80.3–1.42.06.27–83.52.4المغرب123
125.982.4..1,50424.6..4.60.7–5.93.310.10–96.76.5نيكاراغوا124
75.60.7..16.623535.7–7.22.0–100.80.91.22.07.49غيانا125
25.859850.349.8111.650.7–4.32.8–3.17.211.99–103.16.2كابو فيردي125
107.638.4..6.941420.5–2.53.1–9.84.131.56–56.62.8طاجيكستان127
10.8–110.1..1,90634.5..0.60.5–2.40.411.18–45.71.4غواتيماال127
107.319.5..33.71,46931.0–0.13.8–1.81.50.31–84.23.2ناميبيا129
85.239.4..0.714,56929.5–0.40.4–2.30.12.66–40.61.5الهند130
........30..15.82.6–4.313.27.13–99.00.3ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
117.6175.9..6625.2..8.50.9–11.710.02.95–39.30.2تيمور- ليشتي132
25.9–86.0..1.488030.0–0.40.4–7.82.018.81–102.45.5هندوراس133
87.561.5..31.021041.8–0.40.42.51.722.66.5–74.0بوتان134
45.5340.4..613.7..4.02.6–105.31.11.319.59.36كيريباس134
2.912518.25.183.486.9–3.20.9–0.71.15.41–35.30.9بنغالديش136
105.824.8..22.82248.1–2.67.6–42.51.20.35–138.625.6الكونغو137
80.812.4..9524.0..2.316.52.250.51.2–97.94.2فانواتو138
8.6–58.6..4.63,31521.9–5.50.7–9.02.60.74–75.86.3جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
135.890.9..0.41.40.989734.7–12.23.27.47–90.66.9غانا140
47.112.3..23.8....16.917.5..0.1..94.40.5غينيا االستوائية141
80.433.2..1,26826.0..0.22.2–39.40.90.53.12.62كينيا142
89.151.5..2928.0..6.01.1–10.313.24.65–10.5..سان تومي وبرينسيبي143
74.122.8..34.494728.6–1.02.4–1.24.02.58–102.20.7إسواتيني )مملكة(144
72.484.2..95625.5..0.50.9–4.94.70.36–71.63.4زامبيا144
2.95,01232.432.4126.3121.8–2.00.5–9.83.91.74–124.911.4كمبوديا146
45.112.1..39713.0..1.10.20.000.72.1–57.64.3أنغوال147
95.77,976.7..1.12,90725.1–1.90.1–6.72.53.70–39.16.8ميانمار148
110.8225.7..7.775319.7–2.71.7–5.028.31..51.80.8نيبال149
96615.59.570.621.5..1.31.7–1.31.06.46–25.80.9باكستان150
79.984.6..7.382225.0–0.32.2–1.82.40.80–36.92.1الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
69.5217.6..2311.0..4.30.4–2.215.61.23–98.42.8جزر سليمان152
46.874.2..1849.6..0.20.52.80.010.00.4–..بابوا غينيا الجديدة153
t0.9 t..1,23313.0..72.158.3 0.8–2.64.90.84–42.32.9جمهورية تنزانيا المتحدة154
72.430.2..5,07031.9..41.85.5–..........الجمهورية العربية السورية155
12.02,16823.114.679.745.9–3.32.4–1.54.411.17–61.52.1زمبابوي156
83.050.7..1,88925.7..0.40.6–2.90.65.85–20.70.9نيجيريا157
74.9116.2..6.193220.0–1.43.6–1.913.92.36–51.03.2رواندا158
103.6114.1..12.51,19627.4–2.40.3–1.64.415.19–125.41.6ليسوتو159
84.09.3..18.0..19.8–11.76.31.542.13.8–109.311.7موريتانيا159
11.9–32.1..1.92934.7–0.10.1–3.96.52.28–74.55.4مدغشقر161
55.045.5..0.83.97.41,32321.9–0.97.44.79–44.42.7أوغندا162
81.86.3..0.92.34.026712.0–1.25.72.87–79.41.5بنن163
98.552.5..0.11,00725.7–1.41.7–4.25.213.67–69.82.7السنغال164
72.480.9..13.433811.3–0.33.6–100.05.81.53.68.36توغو165
57.1138.3..78.8277.9–2.71.5–1.68.821.33–619.01.3جزر القمر165
74128.011.070.333.5..3.21.8–0.90.90.18–21.50.9السودان167
62.375.8..10.6..7.4–0.420.61.822.90.4–55.90.3أفغانستان168
60.049.9..51612.2..2.90.4–1.213.329.25–75.31.3هايتي168
115.851.5..3.71,58326.5–2.81.90.940.69.0–48.61.6كوت ديفوار170
39.793.0..20.38499.6–0.41.3–4.623.50.65–65.34.4مالوي171
36.688.3..40.26313.1–10.43.371.412.1..108.59.1جيبوتي172
50.0540.1..87115.4..0.11.2–5.05.61.01–31.55.5إثيوبيا173
139.259.4..16118.5..1.59.8–9.821.25..0.2–60.8غامبيا174
87.1135.1..6.1359.8–4.41.0–14.46.40.53–140.116.3غينيا175
36.7100.3..0.21916.2–2.56.20.050.01.1–75.03.4جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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الهدف c.9الهدفان 17.6 و17.8الهدف 8.9الهدف 17.3الهدف 17.2الهدف 17.3
االتصاالتحركة األشخاصحركة األموالالتجارة

الصادرات 
والواردات

االستثمار 
األجنبي المباشر 
الصافي الوافد

حركة 
رأس المال 

الخاص

المساعدة اإلنمائية 
الرسمية الصافية 

aالوافدة
التحويالت 

الوافدة

معدل 
الهجرة 
الصافي

عدد 
المهاجرين 
الوافدين

حركة الطالب 
الدولية

حركة السياحة 
الدولية 
الوافدة

مستخدمو اإلنترنت
االشتراكات في 

الهاتف الجّوال اإلناثالمجموع
)بالنسبة 

المئوية من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الدخل القومي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)لكل 1,000 
من السكان(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 
الملتحقين 

)باآلالف(بالتعليم العالي(
)بالنسبة المئوية 

من السكان(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان 
اإلناث(

)لكل 
100 من 
السكان(

)التغّير 
بالنسبة 
المئوية(

2017b2017b2017b2016c2017b2010/2015d20172017b2016c20162017b20162010–2016الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

70.862.7..443.8..1.21.3–59.01.20.316.57.69غينيا - بيساو177
59.626.9..1.136724.6–0.61.4–0.17.118.40–3.1–33.5اليمن178
10.2142.0..1421.2..6.90.3–..5.2..37.51.5إريتريا179
52.174.7..0.91,63917.5–0.20.8–18.714.21.39–108.918.8موزامبيق180
67.669.7..7.3....0.92.1–33.444.826.89–121.721.6ليبريا181
112.4127.6..9.117311.1–3.72.1–1.08.96.80–63.10.9مالي182
82.6125.9..2.915214.0–1.53.7–62.83.40.59.23.45بوركينا فاسو183
84.9174.2..5511.8..0.61.3–3.721.91.30–79.43.9سيراليون184
1.21875.20.750.9166.0–1.52.8–1.624.70.96–38.20.0بوروندي185
43.178.2..15.51205.0–1.53.3..6.8..73.55.9تشاد186
22.148.2........64.524.077.76.7..0.6–116.7جنوب السودان187
27.223.4..17.61.94.01214.0–..28.4..44.31.8جمهورية أفريقيا الوسطى188
8.51524.30.742.288.9–0.31.4–4.712.82.44–49.64.0النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
68.5350.8..346.0..1.3..0.61.960.710.83..توفالو..
14.2709.3......0.3–0.20.2–..........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
110.112.0....60..15.7............سان مارينو..
46.5764.0..1.9....3.50.3–..17.4..77.75.0الصومال..
86.537.0..33695.2..54.9............موناكو..
87.241.1........32.7....18.3..150.60.0ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.292.612.93.8812,20980.378.8130.09.7..59.82.70.3تنمية بشرية مرتفعة جدًا

102.926.1..1.3251,23253.9–0.11.4–1.40.10.75–44.41.9تنمية بشرية مرتفعة
95.9257.2..0.9100,34729.8–0.70.8–3.20.63.71–52.12.1تنمية بشرية متوسطة
65.188.7..3.524,11117.1–1.51.8–2.94.34.28–39.12.3تنمية بشرية منخفضة

95.098.6..1.1470,13938.5–0.41.7–1.80.41.46–49.51.9البلدان النامية
المناطق

108.415.5..0.494,97156.7–0.61.4–3.20.11.39–43.82.8أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
2.482,95456.258.3109.624.2–4.30.72.420.67.4–69.12.4أوروبا وآسيا الوسطى

84.670.2..1.024,90227.6–0.80.7–2.10.43.16–40.31.4جنوب آسيا
73.470.5..1.837,90420.0–0.32.2–3.42.72.81–51.32.5جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

101.637.7..1.71.62.620.89.30.270,17642.9–84.01.6الدول العربية
107.7462.1..1.3159,23348.4–0.30.4–0.90.10.66–46.11.7شرق آسيا والمحيط الهادئ

66.5348.0..3.027,09015.7–1.31.4–2.84.53.87–50.03.3أقل البلدان نموًا
70.447.1..2.41.80.721,54333.9–4.61.56.76–59.93.2الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.322.010.53.6681,89078.776.6117.68.6..54.92.40.5منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
100.572.9..0.40.40.730.03.40.01,188,29745.7–55.22.5العالم

مالحظات

a  تشير القيمة السلبية إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية
المسّددة من البلدان المانحة.

b .بيانات عام 2017 أو آخر البيانات المتوفرة

c .بيانات عام 2016 أو آخر البيانات المتوفرة

d .2015-2010 البيانات هي متوسطات لتقديرات سنوية للفترة

e .تغطي البيانات جزر سفالبارد وجان ماين

f  ،)تغطي البيانات جزيرة كريسماس وجزر كوكس )كيلينغ
وجزيرة نورفولك.

g .تشمل البيانات جزر آالند

h .تشمل البيانات جزر الكناري، ومدينتي سبتة ومليلية

i .تشمل البيانات شمالي قبرص

j .تشمل البيانات صباح وساراواك

k .تشمل البيانات أغاليغا ورودريغز وسانت براندون

l .تشمل البيانات كوسوفو

m .تشمل البيانات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

n .تشمل البيانات ناغورنو كاراباخ

o .تشمل البيانات القرم

p .2015 بيانات عام

q .تشمل البيانات ترانسنيستريا

r .تشمل البيانات القدس الشرقية

s  تشمل البيانات القدس الشرقية. وال ُيحسب الالجئون ضمن
عدد المهاجرين المولودين في الخارج في دولة فلسطين.

t .تشمل البيانات زنجبار

تعاريف

الصادرات والواردات: مجموع الصادرات والواردات من 
المحلي  الناتج  المئوية من  بالنسبة  السلع والخدمات، ويحسب 

اإلجمالي. وهو مؤشر أساسي من مؤشرات االنفتاح على 
التجارة الخارجية والتكامل االقتصادي، يدل على مدى 

)الصادرات(  الخارجي  الطلب  المحليين على  المنتجين  اعتماد 
الخارجي  العرض  على  المحليين  والمنتجين  والمستهلكين 

البلد )الناتج المحلي  )الواردات(، بالمقارنة مع حجم اقتصاد 
اإلجمالي(.

االستثمار األجنبي المباشر الصافي الوافد: مجموع رأس المال 
باألسهم والمدخرات الُمعاد استثمارها، وغيرها من أنواع رأس 
المال الطويلة والقصيرة األجل، وُيحسب بالنسبة المئوية من 

الناتج المحلي اإلجمالي.

حركة رأس المال الخاص: صافي االستثمار األجنبي المباشر 
واالستثمار بالحافظة المالية، وُيحسب بالنسبة المئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي.

المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية الوافدة: القروض التي ُتمنح 
بشروط ميّسرة )سداد أصل المبلغ( والمنح من الوكاالت الرسمية، 

بقصد مساعدة البلدان واألراضي المدرجة في قائمة لجنة المساعدة 
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في دفع 

التنمية االقتصادية وتعزيز الرفاه. وُتحسب هذه المساعدة بالنسبة 
المئوية من الدخل القومي اإلجمالي للبلد المتلقي.

التحويالت الوافدة: المكاسب والموارد المادية التي يحّولها 
المهاجرون أو الالجئون إلى مستفيدين في بلد المنشأ أو بلد 

سكنهم قبل الهجرة أو اللجوء.

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

لكل 1,000 من السكان.

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 )حسب الجنسية( أو يشمل الفئتين.

حركة الطالب الدولية: مجموع عدد الطالب في التعليم العالي 
من الخارج الذين يدرسون في بلد معّين يطرح منه عدد طالب 
البلد في المستوى التعليمي نفسه الذين يدرسون في الخارج. 

وُيحسب بالنسبة المئوية من مجموع الملتحقين بالتعليم العالي 
في البلد.

حركة السياحة الدولية الوافدة: عدد الزائرين الذين يدخلون 
لليلة واحدة أو يدخلون ويغادرون في اليوم نفسه عبر الحدود 

الوطنية، وغيرهم من السّياح.

مستخدمو اإلنترنت: األشخاص الذين يستخدمون شبكة 
اإلنترنت العالمية.

االشتراكات في الهاتف الجّوال: عدد االشتراكات في خدمات 
الهاتف الجّوال لكل 100 من السكان.

مصادر البيانات

.World Bank 2018a :9األعمدة 1 و2 و4 و5 و

العمود 3: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.World Bank 2018a بيانات من

.UNDESA 2017a :6 العمود

.UNDESA 2017b :7 العمود

.UNESCO Institute for Statistics 2018 :8 العمود

.ITU 2018 :12 األعمدة 10 إلى

العمود 13: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.ITU 2018 بيانات من
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الهدف 16.1
الشعور حيال الحكومةالشعور حيال المجتمع المحليالشعور بالرفاه لدى األفراد

نوعية 
التعليم

نوعية 
الرعاية 
الصحية

مستوى 
حرية االختيارالشعور باألمانالمعيشة

 دليل
الرضا العام 

بالحياة

سوق 
العمل 
المحلية

 وقت
التطوع

المجتمع 
المحلي

الثقة في 
النظام 
القضائي

تدابير 
المحافظة 
على البيئة

 الثقة
في حكومة 

البلد

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

 )بالنسبة المئوية
للمجيبين بنعم(

 )بالنسبة المئوية
 )0 األقلللمجيبين بالرضا(

 رضا،
 10 األكثر

رضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بمناسب(

)بالنسبة 
 المئوية

للمجيبين بنعم(

)بالنسبة 
 المئوية

للمجيبين 
بنعم(

)بالنسبة 
 المئوية

للمجيبين 
بنعم(

 )بالنسبة المئوية
للمجيبين بالرضا(

)بالنسبة 
 المئوية

للمجيبين 
بنعم( الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a–2012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
908895899896947.6523295887072النرويج1
839092848692897.5353793787782سويسرا2
688488458190907.3324089555245أستراليا3
846381718189917.1494091746960أيرلندا4
688583677283827.1592692686162ألمانيا5
807887749494937.5792783554637آيسلندا6
687792628795927.3631393696856السويد7
465882859384825.4531990754455هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
869388949692916.4373995898793سنغافورة9

818992739492927.5633794716467هولندا10
789095749096957.6622394857057الدانمرك11
777787759396937.4583392676565كندا12
677784608588867.0653982614739الواليات المتحدة األمريكية13
707580788287757.1473387686344المملكة المتحدة14
867983789895967.8492696837660فنلندا15
728288538394947.3524089636161نيوزيلندا16
799082578486856.9412787605645بلجيكا17
............................ليختنشتاين17
607170678275805.9472381675441اليابان19
698787808287887.3342683736944النمسا20
748788768390897.1293390767874لكسمبرغ21
657773678575767.3422382554739إسرائيل22
557067637454515.9221578262636جمهورية كوريا22
697778687783826.6173188595437فرنسا24
817977829393906.2403591297224سلوفينيا25
566671808476736.2241780424027إسبانيا26
717379618578796.8571991506634تشيكيا27
575367556162636.2101765302223إيطاليا28
818788678893916.7802587515875مالطة29
635861598378845.9321688555841إستونيا30
423539496543415.19776422314اليونان31
565473669076806.1442689425331قبرص32
775567607382806.2461583525450بولندا33
..96..95967.0502394....739291اإلمارات العربية المتحدة34
............................أندورا35
545236566768676.3351884466132ليتوانيا35
..91..86879689916.4661992..72قطر37
626269597567676.4242291395034سلوفاكيا38
............................بروني دار السالم39
..71..78826.3541290....728085المملكة العربية السعودية39
696570658790915.7471589454850البرتغال41
544545537366626.021984305426التفيا41
..73..87906.2403390....738082البحرين43
493377405273836.3301578213327شيلي44
585668577263656.1441281504638هنغاريا45
646055637671705.3281175485121كرواتيا46
555163344781836.0171575254231األرجنتين47
............................ُعمان48
523547416770675.6201171363556االتحاد الروسي49
544148677557655.622965352835الجبل األسود50
454548546466665.126580223233بلغاريا51
656858617680816.133684412930رومانيا52
544244547060555.6101977465145بيالروس53
............................جزر البهاما54
576771405989886.3191578415841أوروغواي55
..75..88886.1461186....557990الكويت56
757875355462716.3543378556244ماليزيا57
............................بربادوس58
645673627271705.9351684555176كازاخستان58

مؤشرات تكميلية: الشعور بالرفاه 14 ول
جد

ال
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الهدف 16.1
الشعور حيال الحكومةالشعور حيال المجتمع المحليالشعور بالرفاه لدى األفراد

نوعية 
التعليم

نوعية 
الرعاية 
الصحية

مستوى 
حرية االختيارالشعور باألمانالمعيشة

 دليل
الرضا العام 

بالحياة

سوق 
العمل 
المحلية

 وقت
التطوع

المجتمع 
المحلي

الثقة في 
النظام 
القضائي
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بالرضا(
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 )بالنسبة المئوية
 )0 األقلللمجيبين بالرضا(
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 10 األكثر

رضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بمناسب(

)بالنسبة 
 المئوية

للمجيبين بنعم(
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 المئوية

للمجيبين 
بنعم(
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 المئوية

للمجيبين 
بنعم(

 )بالنسبة المئوية
للمجيبين بالرضا(

)بالنسبة 
 المئوية

للمجيبين 
بنعم( الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a–2012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
505763678170644.7232071574871إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
............................باالو60
............................سيشيل62
816379435391947.2311783456141كوستاريكا63
506268536365615.640974534659تركيا64
767881587591916.2433890677661موريشيوس65
695576475786896.6462184425139بنما66
655345648463665.122672453351صربيا67
615043526971774.620767294346ألبانيا68
625251436185836.2323180292427ترينيداد وتوباغو69
............................أنتيغوا وبربودا70
555331748373784.591772333030جورجيا70
............................سانت كيتس ونيفس72
............................كوبا73
615576334786846.4451473324326المكسيك74
............................غرينادا75
747365566978804.3454582685852سري النكا76
565449657151555.116766242213البوسنة والهرسك77
482633151963635.1191566223424فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
513666234076766.3181365383317البرازيل79
573857638769675.2261278365977أذربيجان80
595349657875725.228572313344جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
664959465861605.2211278301522لبنان80
534235767963564.317960293925أرمينيا83
868469607389895.9381290657861تايلند83
..493867496740435.21617582823الجزائر85
785975476187885.8321882497264إكوادور86
..68..666578738784855.136780الصين86
462431476257514.3181579111711أوكرانيا88
543870405180805.7422071214725بيرو89
............................سانت لوسيا90
514075364882856.2331781254422كولومبيا90
............................فيجي92
443666435664665.353674362728منغوليا92
785267284185845.6343274305546الجمهورية الدومينيكية94
..53..556762718675764.828969األردن95
362646557046464.118855462025تونس95
735644547183855.9302967293035جامايكا97
............................تونغا98
............................سانت فنسنت وجزر غرينادين99

827864576385886.3342290716572سورينام100
546429303883783.5311659788277بوتسوانا101
............................ملديف101
............................دومينيكا103
............................ساموا104
818381799196996.4692095828996أوزبكستان105
625066445788846.0402674376238بليز106
............................جزر مارشال106
..61..83758069685.2393588....تركمانستان108
..55..514270425875795.6442475ليبيا108
695281475287895.9422289293931باراغواي110
212142232762654.8271047323629غابون110
563656355055505.361371201813جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
675742234180764.5283453524242جنوب أفريقيا113
868275566593925.6692889728884الفلبين113
343662718157553.915678653162مصر115
827873739186845.1565386727183إندونيسيا116
776274546783885.2401481665381فييت نام116
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للمجيبين 
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 )بالنسبة المئوية
للمجيبين بالرضا(

)بالنسبة 
 المئوية

للمجيبين 
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2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a2012–2017a–2012الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

674474385086865.7362178226143بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(118
646160496465614.613977363941فلسطين، دولة119
393765586260614.5251963493642العراق120
664775434973776.3331583274027السلفادور121
726681485682875.6491891375256قيرغيزستان122
342779678278805.336975285138المغرب123
816375626392906.5492285457359نيكاراغوا124
............................غيانا125
............................كابو فيردي125
828071878980765.8513681747193طاجيكستان127
734784446088936.3402887495746غواتيماال127
625741364977844.4352157596175ناميبيا129
796576697783894.0441585837784الهند130
............................ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
............................تيمور- ليشتي132
766174556188896.0423287445950هندوراس133
938689596783795.1513993979995بوتان134
............................كيريباس134
806379708482904.3311384807688بنغالديش136
553754445166744.9291464394847الكونغو137
............................فانواتو138
817179637577844.657492728084جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
555252637078765.5323660595167غانا140
............................غينيا االستوائية141
645154546488824.5474570575664كينيا142
............................سان تومي وبرينسيبي143
............................إسواتيني )مملكة(144
665843435382793.9483462636372زامبيا144
908280506096954.665691599075كمبوديا146
462935395330373.8431750443757أنغوال147
797569717988874.2543488657382ميانمار148
786372517081844.7632785656656نيبال149
634670566270705.8331378574956باكستان150
514353404977735.1451668475358الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
............................جزر سليمان152
............................بابوا غينيا الجديدة153
584335607181783.350871776691جمهورية تنزانيا المتحدة154
..243820174732453.51720362738الجمهورية العربية السورية155
666346426380693.6331867665168زمبابوي156
605753526581835.3393767535656نيجيريا157
817735839389913.1321870919398رواندا158
483634374974733.8442055714570ليسوتو159
272750405250494.7331453272429موريتانيا159
563930384756574.1403177464054مدغشقر161
453945546574774.0432664515566أوغندا162
514038525473654.9411755605162بنن163
513853405369664.7321562604961السنغال164
483742495868704.4431452435548توغو165
492438677750574.0301875343946جزر القمر165
..11..282252647825294.1182350السودان167
513219152437442.7111163243926أفغانستان168
251522484652443.8233145373244هايتي168
453536495071715.051759424452كوت ديفوار170
585738424785843.4632673598262مالوي171
............................جيبوتي172
724542627069734.2482363607077إثيوبيا173
734957476375804.1453077686280غامبيا174
454258515671734.9542474545864غينيا175
484251365469674.3372957435048جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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المئوية 
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بالرضا(

 )بالنسبة المئوية
للمجيبين بنعم(

 )بالنسبة المئوية
 )0 األقلللمجيبين بالرضا(

 رضا،
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)بالنسبة 
المئوية 
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............................غينيا - بيساو177
432238377052603.36674241025اليمن178
............................إريتريا179
705659495479824.3542778676676موزامبيق180
423741344769764.4484757534855ليبريا181
354450585971724.7632065394850مالي182
514038516059564.6501963484454بوركينا فاسو183
454543545570704.1453765494474سيراليون184
..41..543726434247392.9101047بوروندي185
534458505061584.6341671445547تشاد186
342422434141472.8372942412946جنوب السودان187
372830505464633.5542762604965جمهورية أفريقيا الوسطى188
444352646967624.6362068655760النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
............................توفالو..
............................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
............................سان مارينو..
675575868591914.7412492628670الصومال..
............................موناكو..
............................ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
646874607779796.5432582544944تنمية بشرية مرتفعة جدًا

