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Introduction 

Human Development reports gained great 

importance worldwide for providing evidence about 

Economic and Social growth in many countries. 

Human Development indicators of Economic 

Development revenue to human kind. These 

indicators show the amount of education and health 

care people obtain as well as their wealth and 

participation in decision -making, and gender equity, 

which are of a tremendous importance in social and 

political life. 

 

The Static’s Department of the General Secretariat 

of the Planning Council carries the burden of 

collecting Human Development indicators data from 

their original sources. Also, it has to conduct surveys 

and studies in order to complete the Human 

Development report requirements. In addition to 

that, the Statics Department has to provide time 

series that show development through time. 

A team of specialists researchers in demographic, 

social and economic statistics has been constituted 

who collected data from different sources and 

calculated the indicators with the experience they 

already accumulated.  

 مقدمة

عالمياً واسعاً نظراً لما لقد اكتسبت تقارير التنمية البشرية اهتماما 

قدمته من أدلة قياسية مبسطة عن ما حققته الدول المختلفة من نمو 

 اقتصادي واجتماعي.

كما أوضحت مؤشرات التنمية كيفية توزيع عائد التنمية االقتصادية 

على البشر جميعاً وساهمت في أظهار مدى عدالة هذا التوزيع ، إن 

قاه السكان من التعليم والرعاية المؤشرات التي توضح مقدار ما يتل

الصحية وما يتمتعون به من رفاهية ومشاركة في اتخاذ القرارات 

واإلنصاف بين الجنسين أصبحت على درجة كبيرة من األهمية في 

 الحياة السياسية واالجتماعية .

ويقع على عاتق إدارة اإلحصاء باألمانة العامة لمجلس التخطيط 

ة بمؤشرات التنمية البشرية من مصادرها مهمة جمع البيانات الخاص

وحساب تلك المؤشرات وإجراء المسوحات والدراسات التي تكمل 

متطلبات تقارير التنمية البشرية وتوفير السالسل الزمنية التي 

 توضح مقدار التقدم على مر الزمن .

ولقد تم تشكيل فريق عمل من الباحثين المتخصصين في 

تماعية واالقتصادية قاموا بجمع البيانات اإلحصاءات السكانية واالج

من المصادر المختلفة وحساب المؤشرات بما لديهم من الخبرات 

 المتراكمة في هذا المجال .
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قيمة  Valueالمؤشر Indexال

2003Life Expectancy at Birth (years) 2003متوسط العمر المتوقع لدى الوالدة )باألعوام( 2003

نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين)% من عمر 15وما فوق( 

2003
89.1Adult Literacy rate(% ages 15 and above) 2003

مجموع نسب االلتحاق اإلجمالية بالتعليم االبتدائي والثانوي العالي 

2003/2002 )%(
85.1

Combined gross enrolment ratio for primary, 

secondary and tertiary schools(%)2002/2003

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )معادل القوة الشرائية بالدوالر 

األمريكي( 2003
29887GDP per capita (PPP US$) 2003

0.83Life expectancy indexدليل متوسط العمر المتوقع

0.88Education indexدليل التعليم

0.951GDP indexدليل الناتج المحلي اإلجمالي

0.886Human development index (HDI) value 2003قيمة دليل التنمية البشرية 2003

دليل التنمية البشرية

Human development index (HDI)
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القيمة 

Value

دوالر واحد في اليوم 

1990-2003
0

$1 a day 1990- 

2003

ـيوم 1990- دوالران في اـل

2003
0

$2 a day 1990- 

2003

خط الفقر القطــري 

1990-2003
..

National poverty 

line     1990-2003

االحتمال لدى الوالدة بعدم البقاء على قيد الحياة 

حتى 40 عاما )% من الجماعة( 2005-2002
4

Probability at birth of not surviving to age 