..58..635973617580815.3341077تنمية بشرية مرتفعة
746272647581844.5432182736977تنمية بشرية متوسطة
534444496068694.3392464525260تنمية بشرية منخفضة

665868607278804.8391778626265البلدان النامية
المناطق

564368324580806.1291672334127أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
585560597169675.4361479464755أوروبا وآسيا الوسطى

766274667580854.2401583777279جنوب آسيا
574746496073734.4422764555562جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..434063597457614.62413704537الدول العربية
............................شرق آسيا والمحيط الهادئ

604852546569714.1402170595867أقل البلدان نموًا
............................الدول الجزرية الصغيرة النامية

647177617681796.6462682554942منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
666069617479805.1401978606061العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

تعاريف

بالرضا عن سؤال  المجيبين  التعليم: نسبة  الرضا بنوعية 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض بنظام 

بالمدارس؟ أو  التعليم 

الرضا بنوعية الرعاية الصحية: نسبة المجيبين بالرضا عن 
سؤال استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض 

بتوفر خدمات رعاية صحية جّيدة؟

الرضا بمستوى المعيشة: نسبة المجيبين بالرضا عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض بمستوى 

معيشتك، كل ما يمكنك أن تشتريه أو تقوم به؟

الشعور باألمان: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال استطالعات 
غالوب العالمية: هل تشعر باألمان وأنت تسير بمفردك لياًل في 

المدينة أو المنطقة حيث تعيش؟

الرضا بحرية االختيار: نسبة المجيبين بالرضا عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض بحرية 

االختيار المتاحة لك للتصّرف بشؤونك في هذا البلد؟

دليل الرضا العام بالحياة: حصيلة الردود على سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: تخّيل نفسك على سّلم صعودًا من 

الدرجة صفر إلى الدرجة العاشرة، مفترضًا أن الدرجة السفلى 

تمثل أدنى مستوى قد تعيشه في الحياة والدرجة العليا أفضل 
مستوى، وكلما صعدت في الدرجات تحسنت حياتك. على أي 

درجة تشعر أنك تقف اليوم؟

الرضا بسوق العمل المحلية: نسبة المجيبين بمناسب عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: بالنظر إلى وضع الوظائف في 

المدينة أو المنطقة التي تعيش فيها اليوم، هل تعتبر أن الوقت 
مناسب أو غير مناسب حاليًا إليجاد وظيفة؟

وقت التطوع: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال استطالعات غالوب 
العالمية: في الشهر الماضي، هل خّصصت وقتًا للتطوع في منظمة؟

الرضا بالمجتمع المحلي: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض بالمدينة 

أو المنطقة حيث تعيش؟

الثقة في النظام القضائي: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل تثق في النظام القضائي في 

هذا البلد؟

الرضا بتدابير المحافظة على البيئة: نسبة المجيبين بالرضا عن 
سؤال استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض 

بالجهود المبذولة للمحافظة على البيئة في هذا البلد؟

الثقة في حكومة البلد: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل تثق في الحكومة في هذا البلد؟

مصدر البيانات

.Gallup 2018 :14 األعمدة 1 إلى
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 االتفاقية
الدولية للقضاء 

 علي جميع
أشكال التمييز 
العنصري، 1965

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

المدنية 
 والسياسية،

1966 

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

االقتصادية 
واالجتماعية 

والثقافية، 1966

 اتفاقية القضاء
 على جميع

أشكال التمييز ضد 
المرأة، 1979

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 

 ضروب المعاملة
أو العقوبة 
القاسية أو 

الالإنسانية أو 
المهينة، 1984

 اتفاقية حقوق
الطفل، 1989

االتفاقية الدولية 
لحماية حقوق 
جميع العمال 

المهاجرين وأفراد 
أسرهم، 1990

البروتوكول 
االختياري 

التفاقية حقوق 
الطفل بشأن 

اشتراك األطفال 
في المنازعات 
المسلحة، 2000

البروتوكول 
االختياري التفاقية 

حقوق الطفل 
بشأن بيع األطفال 
واستغالل األطفال 
في البغاء وفي 
المواد اإلباحية، 

2000

االتفاقية الدولية 
لحماية جميع 
األشخاص من 

االختفاء القسري، 
2006

اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة، 2006

الدخول حّيز التنفيذ: 
4 كانون الثاني/

يناير 1969 

الدخول حّيز التنفيذ: 
23 آذار/مارس 

1969

الدخول حّيز التنفيذ: 
3 كانون الثاني/

يناير 1976

الدخول حّيز التنفيذ: 
3 أيلول/سبتمبر 

1981

الدخول حّيز التنفيذ: 
26 حزيران/يونيو 

1987

الدخول حّيز التنفيذ: 
2 أيلول/سبتمبر 

1990

الدخول حّيز التنفيذ: 
 1 تموز/يوليو

2003

الدخول حّيز التنفيذ: 
12 شباط/فبراير 

2002

الدخول حّيز التنفيذ: 
18 كانون الثاني/

يناير 2002

الدخول حّيز التنفيذ: 
23 كانون األول/

ديسمبر 2010

 الدخول حّيز
 التنفيذ: 3 أيار/
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196919731973198119871990200820132012االتحاد الروسي
197619931993198119941991201420142010إثيوبيا

1996199219921995199619921999200220022009أذربيجان
19681986198619851986199020072002200320072008األرجنتين

197419751975199219911991200720062008األردن
1993199319931993199319932005200520112010أرمينيا
20012002200119952014199420052005إريتريا

1968197719771984198719902002200120092007إسبانيا
197519801975198319891990200620072008أستراليا
199119911991199119911991201420042012إستونيا
197919911991199119911991200520082012إسرائيل

196920042004200420041995201220122012إسواتيني
198319831983200319871994200320022012أفغانستان

19661969196919811988199020022004200420092008إكوادور
19941991199119941994199220072008200820072013ألبانيا

1969197319731985199019922004200920092009ألمانيا
197420042012199720162010اإلمارات العربية المتحدة

198819891993199320022016أنتيغوا وبربودا
20062006199720061996200120012014أندورا

1999200620061984199819902012201220122011إندونيسيا
1992199219861990200720052014أنغوال

19681970197019811986199020012003200320092009أوروغواي
19951995199519951995199420082008أوزبكستان

1980199519871985198619901995200220012008أوغندا
1969197319731981198719912005200320152010أوكرانيا

196819751975199420072009إيران )جمهورية - اإلسالمية(
20001989198919852002199220022018أيرلندا

196719791979198519961992200120012016آيسلندا
1976197819781985198919912002200220152009إيطاليا

198220082008199519932013بابوا غينيا الجديدة
20031992199219871990199020082002200320102008باراغواي
196620102008199620101990201620112011باكستان

19952013باالو
199020062007200219981992200420042011البحرين
1968199219921984198919902004200420102008البرازيل

197219731973198019902013بربادوس
1982197819781980198919902003200320142009البرتغال

20061995201620062016بروني دار السالم
1975198319831985199919912002200620112009بلجيكا
196619701970198219861991200220022012بلغاريا

20011996201519901986199020012003200320152011بليز
1979200019981984199819902011200020002007بنغالديش

1967197719771981198719902001200120112007بنما
2001199219921992199219902005200520172012بنن

1981199020092009بوتان
1974200019962000199520042003بوتسوانا

19741999199919871999199020032007200620092009بوركينا فاسو
197719901990199219931990200820072014بوروندي

19931993199319931993199319962003200220122010البوسنة والهرسك
196819771977198019891991200520052012بولندا

19701982198219901999199020002004200320082009بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(
19711978197819821988199020052002200220122008بيرو

196919731973198119871990200620022016بيالروس
200319961999198520071992200620062008تايلند

199419971997199719991993200520052008تركمانستان

المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان 15 ول
جد
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 االتفاقية
الدولية للقضاء 

 علي جميع
أشكال التمييز 
العنصري، 1965

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

المدنية 
 والسياسية،

1966 

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

االقتصادية 
واالجتماعية 

والثقافية، 1966

 اتفاقية القضاء
 على جميع

أشكال التمييز ضد 
المرأة، 1979

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 

 ضروب المعاملة
أو العقوبة 
القاسية أو 

الالإنسانية أو 
المهينة، 1984
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الطفل، 1989

االتفاقية الدولية 
لحماية حقوق 
جميع العمال 

المهاجرين وأفراد 
أسرهم، 1990
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االختياري 

التفاقية حقوق 
الطفل بشأن 

اشتراك األطفال 
في المنازعات 
المسلحة، 2000

البروتوكول 
االختياري التفاقية 

حقوق الطفل 
بشأن بيع األطفال 
واستغالل األطفال 
في البغاء وفي 
المواد اإلباحية، 

2000

االتفاقية الدولية 
لحماية جميع 
األشخاص من 

االختفاء القسري، 
2006

اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة، 2006

الدخول حّيز التنفيذ: 
4 كانون الثاني/

يناير 1969 
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2002
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2002200320031985198819952004200420022009تركيا
197319781978199019912015ترينيداد وتوباغو

19771995199519951995199020022002تشاد
1993199319931993199319932001201320172009تشيكيا

1972198419841983198719902005200420142011توغو
199919952013توفالو
1967196919691985198819922003200220112008تونس
19721995تونغا

200320032003200320032003200420042003تيمور- ليشتي
197119751975198419912008200220112007جامايكا

2006200620062006200620062007200620112009الجبل األسود
1972198919891996198919932005200920062009الجزائر

197520082008199320181991201520152015جزر البهاما
200419942017199320072016جزر القمر

1982198220021995جزر سليمان
201820182006201819932015جزر مارشال

1971198119811991201619922017201220162016جمهورية أفريقيا الوسطى
198319781978198220121991201420062009الجمهورية الدومينيكية

1969196919692003200419932005200320032009الجمهورية العربية السورية
197619761976198619961990200120012015جمهورية الكونغو الديمقراطية

19721976197619851991200420032009جمهورية تنزانيا المتحدة 
197819901990198419951991200420042008جمهورية كوريا 

198119812001199020142016جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
197420092007198120121991200620062009جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

199419941994199419941993200420032011جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا
199319931993199419951993200420072010جمهورية مولدوفا 

199819982015199519981995200920032007جنوب أفريقيا
201520152015جنوب السودان

199919941994199419941994201020052014جورجيا
201120022002199820021990201120112012جيبوتي

197119721972198319871991200220032009الدانمرك
1993199319801991200220022012دومينيكا

1975197519751981200819912008200220022008رواندا
197019741974198219901990200120012011رومانيا

19721984198419851998199120112010زامبيا
19911991199119911990201320122013زمبابوي

2008199219942016201620122016ساموا
20172017201720032017199120172015سان تومي وبرينسيبي

200219851985200320061991201120112008سان مارينو
1981198119811981200119932005201120052010سانت فنسنت وجزر غرينادين

200619851990سانت كيتس ونيفس
19901982199320142013سانت لوسيا

19821980198019811994199119962000200620162016سري النكا
1979197919791981199619902003200220042007السلفادور
1993199319931993199319932006200420142010سلوفاكيا
199219921992199219931992200420042008سلوفينيا

20171995199520082013سنغافورة
19721978197819851986199019992004200320082010السنغال
1977198619861990200520042009السودان
1984197619761993199320122017سورينام
197119711971198019861990200320072008السويد

1994199219921997198619972002200620162014سويسرا
196719961996198820011990200220012010سيراليون

19781992199219921992199019942010201220172009سيشيل
19711972197219891988199020052003200320092008شيلي
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جميع العمال 
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أسرهم، 1990

البروتوكول 
االختياري 

التفاقية حقوق 
الطفل بشأن 

اشتراك األطفال 
في المنازعات 
المسلحة، 2000

البروتوكول 
االختياري التفاقية 

حقوق الطفل 
بشأن بيع األطفال 
واستغالل األطفال 
في البغاء وفي 
المواد اإلباحية، 

2000

االتفاقية الدولية 
لحماية جميع 
األشخاص من 

االختفاء القسري، 
2006

اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 
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1990

الدخول حّيز التنفيذ: 
 1 تموز/يوليو

2003
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2002
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18 كانون الثاني/

يناير 2002
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23 كانون األول/
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 الدخول حّيز
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مايو 2008
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2001200120012001200120012003200220112009صربيا
19751990199019902015الصومال

19812001198019881992200820022008الصين
199519991999199319951993200220022002طاجيكستان

1970197119711986201119942008200820102013العراق
200320061996200420042009ُعمان
1980198319831983200019942010200720112007غابون
1978197919781993199020102015غامبيا

196620002000198620001990200020142012غانا
20131991199119901990201220122014غرينادا

1983199219881982199019902003200220022009غواتيماال
1977197719771980198819912010201020102014غيانا
1977197819781982198919902000201620112008غينيا

201020101992198520131990201420102014غينيا - بيساو
2002198719871984200219922003غينيا االستوائية

2008199520111993200720072008فانواتو
1971198019801983198619902003200320082010فرنسا

1967198619741981198619901995200320022008الفلبين
201420142014201420142014201420172014فلسطين، دولة

1967197819781983199119902016200320022013فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
197019751975198619891991200220122016فنلندا
19731995201619932017فيجي

198219821982198220151990200120012015فييت نام
196719691969198519911991201020062011قبرص

197620182018200920001995200220012008قطر
199719941994199719971994200320032003قيرغيزستان

1979199319931980199219921997200220022011كابو فيردي
1998200620061998199819942003200120092015كازاخستان
1971198419841994198619932013الكاميرون

19692002199020012001الكرسي الرسولي
199219921992199219921992200220022007كرواتيا

1983199219921992199219922004200220132012كمبوديا
197019761976198119871991200020052010كندا
19721980199519912007200120092007كوبا

197319921992199519951991201220112014كوت ديفوار
1967196819681986199319902003200220122008كوستاريكا

19811969196919821987199119952005200320122011كولومبيا
1988198319831982200319932017201020092014الكونغو
196819961996199419961991200420042013الكويت

20041995201520152013كيريباس
20011972197219841997199020022008كينيا
199219921992199219921992200520062010التفيا
1971197219721997200019912004لبنان

197819831983198919871994200420112011لكسمبرغ
1976200420041984200419932012ليبريا
1968197019701989198919932004200420042018ليبيا

1998199119911994199619922003200420132010ليتوانيا
20001998199819951990199520052013ليختنشتاين

19711992199219952001199220052003200320132008ليسوتو
1971199019901991199019902002201020152012مالطة
19741974197419851999199020032002200220092008مالي
19951995201220122010ماليزيا

1969197119711989200519912015200420042015مدغشقر
1967198219821981198619901993200720022008مصر

19701979197919931993199319932002200120132009المغرب
19751981198119811986199019992002200220082007المكسيك
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الدولية للقضاء 

 علي جميع
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جميع العمال 

المهاجرين وأفراد 
أسرهم، 1990
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في المنازعات 
المسلحة، 2000
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االختياري التفاقية 
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بشأن بيع األطفال 
واستغالل األطفال 
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المواد اإلباحية، 
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االختفاء القسري، 
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اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 
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1996199319931987199619912010200920172009مالوي
198420062006199320041991200420022010ملديف

1997200019971996201120102008المملكة العربية السعودية
196919761976198619881991200320092009المملكة المتحدة

1969197419741981200219902004200320152009منغوليا
1988200420042001200419912007200720122012موريتانيا

197219731973198419921990200920112010موريشيوس
198319931997199919942013200420032012موزامبيق

199519971997200519911993200120082017موناكو
20171997199120122011ميانمار

20041993201520122016ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(
198219941994199219941990200220022007ناميبيا
2011201219942012ناورو

197019721972198119861991200320012013النرويج
1972197819781982198719922002200420122008النمسا

197119911991199119911990200720062010نيبال
19671986198619991998199020092012200420152008النيجر

19671993199319852001199120092012201020092010نيجيريا
1978198019801981200519902005200520042007نيكاراغوا
197219781978198519891993200120112008نيوزيلندا

1972199120131981199520142009هايتي
19681979197919931992200520052007الهند

20021997198119831996199020052002200220082008هندوراس
196719741974198019871991201020102007هنغاريا
1971197819781991198819952009200520112016هولندا

19941992199420022002الواليات المتحدة األمريكية
1995197919791985199919942004200520092014اليابان
197219871987198419911991200720042009اليمن

1970199719851983198819932003200820152012اليونان

تعاريف

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
1965: تحظر االتفاقية جميع أشكال التمييز العنصري، وُيقصد 
به كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس 

العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف 
أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة. وتلتزم 

الدول بموجب هذه االتفاقية بالقضاء على هذه الظاهرة، وباتخاذ 
التدابير المالئمة إلنهاء التمييز العنصري بما في ذلك نشر األفكار 

العنصرية التي تدعو إليها المجموعات أو المنظمات.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966: 
ينص العهد على أنه لكل إنسان حقوق مدنية وسياسية، بما في 

ذلك حق تقرير المصير، والحق في الحياة، والحق في حرية 
التنقل، وحرية الدين والرأي والتجمع، والحق في المساواة بين 

الرجل والمرأة، والحق في التساوي أمام القانون، والحق في 
اللجوء الفعال إلى القانون. وال يجوز تعليق بعض هذه الحقوق 

أو االنتقاص منها حتى في حاالت الطوارئ، فال يجوز حرمان 
أحد من حياته تعسفًا، وال إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. ويشكل العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكوالت 

االختيارية المتعلقة به، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان، معًا، الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، 1966: ينص العهد على الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التمتع بشروط 
عمل عادلة ومرضية، والحماية االجتماعية، ومستوى معيشي 
كاٍف، وأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، والتعليم، 

والمشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي. 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية هو جزء من الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979: 
أول معاهدة دولية شاملة وملزمة قانونًا تهدف إلى القضاء على 

جميع أشكال التمييز على أساس الجنس ضد المرأة. وتفرض 
على الدول دمج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير 

الوطنية أو التشريعات األخرى المناسبة وضمان التحقيق الفعلي 
لهذا المبدأ. وُيقصد بالتمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو 

تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل 
من االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق 

اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال 
االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض 

النظر عن حالتها الزوجية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 1984: تعّرف 

االتفاقية أشكال التعذيب وسوء المعاملة وتحظرها مهما كانت 
ظروف ارتكابها، وتفرض على الدول تجريمها بموجب القوانين 
المحلية، ومنع حدوثها، وتوفير التدريب الالزم في مجال حظر 

التعذيب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم، والتحقيق 
بنزاهة في االدعاءات المتعلقة بالتعذيب، وتوفير تعويض عادل 
ومناسب ألي ضحية. وتنص االتفاقية بوضوح على أنه ال يجوز 

التذرع بأي ظروف استثنائية، بما في ذلك التذرع باألوامر 
الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو بحالة حرب أو طوارئ 

كمبرر للتعذيب، فحظر التعذيب مطلق. وتلتزم الدول بعدم طرد 
أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى، في حال تعّرضه 
لخطر التعذيب على األراضي التي يعود إليها، وبااللتزام العالمي 

بمالحقة أي شخص متهم بممارسة التعذيب وتسليمه.

اتفاقية حقوق الطفل، 1989: تعّرف االتفاقية الطفل بأنه 
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل 

ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وهي تحدد معايير متعلقة 
بالصحة والتعليم والخدمات القانونية والمدنية واالجتماعية 

للطفل وفقًا ألربعة مبادئ عامة: عدم التمييز بين األطفال؛ 
ومصلحة الطفل الفضلى؛ وحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو؛ 

واحترام آراء الطفل.

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم، 1990: تحدد االتفاقية المعايير الدنيا التي على 

الدول تطبيقها على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر 
عن وضعهم كمهاجرين. وتنطبق هذه المعايير خالل كامل عملية 
الهجرة التي تشمل التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة 

اإلقامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك 
العودة إلى دولة المنشأ أو دولة اإلقامة العادية. 

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك 
األطفال في المنازعات المسلحة، 2000: تتخذ الدول، بموجب 

هذا البروتوكول، جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان عدم 
اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة 

من العمر اشتراكًا مباشرًا في األعمال الحربية، وتحظر التجنيد 
اإلجباري لألشخاص دون سن الثامنة عشرة، وتضمن عدم 

اشتراك المتطوعين في قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة 
عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا في األعمال الحربية، وتتخذ 

التدابير القانونية الالزمة لمنع المجموعات المسلحة المستقلة 
من تجنيد األشخاص دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم في 

األعمال الحربية.

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، 
2000: يحظر البروتوكول بيع األطفال ألغراض جنسية أو غير 

جنسية، واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، 
وينص بالتفصيل على المتطلبات التي ينبغي أن تطبقها الدول 

لوضع حد الستغالل األطفال وسوء معاملتهم. ويفرض على 
الدول المصدقة توفير المساعدة القانونية وغيرها من أشكال 

الدعم لألطفال الضحايا، وتجريم األنشطة المتعلقة بهذه الجرائم 
ومعاقبة كل من يعرض طفاًل أو يسّلمه لغرض من هذه األغراض، 

وكل من يقوم بقبول طفل لهذه األنشطة.

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 
القسري، 2006: تحظر االتفاقية االختفاء القسري، وُيقصد به 

االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على 
أيدي سلطات الدولة، ويعقبه رفض هذه السلطات الكشف عن 

مكان وجود الشخص أو مصيره، وتحدد المعايير القانونية الدنيا 
لمنعه ومكافحة اإلفالت من العقاب، وإنفاذ القوانين بفعالية، 

ودعم حقوق الضحايا. وتكّرس االتفاقية أيضًا حق الضحايا في 
معرفة الحقيقة وفي التعويض.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006: تضمن االتفاقية 
تمّتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعًا كاماًل وعلى قدم المساواة 

مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتعزيز 
احترام كرامتهم المتأصلة. وتعتبر أن اإلعاقة تحدث نتيجة تفاعل 

بين حالة الفرد وصعوبة المشاركة في المجتمع. والحواجز التي 
تحول دون المشاركة في المجتمع متعددة وتعتبرها االتفاقية 

تمييزية وتطلب إزالتها. وتعتمد االتفاقية في تناول مسألة 
اإلعاقة نهجًا قائمًا على الحقوق، فال تعتبر اإلعاقة مرضًا كامنًا في 

الفرد يتطلب تدخاًل طبيًا )النهج الطبي(، أو تدخاًل خيريًا )النهج 
الخيري( قائمًا على المساعدة الطوعية بداًل من حق فردي.

مصدر البيانات
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 لوحة
التتبع

1

4.c 4الهدف.a الهدف 6.2الهدف 6.1الهدف 7.1الهدف 4.1الهدف

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
 األطباء المتوقع

أسّرة 
المستشفيات

نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

نسبة 
المدارس 

الموصولة 
بشبكة 
اإلنترنت

مجموع النقاط في إطار البرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة 

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

سكان 
األرياف الذين 
يحصلون على 

الكهرباء

السكان الذين 
يستخدمون مصادر 

محسنة لمياه 
الشرب

السكان الذين 
يستخدمون مرافق 

محسنة للصرف 
الصحي

)بالنسبة 
)لكل 10,000 من السكان(المئوية(

)عدد التالميذ 
العلومcالقراءةcالرياضياتb)بالنسبة المئوية(لكل معلم(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)بالنسبة المئوية(العاملين(

20162007–2017d2007–2014d2012–2017d2009–2017d2008–2013d2015201520152017201620152015

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1005025134985.2100.0100.098.1..11.543.9339النرويج1
5214925069.5100.0100.099.9....11.842.55010سويسرا2
49450351010.8100.0100.0100.0......11.935.039أستراليا3
50452150311.9100.098.992.2....11.529.62916أيرلندا4
5065095096.0100.0100.099.2....11.741.98212ألمانيا5
4884824737.8100.0100.098.8....11.437.93210آيسلندا6
1004945004936.4100.0100.099.3..12.141.92712السويد7
100.096.3..14971005485275236.0......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
e5645355568.3..100.0100.0 100....8.122.820سنغافورة9

51250350912.7100.0100.097.7....11.734.84712هولندا10
1005115005025.8100.0100.099.6..11.636.63511الدانمرك11
51652752811.0100.098.998.5......11.625.427كندا12
4704974966.3100.099.2100.0....12.725.72914الواليات المتحدة األمريكية13
10049249850913.1100.0100.099.1..11.628.32917المملكة المتحدة14
10051152653110.1100.0100.099.4..12.032.05513فنلندا15
49550951312.2100.0100.0100.0....11.430.62314نيوزيلندا16
10050749950210.8100.0100.099.5..11.830.16511بلجيكا17
100.0100.0100.0............8......ليختنشتاين17
e5325165388.8100.098.9100.0 99..11.223.713716اليابان19
1004974854958.1100.0100.0100.0..11.652.37610النمسا20
4864814836.1100.0100.097.6....11.929.2548لكسمبرغ21
47047946712.2100.0100.0100.0....11.435.83312إسرائيل22
10052451751624.1100.099.699.9..11.723.310317جمهورية كوريا22
4934994957.6100.0100.098.7....11.532.46418فرنسا24
51050551310.6100.099.599.1....12.828.24617سلوفينيا25
10048649649311.9100.099.999.9..11.238.73113إسبانيا26
10049248749314.2100.099.999.1..12.536.86819تشيكيا27
49048548117.7100.0100.099.3....11.640.23412إيطاليا28
1004794474658.8100.0100.0100.0..11.439.14813مالطة29
995205195345.7100.099.699.6..12.434.35311إستونيا30
45446745526.5100.0100.099.0....11.362.64810اليونان31
10043744343312.6100.0100.099.4..9.125.03512قبرص32
8150450650117.0100.097.998.1..11.922.96510بولندا33
4274344370.4100.099.6100.0..13.615.61125100اإلمارات العربية المتحدة34
100.0100.0100.0........36.92510100100..أندورا35
10047847247510.2100.097.493.6..11.943.87013ليتوانيا35
12.119.6121249534024024180.2100.0100.0100.0قطر37
47545346112.2100.097.998.9....11.834.56015سلوفاكيا38
5.1100.099.596.3......11.117.5281085100بروني دار السالم39
3.0100.0100.0100.0........12.225.72112100المملكة العربية السعودية39
49249850113.1100.099.999.4....11.744.33413البرتغال41
1004824884908.9100.098.692.9..11.832.15911التفيا41
1.8100.0100.0100.0......13.99.2211284100البحرين43
e42345944723.9100.0100.099.9 78..12.310.32118شيلي44
994774704775.9100.0100.098.0..12.030.97211هنغاريا45
1004644874758.7100.099.697.5..11.931.35914كرواتيا46
f475 f475 f21.4100.099.694.8 36456....11.139.147األرجنتين47
9.1100.090.999.3......90....14.819.217ُعمان48
e4944954876.3100.096.488.8 80..11.739.89720االتحاد الروسي49
41842741111.7100.097.695.9......11.323.440الجبل األسود50
4414324468.2100.099.386.0....11.340.06418بلغاريا51
44443443525.7100.0100.081.8....11.426.76119رومانيا52

توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع

المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.
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1

4.c 4الهدف.a الهدف 6.2الهدف 6.1الهدف 7.1الهدف 4.1الهدف

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
 األطباء المتوقع

أسّرة 
المستشفيات

نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

نسبة 
المدارس 

الموصولة 
بشبكة 
اإلنترنت

مجموع النقاط في إطار البرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة 

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

سكان 
األرياف الذين 
يحصلون على 

الكهرباء

السكان الذين 
يستخدمون مصادر 

محسنة لمياه 
الشرب

السكان الذين 
يستخدمون مرافق 

محسنة للصرف 
الصحي

)بالنسبة 
)لكل 10,000 من السكان(المئوية(

)عدد التالميذ 
العلومcالقراءةcالرياضياتb)بالنسبة المئوية(لكل معلم(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)بالنسبة المئوية(العاملين(

20162007–2017d2007–2014d2012–2017d2009–2017d2008–2013d2015201520152017201620152015

e......2.7100.098.094.3 11.840.7113189961بيالروس53
14.6100.097.892.0........11.722.6291990جزر البهاما54
10.737.425121009641843743523.9100.099.295.7أوروغواي55
1.9100.0100.0100.0........11.326.122979الكويت56
22.2100.096.499.6......11.515.3191210091ماليزيا57
e......15.9100.098.196.5 11.418.1621369100بربادوس58
25.6100.091.197.8......10.932.7722110097كازاخستان58

تنمية بشرية مرتفعة
41.4100.094.988.3......13.614.912710087إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
97.299.6100.0..............11.948..باالو60
100.096.3100.0..........10.49.8361483سيشيل62
11.011.51212943940042742014.0100.099.797.1كوستاريكا63
8642042842528.5100.098.996.4..13.617.52518تركيا64
16.2100.099.993.1......12.020.0341810085موريشيوس65
32.281.395.076.9......11.015.922229922بنما66
28.1100.091.294.6........11.724.6541556صربيا67
9641340542757.2100.091.497.7..10.812.92618ألبانيا68
e41742742516.5100.096.992.1 8856..11.918.227ترينيداد وتوباغو69
96.596.787.5........21146588..10.7أنتيغوا وبربودا70
10.647.82699510040440141157.0100.093.384.9جورجيا70
....100.0........231472100....سانت كيتس ونيفس72
10.3100.095.290.8........11.675.2539100كوبا73
e,g40842341627.2100.098.389.2 11.622.315279712المكسيك74
92.395.678.3........35156361..11.8غرينادا75
40.194.692.394.2......11.28.836237018سري النكا76
20.9100.097.794.8......100..13.118.93517البوسنة والهرسك77
31.996.497.494.9............9..10.8فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
4637740740127.9100.097.586.1..12.118.52322البرازيل79
e......56.1100.084.489.3 11.234.047159027أذربيجان80
37135238422.8100.096.890.9....11.528.84514جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
39634738625.6100.092.395.4....13.423.83512لبنان80
41.6100.098.991.6......100....11.428.039أرمينيا83
11.54.721171009841540942150.2100.098.295.0تايلند83
14.212.117241005336035037627.999.093.587.5الجزائر85
45.699.892.686.1......11.316.716258222إكوادور86
h494 h518 h33.0100.095.875.0 531....10.136.33817الصين86
15.6100.097.795.9........11.730.0901386أوكرانيا88
38739839750.375.689.976.8....11.111.21518بيرو89
29.198.498.290.9......12.11.0161579100سانت لوسيا90
e39042541647.195.796.584.4 10.718.215249571كولومبيا90
38.498.093.795.7........12.38.42128100فيجي92
46.944.283.259.2......11.332.6683010091منغوليا92
e32835833240.9100.094.582.7 11.214.91719855الجمهورية الدومينيكية94
10.634.31818100853804084099.5100.098.696.7األردن95
12.812.921161008136736138620.8100.094.293.1تونس95
e,i......37.996.092.985.4 12.04.7172610093جامايكا97
54.596.699.993.5........12.55.6262297تونغا98
9.1100.095.187.2......52158468..11.9سانت فنسنت وجزر غرينادين99

i,j......13.669.394.779.2 31141006..12.0سورينام100
15.037.579.260.0......13.13.818239923بوتسوانا101
e......20.7100.097.995.9 11.036.1431083100ملديف101
100.096.577.9........38136671....دومينيكا103
32.0100.095.596.6............12.23.410ساموا104
100.0..24.7100.0........10.724.5442199أوزبكستان105
26.888.497.187.2........11.38.3112173بليز106
89.178.286.9..............4.627..جزر مارشال106
21.1100.094.596.6............10.022.940تركمانستان108
36.096.496.899.7............13.420.937ليبيا108
39.196.198.991.2......12.012.91324929باراغواي110
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 لوحة
التتبع

1

4.c 4الهدف.a الهدف 6.2الهدف 6.1الهدف 7.1الهدف 4.1الهدف

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
 األطباء المتوقع

أسّرة 
المستشفيات

نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

نسبة 
المدارس 

الموصولة 
بشبكة 
اإلنترنت

مجموع النقاط في إطار البرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة 

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

سكان 
األرياف الذين 
يحصلون على 

الكهرباء

السكان الذين 
يستخدمون مصادر 

محسنة لمياه 
الشرب

السكان الذين 
يستخدمون مرافق 

محسنة للصرف 
الصحي

)بالنسبة 
)لكل 10,000 من السكان(المئوية(

)عدد التالميذ 
العلومcالقراءةcالرياضياتb)بالنسبة المئوية(لكل معلم(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)بالنسبة المئوية(العاملين(

20162007–2017d2007–2014d2012–2017d2009–2017d2008–2013d2015201520152017201620152015

32.255.087.540.9............11.54.163غابون110
42041642828.7100.086.778.4..11.132.0621799جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
9.667.984.773.1..........12.48.22830جنوب أفريقيا113
e,k......35.486.390.575.0 103010012..11.0الفلبين113
20.1100.098.493.2......13.38.15237449مصر115
k38639740347.594.889.567.9 42..11.02.0914إندونيسيا116
49548752555.9100.091.278.2..11.58.22020100فييت نام116
31.379.192.952.6........11.94.7111858بوليفيا  )دولة - المتعددة القوميات(118
l......39.9100.087.696.0 2410030......فلسطين، دولة119
35.2100.086.185.7............15.58.513العراق120
35.798.893.091.1......11.116.011289624السلفادور121
36.5100.087.396.6......11.018.54825216قيرغيزستان122
50.7100.083.083.5......14.16.29271003المغرب123
k......39.456.682.376.3 756..11.49.19نيكاراغوا124
e,k......29.781.995.186.2 11.92.12023704غيانا125
37.591.886.565.2........11.87.9212193كابو فيردي125
47.5100.074.195.5........10.417.15522100طاجيكستان127
34.786.493.667.4..........12.39.0622غواتيماال127
25.328.778.833.8........96..12.23.727ناميبيا129
77.577.687.644.2........13.97.673570الهند130
..70.788.4............12.31.83220ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
49.449.270.244.0............13.80.859تيمور - ليشتي132
36.172.292.279.8..........728..11.2هندوراس133
e......71.5100.097.662.9 14.13.8183810043بوتان134
82.264.439.8..........12.62.0132673كيريباس134
e......57.568.997.346.9 12.94.7634505بنغالديش136
74.922.668.315.0........11.81.0164480الكونغو137
73.546.490.553.5........12.91.9172728فانواتو138
82.980.380.472.6........12.14.9152397جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
66.166.677.814.3........11.11.092755غانا140
35.752.649.674.5........212337..9.7غينيا االستوائية141
54.339.358.529.8........11.72.0143197كينيا142
34.151.179.740.1........293127..11.7سان تومي وبرينسيبي143
19.161.267.658.0........13.11.5212882إسواتيني )مملكة(144
77.62.761.231.1........12.80.9204893زامبيا144
e......51.036.575.048.8 12.41.47431007كمبوديا146
66.716.041.039.4........47..10.91.48أنغوال147
58.239.867.564.7........12.65.762298ميانمار148
78.985.287.746.1......12.76.05021975نيبال149
59.798.888.558.3........13.29.864875باكستان150
71.721.365.338.8........12.10.8134359الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
62.741.564.031.3........12.91.9132566جزر سليمان152
74.715.536.618.6........45100..11.90.6بابوا غينيا الجديدة153
83.516.950.123.5........11.60.274399جمهورية تنزانيا المتحدة154
35.6100.096.792.9............12.615.515الجمهورية العربية السورية155
65.715.666.638.6........11.40.8173686زمبابوي156
80.441.167.332.6........66..11.34.05نيجيريا157
80.017.856.762.3........11.90.6165890رواندا158
59.015.771.643.8......13348310..11.9ليسوتو159
m69.644.6 45.02.3........11.80.743685موريتانيا159
85.417.350.69.7........11.81.424115مدغشقر161
74.518.038.919.2..........12.20.9543أوغندا162
88.018.067.013.9........12.51.554569بنن163
44.338.375.248.4......12.00.7332705السنغال164
80.319.462.813.9........11.00.574173توغو165
63.972.283.734.2........222875..11.5جزر القمر165
40.522.258.934.6......604..14.430.68السودان167
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 لوحة
التتبع

1

4.c 4الهدف.a الهدف 6.2الهدف 6.1الهدف 7.1الهدف 4.1الهدف

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
 األطباء المتوقع

أسّرة 
المستشفيات

نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

نسبة 
المدارس 

الموصولة 
بشبكة 
اإلنترنت

مجموع النقاط في إطار البرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة 

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

سكان 
األرياف الذين 
يحصلون على 

الكهرباء

السكان الذين 
يستخدمون مصادر 

محسنة لمياه 
الشرب

السكان الذين 
يستخدمون مرافق 

محسنة للصرف 
الصحي

)بالنسبة 
)لكل 10,000 من السكان(المئوية(

)عدد التالميذ 
العلومcالقراءةcالرياضياتb)بالنسبة المئوية(لكل معلم(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)بالنسبة المئوية(العاملين(

20162007–2017d2007–2014d2012–2017d2009–2017d2008–2013d2015201520152017201620152015

66.179.063.039.2..........15.53.0544أفغانستان168
n64.230.5 87.50.5............13..12.9هايتي168
73.338.173.129.9........11.61.4443100كوت ديفوار170
59.94.067.243.5........12.50.2137091مالوي171
o76.951.4 39.12.0........11.32.31430100جيبوتي172
88.226.539.17.1......852..12.20.263إثيوبيا173
71.215.580.141.7........12.11.1113988غامبيا174
90.16.967.422.0........12.80.834675غينيا175
m41.819.7 53.50.4........13.20.983395جمهورية الكونغو الديمقراطية176
m69.221.5 65.34.0........39..13.50.510غينيا - بيساو177
43.657.770.459.7..........15.73.1727اليمن178
46.339.319.311.3........74361..11.6إريتريا179
84.65.047.323.6........13.20.675593موزامبيق180
77.71.369.916.9........13.30.283047ليبريا181
87.91.874.331.3........12.60.913952مالي182
87.20.853.922.5........12.20.544273بوركينا فاسو183
87.72.558.114.5........10.30.243754سيراليون184
92.41.755.950.5........1950100..12.5بوروندي185
91.52.242.59.5........13.00.445765تشاد186
49.75.950.410.4........4744....13.6جنوب السودان187
67.50.454.125.1........15.30.5108358جمهورية أفريقيا الوسطى188
88.54.745.812.9........12.10.233656النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
98.599.391.4............13..10.9..توفالو..
66.039.299.677.1..........10.235.113221جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
100.0100.0100.0............63.6386..سان مارينو..
72.311.640.016.2..............9.70.3الصومال..
100.0100.0..............66.513814..موناكو..
100.065.6............13.95040100..ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
10.4100.099.097.9————..11.830.85814تنمية بشرية مرتفعة جدًا

33.199.496.081.0————..10.929.23218تنمية بشرية مرتفعة
63.278.986.954.1————13.06.792975تنمية بشرية متوسطة
75.124.456.627.6————12.53.2134180تنمية بشرية منخفضة

50.074.486.161.7————..12.015.62025البلدان النامية
المناطق

32.390.596.285.6————..11.620.42022أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
26.8100.095.095.8————..12.024.75118أوروبا وآسيا الوسطى

72.179.888.448.3————13.77.883571جنوب آسيا
72.223.257.728.1————12.01.9153979جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

26.378.987.181.2————13.613.5122089الدول العربية
37.994.093.574.6————..10.527.53117شرق آسيا والمحيط الهادئ

70.531.261.532.0————12.73.2143776أقل البلدان نموًا
46.947.978.661.6————12.025.7271992الدول الجزرية الصغيرة النامية

12.7100.099.398.2————..12.028.55016منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
42.676.388.367.7————..12.018.32723العالم



أدلــة التنمية البشــرية ومؤشــراتها: التحديث اإلحصائي لعام 2018

لوحة التتبع 1 نوعية التنمية البشرية    |    85

 لوحة
التتبع

1

مالحظات

البلدان والمجاميع  ألوان لتوضيح توزيع  استخدمت ثالثة 
ضمن المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل 

مؤشر على ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة 
العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع 

نفسها.  الثالث  المجموعات  المجاميع اإلحصائية ضمن 
وتتضّمن المالحظة الفنية 6 تفاصيل عن توزيع البلدان على 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( المجموعات 

.)hdr2018_technical_notes.pdf

a .تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية

b  يبلغ متوسط النقاط المحققة في بلدان منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية 490.

c  يبلغ متوسط النقاط المحققة في بلدان منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية 493.

d .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

e .المؤسسات العامة فقط

f  تغطي البيانات المنطقة القضائية المستقلة لمدينة بوينس
آيرس.

g  ،تغطي البيانات فقط التصنيف الدولي الموحد للتعليم
المستوى 2.

h  ،تغطي البيانات مقاطعات بيجين، وجيانغسو، وشنغهاي
وغواندونغ.

i  ،تغطي البيانات فقط التصنيف الدولي الموحد للتعليم
المستوى 3.

j  ،ال مؤسسات خاصة في التصنيف الدولي الموحد للتعليم
المستوى 3.

k  تغطي البيانات فقط المستويين 1 و2 من التصنيف الدولي
الموحد للتعليم.

l .تغطي البيانات فقط المدارس في الضفة الغربية

m  .2014 بيانات عام

n .2013 بيانات عام

o .2015 بيانات عام

تعاريف

التدهور الصحي المتوقع: الفارق النسبي بين  العمر المتوقع 
والعمر المتوقع بصحة جيدة، ويحسب بالنسبة المئوية من العمر 

المتوقع عند الوالدة. 

األطباء: عدد أطباء الصحة العامة والمتخصصين لكل 10,000 
من السكان.

 أسّرة المستشفيات: عدد أسّرة المستشفيات المتاحة لكل 
10,000 من السكان.

نسبة التالميذ للمعلمين في التعليم االبتدائي: متوسط عدد 
التالميذ لكل معلم في التعليم االبتدائي.

المعلمون المدربون في التعليم االبتدائي: نسبة معلمي المدارس 
في المرحلة االبتدائية الذين تلقوا الحد األدنى المطلوب من 

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

نسبة المدارس الموصولة بشبكة اإلنترنت: نسبة المدارس 
االبتدائية والثانوية الموصولة بشبكة اإلنترنت ألغراض التعليم.

مجموع النقاط في إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة: 
مجموع النقاط المحققة في اختبار المهارات والمعرفة في 

الرياضيات والقراءة والعلوم لدى التالميذ في سن 15 سنة .

العاملون المعرضون للمخاطر: نسبة العاملين في األسرة بدون 
أجر أو لحسابهم الخاص.  

سكان األرياف الذين يحصلون على الكهرباء: السكان الذين 
يعيشون في المناطق الريفية ويحصلون على الكهرباء، بالنسبة 

المئوية من مجموع سكان األرياف. ويشمل ذلك الكهرباء 
المتوفرة تجاريًا )من ضمن الشبكة وخارجها( والكهرباء المولدة 

ذاتيًا، وتستثنى التوصيالت غير المرخصة.

السكان الذين يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب: 
نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب، 

محمية بطبيعة تصميمها من التلّوث، ال سيما من النفايات 
البشرية. وتشمل المصادر المحسنة لمياه الشرب المياه المنقولة 

باألنابيب إلى مسكن أو قطعة أرض أو حديقة؛ والصنابير العامة، 
واآلبار المسبورة، واآلبار المحفورة المحمية، والينابيع المحمية، 

ومستجمعات مياه األمطار.

السكان الذين يستخدمون مرافق محسنة للصرف الصحي: 
نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق محسنة للصرف الصحي 

تعزل النفايات البشرية بالطرق الصحية، بعيدًا عن اللمس. 
وتشمل المرافق المحسنة للصرف الصحي مراحيض الشطف 

أو الدلق الموصولة  بشبكات الصرف الصحي أو بخزان للصرف 
الصحي أو بحفرة أو بحفرة محسنة ذات تهوية أو بحفرة مبلطة، 

والمراحيض السمادية. ومرافق الصرف الصحي المشتركة بين 
عدة مساكن أو المفتوحة لالستخدام العام ال تعد مرافق محسنة.

مصادر البيانات

العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
إلى بيانات عن العمر المتوقع بصحة جيدة عند الوالدة والعمر 

 .WHO 2018 المتوقع عند الوالدة من

.WHO 2018 :13األعمدة 2 و3 و12 و

 .UNESCO Institute for Statistics 2018 :5العمودان 4 و

.WSIS 2014 :6 العمود

.OECD 2017b :9 األعمدة 7 إلى

 .ILO 2018a :10 العمود

 .World Bank 2018a :11 العمود
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

البلوغالطفولة والشباب
السن 

المتقدمة

نسبة الذكور 
إلى اإلناث 
aعند الوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 

معدل بطالة 
الشباب

السكان 
الحاصلون على 
جزء من التعليم 
الثانوي على 

األقل
مجموع معدل 

البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات غير 

الزراعية

المقاعد في 
المجالس 

النيابية

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(
النساء من الفئة 
العمرية 15 سنة 

و أكثر

)نسبة الذكور 
إلى اإلناث(

ما قبل 
الثانوياالبتدائياالبتدائي

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع القوى 

العاملة في القطاعات 
غير الزراعية(

)النسبة المئوية 
التي تشغلها 

النساء(

)بالنسبة المئوية 
من الساعات 

األربع والعشرين 
في اليوم(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015–2020b2012–2017c2012–2017c2012–2017c20172010–2017c2017201720172007–2017c2007–2017c2008–2015c

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1.061.001.000.970.861.010.7348.041.415.31.21.00النرويج1
1.050.990.990.960.980.991.0446.829.316.81.61.00سويسرا2
......1.060.961.000.870.911.001.0446.632.7أستراليا3
......1.061.001.001.020.871.050.7347.424.3أيرلندا4
d1.6 d1.00 1.060.990.990.950.900.990.8546.831.515.9ألمانيا5
......1.051.011.001.010.951.001.0447.938.1آيسلندا6
1.061.001.041.140.921.000.9048.343.616.01.31.00السويد7
..10.83.3..1.070.990.980.970.880.920.8349.2هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
......1.000.991.350.921.0545.023.0..1.07سنغافورة9

e1.6 e1.00 1.051.001.001.020.960.961.1846.335.614.7هولندا10
e1.4 e1.00 1.060.990.991.030.920.991.1547.937.415.6الدانمرك11
1.001.010.891.000.8048.030.114.61.51.00..1.06كندا12
1.050.981.001.010.911.000.9846.219.715.91.61.00الواليات المتحدة األمريكية13
1.050.961.001.030.880.970.9546.828.512.71.81.00المملكة المتحدة14
d1.5 d1.00 1.051.001.001.100.931.000.9649.042.014.5فنلندا15
f1.7 f1.00 1.061.011.011.061.021.001.1848.338.318.1نيوزيلندا16
f1.6 f1.00 1.050.991.001.140.930.950.9346.341.415.9بلجيكا17
......12.0........1.060.960.78..ليختنشتاين17
..d4.7 d 1.001.010.901.030.8743.513.714.4..1.06اليابان19
d1.9 d1.00 1.061.000.990.960.941.000.8647.233.618.3النمسا20
d2.0 d1.00 1.050.971.001.040.961.001.0945.328.314.4لكسمبرغ21
......1.051.001.011.021.050.971.0547.327.5إسرائيل22
..d4.2 d 1.071.001.001.000.970.940.9242.017.014.0جمهورية كوريا22
1.051.011.001.010.990.940.9647.735.415.81.71.00فرنسا24
1.00....1.050.981.001.000.980.981.1646.828.7سلوفينيا25
e2.2 e1.00 1.061.001.011.011.010.931.1846.538.619.0إسبانيا26
1.00....1.060.971.001.011.061.001.3844.721.1تشيكيا27
1.060.980.990.981.040.911.1942.130.120.42.41.00إيطاليا28
......1.061.031.041.040.980.891.1839.011.9مالطة29
..d1.6 d 1.060.971.001.000.851.000.8249.826.717.2إستونيا30
d2.6 d0.55 1.071.010.990.931.080.891.4341.918.317.5اليونان31
......1.070.991.000.991.110.951.0647.317.9قبرص32
d1.8 d1.00 1.060.971.010.971.020.931.0245.625.517.6بولندا33
......1.051.080.970.941.211.203.3812.122.5اإلمارات العربية المتحدة34
......32.1....0.98..........أندورا35
1.00....1.050.991.000.950.910.950.7352.621.3ليتوانيا35
1.051.030.991.172.501.047.0014.29.88.23.70.36قطر37
1.00....1.050.980.991.011.120.991.2245.820.0سلوفاكيا38
......1.061.020.991.011.090.981.3042.49.1بروني دار السالم39
......1.030.990.980.771.290.905.2914.919.9المملكة العربية السعودية39
1.060.980.960.971.040.971.0349.934.817.81.71.00البرتغال41
1.00....1.060.980.990.990.811.000.7752.216.0التفيا41
......1.040.991.021.012.001.128.6020.615.0البحرين43
..g22.1 f2.2 f 1.040.980.971.011.090.981.1543.115.8شيلي44
d2.2 d1.00 1.060.961.001.001.000.981.0046.810.116.6هنغاريا45
0.52....1.060.961.011.051.000.981.1047.118.5كرواتيا46
..1.041.011.001.061.171.051.4940.138.923.42.5األرجنتين47
..1.051.051.030.941.221.152.3011.28.818.92.5ُعمان48

توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع

المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.

2 بع
لتت

ة ا
وح

ل

الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة



 لوحة
التتبع

2

أدلــة التنمية البشــرية ومؤشــراتها: التحديث اإلحصائي لعام 2018

لوحة التتبع 2 الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة    |    87

الهدف 1.3الهدف 5.4الهدف 5.5الهدف 8.3الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 8.5الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

البلوغالطفولة والشباب
السن 

المتقدمة

نسبة الذكور 
إلى اإلناث 
aعند الوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 

معدل بطالة 
الشباب

السكان 
الحاصلون على 
جزء من التعليم 
الثانوي على 

األقل
مجموع معدل 

البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات غير 

الزراعية

المقاعد في 
المجالس 

النيابية

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(
النساء من الفئة 
العمرية 15 سنة 

و أكثر

)نسبة الذكور 
إلى اإلناث(

ما قبل 
الثانوياالبتدائياالبتدائي

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع القوى 

العاملة في القطاعات 
غير الزراعية(

)النسبة المئوية 
التي تشغلها 

النساء(

)بالنسبة المئوية 
من الساعات 

األربع والعشرين 
في اليوم(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015–2020b2012–2017c2012–2017c2012–2017c20172010–2017c2017201720172007–2017c2007–2017c2008–2015c

..1.050.981.010.990.991.010.9149.716.118.42.3االتحاد الروسي49
......1.060.920.971.000.980.900.9244.623.5الجبل األسود50
e2.0 e1.00 1.060.990.990.970.990.980.8747.823.818.5بلغاريا51
d2.0 d1.00 1.061.000.990.991.040.930.7643.918.719.0رومانيا52
..d2.0 d 1.060.961.000.981.100.941.0051.533.119.2بيالروس53
......1.061.071.051.061.181.001.2048.021.8جزر البهاما54
1.181.071.5246.622.319.92.41.04..1.051.010.98أوروغواي55
......1.051.031.041.081.311.111.5629.03.1الكويت56
......1.061.061.011.061.070.971.2639.813.1ماليزيا57
......1.040.961.011.051.071.031.0950.019.6بربادوس58
..d2.2 d 1.061.011.021.011.040.991.3348.722.117.1كازاخستان58

 تنمية بشرية مرتفعة
..1.050.971.051.001.140.931.9516.35.921.04.0إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
......13.8....1.00..1.090.961.05..باالو60
1.00....21.2........1.061.040.991.07سيشيل62
f2.6 f0.75 1.051.001.011.051.251.041.5940.635.121.3كوستاريكا63
..1.050.940.990.971.160.681.4727.514.619.25.2تركيا64
1.00....1.041.021.021.061.300.962.3437.911.6موريشيوس65
1.051.020.971.051.221.061.4742.018.317.72.40.59بنما66
1.051.001.001.011.090.911.1245.134.419.22.20.93صربيا67
d6.3 d0.61 1.080.990.970.930.961.000.9337.527.921.7ألبانيا68
......1.181.081.5642.230.1......1.04ترينيداد وتوباغو69
0.95....20.0........1.030.980.941.02أنتيغوا وبربودا70
0.92....1.001.020.980.990.6446.416.0..1.08جورجيا70
0.77....13.3................سانت كيتس ونيفس72
......1.061.010.941.041.000.981.3043.248.9كوبا73
f3.0 f0.50 1.051.021.011.091.080.951.0340.541.428.1المكسيك74
......25.0........1.050.950.971.04غرينادا75
......1.040.990.981.031.240.992.3632.25.8سري النكا76
......1.230.812.0932.719.3......1.06البوسنة والهرسك77
0.72....1.051.010.971.081.161.081.2242.422.2فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
..1.050.990.971.051.141.061.3544.411.313.34.3البرازيل79
1.010.961.3043.816.825.42.91.51..1.131.010.99أذربيجان80
..d3.0 d 1.050.991.000.981.010.720.9339.737.516.7جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
......1.050.950.911.000.960.961.2724.93.1لبنان80
1.131.101.011.051.180.991.2342.418.121.75.01.17أرمينيا83
..h3.2 h 1.060.870.940.961.310.891.1047.44.811.8تايلند83
..f5.8 f 1.140.992.0717.521.321.7..0.95..1.05الجزائر85
..1.051.051.011.031.281.001.5942.738.019.84.4إكوادور86
..1.151.011.011.020.920.900.8442.324.216.22.6الصين86
......1.060.971.020.980.940.990.7449.212.3أوكرانيا88
..f2.6 f 1.051.011.001.001.010.851.0346.727.722.7بيرو89
......1.011.081.151.1847.020.7..1.031.02سانت لوسيا90
d3.7 d0.99 0.971.061.231.041.5846.419.816.3..1.05كولومبيا90
..0.991.111.301.131.7134.316.015.22.9..1.06فيجي92
f2.2 f1.00 1.031.000.981.011.041.060.7547.417.119.9منغوليا92
0.38....1.051.040.921.101.491.082.1645.024.3الجمهورية الدومينيكية94
0.14....1.041.160.951.9516.015.4....1.05األردن95
......1.051.000.971.111.010.781.6525.031.3تونس95
......1.051.131.121.6646.619.0..1.050.98جامايكا97
......1.050.980.991.091.041.001.0053.67.7تونغا98
......1.1444.413.0..1.031.000.980.991.12سانت فنسنت وجزر غرينادين99

......1.071.041.001.321.411.022.3637.925.5سورينام100
1.00....1.200.991.4647.69.5..1.031.040.97بوتسوانا101
......0.990.911.3028.55.9..1.070.991.00ملديف101
......25.0........1.030.970.99..دومينيكا103
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الهدف 1.3الهدف 5.4الهدف 5.5الهدف 8.3الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 8.5الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

البلوغالطفولة والشباب
السن 

المتقدمة

نسبة الذكور 
إلى اإلناث 
aعند الوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 

معدل بطالة 
الشباب

السكان 
الحاصلون على 
جزء من التعليم 
الثانوي على 

األقل
مجموع معدل 

البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات غير 

الزراعية

المقاعد في 
المجالس 

النيابية

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(
النساء من الفئة 
العمرية 15 سنة 

و أكثر

)نسبة الذكور 
إلى اإلناث(

ما قبل 
الثانوياالبتدائياالبتدائي

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع القوى 

العاملة في القطاعات 
غير الزراعية(

)النسبة المئوية 
التي تشغلها 

النساء(

)بالنسبة المئوية 
من الساعات 

األربع والعشرين 
في اليوم(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015–2020b2012–2017c2012–2017c2012–2017c20172010–2017c2017201720172007–2017c2007–2017c2008–2015c

......1.081.091.011.101.221.111.3438.210.0ساموا104
......1.080.960.980.991.041.000.9739.416.4أوزبكستان105
......1.031.000.951.011.601.013.2543.311.1بليز106
......9.1....0.99..0.931.021.10..جزر مارشال106
......1.1640.625.8..1.050.970.980.961.16تركمانستان108
......1.211.541.8622.516.0......1.06ليبيا108
1.051.000.971.071.270.961.6042.316.014.53.40.80باراغواي110
......1.151.321.9024.017.4......1.03غابون110
..d1.9 d 1.060.990.991.010.970.980.5252.222.819.0جمهورية مولدوفا112

 تنمية بشرية متوسطة
..i15.6 d2.4 d 1.031.000.930.991.110.961.2044.141.0جنوب أفريقيا113
0.55....1.060.990.971.091.131.061.1144.929.1الفلبين113
..d9.2 d 1.060.981.000.981.160.822.9816.414.922.4مصر115
......1.050.890.961.041.010.840.8739.419.8إندونيسيا116
......1.010.850.8646.926.7..1.100.961.00فييت نام116
1.00....1.050.990.980.981.160.851.4641.051.8بوليفيا  )دولة - المتعددة القوميات(118
..d6.0 d 17.8..1.051.001.001.101.070.941.1519.1فلسطين، دولة119
..d5.8 d 1.200.681.9313.125.324.1......1.07العراق120
1.051.020.961.001.020.880.7849.732.122.72.90.33السلفادور121
f1.8 f1.00 1.061.020.991.001.211.001.4038.719.216.8قيرغيزستان122
..1.060.840.950.850.980.801.1117.818.420.87.0المغرب123
0.38....1.271.041.3350.145.7......1.05نيكاراغوا124
1.00....1.051.021.021.041.241.281.7737.031.9غيانا125
......j 1.1531.320.8..1.031.030.931.101.11كابو فيردي125
......1.070.860.990.901.101.141.1124.420.0طاجيكستان127
..1.051.020.970.951.321.031.7343.112.717.87.5غواتيماال127
......1.180.971.1449.836.3..1.031.030.96ناميبيا129
......1.110.941.171.021.020.611.2718.611.6الهند130
......0.0..........1.060.921.00ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
1.13....1.5530.132.3..1.051.010.981.071.40تيمور - ليشتي132
..g17.34.0 1.051.030.991.161.391.101.3848.125.8هندوراس133
..1.041.071.011.101.230.431.7432.18.315.02.5بوتان134
......6.5..........1.03..1.06كيريباس134
......1.051.041.061.101.110.912.1218.420.3بنغالديش136
0.11....1.030.991.070.870.980.921.1447.314.0الكونغو137
......1.3041.50.0..1.070.970.981.061.05فانواتو138
..d4.2 d 1.051.040.960.930.940.740.8647.327.510.4جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
..d4.1 d 1.051.021.010.971.090.781.1852.712.714.4غانا140
......g 1.0930.319.7..1.01..1.031.020.99غينيا االستوائية141
......1.300.801.9439.523.3..1.030.981.00كينيا142
......1.031.090.961.151.060.691.2538.818.2سان تومي وبرينسيبي143
......0.910.990.990.921.0429.314.7..1.03إسواتيني )مملكة(144
......1.030.751.1537.818.0..1.01..1.03زامبيا144
......0.800.541.0050.318.5..1.051.060.97كمبوديا146
......1.1342.830.5..1.02......1.03أنغوال147
......1.031.040.971.101.131.291.2942.010.2ميانمار148
......1.070.941.061.110.740.630.7231.629.6نيبال149
..d11.0 d 1.090.860.850.811.150.572.1910.220.019.9باكستان150
d3.1 d0.29 1.031.020.900.861.190.831.4942.527.114.6الكاميرون151

 تنمية بشرية منخفضة
......1.1040.02.0..1.071.000.990.951.07جزر سليمان152
......0.900.750.830.640.4752.70.0..1.08بابوا غينيا الجديدة153
..k3.9 k 1.031.021.030.921.220.701.6544.137.216.5جمهورية تنزانيا المتحدة154
......1.050.960.971.001.290.873.8210.113.2الجمهورية العربية السورية155
......1.021.020.980.980.840.840.6142.836.2زمبابوي156
......0.8253.25.8..0.970.911.13..1.06نيجيريا157
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الهدف 1.3الهدف 5.4الهدف 5.5الهدف 8.3الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 8.5الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

البلوغالطفولة والشباب
السن 

المتقدمة

نسبة الذكور 
إلى اإلناث 
aعند الوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 

معدل بطالة 
الشباب

السكان 
الحاصلون على 
جزء من التعليم 
الثانوي على 

األقل
مجموع معدل 

البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات غير 

الزراعية

المقاعد في 
المجالس 

النيابية

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(
النساء من الفئة 
العمرية 15 سنة 

و أكثر

)نسبة الذكور 
إلى اإلناث(

ما قبل 
الثانوياالبتدائياالبتدائي

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع القوى 

العاملة في القطاعات 
غير الزراعية(

)النسبة المئوية 
التي تشغلها 

النساء(

)بالنسبة المئوية 
من الساعات 

األربع والعشرين 
في اليوم(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015–2020b2012–2017c2012–2017c2012–2017c20172010–2017c2017201720172007–2017c2007–2017c2008–2015c

......1.021.031.001.101.400.741.1735.855.7رواندا158
......1.031.050.971.351.121.311.2147.822.7ليسوتو159
......1.051.261.060.971.080.501.2320.425.2موريتانيا159
......1.1253.419.6..1.031.091.000.991.00مدغشقر161
......1.320.821.8739.334.3..1.031.041.03أوغندا162
......1.041.030.930.711.110.561.1755.77.2بنن163
......1.041.131.121.011.060.551.0636.041.8السنغال164
......0.820.500.7652.917.6..1.021.030.95توغو165
......1.1535.26.1..1.051.070.931.070.88جزر القمر165
......1.040.940.920.991.120.761.7127.731.0السودان167
......0.680.571.050.311.5911.627.4..1.06أفغانستان168
......1.180.671.2958.52.7......1.05هايتي168
......l 1.031.010.890.731.320.521.5746.99.2كوت ديفوار170
......1.031.011.030.891.080.661.3732.216.7مالوي171
......1.2943.210.8..1.040.990.890.831.06جيبوتي172
..d2.9 d 1.040.950.910.961.450.522.4259.037.319.3إثيوبيا173
......1.400.691.8439.010.3..1.031.071.08غامبيا174
......0.6443.821.9..0.850.660.82..1.02غينيا175
......1.031.070.990.641.110.561.3935.88.2جمهورية الكونغو الديمقراطية176
......1.2029.813.7..1.06......1.03غينيا - بيساو177
......1.050.900.870.731.050.542.164.20.5اليمن178
......1.1728.922.0..1.050.980.860.851.06إريتريا179
0.80....0.920.920.980.591.1830.539.6..1.03موزامبيق180
..1.050.970.900.781.270.471.0049.09.96.32.4ليبريا181
0.11....1.051.050.880.741.070.451.1943.68.8مالي182
0.13....1.051.000.980.951.560.522.2248.311.0بوركينا فاسو183
......1.021.121.010.910.650.590.7051.912.4سيراليون184
0.29....1.031.021.010.970.690.720.5521.737.8بوروندي185
......1.030.940.780.461.100.171.4027.012.8تشاد186
......1.2452.826.6..1.040.950.710.540.93جنوب السودان187
......0.760.641.060.431.2429.88.6..1.03جمهورية أفريقيا الوسطى188
......1.051.030.860.730.630.480.5050.617.0النيجر189

 األراضي أو البلدان األخرى
......6.7........0.990.991.27..توفالو..
......0.7343.416.3..1.010.89..1.051.01جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
......26.7........1.020.991.03..سان مارينو..
......1.1612.124.3..1.03......1.03الصومال..
......20.8................موناكو..
......10.5........1.051.031.03..ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
..——1.050.991.001.001.010.991.0944.826.7تنمية بشرية مرتفعة جدًا

..——1.101.001.001.021.050.921.1541.422.3تنمية بشرية مرتفعة
..——1.080.961.061.011.070.721.4427.021.8تنمية بشرية متوسطة
..——1.041.000.940.841.100.601.4245.121.7تنمية بشرية منخفضة

..——1.070.971.010.991.070.831.3136.221.9البلدان النامية
المناطق

..——1.051.010.981.051.151.011.3543.528.8أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
..——1.060.971.000.981.080.911.1539.820.7أوروبا وآسيا الوسطى

..——1.100.941.091.001.050.661.5317.917.5جنوب آسيا
..——1.041.000.960.871.110.731.2547.123.5جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..——1.050.960.960.931.150.832.3716.618.0الدول العربية
..——1.110.980.991.020.960.900.8542.519.8شرق آسيا والمحيط الهادئ

..——1.041.000.960.921.080.731.5636.522.4أقل البلدان نموًا
..——0.941.021.180.971.4446.623.4..1.06الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.99——1.050.991.001.010.990.971.0744.628.9منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
..——1.070.981.010.991.050.881.2438.623.5العالم
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لوحــة التتبــع 2 الفوارق بين الجنســين فــي مختلف مراحل الحياة

مالحظات

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن 
المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر 
على ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، 

والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع 
اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويستثنى مؤشر 

نسبة الذكور إلى اإلناث من طريقة التصنيف هذه، وتوّزع البلدان 
ضمن هذا المؤشر في مجموعتين هما المجموعة الطبيعية 

تتراوح فيها النسبة بين 1.04 و1.07 )ضمنًا( وُيستخدم لها اللون 
الداكن، ومجموعة البلدان التي فيها انحياز ألحد الجنسين )سائر 
البلدان(، وُيستخدم لها اللون الفاتح. وتتضّمن المالحظة الفنية 6 
http://hdr.undp.( تفاصيل عن توزيع البلدان على المجموعات

.)org/sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf

a  من المعروف عامة والمثبت بالتجربة أن النسبة الطبيعية
للذكور  إلى اإلناث عند الوالدة هي 1.05 من الذكور لكل أنثى.

b  2020-2015 البيانات هي متوسطات للتوقعات الزمنية للفترة
باالستناد إلى متغّير الخصوبة المتوسط.

c .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

d .تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 10 سنوات وأكثر

e .تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 20-74 سنة

f .تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 12 سنة وأكثر

g .2016  بيانات عام

h .تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 6 سنوات وأكثر

i  ال يشمل الرقم المندوبين المتناوبين المعّينين حسب
االقتضاء والبالغ عددهم 36 مندوبًا.

j .2013 بيانات عام

k .تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 5 سنوات وأكثر

l . 2015 بيانات عام

تعاريف

نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة: نسبة الوالدات من الذكور 
إلى الوالدات من اإلناث.

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم، نسبة اإلناث إلى الذكور: 
مجموع االلتحاق بمرحلة معّينة من التعليم )ما قبل االبتدائي أو 

االبتدائي أو الثانوي( بصرف النظر عن العمر، وُيحسب بالنسبة 
المئوية لمجموع اإلناث إلى مجموع الذكور في سن االلتحاق 

بهذه المرحلة.

معدل بطالة الشباب، نسبة اإلناث إلى الذكور: نسبة اإلناث 
من مجموع القوى العاملة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 

و24 سنة وال يزاولن عماًل لقاء أجر وال يعملن لحسابهن، ولكنهن 
جاهزات للعمل، ويحاولن إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل 

لحسابهن الخاص، إلى نسبة الذكور من القوى العاملة الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وال يزاولون عماًل لقاء أجر 

وال يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون إيجاد 
عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل، 
نسبة اإلناث إلى الذكور: نسبة اإلناث من السكان من الفئة 

العمرية 25 سنة وأكثر اللواتي بلغن مستوى من التعليم الثانوي 

)ولو لم يتممنه(، إلى نسبة الذكور من السكان من الفئة العمرية 
25 سنة وأكثر من المستوى التعليمي نفسه.

مجموع معدل البطالة، نسبة اإلناث إلى الذكور: معدل نسبة 
النساء من مجموع القوى العاملة من الفئة العمرية 15 سنة 

وأكثر وال يزاولن عماًل لقاء أجر وال يعملن لحسابهن، ولكنهن 
جاهزات للعمل، ويحاولن إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل 

لحسابهن الخاص إلى نسبة الرجال من مجموع القوى العاملة 
من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر وال يزاولون عماًل لقاء أجر وال 

يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون إيجاد 
عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

حصة العامالت في القطاعات غير الزراعية: حصة النساء 
من العمل في القطاعات غير الزراعية، أي التي تشمل األنشطة 

الصناعية والخدمات.

المقاعد في المجالس النيابية:  نسبة المقاعد التي تشغلها 
النساء من مجموع المقاعد في المجلس النيابي. وفي البلدان 

التي تعتمد نظامًا تشريعيًا من مجلسين، ُتحسب حصة المقاعد 
باالستناد إلى عدد المقاعد في المجلسين.

الوقت المستغرق في األعمال المنزلية وأعمال الرعاية بدون 
أجر: متوسط عدد الساعات  المستغرقة يوميًا في األعمال 

المنزلية وأعمال الرعاية بدون أجر، وُيحسب بالنسبة المئوية من 
الساعات األربع والعشرين في اليوم. وُيقصد باألعمال المنزلية 

وأعمال الرعاية بدون أجر أنشطة تقديم الخدمات ألغراض 
االستخدام النهائي الذاتي من قبل أفراد األسرة المعيشية أو 

أفراد األسرة الذين يعيشون في مسكن آخر.

المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد، نسبة اإلناث إلى 
الذكور: نسبة المسنات اللواتي بلغن سن التقاعد القانونية، 

ويحصلن على معاش تقاعد الشيخوخة )في النظام القائم على 
 االشتراكات أو غير القائم على االشتراكات أو النظامين( إلى

 نسبة المسنين الرجال الذين بلغوا سن التقاعد القانونية، 
ويحصلون على معاش تقاعد الشيخوخة )في النظام القائم على 

االشتراكات أو غير القائم على االشتراكات أو النظامين(. 

مصادر البيانات 

.UNDESA 2017a :1 العمود

.UNESCO Institute for Statistics 2018  :4 األعمدة 2 إلى

العمودان 5 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
.ILO 2018a إلى

العمود 6: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 Barro and ؛UNESCO Institute for Statistics 2018 إلى

.Lee 2016

.ILO 2018a :8 العمود

.IPU 2018 :9 العمود

.United Nations Statistics Division 2018a :10 العمود

 العمود 11: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد
.United Nations Statistics Division 2018a  إلى

العمود 12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
.ILO 2018b  إلى
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الهدف 1.3الهدف 5.5الهدف 5.2الهدف 5.2الهدف 5.3الهدف 5.6الهدفان 3.7 و5.6الهدف 3.7الهدف 3.1الهدف 3.1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

زواج األطفال
النساء اللواتي تعّرضن في 

a أي وقت مضى للعنف
النساء 

اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة 

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

نسبة 
وفيات 
األمهات

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

انتشار استخدام 
أي وسيلة من 

وسائل منع 
الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات 
عند سن 18 

سنة
على يد 

شريك حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة اإلناث من 
المتخرجين في 

العلوم، والرياضيات، 
والهندسة، 

والصناعة التحويلية، 
والبناء، على 

مستوى التعليم 
العالي 

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)عدد وفيات 
األمهات 

لكل 
 100,000

مولود حي(

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
العمرية 19-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)النسبة المئوية 
للنساء من الفئة 
العمرية 24-20 
سنة المتزوجات 

أو المرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة المئوية من السكان 
اإلناث من الفئة العمرية 15 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2012–2017b20152015–2020c2007–2017b2007–2017b2003–2017b2005–2018b2005–2018b2007–2017b2009–2017b20172017

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
..10.435.4100.0..27.0......99.155.6..النرويج1
11.434.098.998........53.072.9....سويسرا2
d 9.732.699.20..16.9....98.399.7612.966.9أستراليا3

15.05.013.731.195.3182......99.789.7..أيرلندا4
28.199.298..22.07.0....98.766.568.7..ألمانيا5
90..10.334.8..22.4......97.936.8..آيسلندا6
28.012.014.239.5100.00......45.2....السويد7
94.770............2.774.8......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
96.3105......6.1......99.6103.7..سنغافورة9

25.012.06.324.599.8112....74.073.0....هولندا10
32.011.012.228.6100.0126......94.464.1..الدانمرك11
99.9105..............100.097.979.4كندا12
..92.7..9.9......99.11418.872.79.0..الواليات المتحدة األمريكية13
29.07.017.433.896.142....912.584.0....المملكة المتحدة14
30.011.013.534.199.6147....99.936.885.5..فنلندا15
e 99.3112..12.5..........96.31120.0..نيوزيلندا16

24.08.07.732.098.8105....74.966.8....بلجيكا17
..........................ليختنشتاين17
98.198............99.954.139.8..اليابان19
13.04.014.329.598.4112....98.446.965.7..النمسا20
22.08.05.314.998.2112......105.2....لكسمبرغ21
34.393.7105............59.2....إسرائيل22
94.790..15.4........100.0111.679.6..جمهورية كوريا22
26.09.014.131.191.3112....97.488.678.4..فرنسا24
13.04.014.041.896.9105......99.894.2..سلوفينيا25
13.03.012.730.391.6112....58.670.9....إسبانيا26
21.04.013.223.178.6196..99.8410.086.34.3..تشيكيا27
19.05.016.022.091.6150....99.946.165.1..إيطاليا28
15.05.08.629.097.0126......99.8916.6..مالطة29
20.09.016.331.698.4140......99.4912.6..إستونيا30
19.01.019.524.784.5119......37.2....اليونان31
15.02.010.427.090.0126......99.297.474.6قبرص32
13.02.015.338.188.0140....99.8312.750.6..بولندا33
76.445..17.3..........100.099.9628.4اإلمارات العربية المتحدة34
..........................أندورا35
24.05.011.438.881.0126......100.01010.7..ليتوانيا35
f50 61.6..15.8....90.899.9139.937.512.44قطر37
23.04.012.034.383.1238......98.5622.0..سلوفاكيا38
91..23.632.5..........99.0100.02310.3بروني دار السالم39
58.270..17.4........97.098.0127.824.6المملكة العربية السعودية39
..19.01.018.332.290.6....98.8109.473.9..البرتغال41
32.07.010.046.392.5112......99.91813.5..التفيا41
75.460..12.6..........100.099.71513.4البحرين43
71.3126..6.5........99.72245.676.3..شيلي44
21.03.011.737.772.2168....99.21719.761.6..هنغاريا45

توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع

المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

زواج األطفال
النساء اللواتي تعّرضن في 

a أي وقت مضى للعنف
النساء 

اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة 

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

نسبة 
وفيات 
األمهات

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

انتشار استخدام 
أي وسيلة من 

وسائل منع 
الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات 
عند سن 18 

سنة
على يد 

شريك حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة اإلناث من 
المتخرجين في 

العلوم، والرياضيات، 
والهندسة، 

والصناعة التحويلية، 
والبناء، على 

مستوى التعليم 
العالي 

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)عدد وفيات 
األمهات 

لكل 
 100,000

مولود حي(

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
العمرية 19-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)النسبة المئوية 
للنساء من الفئة 
العمرية 24-20 
سنة المتزوجات 

أو المرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة المئوية من السكان 
اإلناث من الفئة العمرية 15 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2012–2017b20152015–2020c2007–2017b2007–2017b2003–2017b2005–2018b2005–2018b2007–2017b2009–2017b20172017

13.03.016.029.582.7208......99.988.9..كرواتيا46
9.139.850.890........98.199.65262.881.3األرجنتين47
f50 63.5..39.8......98.699.1177.129.717.8ُعمان48
48.576.1140........99.72521.668.08.0..االتحاد الروسي49
67.645........91.799.0711.823.321.85الجبل األسود50
23.06.012.339.373.6410....99.81139.569.2..بلغاريا51
24.02.020.332.453.6126......76.395.23133.1رومانيا52
15.547.081.3126....99.799.8417.263.17.03بيالروس53
91................98.099.68026.7جزر البهاما54
10.833.760.698....25..97.299.91554.779.6أوروغواي55
73.570..............100.099.949.0الكويت56
23.220.882.560........97.299.44013.452.2ماليزيا57
84..........93.499.02737.359.219.911بربادوس58
60.3126..13.7....99.399.41227.555.711.67كازاخستان58

تنمية بشرية مرتفعة
91.6270..32.1....96.999.02525.077.45.717إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
........25.215.1..........90.3100.0باالو60
98..9.739.9..........56.9..99.0..سيشيل62
6.936.660.9120....98.190.02553.576.27.621كوستاريكا63
14.216.754.3112..97.097.41625.873.55.91538.0تركيا64
29.787.198........99.85326.663.812.5..موريشيوس65
12.743.442.398....93.494.69481.862.816.426بنما66
18.230.370.1135....98.398.41718.958.414.93صربيا67
13.429.338.1365..2920.769.312.91024.6..97.3ألبانيا68
73.698....95.1100.06330.140.324.31130.219.0ترينيداد وتوباغو69
91................43.5..100.0100.0أنتيغوا وبربودا70
63.6183..97.699.93645.953.412.3146.12.716.0جورجيا70
91....................100.0100.0سانت كيتس ونيفس72
......6.1....98.599.93943.673.78.026كوبا73
16.636.433.384..98.597.73860.366.913.02614.1المكسيك74
90....11.0..........100.099.32729.2غرينادا75
24.073.484......3014.161.77.512..95.5سري النكا76
14.724.254.7365....87.099.91110.045.89.04البوسنة والهرسك77
70.0182............97.596.29585.375.0فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
8.738.867.5120....97.299.14461.680.26.026البرازيل79
27.7126..15.2..1113.5....91.799.82553.5أذربيجان80
15.727.372.9270....98.699.9816.240.217.27جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
32.970..18.0....6..1511.854.5....لبنان80
40.9140..7.3..99.699.82523.257.112.558.2أرمينيا83
14.129.579.890....98.199.12051.978.46.223تايلند83
26.96.929.398....92.796.614010.157.17.03الجزائر85
8.335.242.684..96.76473.980.18.82237.5..إكوادور86
76.4128..............96.599.9276.4الصين86
98.699.92423.865.44.9913.21.314.642.461.3126أوكرانيا88
34.498......97.092.46847.576.26.02233.2بيرو89
91..........96.998.74840.555.517.08سانت لوسيا90
42.5126..14.2....97.295.96447.581.06.723كولومبيا90
84..38.6..64.18.5......100.099.93043.9فيجي92
12.436.795.0120....98.798.94423.654.616.05منغوليا92
6.647.454.198..98.099.69295.069.511.43620.4الجمهورية الدومينيكية94
26.670..18.4..99.199.65822.461.211.7823.6األردن95
28.430..37.2....98.173.6627.762.57.02تونس95
g56 77.8......8952.872.510.0819.7..97.7جامايكا97
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

زواج األطفال
النساء اللواتي تعّرضن في 

a أي وقت مضى للعنف
النساء 

اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة 

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

نسبة 
وفيات 
األمهات

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

انتشار استخدام 
أي وسيلة من 

وسائل منع 
الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات 
عند سن 18 

سنة
على يد 

شريك حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة اإلناث من 
المتخرجين في 

العلوم، والرياضيات، 
والهندسة، 

والصناعة التحويلية، 
والبناء، على 

مستوى التعليم 
العالي 

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)عدد وفيات 
األمهات 

لكل 
 100,000

مولود حي(

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
العمرية 19-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)النسبة المئوية 
للنساء من الفئة 
العمرية 24-20 
سنة المتزوجات 

أو المرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة المئوية من السكان 
اإلناث من الفئة العمرية 15 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2012–2017b20152015–2020c2007–2017b2007–2017b2003–2017b2005–2018b2005–2018b2007–2017b2009–2017b20172017

........99.095.512414.734.125.2639.66.3تونغا98
91................99.599.04549.0سانت فنسنت وجزر غرينادين99

............90.980.015546.047.616.919سورينام100
46.884..........94.199.712930.052.89.6بوتسوانا101
60..20.6..99.195.6685.834.728.6419.56.2ملديف101
84....................100.096.0دومينيكا103
28..41.6..93.382.55123.926.934.81146.110.6ساموا104
36.0126........7....99.4100.03616.5أوزبكستان105
g98 11.736.452.3....97.296.82863.551.422.226بليز106
........44.68.12650.913.0......81.2جزر مارشال106
..35.5........99.9100.04224.450.212.16تركمانستان108
59.698..........93.099.995.741.927.0ليبيا108
46.098........98.795.513255.768.412.122باراغواي110
53.798....94.789.329195.331.126.52248.65.0غابون110
12.145.444.6126..98.899.72322.059.59.51245.5جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
13.429.770.0120....93.796.713842.854.614.76جنوب أفريقيا113
17.832.738.960..95.472.811460.555.117.51516.9الفلبين113
27.090..7.7..90.391.53350.058.512.61725.6مصر115
14.921.551.490..95.492.612647.460.914.51418.3إندونيسيا116
30.4180..95.893.85427.375.76.11134.42.315.4فييت نام116
53.990....4.0..90.189.820668.166.520.119بوليفيا  )دولة - المتعددة القوميات(118
12.615.415.984....99.499.64556.257.210.915فلسطين، دولة119
19.598........77.770.45080.152.58.024العراق120
9.534.124.4112..96.099.95469.572.011.02626.3السلفادور121
38.9126..98.498.47638.142.018.01225.40.19.6قيرغيزستان122
16.898..17.5....12131.167.410.916..77.1المغرب123
24.884......94.788.015085.480.45.83522.5نيكاراغوا124
91..5.235.4....90.785.722985.833.928.030غيانا125
60....7.0..1812.6....91.44273.8..كابو فيردي125
42.1140......78.890.33236.427.922.91220.3طاجيكستان127
5.439.242.184..91.365.58870.960.613.93018.0غواتيماال127
80.784......96.688.226573.856.117.5725.0ناميبيا129
76.6182..26.9..85.717423.153.512.92728.7..الهند130
........32.88.0......10013.9..80.0ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
84......84.456.721544.026.125.31958.813.9تيمور - ليشتي132
8.641.141.084..96.682.812970.873.210.73421.6هندوراس133
g56 27.7....97.989.014820.365.611.72626.512.5بوتان134
84......9016.222.328.02067.69.8..88.4كيريباس134
35.8112..7.9..63.949.817683.562.312.05953.3بنغالديش136
21.0105........93.291.2442111.830.117.927الكونغو137
84......75.689.47841.949.024.22160.033.0فانواتو138
31.9105..54.240.119762.649.819.93515.35.35.7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
90.570.831966.633.026.32124.44.06.026.753.784غانا140
84........342155.612.633.83056.9..91.3غينيا االستوائية141
77.790......93.761.851080.561.615.62339.4كينيا142
98........97.592.515694.840.633.73527.9سان تومي وبرينسيبي143
f14 27.4........98.588.338977.066.115.25إسواتيني )مملكة(144
40.384......95.763.322482.849.021.13142.7زامبيا144
95.389.016150.256.312.51920.93.86.014.121.590كمبوديا146
g90 22.3..9.9..81.646.9477151.613.738.03034.8أنغوال147
47.328.326.098..80.760.217828.752.216.21617.3ميانمار148
41.652......83.658.025860.552.623.74025.0نيبال149
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التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

زواج األطفال
النساء اللواتي تعّرضن في 

a أي وقت مضى للعنف
النساء 

اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة 

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

نسبة 
وفيات 
األمهات

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

انتشار استخدام 
أي وسيلة من 

وسائل منع 
الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات 
عند سن 18 

سنة
على يد 

شريك حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة اإلناث من 
المتخرجين في 

العلوم، والرياضيات، 
والهندسة، 

والصناعة التحويلية، 
والبناء، على 

مستوى التعليم 
العالي 

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)عدد وفيات 
األمهات 

لكل 
 100,000

مولود حي(

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
العمرية 19-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)النسبة المئوية 
للنساء من الفئة 
العمرية 24-20 
سنة المتزوجات 

أو المرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة المئوية من السكان 
اإلناث من الفئة العمرية 15 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2012–2017b20152015–2020c2007–2017b2007–2017b2003–2017b2005–2018b2005–2018b2007–2017b2009–2017b20172017

4.07.084......73.152.117836.935.420.121باكستان150
30.098....82.864.7596105.834.418.03151.15.0الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
84......88.586.211446.429.334.72163.518.0جزر سليمان152
0..........40.021552.732.427.421..بابوا غينيا الجديدة153
42.284......91.463.5398115.138.422.13141.7جمهورية تنزانيا المتحدة154
f120 19.6..19.2....6838.653.916.413..87.7الجمهورية العربية السورية155
51.798..20.9..93.378.1443104.166.810.43235.4زمبابوي156
27.384....65.843.0814107.313.427.64416.21.5نيجيريا157
45.084......99.090.729025.753.218.9734.4رواندا158
46.584..4.5....95.277.948789.560.218.417ليسوتو159
15.598..16.8....86.969.360279.217.833.637موريتانيا159
16.224.516.398....82.144.3353109.639.819.041مدغشقر161
31.552.784....97.374.2343106.538.429.64049.9أوغندا162
28.698..19.1....82.877.240586.117.933.126بنن163
38.498........95.053.131572.725.123.631السنغال164
37.698......72.744.636889.119.933.62222.1توغو165
f98 17.9....92.182.233565.419.431.6326.41.5جزر القمر165
g56 10.0..12.8....79.177.731164.012.226.634السودان167
7.290......58.650.539664.522.524.53550.8أفغانستان168
30.042....91.041.735937.534.338.01820.82.0هايتي168
35.698......93.273.6645132.715.530.52725.9كوت ديفوار170
29.856......94.889.8634140.259.218.74237.5مالوي171
f98 8.8........5..87.787.422918.819.0جيبوتي172
7.621.129.190..62.427.735362.536.522.84028.0إثيوبيا173
180..33.7....86.257.270679.29.024.93020.1غامبيا174
19.798........84.362.7679135.38.727.651غينيا175
24.298......88.480.1693124.220.427.73750.7جمهورية الكونغو الديمقراطية176
60..........92.445.054984.516.022.324غينيا - بيساو177
g70 1.7........64.444.738560.433.528.732اليمن178
60..........50151.68.427.441..88.5إريتريا179
5.922.232.960..489135.227.123.14821.7..90.6موزامبيق180
20.128.298..95.961.1725127.531.031.13638.52.6ليبريا181
3.925.798....47.943.7587169.115.617.25234.6مالي182
34.598..12.5..92.879.8371104.325.429.15211.5بوركينا فاسو183
15.484......97.159.71,360112.816.625.03945.3سيراليون184
g84 6.7..17.1....99.285.171226.828.529.720بوروندي185
14.998......54.720.2856161.15.722.96728.6تشاد186
4.756........78962.04.026.352..61.9جنوب السودان187
9.798......882103.815.227.06829.8..68.2جمهورية أفريقيا الوسطى188
10.998........82.839.7553192.018.921.076النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
..........30.524.21036.8......97.4توفالو..
......22.2......820.378.27.0..100.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
630........................سان مارينو..
..g 33.7........45....732100.1....الصومال..
..........................موناكو..
........35.623.52748.147.3......94.5ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
88.4112—12.9........99.21515.966.8..تنمية بشرية مرتفعة جدًا

68.8119—............96.899.03826.6تنمية بشرية مرتفعة
56.194—23.2..79.517641.354.214.22528.8..تنمية بشرية متوسطة
26.686—....77.755.255498.426.325.33930.8تنمية بشرية منخفضة
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الهدف 1.3الهدف 5.5الهدف 5.2الهدف 5.2الهدف 5.3الهدف 5.6الهدفان 3.7 و5.6الهدف 3.7الهدف 3.1الهدف 3.1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

زواج األطفال
النساء اللواتي تعّرضن في 

a أي وقت مضى للعنف
النساء 

اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة 

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

نسبة 
وفيات 
األمهات

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

انتشار استخدام 
أي وسيلة من 

وسائل منع 
الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات 
عند سن 18 

سنة
على يد 

شريك حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة اإلناث من 
المتخرجين في 

العلوم، والرياضيات، 
والهندسة، 

والصناعة التحويلية، 
والبناء، على 

مستوى التعليم 
العالي 

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)عدد وفيات 
األمهات 

لكل 
 100,000

مولود حي(

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
العمرية 19-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)النسبة المئوية 
للنساء من الفئة 
العمرية 24-20 
سنة المتزوجات 

أو المرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة المئوية من السكان 
اإلناث من الفئة العمرية 15 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2012–2017b20152015–2020c2007–2017b2007–2017b2003–2017b2005–2018b2005–2018b2007–2017b2009–2017b20172017

58.399—......90.184.523248.053.214.927البلدان النامية
المناطق

52.296—10.5....97.195.56761.574.59.625أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
53.5165—14.2..97.198.62425.563.68.51026.3أوروبا وآسيا الوسطى

65.3110—....78.417632.153.213.52931.7..جنوب آسيا
36.089—....81.459.5549101.330.524.03631.5جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

27.075—18.1....86.585.214946.348.214.420الدول العربية
86..—............95.895.56222.4شرق آسيا والمحيط الهادئ

T91.037.622.14038.1....—28.487 77.456.6434أقل البلدان نموًا
....—......95.174.320256.551.121.023الدول الجزرية الصغيرة النامية

86.2114—12.5........98.81520.768.7..منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
T44.055.814.4........—64.7107 86.5216..العالم

مالحظات

البلدان والمجاميع  ألوان لتوضيح توزيع  استخدمت ثالثة 
ضمن المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل 

مؤشر على ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة 
العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع 

نفسها.  الثالث  المجموعات  المجاميع اإلحصائية ضمن 
وتتضّمن المالحظة الفنية 6 تفاصيل عن توزيع البلدان على 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( المجموعات 

.)hdr2018_technical_notes.pdf

a  تختلف طرق جمع البيانات، والفئات العمرية، ومجموعات
النساء اللواتي تشملهن المسوح )النساء اللواتي كان لديهن 
شريك في أي وقت مضى، أو اللواتي تزوجن في أي وقت 

مضى، أو جميع النساء(، والتعاريف المستخدمة لمختلف 
أشكال العنف ضد المرأة وللجناة، لذلك فإن البيانات غير 

قابلة بالضرورة للمقارنة بين البلدان.

b .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

c   البيانات هي المتوسطات السنوية للقيم المتوقعة للفترة
.2020-2015

d .2009 بيانات عام

e .2015 بيانات عام

f .2011 بيانات عام

g .2014 بيانات عام

T   من مصدر البيانات األصلي.

تعاريف

الحصول على الرعاية قبل الوالدة، زيارة واحدة على األقل: 
نسبة النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي زرن أحد 

العاملين الصحيين المؤهلين )طبيب أو ممرضة أو قابلة( مرة 
واحدة على األقل خالل الحمل.

نسبة الوالدات بإشراف عاملين صحيين مؤهلين: نسبة 
الوالدات بإشراف عاملين صحيين مؤهلين )عادًة طبيب أو 

ممرضة أو قابلة( مدربين على توفير العناية المنقذة للحياة أثناء 
الوالدة، بما في ذلك توفير ما يلزم من إشراف ورعاية ومشورة 

للمرأة قبل الوالدة وأثناء الوالدة وبعد الوالدة، وإجراء عملية 
التوليد بأنفسهم، ورعاية المواليد الجدد. وال يشمل ذلك القابالت 

التقليديات حتى لو تلقين دورات تدريبية قصيرة. 

نسبة وفيات األمهات: عدد الوفيات ألسباب مرتبطة بالحمل لكل 
100,000 مولود حي.

معدل الوالدات للمراهقات: عدد الوالدات للنساء من الفئة 
العمرية 15-19 سنة لكل 1,000 امرأة من الفئة العمرية 

15-19 سنة.

انتشار استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل: نسبة 
النساء المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة في سن اإلنجاب )49-15 

سنة( اللواتي يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع للحمل.

االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة: نسبة النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة في سن اإلنجاب )15-49 سنة( 

والقادرات على اإلنجاب، اللواتي لديهن احتياجات غير ملباة 
في حال رغبن في عدم اإلنجاب )أو عدم اإلنجاب مجددًا(، أو 

رغبن في تأجيل موعد اإلنجاب التالي أو لم يتخذن قرارًا بشأن 
توقيته، وال يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع الحمل.

النساء المتزوجات عند سن 18 سنة: نسبة النساء من الفئة 
العمرية 20-24 سنة اللواتي تزوجن أو ارتبطن بعالقة  للمرة 

األولى قبل سن 18 سنة.

النساء اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى للعنف على يد 
شريك حميم: نسبة النساء، من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر، 

اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى لعنف جسدي أو جنسي على 
يد شريك حميم.

النساء اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى للعنف على يد 
شريك غير حميم: نسبة النساء، من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر، 
اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى لعنف جسدي أو جنسي على 

يد شريك غير حميم.

حصة اإلناث من المتخرجين في العلوم، والرياضيات، 
والهندسة، والصناعة التحويلية، والبناء، على مستوى التعليم 
العالي: حصة اإلناث من المتخرجين على مستوى التعليم العالي 
في مجال برامج »العلوم الطبيعية، والرياضيات، واإلحصاءات«، 

و»تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت«، و»الهندسة، والصناعة 
التحويلية، والبناء«.

حصة العامالت في اإلدارة العليا والمتوسطة: نسبة النساء من 
مجموع العاملين في اإلدارة العليا والمتوسطة. 

النساء اللواتي لديهن حساب في مؤسسة مالية أو لدى جهة 
تقديم خدمات مالية متنقلة: نسبة النساء من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر اللواتي أفدن عن امتالكهن لحساب فردي أو 

مشترك مع شخص آخر في مصرف أو أي مؤسسة مالية أخرى، 
أو اللواتي أفدن شخصيًا عن استخدامهن لخدمات مالية متنقلة 

خالل آخر 12 شهرًا.

إجازة األمومة اإللزامية المدفوعة: عدد أيام التغّيب عن العمل 
المدفوعة التي يحق للعاملة بها من أجل االهتمام بمولود جديد.

مصادر البيانات

.UNICEF 2018 :1 العمود

.United Nations Statistics Division 2018a :7العمودان 2 و

 UN Maternal Mortality Estimation Group :3 العمود
 .2017

 .UNDESA 2017a :4 العمود

 .UNDESA 2018b :6العمودان 5 و

.UN Women 2018 :9العمودان 8 و

 .UNESCO Institute for Statistics 2018 :10 العمود

.ILO 2018a :11 العمود

.World Bank 2018c :13العمودان 12 و
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12.c الهدف 15.5الهدف 3.9الهدف 3.9الهدف 6.4الهدف 15.1الهدف 9.4الهدف 7.2الهدف
المخاطر البيئية

معدل الوفيات الناجمة عن

استهالك الوقود 
األحفوري

استهالك الطاقة 
مساحة الغاباتانبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمتجددة

سحب المياه 
العذبة 

تلّوث الهواء 
في المساكن 
والهواء المحيط

خدمات غير 
مأمونة في 

المياه والصرف 
الصحي والنظافة 

الصحية
مؤشر القائمة 

الحمراء

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 

الطاقة(

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائي(

مساهمة الفرد 
)بالطن(

)كيلوغرام لكل دوالر 
من إجمالي الناتج 
المحلي بمعادل 

القوة الشرائية بدوالر 
)2011

)بالنسبة المئوية من 
مجموع مساحة 

)aاألراضي
)بالنسبة  التغّير 

المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع الموارد 

)القيمة()لكل 100,000 من السكان(المائية المتجددة(
2015b20152014201420151990/20152006–2016b201620162017–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.20.88.60.20.943–58.557.89.30.1533.2النرويج1
50.125.34.30.0831.79.03.710.10.10.982سويسرا2
c0.828 2.93.48.40.1–93.49.215.40.3516.2أستراليا3
c0.917 85.49.17.30.1510.962.21.511.90.1أيرلندا4
79.814.28.90.2032.71.121.416.00.60.983ألمانيا5
11.577.06.10.150.5205.60.28.70.10.872آيسلندا6
26.853.24.50.1068.90.81.57.20.20.992السويد7
0.823..........93.20.96.40.12هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
c0.862 25.90.1..5.5–97.50.710.30.1323.1سنغافورة9

91.45.99.90.2211.29.211.813.70.20.943هولندا10
65.733.25.90.1314.613.810.613.20.30.972الدانمرك11
0.31.37.00.40.971–73.622.015.10.3538.2كندا12
82.88.716.50.3233.92.713.613.30.20.840الواليات المتحدة األمريكية13
80.78.76.50.1713.013.25.513.80.20.789المملكة المتحدة14
c0.989 39.743.28.70.2273.11.86.07.20.1فنلندا15
59.430.87.70.2238.65.11.67.20.10.634نيوزيلندا16
32.815.70.30.986..75.89.28.30.2022.6بلجيكا17
0.993......43.16.2..63.11.2..ليختنشتاين17
93.76.39.50.2668.50.018.911.90.20.785اليابان19
66.034.46.90.1646.92.54.515.30.10.896النمسا20
c0.987 1.211.60.1..80.99.017.40.1933.5لكسمبرغ21
15.40.20.748..96.33.77.90.257.625.0إسرائيل22
20.51.80.782..3.9–82.02.711.60.3563.4جمهورية كوريا22
46.613.54.60.1231.017.714.19.70.30.875فرنسا24
c0.937 60.920.96.20.2262.05.13.622.60.1سلوفينيا25
72.916.35.00.1636.833.233.09.90.20.845إسبانيا26
76.014.89.20.3134.51.512.629.60.20.971تشيكيا27
79.216.55.30.1631.622.528.115.00.10.917إيطاليا28
c0.883 97.85.45.40.171.10.044.420.20.1مالطة29
c0.984 12.327.514.80.5552.71.213.425.00.1إستونيا30
c0.848 85.117.26.20.2631.522.914.027.60.1اليونان31
92.99.95.30.2418.77.228.420.10.30.983قبرص32
c0.970 89.911.97.50.3130.86.319.037.90.1بولندا33
c0.866 54.70.1..99.80.123.30.363.931.7اإلمارات العربية المتحدة34
0.919......34.00.0..19.75.8..أندورا35
c0.988 68.029.04.40.1734.812.12.634.00.1ليتوانيا35
c0.833 47.40.1..100.00.045.40.380.00.0قطر37
c0.962 64.613.45.70.2140.31.01.133.50.1سلوفاكيا38
c0.828 13.30.1..8.0–100.00.022.10.2972.1بروني دار السالم39
c0.908 100.00.019.50.390.50.0943.383.70.1المملكة العربية السعودية39
7.511.89.80.20.856–76.927.24.30.1734.7البرتغال41
c0.988 56.738.13.50.1654.05.80.741.30.1التفيا41
c0.849 40.10.1..100.00.023.40.530.8144.1البحرين43
73.324.94.70.2123.916.23.825.30.20.763شيلي44
69.315.64.30.1822.914.04.938.80.20.929هنغاريا45
70.733.14.00.2034.33.80.635.50.10.899كرواتيا46
22.14.326.60.40.861–88.510.04.70.259.9األرجنتين47
c0.885 53.90.1..100.00.015.40.380.00.0ُعمان48
90.23.311.90.4649.80.81.349.40.10.956االتحاد الروسي49

توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع

المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.

4 بع
لتت
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ل

االستدامة البيئية
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12.c الهدف 15.5الهدف 3.9الهدف 3.9الهدف 6.4الهدف 15.1الهدف 9.4الهدف 7.2الهدف
المخاطر البيئية

معدل الوفيات الناجمة عن

استهالك الوقود 
األحفوري

استهالك الطاقة 
مساحة الغاباتانبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمتجددة

سحب المياه 
العذبة 

تلّوث الهواء 
في المساكن 
والهواء المحيط

خدمات غير 
مأمونة في 

المياه والصرف 
الصحي والنظافة 

الصحية
مؤشر القائمة 

الحمراء

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 

الطاقة(

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائي(

مساهمة الفرد 
)بالطن(

)كيلوغرام لكل دوالر 
من إجمالي الناتج 
المحلي بمعادل 

القوة الشرائية بدوالر 
)2011

)بالنسبة المئوية من 
مجموع مساحة 

)aاألراضي
)بالنسبة  التغّير 

المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع الموارد 

)القيمة()لكل 100,000 من السكان(المائية المتجددة(
2015b20152014201420151990/20152006–2016b201620162017–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

c0.816 78.60.1..64.743.03.60.2461.532.1الجبل األسود50
71.017.75.90.3635.217.126.461.80.10.941بلغاريا51
72.823.73.50.1829.87.33.059.30.40.947رومانيا52
c0.970 92.46.86.70.3742.510.92.660.70.1بيالروس53
c0.703 19.90.1..1.26.30.2251.40.0..جزر البهاما54
17.50.40.833..46.858.02.00.1010.5131.3أوروغواي55
c0.868 103.80.1..100.00.025.20.360.481.2الكويت56
47.40.40.687..0.8–96.65.28.00.3367.6ماليزيا57
31.10.20.914..2.84.50.2714.70.0..بربادوس58
3.318.462.70.40.873–99.21.614.40.611.2كازاخستان58

تنمية بشرية مرتفعة
50.91.00.835..99.00.98.30.496.617.8إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
0.750........0.012.30.9687.6..باالو60
49.30.20.670..1.45.40.2288.40.0..سيشيل62
49.538.71.60.1154.07.52.123.30.90.820كوستاريكا63
87.613.44.50.2015.221.819.846.60.30.876تركيا64
38.30.60.401..6.1–84.511.53.40.1819.0موريشيوس65
8.40.725.81.90.735–80.721.22.30.1162.1بنما66
83.921.25.30.4031.19.92.662.50.70.957صربيا67
2.24.368.00.20.855–61.438.62.00.1828.2ألبانيا68
2.68.838.60.10.816–99.90.334.21.1045.7ترينيداد وتوباغو69
4.98.529.90.10.891–0.05.40.2722.3..أنتيغوا وبربودا70
72.228.72.40.2840.62.62.9101.80.20.863جورجيا70
0.732....1.64.30.1842.30.051.3..سانت كيتس ونيفس72
30.860.518.349.51.00.651..85.819.33.0كوبا73
5.318.636.71.10.678–90.49.23.90.2334.0المكسيك74
10.92.30.1950.00.07.145.30.30.762..غرينادا75
79.81.20.569..9.4–50.352.90.90.0833.0سري النكا76
c0.904 1.50.979.80.1–77.540.86.20.5942.7البوسنة والهرسك77
10.31.734.61.40.827–88.412.86.00.3652.9فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
9.70.929.91.00.901–59.143.82.60.1759.0البرازيل79
98.42.33.90.2413.834.634.563.91.10.910أذربيجان80
c0.971 79.324.23.60.2939.610.38.682.20.1جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
51.40.80.918..97.63.64.30.3113.44.8لبنان80
0.942.154.80.20.845–74.615.81.90.2411.7أرمينيا83
79.822.94.60.3132.117.113.161.53.50.798تايلند83
100.00.13.70.280.817.366.949.71.90.904الجزائر85
24.50.60.686..4.4–86.913.82.80.2550.5إكوادور86
87.512.47.50.5922.232.620.9112.70.60.746الصين86
75.34.15.00.6416.74.18.570.70.30.945أوكرانيا88
5.10.763.91.30.723–79.625.52.00.1757.8بيرو89
6.914.330.00.60.846–2.12.30.1933.3..سانت لوسيا90
9.20.537.00.80.740–76.723.61.80.1452.7كولومبيا90
99.02.90.671..31.31.30.1655.76.7..فيجي92
94.13.47.10.638.10.11.6155.91.30.946منغوليا92
86.516.52.10.1641.079.530.443.02.20.735الجمهورية الدومينيكية94
0.6117.851.20.60.959–97.63.23.00.351.1األردن95
88.412.62.60.246.761.969.756.11.00.974تونس95
2.77.525.40.60.724–81.016.82.60.3231.0جامايكا97
73.31.40.711..1.91.10.2312.50.0..تونغا98
5.81.90.1969.28.07.947.61.30.772..سانت فنسنت وجزر غرينادين99

0.60.656.72.00.985–76.324.93.60.2498.3سورينام100
101.311.80.980..21.0–74.728.93.20.2019.1بوتسوانا101
1.03.30.243.30.015.725.60.30.846..ملديف101
0.669....13.310.0–7.81.90.1857.8..دومينيكا103
85.01.50.819..34.31.00.1960.431.5..ساموا104
81.10.40.970..97.73.03.40.647.65.7أوزبكستان105
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12.c الهدف 15.5الهدف 3.9الهدف 3.9الهدف 6.4الهدف 15.1الهدف 9.4الهدف 7.2الهدف
المخاطر البيئية

معدل الوفيات الناجمة عن

استهالك الوقود 
األحفوري

استهالك الطاقة 
مساحة الغاباتانبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمتجددة

سحب المياه 
العذبة 

تلّوث الهواء 
في المساكن 
والهواء المحيط

خدمات غير 
مأمونة في 

المياه والصرف 
الصحي والنظافة 

الصحية
مؤشر القائمة 

الحمراء

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 

الطاقة(

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائي(

مساهمة الفرد 
)بالطن(

)كيلوغرام لكل دوالر 
من إجمالي الناتج 
المحلي بمعادل 

القوة الشرائية بدوالر 
)2011

)بالنسبة المئوية من 
مجموع مساحة 

)aاألراضي
)بالنسبة  التغّير 

المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع الموارد 

)القيمة()لكل 100,000 من السكان(المائية المتجددة(
2015b20152014201420151990/20152006–2016b201620162017–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

68.61.00.744..15.5–35.01.40.1859.9..بليز106
0.841........11.21.90.5370.2..جزر مارشال106
79.34.00.974..0.012.50.878.80.0..تركمانستان108
99.12.09.20.560.10.0822.971.90.60.971ليبيا108
27.60.657.51.50.949–33.761.70.90.1038.6باراغواي110
76.020.60.961..24.282.02.80.1789.34.5غابون110
c0.968 88.714.31.40.2912.428.28.778.30.1جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
86.917.29.00.727.60.030.286.713.70.778جنوب أفريقيا113
62.027.51.10.1627.022.717.0185.24.20.648الفلبين113
96.05.72.20.220.165.9126.6108.92.00.914مصر115
112.47.10.763..23.2–65.636.91.80.1850.2إندونيسيا116
64.51.60.740..69.835.01.80.3447.665.6فييت نام116
12.80.463.75.60.871–85.217.51.90.3150.6بوليفيا  )دولة - المتعددة القوميات(118
d0.13 d1.51.0......0.787 10.50.6..فلسطين، دولة119
75.13.00.819..97.30.84.80.321.93.3العراق120
41.92.00.829..29.7–48.424.41.00.1512.8السلفادور121
23.832.6110.70.80.984–69.323.31.60.523.3قيرغيزستان122
88.511.31.70.2412.613.735.749.11.90.886المغرب123
31.00.955.72.20.854–40.948.20.80.1725.9نيكاراغوا124
0.80.5107.83.60.922–25.32.60.3884.0..غيانا125
99.54.10.881..26.60.90.1622.355.7..كابو فيردي125
54.944.70.60.243.01.851.1129.32.70.984طاجيكستان127
25.42.673.86.30.722–37.463.71.20.1633.0غواتيماال127
145.018.30.966..21.0–66.726.51.60.168.4ناميبيا129
73.536.01.70.3223.810.533.9184.318.60.684الهند130
151.83.60.691....1.21.40.4691.8..ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
139.89.90.889..29.0–18.20.40.0646.1..تيمور - ليشتي132
60.73.60.744..43.6–52.551.51.10.2541.0هندوراس133
86.91.30.1872.334.70.4124.53.90.799..بوتان134
140.216.70.770..4.30.60.3115.00.0..كيريباس134
4.42.9149.011.90.766–73.834.70.50.1511.0بنغالديش136
130.738.70.984..1.7–40.562.40.60.1165.4الكونغو137
135.610.40.665..36.10.60.2136.10.0..فانواتو138
188.511.30.810..59.30.30.0581.36.3..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
203.818.80.844..52.341.40.50.1441.08.2غانا140
177.722.30.813..15.7–7.84.70.1555.9..غينيا االستوائية141
6.610.578.151.20.801–17.272.70.30.117.8كينيا142
162.411.40.788..4.3–41.10.60.2055.8..سان تومي وبرينسيبي143
137.027.90.818..66.10.90.1234.124.2..إسواتيني )مملكة(144
127.234.90.879..7.9–10.688.00.30.0865.4زامبيا144
26.90.5149.86.50.823–30.764.90.40.1453.6كمبوديا146
118.548.80.936..5.1–48.349.61.30.2146.4أنغوال147
156.412.60.807..25.9–39.361.50.40.0944.5ميانمار148
24.74.5193.819.80.825–15.885.30.30.1325.4نيبال149
41.774.4173.619.60.862–59.746.50.90.201.9باكستان150
208.145.20.836..22.6–29.976.50.30.1039.8الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
137.06.20.769..6.0–63.30.40.1678.1..جزر سليمان152
152.016.30.839..0.2–52.50.80.2274.1..بابوا غينيا الجديدة153
139.038.40.691..17.6–14.485.70.20.0952.0جمهورية تنزانيا المتحدة154
75.23.70.953..2.732.1..97.70.51.6الجمهورية العربية السورية155
36.617.9133.024.60.789–29.181.80.80.4136.4زمبابوي156
59.44.4307.468.60.874–19.086.60.50.107.7نيجيريا157
121.419.30.849..86.70.10.0519.550.9..رواندا158
177.644.40.966..52.11.20.431.622.5..ليسوتو159
169.538.60.978..45.9–32.20.70.180.2..موريتانيا159
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12.c الهدف 15.5الهدف 3.9الهدف 3.9الهدف 6.4الهدف 15.1الهدف 9.4الهدف 7.2الهدف
المخاطر البيئية

معدل الوفيات الناجمة عن

استهالك الوقود 
األحفوري

استهالك الطاقة 
مساحة الغاباتانبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمتجددة

سحب المياه 
العذبة 

تلّوث الهواء 
في المساكن 
والهواء المحيط

خدمات غير 
مأمونة في 

المياه والصرف 
الصحي والنظافة 

الصحية
مؤشر القائمة 

الحمراء

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 

الطاقة(

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائي(

مساهمة الفرد 
)بالطن(

)كيلوغرام لكل دوالر 
من إجمالي الناتج 
المحلي بمعادل 

القوة الشرائية بدوالر 
)2011

)بالنسبة المئوية من 
مجموع مساحة 

)aاألراضي
)بالنسبة  التغّير 

المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع الموارد 

)القيمة()لكل 100,000 من السكان(المائية المتجددة(
2015b20152014201420151990/20152006–2016b201620162017–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

8.94.0159.630.20.795–70.20.10.1021.4..مدغشقر161
56.41.1155.731.60.752–89.10.10.0810.4..أوغندا162
205.059.70.910..25.2–44.450.90.60.3138.2بنن163
160.723.90.945..11.5–53.742.70.60.2743.0السنغال164
249.641.60.854..72.6–17.271.30.40.283.5توغو165
172.450.70.764..24.5–45.30.20.1419.9..جزر القمر165
37.571.2184.917.30.934–31.861.60.30.108.1السودان167
211.113.90.837..18.40.30.162.10.0..أفغانستان168
16.410.3184.323.80.721–22.076.10.30.163.5هايتي168
269.147.20.889..26.564.50.50.1632.71.8كوت ديفوار170
115.028.30.806..19.2–83.60.10.0733.4..مالوي171
e0.20.0..159.031.30.822 15.40.80.20..جيبوتي172
17.88.6144.443.70.840–6.192.20.10.0812.5إثيوبيا173
237.029.70.981..51.50.30.1748.210.4..غامبيا174
243.344.60.896..12.4–76.30.20.1225.9..غينيا175
163.959.80.891..4.9–5.495.80.10.0867.3جمهورية الكونغو الديمقراطية176
214.735.30.960..11.0–86.90.20.1170.1..غينيا - بيساو177
194.210.20.881..98.52.30.90.231.00.0اليمن178
e0.09 e15.0....173.745.60.909 22.379.80.1إريتريا179
12.50.7110.027.60.830–12.686.40.30.2948.2موزامبيق180
170.241.50.890..15.2–83.80.20.2643.4..ليبريا181
29.54.3209.170.70.982–61.50.10.043.9..مالي182
206.249.60.989..21.9–74.20.20.1019.6..بوركينا فاسو183
324.181.30.913..2.4–77.70.20.1142.2..سيراليون184
179.965.40.921..4.5–95.70.00.0610.7..بوروندي185
280.1101.00.920..27.3–89.40.10.033.9..تشاد186
1.3165.163.30.932....72.239.10.10.07جنوب السودان187
211.982.10.944..1.7–76.60.10.1135.6..جمهورية أفريقيا الوسطى188
251.870.80.939..41.3–24.178.90.10.120.9النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
0.832......0.01.00.3233.30.0..توفالو..
207.21.40.913..38.7–41.8..81.423.11.6جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
0.992......0.00.0........سان مارينو..
212.886.60.902..23.2–10.1..94.30.0..الصومال..
0.753..................موناكو..
0.773......0.14.00.320.00.0..ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
—82.610.410.70.2833.11.16.123.60.3تنمية بشرية مرتفعة جدًا

—1.74.886.20.8–85.814.66.10.4631.5تنمية بشرية مرتفعة
—156.215.6..9.7–71.235.81.70.2830.5تنمية بشرية متوسطة
—200.245.9..14.5–81.00.30.1223.1..تنمية بشرية منخفضة

—133.114.0..6.7–80.523.53.40.3826.6البلدان النامية
المناطق

—9.31.639.31.7–74.527.73.00.2146.3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
—87.29.15.10.359.18.314.366.50.5أوروبا وآسيا الوسطى

—76.731.11.80.3214.77.623.8173.717.1جنوب آسيا
—186.447.7..11.7–39.270.20.80.2428.2جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—101.27.0..23.7–97.24.04.90.323.0الدول العربية
—114.42.2..15.95.80.5029.83.8..شرق آسيا والمحيط الهادئ

—166.534.3..12.4–73.20.30.1326.8..أقل البلدان نموًا
—100.110.0..26.42.40.2969.51.3..الدول الجزرية الصغيرة النامية

—80.012.09.50.2531.31.58.618.90.4منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
—3.27.2114.111.7–80.618.24.60.3330.8العالم
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مالحظات

والمجاميع  البلدان  توزيع  لتوضيح  ألوان  ثالثة  استخدمت 
البلدان ضمن كل مؤشر على  وتوّزع  المؤشرات.  ضمن 

العليا،  المجموعة  هي  تقريبًا  متساوية  مجموعات  ثالث 
لتوزيع  األلوان  هذه  واستخدمت  والدنيا.  والوسطى، 

نفسها.  الثالث  المجموعات  ضمن  اإلحصائية  المجاميع 
على  البلدان  توزيع  عن  تفاصيل   6 الفنية  المالحظة  وتتضّمن 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( المجموعات 

.)hdr2018_technical_notes.pdf

a  لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر
التغّير في مساحة الغابات.

b .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

c .0.1 أقل من

d .2013 بيانات عام

e .2011 بيانات عام 

تعاريف

استهالك الوقود األحفوري: نسبة استهالك الطاقة المستخرجة 
من الوقود األحفوري، أي منتجات الفحم والنفط والبترول والغاز 

الطبيعي، من مجموع استهالك الطاقة.

استهالك الطاقة المتجددة: نسبة الطاقة المتجددة من مجموع 
استهالك الطاقة النهائي. ومن المصادر القابلة للتجدد الطاقة 
المائية والجيوحرارية والشمسية والطاقة من حركة األمواج 

والرياح والكتلة األحيائية والوقود الحيوي.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: مجموع االنبعاثات التي يخّلفها 
اإلنسان نتيجة لحرق الوقود األحفوري، والغاز، وإنتاج اإلسمنت. 

ويشمل ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من الكتلة األحيائية 
للغابات بعد انحسار مساحتها. وتحسب البيانات كمساهمة الفرد 

بالطن )باالستناد إلى مجموع السكان المسجل في منتصف 
السنة(، وبالكيلوغرام لكل دوالر من إجمالي الناتج المحلي 

بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2011.

مساحة الغابات: قطعة من األرض تفوق مساحتها 0.5 
هكتار، تغطيها أشجار يتجاوز ارتفاعها 5 أمتار، وتتجاوز فيها 

المساحة المظّللة 10 في المائة من المساحة اإلجمالية، أو 
أرض تضّم أشجارًا يمكن أن تبلغ هذا الحد من االرتفاع في 

موقعها. وتستثنى من هذا التعريف األراضي التي يغلب عليها 
االستخدام الزراعي أو الحضري، وتلك التي تنبت فيها أشجار 

ضمن نظام اإلنتاج الزراعي )كاألشجار المثمرة وأشجار الغابات 
التي تستخدم ألغراض زراعية(، واألشجار التي ُتزرع في 

حدائق المدن. وتدخل أيضًا في حساب مساحة الغابات الفعلّية 
المساحات التي ُيعاد تشجيرها ولم تبلغ بعد ولكن من المتوقع 

أن تبلغ نسبة الغطاء المظّلل فيها 10 في المائة وارتفاع األشجار 
5 أمتار، والمساحات غير المشّجرة بفعل تدّخل بشري أو عوامل 

طبيعية التي ُيتوقع أن تنمو من جديد.

سحب المياه العذبة: مجموع كمية المياه العذبة التي ُتسحب، 
وُيحسب بالنسبة المئوية من مجموع الموارد المائية المتجددة.

معدل الوفيات الناجمة عن تلّوث الهواء في المساكن والهواء 
المحيط: عدد الوفيات الناجمة عن التعرض لتلّوث الهواء 

المحيط )في الخارج( والهواء في المساكن )في الداخل( نتيجة 
الستخدام الوقود الصلب للطهي، ويحسب لكل 100,000 من 

السكان. وينجم تلّوث الهواء المحيط عن االنبعاثات التي تخّلفها 
األنشطة الصناعية، والمساكن، والسيارات، والشاحنات.

معدل الوفيات الناجمة عن خدمات غير مأمونة في المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية: عدد الوفيات الناجمة 

عن خدمات غير مأمونة في المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية وال سيما الخدمات غير الكافية، ويحسب لكل 100,000 

من السكان.

مؤشر القائمة الحمراء: يقيس خطر االنقراض اإلجمالي 
لمجموعات األنواع. وهو يستند إلى التغّيرات الفعلية في 

عدد األنواع ضمن كل مجموعة على القائمة الحمراء لألنواع 
المهددة باالنقراض، الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. 

وهو يتراوح بين 0 عندما تكون جميع األنواع مصنفة مهددة 
باالنقراض، و1 عندما تكون جميع األنواع مصنفة غير مهددة.

مصادر البيانات

.World Bank 2018a :5 األعمدة 1 إلى

العمود 6: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.World Bank 2018a  بيانات عن مساحة الغابات من

.FAO 2018b :7 العمود

.WHO 2018 :9العمودان 8 و

 .United Nations Statistics Division 2018a :10 العمود
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توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع

المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.

5 بع
لتت

ة ا
وح

ل

االستدامة االجتماعية واالقتصادية

الهدف 10.1الهدف 5الهدف 10.1الهدف 9.5الهدف 17.4

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية
اإلنفاق على التعليم والصحة مقابل 

اإلنفاق ألغراض عسكرية

االدخار 
الصافي 
المعدل

مجموع خدمة 
ين الدَّ

تكوين رأس 
المال اإلجمالي

القوى 
العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق على 
البحث والتطوير 

اإلنفاق ألغراض 
aعسكرية

نسبة اإلنفاق على 
التعليم والصحة 

إلى اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

مجموع 
الخسارة في 
قيمة دليل 

التنمية البشرية 
نتيجة لعدم 

المساواة
دليل الفوارق 
بين الجنسين

نسبة الشريحة 
الخمسية من 

الدخل
)بالنسبة 

المئوية من 
الدخل القومي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من صادرات السلع، 
والخدمات، والدخل 

األولي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من القوى 
)القيمة(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
c متوسط التغّير السنوي 

)بالنسبة المئوية(
2006–2016d2006–2016d2011–2017d2011–2017d20162005–2015d2010–2017d2010–2015e2010/2017f2005/2017f2005/2017f

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.7–3.6–28.882.40.3151.91.711.63.0..15.8النرويج1
..3.9–23.385.70.2883.00.725.61.5..16.4سويسرا2
1.80.4–24.278.30.2442.22.08.00.6..5.3أستراليا3
0.6–3.6–0.3–24.382.80.2421.50.332.0..20.6أيرلندا4
3.21.0–19.886.50.1062.91.213.50.1..13.6ألمانيا5
1.2–4.2–1.3–..22.273.40.4412.20.0..21.8آيسلندا6
1.41.1–25.784.90.0913.31.016.51.2..20.2السويد7
..........22.376.90.2680.8....هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(7
..5.0–..27.681.70.2402.23.22.2..32.7سنغافورة9

3.90.0–0.3–20.277.40.0722.01.214.0..16.5هولندا10
3.21.1–21.076.60.0973.01.215.62.4..18.3الدانمرك11
2.50.5–1.1–..23.790.80.1381.61.3..5.3كندا12
2.40.5–19.796.30.1002.83.16.23.0..6.1الواليات المتحدة األمريكية13
0.9–3.6–0.5–17.083.20.1081.71.88.3..3.3المملكة المتحدة14
2.90.0–3.6–22.888.30.1432.91.411.4..7.8فنلندا15
..2.3–..24.482.80.1621.21.114.3..12.0نيوزيلندا16
0.3–4.5–24.683.30.0952.50.917.40.5..9.5بلجيكا17
......................ليختنشتاين17
..2.4–..23.699.90.1413.30.914.9..6.0اليابان19
3.31.3–25.186.10.0623.10.721.01.0..12.7النمسا20
4.80.3–17.365.40.1021.30.524.42.1..18.8لكسمبرغ21
3.60.3–20.588.60.2554.34.72.20.3..15.9إسرائيل22
..3.4–2.0–31.184.60.1444.22.64.7..19.0جمهورية كوريا22
3.91.4–23.582.60.0982.22.37.51.6..7.1فرنسا24
5.10.4–2.6–19.390.60.1062.21.014.2..7.9سلوفينيا25
2.62.6–21.262.90.1071.21.210.78.2..7.9إسبانيا26
0.6–1.6–1.7–26.395.20.1241.91.012.0..4.6تشيكيا27
4.21.0–17.367.50.0521.31.58.90.3..5.1إيطاليا28
..2.4–..23.160.60.3360.80.533.2....مالطة29
0.3–3.6–1.4–25.489.20.1101.52.16.0..12.6إستونيا30
2.81.6–4.6..11.776.70.2341.02.6..8.6–اليونان31
3.31.9–0.1–20.484.20.2340.51.88.4..2.2قبرص32
1.1–1.6–2.3–20.094.50.0671.01.95.9..10.5بولندا33
..5.1–....24.853.50.2270.95.6....اإلمارات العربية المتحدة34
............0.199........أندورا35
2.80.8–17.595.70.1121.01.712.10.3..17.5ليتوانيا35
........45.244.00.4000.51.5..25.8قطر37
0.6–0.4–22.493.70.1951.21.210.20.2..5.1سلوفاكيا38
......2.91.8..34.879.10.629..34.1بروني دار السالم39
..5.4–....28.260.50.5930.810.2..12.2المملكة العربية السعودية39
0.7–4.3–16.352.00.0711.31.77.92.0..2.4البرتغال41
2.2–0.8–0.8–21.591.20.0930.61.713.9..1.9التفيا41
..2.6–..0.3200.14.01.7..29.6..8.0البحرين43
1.9–1.5–2.5–22.169.20.3060.41.96.8..5.1شيلي44
1.6–1.20.0–9.795.522.587.20.1231.41.013.6هنغاريا45
..2.0–5.9–20.590.50.0660.91.47.2..9.0كرواتيا46
3.1–0.3–3.9–5.934.919.163.40.1950.60.915.0األرجنتين47
..2.7–..0.5060.212.00.5..36.4..6.0–ُعمان48
1.8–2.4–2.5–6.719.223.996.10.3051.14.22.5االتحاد الروسي49
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الهدف 10.1الهدف 5الهدف 10.1الهدف 9.5الهدف 17.4

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية
اإلنفاق على التعليم والصحة مقابل 

اإلنفاق ألغراض عسكرية

االدخار 
الصافي 
المعدل

مجموع خدمة 
ين الدَّ

تكوين رأس 
المال اإلجمالي

القوى 
العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق على 
البحث والتطوير 

اإلنفاق ألغراض 
aعسكرية

نسبة اإلنفاق على 
التعليم والصحة 

إلى اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

مجموع 
الخسارة في 
قيمة دليل 

التنمية البشرية 
نتيجة لعدم 

المساواة
دليل الفوارق 
بين الجنسين

نسبة الشريحة 
الخمسية من 

الدخل
)بالنسبة 

المئوية من 
الدخل القومي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من صادرات السلع، 
والخدمات، والدخل 

األولي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من القوى 
)القيمة(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
c متوسط التغّير السنوي 

)بالنسبة المئوية(
2006–2016d2006–2016d2011–2017d2011–2017d20162005–2015d2010–2017d2010–2015e2010/2017f2005/2017f2005/2017f

0.3..1.4–..24.029.390.10.2120.41.6..الجبل األسود50
..1.1–12.523.620.987.60.0851.01.57.41.8بلغاريا51
0.5–1.1–0.5–4.823.324.480.00.1120.51.96.1رومانيا52
0.6–..4.3–14.119.426.398.60.1680.51.28.5بيالروس53
..0.4–........27.073.00.510..10.0جزر البهاما54
..2.3–1.6–..15.725.60.2280.32.1..10.3أوروغواي55
..2.3–....27.039.80.6270.35.7..4.5الكويت56
1.00.2–..11.74.925.567.30.1741.31.15.9ماليزيا57
..1.5–........0.171..17.8..9.8–بربادوس58
4.8–3.8–5.9–2.344.327.875.10.5060.20.86.0–كازاخستان58

تنمية بشرية مرتفعة
2.1–0.8–..0.5600.33.23.9..2.734.3..إيران )جمهورية - اإلسالمية(60
............0.717..25.2....باالو60
........5.735.394.30.5120.31.5..سيشيل62
1.10.2–1.8–..15.514.818.040.20.2580.60.0كوستاريكا63
0.8–3.6–4.9–11.839.330.944.00.0781.02.14.6تركيا64
..0.1..9.218.216.961.90.2030.20.257.9–موريشيوس65
2.0–0.2–3.6–..29.221.843.852.50.1510.10.0بنما66
3.1–..3.830.021.060.30.0870.91.86.95.9–صربيا67
0.8–2.3–3.0–6.915.225.255.90.2320.21.38.8ألبانيا68
..0.7–....71.80.3170.10.9....4.9–ترينيداد وتوباغو69
............0.558........أنتيغوا وبربودا70
0.8–0.8–3.7–8.237.631.994.40.1980.32.23.3جورجيا70
............0.289........سانت كيتس ونيفس72
..1.0–....9.469.80.2490.43.1....كوبا73
2.6–1.7–12.519.423.240.00.1230.60.516.70.2المكسيك74
............0.186....5.7..غرينادا75
0.4–1.6–2.7–23.017.936.536.00.2010.12.12.0سري النكا76
0.6–..3.4–..41.420.584.10.1040.20.9..البوسنة والهرسك77
5.1–0.4–3.2–..1.2..7.459.524.855.80.612فنزويال )جمهورية - البوليفارية(78
2.3–1.1–1.7–5.651.215.562.00.1261.21.410.8البرازيل79
3.90.00.0–1.78.124.293.00.6770.23.81.8أذربيجان80
....3.5–..13.015.931.680.50.2180.41.0جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا80
......4.72.4..10.720.921.842.40.113–لبنان80
0.7–2.9–1.2–0.034.119.094.60.2690.33.93.1أرمينيا83
1.7–3.71.1–16.45.021.737.40.0730.61.45.4تايلند83
..1.8–....19.31.047.859.20.4890.15.9الجزائر85
3.7–1.2–0.3–13.126.825.446.60.3480.42.45.2إكوادور86
..2.8–5.3–..0.1052.11.9..22.45.343.6الصين86
1.8–2.0–2.8–2.829.320.898.10.1440.63.24.0أوكرانيا88
3.0–1.5–5.3–7.915.120.983.60.2810.11.05.3بيرو89
............0.501....1.94.2–سانت لوسيا90
1.1–1.8–2.5–6.428.923.458.20.2810.23.13.4كولومبيا90
1.3–1.2–..0.95.3..4.85.720.063.20.205فيجي92
0.5–2.2–1.4–5.428.536.280.00.4010.20.79.3منغوليا92
2.0–0.3–2.2–..0.7..17.120.921.850.20.217الجمهورية الدومينيكية94
1.6–1.5–2.3–..0.1640.44.8..14.317.220.6األردن95
0.8–1.0–1.8–8.610.719.758.40.1340.62.15.9–تونس95
..1.1–0.913.00.3..0.441..15.640.421.8جامايكا97
0.6–1.2–........0.320..13.516.233.4تونغا98
............0.373....10.9..سانت فنسنت وجزر غرينادين99

..0.8–1.0–......56.544.60.489..30.3سورينام100
2.1–1.5–....0.8760.53.1..29.91.924.3بوتسوانا101
0.2–1.5–7.1......32.30.769..3.7..ملديف101
............0.412....9.1..دومينيكا103
..1.7–........84.60.323..8.7..ساموا104
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الهدف 10.1الهدف 5الهدف 10.1الهدف 9.5الهدف 17.4

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية
اإلنفاق على التعليم والصحة مقابل 

اإلنفاق ألغراض عسكرية

االدخار 
الصافي 
المعدل

مجموع خدمة 
ين الدَّ

تكوين رأس 
المال اإلجمالي

القوى 
العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق على 
البحث والتطوير 

اإلنفاق ألغراض 
aعسكرية

نسبة اإلنفاق على 
التعليم والصحة 

إلى اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

مجموع 
الخسارة في 
قيمة دليل 

التنمية البشرية 
نتيجة لعدم 

المساواة
دليل الفوارق 
بين الجنسين

نسبة الشريحة 
الخمسية من 

الدخل
)بالنسبة 

المئوية من 
الدخل القومي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من صادرات السلع، 
والخدمات، والدخل 

األولي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من القوى 
)القيمة(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
c متوسط التغّير السنوي 

)بالنسبة المئوية(
2006–2016d2006–2016d2011–2017d2011–2017d20162005–2015d2010–2017d2010–2015e2010/2017f2005/2017f2005/2017f

..........0.3860.2..24.9....أوزبكستان105
..1.4–3.2–1.211.7..0.810.119.039.80.356بليز106
............0.630..16.0....جزر مارشال106
....4.3–......0.722..47.2....تركمانستان108
..3.1–....9.1..0.542..29.8..41.5ليبيا108
1.7–1.1–7.711.019.543.80.3360.11.29.60.5باراغواي110
0.80.0–0.7610.62.14.50.9..32.4....غابون110
3.8–1.9–3.3–13.813.023.360.70.1650.40.451.4جمهورية مولدوفا112

تنمية بشرية متوسطة
0.70.4–0.113.218.647.20.1210.71.012.61.0–جنوب أفريقيا113
0.6–0.7–0.8–..28.412.625.030.60.2870.11.4الفلبين113
0.1–1.9–0.9..2.318.915.358.10.1540.71.4مصر115
..1.3–16.039.633.540.80.1280.10.87.80.9إندونيسيا116
0.3–0.3–18.43.925.832.80.1730.42.35.50.8فييت نام116
5.4–1.6–4.6–9.322.245.20.3240.21.86.9..بوليفيا  )دولة - المتعددة القوميات(118
0.4–........22.847.60.1850.5....فلسطين، دولة119
........17.428.40.9370.03.8..13.0–العراق120
4.0–1.6–2.8–4.119.916.938.50.2210.11.09.7السلفادور121
2.2–3.5–5.0–1.018.632.292.10.3160.12.94.1–قيرغيزستان122
1.50.0–....21.010.933.220.30.1750.73.2المغرب123
0.9–1.3–1.0–..15.116.029.027.70.2190.10.6نيكاراغوا124
..0.5–1.66.80.0..0.491..18.05.330.1غيانا125
2.1–....8.65.837.347.70.3250.10.518.2كابو فيردي125
0.90.4–4.1–6.528.131.180.20.3490.11.29.9–طاجيكستان127
2.7–1.1–2.3–2.322.312.119.00.1330.00.421.9غواتيماال127
1.1–0.9–3.1–..17.731.40.2750.33.3..2.7ناميبيا129
..1.3–1.4–15.517.330.818.50.1200.62.53.1الهند130
0.3–..........0.835........ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(131
2.9–..2.4–..0.9..16.238.80.579..21.2تيمور - ليشتي132
4.4–0.9–2.3–1.69.1..18.515.423.827.90.212هندوراس133
2.7–..........23.611.647.221.10.372بوتان134
............0.892........كيريباس134
1.20.0–2.6–1.53.5..26.04.730.527.20.406بنغالديش136
0.61.6–4.1–..5.6..0.669..22.61.826.6–الكونغو137
............0.532..22.91.826.4فانواتو138
1.31.9–0.231.10.7..1.012.929.033.20.204–جمهورية الو الديمقراطية الشعبية139
0.4–0.5–14.810.516.124.80.4280.40.417.22.0–غانا140
........0.2..0.681..12.1....غينيا االستوائية141
1.30.0–2.4–0.1960.81.38.0..0.810.619.3كينيا142
0.7–..........0.593....2.9..سان تومي وبرينسيبي143
0.60.7–2.4–2.07.7..12.32.112.415.80.229إسواتيني )مملكة(144
1.32.3–1.2..0.6640.31.3..10.98.638.2زامبيا144
..1.3–4.7–6.26.022.99.70.2860.12.14.9كمبوديا146
....2.7–..2.5..38.426.57.811.20.934–أنغوال147
........2.5..23.90.832.917.70.289ميانمار148
3.3–2.2–2.8–32.58.942.524.70.1470.31.66.3نيبال149
0.6–0.8–0.2–14.715.416.128.30.2140.23.51.5باكستان150
1.14.1–1.26.30.1..2.36.321.621.10.407الكاميرون151

تنمية بشرية منخفضة
3.5–..........0.713..6.43.914.6–جزر سليمان152
..0.7....0.3..27.20.286..49.1..بابوا غينيا الجديدة153
0.5–0.8–1.8–13.35.424.85.10.3220.51.19.4جمهورية تنزانيا المتحدة154
..0.1....4.1..0.165..3.127.8..الجمهورية العربية السورية155
..0.8–..1.97.1..20.713.416.913.40.366–زمبابوي156
1.1..2.4–..0.7340.20.4..3.36.315.3نيجيريا157
1.3–1.8–2.7–1.211.9..6.78.323.46.80.327–رواندا158
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الهدف 10.1الهدف 5الهدف 10.1الهدف 9.5الهدف 17.4

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية
اإلنفاق على التعليم والصحة مقابل 

اإلنفاق ألغراض عسكرية

االدخار 
الصافي 
المعدل

مجموع خدمة 
ين الدَّ

تكوين رأس 
المال اإلجمالي

القوى 
العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق على 
البحث والتطوير 

اإلنفاق ألغراض 
aعسكرية

نسبة اإلنفاق على 
التعليم والصحة 

إلى اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

مجموع 
الخسارة في 
قيمة دليل 

التنمية البشرية 
نتيجة لعدم 

المساواة
دليل الفوارق 
بين الجنسين

نسبة الشريحة 
الخمسية من 

الدخل
)بالنسبة 

المئوية من 
الدخل القومي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من صادرات السلع، 
والخدمات، والدخل 

األولي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من القوى 
)القيمة(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
c متوسط التغّير السنوي 

)بالنسبة المئوية(
2006–2016d2006–2016d2011–2017d2011–2017d20162005–2015d2010–2017d2010–2015e2010/2017f2005/2017f2005/2017f

0.61.1–1.3–..6.54.228.331.20.2780.12.0ليسوتو159
2.4–..0.9–2.92.6..12.713.256.86.00.360–موريتانيا159
2.0..1.6–6.53.715.238.40.3000.00.69.0مدغشقر161
0.7–1.1–1.7–0.1700.51.85.4..10.818.824.0–أوغندا162
0.613.3–1.37.60.6..3.83.528.617.90.312بنن163
1.50.4–1.4–8.010.528.511.80.2150.51.97.0السنغال164
..0.9–0.5–31.03.226.47.20.2040.31.96.9–توغو165
2.5–..0.5......0.683..2.10.620.9جزر القمر165
..1.3–....0.6480.33.5..5.26.418.9–السودان167
..1.0–..0.913.6..0.319..28.53.517.7–أفغانستان168
..0.60.3–..0.0..0.509..22.25.243.4هايتي168
0.30.5–1.26.00.3..25.96.422.68.80.376كوت ديفوار170
0.43.3–0.8–0.823.4..19.15.013.411.70.415–مالوي171
2.9..0.6–..3.6..0.224..7.150.4..جيبوتي172
1.56.3–2.5–4.021.039.07.30.3020.60.710.6إثيوبيا173
4.2–0.4–0.7–16.915.219.212.90.3530.11.57.7–غامبيا174
3.3–..1.9–1.63.0..0.448..2.643.1..غينيا175
0.20.3–2.3–12.44.320.844.40.5090.10.85.1–جمهورية الكونغو الديمقراطية176
10.0..1.0–1.63.3..0.876..18.70.710.5–غينيا - بيساو177
1.00.21.1–..4.0..10.018.81.730.90.349–اليمن178
............0.402..10.0....إريتريا179
1.03.9–4.0–15.812.635.68.00.2700.30.811.3–موزامبيق180
..0.3–2.2–0.613.8..39.32.920.119.80.331–ليبريا181
2.7–0.5–1.6–5.04.219.95.20.7370.63.04.1–مالي182
3.4–0.4–1.6–8.44.425.54.00.7500.21.56.8–بوركينا فاسو183
2.4–0.3–1.0–0.823.0..29.56.620.116.30.658–سيراليون184
..0.9–1.4–0.4450.11.86.1..28.916.716.9–بوروندي185
3.2..0.4–2.11.4..0.738..21.4....تشاد186
......4.60.4......17.3....جنوب السودان187
0.28.6–0.0..1.4..0.460..17.7....جمهورية أفريقيا الوسطى188
3.5–0.6–2.0–2.57.1..2.66.333.71.90.297النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
............0.536........توفالو..
............0.399........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
......................سان مارينو..
........0.0..0.448........الصومال..
..........0.0..........موناكو..
............0.693........ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
—2.4–0.5–2.42.47.4—21.586.1..8.1تنمية بشرية مرتفعة جدًا

—1.5–4.2–..1.61.8—..18.013.136.1تنمية بشرية مرتفعة
—1.2–1.2–0.42.04.3—13.016.727.225.8تنمية بشرية متوسطة
—0.7–1.9–..1.3..—..0.19.821.1تنمية بشرية منخفضة

—0.9–2.3–..1.22.1—15.514.132.733.3البلدان النامية
المناطق

—1.2–2.0–..0.71.2—8.029.619.855.0أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
—2.4–3.9–0.82.04.5—8.534.029.171.0أوروبا وآسيا الوسطى

—1.2–1.7–0.52.63.1—16.316.230.120.7جنوب آسيا
—0.7–1.8–0.51.18.8—..2.211.319.8–جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—1.1–1.2–..0.66.0—8.412.527.547.6الدول العربية
—0.8–4.1–..1.8..—..21.67.241.0شرق آسيا والمحيط الهادئ

—0.9–2.1–1.85.2..—3.39.625.719.7أقل البلدان نموًا
—..2.4–......—..21.519.1..الدول الجزرية الصغيرة النامية

—2.4–0.6–2.52.17.8—21.381.0..8.0منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
—0.9–2.1–2.02.27.2—10.716.225.547.9العالم
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مالحظات

البلدان والمجاميع  ألوان لتوضيح توزيع  استخدمت ثالثة 
ضمن المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل 

مؤشر على ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة 
العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع 

نفسها.  الثالث  المجموعات  المجاميع اإلحصائية ضمن 
وتتضّمن المالحظة الفنية 6 تفاصيل عن توزيع البلدان على 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( المجموعات 

.)hdr2018_technical_notes.pdf

a  لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر
اإلنفاق على التعليم والصحة.

b  البيانات عن اإلنفاق العام على التعليم والصحة متوفرة
http://hdr.undp.org/ في الجدولين 8 و9، وعلى الموقع

.en/data

c  تشير القيمة السلبية إلى انخفاض عدم المساواة خالل
الفترة المحددة.  

d .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

e  ،آخر البيانات المتوفرة عن أنواع اإلنفاق الثالثة )التعليم
والصحة، واألغراض العسكرية( خالل الفترة المحددة.

f  بيانات االتجاهات التي استند إليها لحساب التغّير متوفرة
.http://hdr.undp.org/en/data على الموقع 

تعاريف

االدخار الصافي المعدل: يساوي المدخرات الوطنية الصافية 
زائد اإلنفاق على التعليم ناقص استنزاف الطاقة والمعادن 

والغابات، واألضرار الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
والجسيمات. وتساوي المدخرات الوطنية الصافية االدخار 
القومي اإلجمالي ناقص قيمة استهالك رأس المال الثابت.

ين: مجموع المبالغ األصلية المردودة والفوائد  مجموع خدمة الدَّ
ين  المدفوعة بالعملة األجنبية، وكسلع أو خدمات على الدَّ

ين القصير األجل،  الطويل األجل، والفوائد المدفوعة على الدَّ
واألقساط المسّددة )إعادة الشراء والرسوم( إلى صندوق النقد 

الدولي. ويحسب بالنسبة المئوية من صادرات السلع، والخدمات، 
والدخل األولي.

تكوين رأس المال اإلجمالي: النفقات على اإلضافات إلى 
األصول الثابتة في االقتصاد زائد التغييرات الصافية 

التربة  الثابتة تشمل تحسينات  في المخزونات. واألصول 
)األسيجة وقنوات الري ومصارف المياه(؛ والمصانع واآلالت 
المعدات؛ وتشييد الطرق والسكك الحديدية وما  ومشتريات 

الخاصة  والمساكن  والمستشفيات  والمكاتب  والمدارس  شابه، 
التجارية والصناعية. والمخزونات هي ما تمتلكه  واألبنية 

الشركات من أرصدة سلع تحسبًا للتقلبات العابرة أو غير 
المتوقعة في اإلنتاج أو المبيعات باإلضافة إلى السلع التي 

هي قيد اإلنتاج. ويعد صافي عمليات الحيازة أيضًا جزءًا من 
تكوين رأس المال. وتكوين رأس المال اإلجمالي كان يعرف 

اإلجمالي. المحلي  باالستثمار   سابقًا 

القوى العاملة الماهرة: نسبة القوى العاملة من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر ذات مستوى تعليمي متوسط أو متقدم، حسب 

التصنيف الدولي الموحد للتعليم.

دليل ترّكز الصادرات: يقيس نسبة ترّكز المنتجات المصّدرة  
)ويعرف أيضًا بمؤشر هرفندال-هيرشمان(. ويعني اقتراب 
قيمة الدليل من 1 أن صادرات البلد مرّكزة على عدد قليل 

من المنتجات، واقترابها من 0 أن الصادرات موّزعة على نحو 
متجانس على عدد أكبر من المنتجات، ما يدّل على تنّوع 

االقتصاد.

اإلنفاق على البحث والتطوير: اإلنفاق الجاري ومن رأس المال 
)العام والخاص( على األنشطة االبتكارية الهادفة إلى زيادة 

المعرفة، بما في ذلك المعرفة الشاملة لقضايا اإلنسانية والثقافة 
والمجتمع، واستخدامها في تطبيقات جديدة. وهي تشمل 

األبحاث األساسية والتطبيقية، والتطوير التجريبي. 

اإلنفاق ألغراض عسكرية: مجموع النفقات الجارية ونفقات 
رأس المال على القوات المسلحة، ومنها قوات حفظ السالم؛ 

ووزارات الدفاع والهيئات الحكومية األخرى المعنية بالدفاع؛ 
والقوات شبه العسكرية إذا تقرر تدريبها وتزويدها بالمعدات 

الالزمة للعمليات العسكرية؛ واألنشطة الفضائية العسكرية.

نسبة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى اإلنفاق ألغراض 
عسكرية: مجموع اإلنفاق العام على التعليم والصحة مقسومًا 

على اإلنفاق ألغراض عسكرية.

مجموع الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم 
المساواة، متوسط التغّير السنوي: نسبة التغّير في مجموع 

الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة 
في الفترة 2010-2017 مقسومًة على عدد السنوات.

دليل الفوارق بين الجنسين، متوسط التغّير السنوي: نسبة 
التغّير في دليل الفوارق بين الجنسين في الفترة 2017-2005 

مقسومًة على عدد السنوات.

التغّير  نسبة الشريحة الخمسية من الدخل، متوسط 
السنوي: نسبة التغّير في متوسط دخل أغنى 20 في المائة من 

السكان إلى متوسط دخل أفقر 20 في المائة منهم في الفترة 
2005-2017 مقسومًة على عدد السنوات.

مصادر البيانات

.World Bank 2018a  :7األعمدة 1 إلى 3 و6 و

 .ILO 2018a :4 العمود

 .UNCTAD 2018 :5 العمود

العمودان 8 و11: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
.World Bank 2018a باالستناد إلى بيانات من

العمود 9: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
سالسل البيانات الزمنّية في دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 

عدم المساواة.

العمود 10: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
سالسل البيانات الزمنّية في دليل الفوارق بين الجنسين.
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المناطق النامية 
الدول العربية )20 بلدًا أو أرضًا(

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

واليمن السعودية، 

شرق  آسيا  والمحيط  الهادئ )24 بلدًا(   

مارشال،  وجزر  سليمان،  وجزر  ليشتي،   - وتيمور  وتونغا،  وتوفالو،  وتايلند،  وباالو،  الجديدة،  غينيا  وبابوا  إندونيسيا،   
والفلبين،  وفانواتو،  والصين،  وساموا،  الشعبية،  الديمقراطية  الو  وجمهورية  الديمقراطية،  الشعبية  كوريا  وجمهورية 

وناورو الموحدة،  ميكرونيزيا  وواليات  وميانمار،  ومنغوليا،  وماليزيا،  وكيريباس،  وكمبوديا،  نام،  وفييت  وفيجي، 

أوروبا  وآسيا  الوسطى )17 بلدًا(  

والجبل  وتركيا،  وتركمانستان،  وبيالروس،  والهرسك،  والبوسنة  وأوكرانيا،  وأوزبكستان،  وألبانيا،  وأرمينيا،  أذربيجان، 
األسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، 

وكازاخستان

أمريكا  الالتينية  والبحر  الكاريبي )33 بلدًا(   

بوليفيا  ودولة  وبنما،  وبليز،  وبربادوس،  والبرازيل،  وباراغواي،  وأوروغواي،  وبربودا،  وأنتيغوا  وإكوادور،  األرجنتين، 
الدومينيكية، ودومينيكا، وسانت  البهاما، والجمهورية  القوميات، وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وجزر  المتعددة 
فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسورينام، وشيلي، وغرينادا، وغواتيماال، 
وهندوراس وهايتي،  ونيكاراغوا،  والمكسيك،  وكولومبيا،  وكوستاريكا،  وكوبا،  البوليفارية،  فنزويال  وجمهورية  وغيانا، 

جنوب آسيا )9 بلدان(

أفغانستان، وجمهورية إيران اإلسالمية، وباكستان، وبنغالديش، وبوتان، وسري النكا، وملديف، ونيبال، والهند

جنوب  الصحراء  األفريقية  الكبرى )46 بلدًا(   

إثيوبيا، وإريتريا، ومملكة إسواتيني، وأنغوال، وأوغندا، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، وجزر 
القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، جنوب 
وغامبيا،  والغابون،  وسيشيل،  وسيراليون،  والسنغال،  وبرينسيبي،  تومي  وسان  وزمبابوي،  وزامبيا،  ورواندا،  السودان، 
وغانا، وغينيا، وغينيا – بيساو، وغينيا اإلستوائية، وكابو فيردي، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبريا، 

وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، ومالوي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، ونامبيا، والنيجر، ونيجيريا

مالحظة: جميع البلدان المدرجة في المناطق النامية مدرجة في مجاميع البلدان النامية. والبلدان المدرجة في مجاميع أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية 
www.unohrlls.org. والبلدان المدرجة في مجاميع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية متاحة على الموقع  ُحّددت وفق تصنيفات األمم المتحدة المتاحة على الموقع  

.http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
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دليل لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
جدول المؤشرمؤشرات لقياس التقدم على مسار التنمية البشريةأهداف التنمية المستدامة ومقاصدها العالمية

الهدف 1. القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
1.1 القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو ُيقاس حاليًا بعدد 

األشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دوالر في اليوم
6السكان الذين يعيشون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم بمعادل القوة الشرائية )بالنسبة المئوية(

1.2 تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا 
للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل، بحلول عام 2030

6السكان الذين يعيشون دون خط فقر الدخل، خط الفقر الوطني )بالنسبة المئوية(
6مجموع السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد )بالنسبة المئوية(

6مجموع السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد )باآلالف(
1.3 تنفيذ نظم وطنية مالئمة للحماية االجتماعية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030، 

تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء
11المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد )بالنسبة المئوية من السكان في السن القانونية للتقاعد(

لوحة التتبع 2المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(
لوحة التتبع 3إجازة األمومة اإللزامية المدفوعة )باأليام(

1.5 بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأّثرهم بالظواهر المتطرفة 
المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030

a)12النازحون داخليًا )باآلالف
a)12الالجئون حسب بلد المنشأ )باآلالف

b)12المشردون بسبب الكوارث الطبيعية )المعدل السنوي لكل مليون من السكان
a.1 كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون اإلنمائي المعّزز، من أجل تزويد 

البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموًا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ 
برامج وسياسات ترمي إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده

c)9اإلنفاق العام على التعليم )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

 الهدف 2. القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
2.1 القضاء على الجوع وكفالة حصول الجميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضع، على 

ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغّذي طوال العام، بحلول عام 2030
d)12عمق العجز الغذائي )عدد السعرات الحرارية باآلالف، للشخص الواحد في اليوم

2.2 إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق األهداف المّتفق عليها دوليًا 
بشأن توقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

والحوامل والمراضع وكبار السن، بحلول عام 2025

8سوء التغذية لدى األطفال التقّزم )المعتدل أو الحاد( )بالنسبة المئوية من األطفال دون سن الخامسة(

الهدف 3. ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
1العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات(3. ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

4العمر المتوقع عند الوالدة، اإلناث )بالسنوات(
4العمر المتوقع عند الوالدة، الذكور )بالسنوات(

e)8معدالت الوفيات، اإلناث البالغات )لكل 1,000 من السكان
e)8معدالت الوفيات، الذكور البالغون )لكل 1,000 من السكان

3.1 خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي 
بحلول عام 2030

5، لوحة التتبع 3نسبة وفيات األمهات )عدد وفيات األمهات لكل 100,000 مولود حي(
لوحة التتبع 3نسبة الوالدات بإشراف عاملين صحيين مؤهلين )بالنسبة المئوية(

3.2 وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، 
بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1,000 

مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى 25 حالة وفاة في كل 1,000 
مولود حي

8معدالت الوفيات، الرضع )لكل 1,000 مولود حي(
8معدالت الوفيات، دون سن الخامسة )لكل 1,000 مولود حي(

3.3 وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ومكافحة التهاب الكبد 
واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 2030

8اإلصابات بالمالريا )لكل 1,000 من السكان المعّرضين لإلصابة(
8اإلصابات بداء السل )لكل 100,000 من السكان(

f)8انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15-49 سنة
3.4 تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج 

وتعزيز الصحة والسالمة العقليتين بحلول عام 2030
12معدل االنتحار، اإلناث )لكل 100,000 من السكان(
12معدل االنتحار، الذكور )لكل 100,000 من السكان(

3.7 ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات 
تنظيم األسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 

2030

3، لوحة التتبع 5معدل الوالدات للمراهقات )عدد الوالدات لكل 1,000 امرأة من الفئة العمرية 15-19 سنة(
انتشار استخدام وسائل منع الحمل )بالنسبة المئوية من النساء المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة في سن 

g)اإلنجاب، من الفئة العمرية 15-49 سنة
لوحة التتبع 3

3.9 الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث 
وتلّوث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030

لوحة التتبع 4معدل الوفيات الناجمة عن تلّوث الهواء في المساكن والهواء المحيط )لكل 100,000 من السكان(
معدل الوفيات الناجمة عن خدمات غير مأمونة في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية )لكل 

100,000 من السكان(
لوحة التتبع 4

b.3 دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض 
لها البلدان النامية في المقام األول، وتوفير إمكانية الحصول على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار 

معقولة، وفقًا إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في االستفادة بالكامل من األحكام الواردة في االتفاق 

المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماية 
الصحة العامة، وال سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية

8الرضع غير المحصنين، الخناق والشهاق والكزاز )بالنسبة المئوية من األطفال في عمر سنة(
8الرضع غير المحصنين، الحصبة )بالنسبة المئوية من األطفال في عمر سنة(

c.3 زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها 
واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة

8اإلنفاق الجاري على الصحة )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

الهدف 4. ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع
4.1 ضمان أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، مما يؤدي إلى 

تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030
9النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي )بالنسبة المئوية من السكان في سن التعليم االبتدائي(

9النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم الثانوي )بالنسبة المئوية من السكان في سن التعليم الثانوي(
لوحة التتبع 1مجموع النقاط في إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في الرياضيات

لوحة التتبع 1مجموع النقاط في إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في القراءة
لوحة التتبع 1مجموع النقاط في إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في العلوم

لوحة التتبع 2النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي )نسبة اإلناث إلى الذكور(
لوحة التتبع 2النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم الثانوي )نسبة اإلناث إلى الذكور(

4.2 ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة 
الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 2030

 النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائي )بالنسبة المئوية من السكان في سن التعليم
ما قبل االبتدائي(

9

لوحة التتبع 2النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائي )نسبة اإلناث إلى الذكور(
4.3 ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي 

الجّيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030
1العدد المتوقع لسنوات الدراسة )بالسنوات(

h)4العدد المتوقع لسنوات الدراسة، اإلناث )بالسنوات
h)4العدد المتوقع لسنوات الدراسة، الذكور )بالسنوات

h)9النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم العالي )بالنسبة المئوية من السكان في سن التعليم العالي
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4.6 ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجااًل ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة 

والحساب بحلول عام 2030
1متوسط سنوات الدراسة )بالسنوات(

i)4متوسط سنوات الدراسة، اإلناث )بالسنوات
i)4متوسط سنوات الدراسة، الذكور )بالسنوات

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل، اإلناث )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 25 
i)سنة وأكثر

5

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل، الذكور )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 25 
i)سنة وأكثر

5

i)9معدل اإللمام بالقراءة والكتابة، البالغون )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر
i)9معدل اإللمام بالقراءة والكتابة، الشباب، اإلناث )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر

i)9معدل اإللمام بالقراءة والكتابة، الشباب، الذكور )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر
i)9السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر

i)لوحة التتبع 2السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل )نسبة اإلناث إلى الذكور
a.4 بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى المرافق 

التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع
لوحة التتبع 1نسبة المدارس الموصولة بشبكة اإلنترنت )بالنسبة المئوية(

c.4 الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عدد المعلميــن المؤهلين، بما في ذلك من خــالل التعاون الدولي لتدريب 
ا والدول الجزرية الصغيــرة النامية، بحلول  المعلميــن فــي البلــدان الناميــة، وبخاصة في أقل البلــدان نموًّ

عام 2030

لوحة التتبع 1المعلمون المدربون في التعليم االبتدائي )بالنسبة المئوية(

الهدف 5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 
لوحة التتبع 5دليل الفوارق بين الجنسين، متوسط التغّير السنوي )بالنسبة المئوية(5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

5.2 القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك 
االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

النساء اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى للعنف، على يد شريك حميم )بالنسبة المئوية من السكان 
اإلناث من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر(

لوحة التتبع 3

النساء اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى للعنف، على يد شريك غير حميم )بالنسبة المئوية من السكان 
اإلناث من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر(

لوحة التتبع 3

5.3 القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، 
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

زواج األطفال، النساء المتزوجات عند سن 18 سنة )النسبة المئوية للنساء من الفئة العمرية 20-24 سنة 
المتزوجات أو المرتبطات بعالقة(

لوحة التتبع 3

5.4 االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة األجر وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة 
والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية 

والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني

الوقت المستغرق في األعمال المنزلية وأعمال الرعاية بدون أجر، النساء من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر 
)النسبة المئوية من الساعات األربع والعشرين في اليوم(

لوحة التتبع 2

الوقت المستغرق في األعمال المنزلية وأعمال الرعاية بدون أجر، النساء من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر 
)نسبة اإلناث إلى الذكور(

لوحة التتبع 2

5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة 
مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

5، لوحة التتبع 2المقاعد في المجالس النيابية 
لوحة التتبع 3حصة العامالت في اإلدارة العليا والمتوسطة )بالنسبة المئوية(

5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو 
المتفق عليه وفقًا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية 

لمؤتمرات استعراضهما

 االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة )بالنسبة المئوية من النساء المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة
في سن اإلنجاب، من الفئة العمرية 15-49 سنة(

لوحة التتبع 3

انتشار استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل )بالنسبة المئوية من النساء المتزوجات أو الُمرتبطات 
g)بعالقة في سن اإلنجاب، من الفئة العمرية 15-49 سنة

لوحة التتبع 3

الهدف 6. ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
لوحة التتبع 1السكان الذين يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب )بالنسبة المئوية(6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030

6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في 
العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

لوحة التتبع 1السكان الذين يستخدمون مرافق محسنة للصرف الصحي )بالنسبة المئوية(

6.4 زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها 
على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة 

المياه، بحلول عام 2030

لوحة التتبع 4سحب المياه العذبة )بالنسبة المئوية من مجموع الموارد المائية المتجددة(

الهدف 7. ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
لوحة التتبع 1سكان األرياف الذين يحصلون على الكهرباء )بالنسبة المئوية(7.1 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030

لوحة التتبع 4استهالك الطاقة المتجددة )بالنسبة المئوية من مجموع استهالك الطاقة(7.2 تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقــة العالمية بحلول عام 2030
الهدف 8. تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

8.1 الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 7 في المائة على األقل سنويًا في أقل البلدان نموًا

10نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، النمو السنوي )بالنسبة المئوية(

8.3 تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة 
األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية 

الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية

 حصة العامالت في القطاعات غير الزراعية )بالنسبة المئوية من مجموع القوى العاملة في القطاعات
غير الزراعية(

لوحة التتبع 2

8.5 تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب 
واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030

1نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي )بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2011(
k)2011 4النصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي، اإلناث )بمعادل القوة الشرائية بدوالر

k)2011 4النصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي، الذكور )بمعادل القوة الشرائية بدوالر
11البطالة، المجموع )بالنسبة المئوية من القوى العاملة(

11البطالة، الشباب )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15-24 سنة(
لوحة التتبع 2معدل بطالة الشباب )نسبة اإلناث إلى الذكور(

لوحة التتبع 2مجموع معدل البطالة )نسبة اإلناث إلى الذكور(
11الشباب خارج المدرسة والعمل )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15-24 سنة(8.6 الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020

8.7 اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر وضمان حظر 
واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال 

بجميع أشكاله بحلول عام 2025

11عمل األطفال )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 5-17 سنة(

8.9 وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة 
والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

l)13حركة السياحة الدولية الوافدة )باآلالف

الهدف 9. إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار
9.2 تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة 

في العمالة وفي الناتج المحلي اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل 
البلدان نموًا

m)11التشغيل في الزراعة )بالنسبة المئوية من مجموع العاملين
m)11التشغيل في الخدمات )بالنسبة المئوية من مجموع العاملين

9.4 تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة 
استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًا، ومع قيام جميع 

البلدان باتخاذ إجراءات وفقًا لقدراتها

n)لوحة التتبع 4انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مساهمة الفرد )بالطن
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )كيلوغرام لكل دوالر من إجمالي الناتج المحلي بمعادل القوة الشرائية 

n)2011 بدوالر
لوحة التتبع 4
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جدول المؤشرمؤشرات لقياس التقدم على مسار التنمية البشريةأهداف التنمية المستدامة ومقاصدها العالمية
9.5 تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، وال 

سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد 
العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث 

والتطوير

لوحة التتبع 5اإلنفاق على البحث والتطوير )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي(

c.9 تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى توفير 
فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموًا بحلول عام 2020

13االشتراكات في الهاتف الجّوال )لكل 100 من السكان(

الهدف 10. الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
10.1 التوصل تدريجيًا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى 40 في المائة من السكان 

بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
o)لوحة التتبع 5نسبة الشريحة الخمسية من الدخل، متوسط التغّير السنوي )بالنسبة المئوية

 مجموع الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة، متوسط التغّير السنوي
)بالنسبة المئوية(

لوحة التتبع 5

الهدف 11. جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
11.5 التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في 

الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما 
في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل 

أوضاع هشة، بحلول عام 2030

a )12النازحون داخليًا )باآلالف
a,p )12الالجئون حسب بلد المنشأ )باآلالف

b)12المشردون بسبب الكوارث الطبيعية )المعدل السنوي لكل مليون من السكان

الهدف 12. ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
c.12 ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على االستهالك المسرف، 

عن طريق القضاء على تشوهات األسواق، وفقًا للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة 
الضرائب والتخلص بالتدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في تلك 

السياسات على نحو كامل االحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إلى أدنى حد من اآلثار 
الضارة التي قد تنال من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة

لوحة التتبع 4استهالك الوقود األحفوري )بالنسبة المئوية من مجموع استهالك الطاقة(

الهدف 13. اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
13.1 تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع 

البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف معها
b)12المشردون بسبب الكوارث الطبيعية )المعدل السنوي لكل مليون من السكان

الهدف 15. حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
15.1 ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، 
وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك 

وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

لوحة التتبع 4مساحة الغابات )بالنسبة المئوية من مجموع مساحة األراضي(
لوحة التتبع 4مساحة الغابات، التغّير )بالنسبة المئوية(

15.5 اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، 
دة ومنع انقراضها والقيام، بحلول عام 2020، بحماية األنواع المهدَّ

لوحة التتبع 4مؤشر القائمة الحمراء )القيمة(

ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات الهدف 16. التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهمَّ
12معدل االنتحار )لكل 100,000 من السكان(16.1 الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان

14الشعور بالرفاه لدى األفراد، الشعور باألمان، اإلناث )بالنسبة المئوية للمجيبين بنعم(
14الشعور بالرفاه لدى األفراد، الشعور باألمان، الذكور )بالنسبة المئوية للمجيبين بنعم(

16.3 تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى 
العدالة

q)12السجناء )لكل 100,000 من السكان

12الوالدات المسجلة )بالنسبة المئوية من األطفال دون سن الخامسة(16.9 توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030
الهدف 17. تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

الشؤون المالية
17.1 تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات 

المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات
13المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية الوافدة )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

13االستثمار األجنبي المباشر الصافي الوافد )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(17.3 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
13التحويالت الوافدة )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

17.4 مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خالل تنسيق 
السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب االقتضاء، 

ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها من حالة المديونية الحرجة

ين )بالنسبة المئوية من صادرات السلع، والخدمات، والدخل األولي( لوحة التتبع 5مجموع خدمة الدَّ
ين )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( 10مجموع خدمة الدَّ

التكنولوجيا
17.6 تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، 
بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين اآلليات القائمة، وال سيما على مستوى األمم المتحدة، ومن خالل 

آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا

r)13مستخدمو اإلنترنت، المجموع )بالنسبة المئوية من السكان

17.8 التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
لصالح أقل البلدان نموًا بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

مالحظات

a .11.5ُيستخدم المؤشر نفسه للهدفين 1.5 و

b  ُيستخدم المؤشر نفسه، وهو عدد األشخاص المتوفين
والمفقودين ومن تأثروا مباشرًة بسبب الكوارث من بين كل 

100,000 شخص من السكان، لألهداف 1.5 و11.5 و13.1.

c  1 من أهداف التنمية المستدامة هو نسبة مجموع.a.2 المؤشر
اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم والصحة 

والحماية االجتماعية(.

d  .تشمل مؤشرات المقصد 2.1 انتشار انعدام األمن الغذائي
ويتناول المقصد 2.1 أيضًا الحصول على ما يكفي من الغذاء 

المأمون  والمغذي طوال العام، الذي يقاس عادًة بعمق 
العجز الغذائي.

e  الهدف 3 يتضّمن 13 مقصدًا و27 مؤشرًا؛ وتعّد معدالت
الوفيات مؤشرات موجزة عن الصحة العامة.

f  المؤشر 3.3.1 هو عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص
المناعة البشرية لكل 1,000 شخص غير مصاب من السكان 

بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان.

g .5.6ُيستخدم المؤشر نفسه للهدفين 3.7 و

h  المؤشر 4.3.1 هو معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم
الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل اإلثني عشر شهرًا 

السابقة، بحسب الجنس.

i  المؤشر 4.6.1 هو نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين
يحققون على األقل مستوى ثابتًا من الكفاءة في المهارات 

الوظيفية المتصلة بما يلي: )أ( األمية و )ب( الحساب، 
بحسب الجنس.

j  المؤشر 8.3.1 هو نسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة
الزراعية، بحسب الجنس.

k  المؤشر 8.5.1 هو متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال
العاملين، بحسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة.

l  المؤشر 8.9.1 هو الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة
كنسبة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ومن معدل النمو، 

والمؤشر 8.9.2 هو نسبة الوظائف في قطاعات السياحة 
المستدامة من مجموع الوظائف في قطاع السياحة.

m  المؤشر 9.2.2، العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من
مجموع العمالة، هو مؤشر تكميلي.

n  المؤشر 9.4.1 هو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة
من القيمة المضافة.

o  المؤشر 10.1.1 هو معدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر
المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى 40 في المائة من السكان 

ومجموع السكان.

p  المؤشر 11.5.1 هو عدد األشخاص المتوفين والمفقودين
ومن تأثروا مباشرًة بسبب الكوارث من بين كل 100,000 

شخص من السكان.

q  المؤشر 16.3.2 هو المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة
من مجموع السجناء.

r  المؤشر 17.6.2 هو االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي
النطاق العريض لكل 100 من السكان، بحسب السرعة. 

وُيستخدم المؤشر نفسه للهدفين 17.6 و17.8.
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األمم  لبرنامج  الرئيسية  األداة  البشرية  التنمية  تقرير  "سيظل 
تحديد  في  ومهمتنا  اإلنمائي.  الفكر  تعزيز  في  اإلنمائي  المتحدة 
في  اإلنمائية  السياسة  وتوجيه  العالم  في  البشرية  التنمية  حالة 

اليوم." هي  مّما  أهمية  أكثر  قط  تكن  لم  البلدان  جميع 

— أكيم شتاينر
مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  "على الرغم من تباشير التفاؤل في أن الفجوات تضيق، ال تزال 
مقبول.  غير  اتساع  على  الرفاه  مستويات  في  البشر  بين  الفوارق 
فالالمساواة، بجميع أشكالها وأبعادها، بين البلدان وداخلها، تضّيق 

التقدم." أمام  عائقًا  البشر وفرصهم، وتقف  خيارات 

— سليم جهان
مدير مكتب تقرير التنمية البشرية
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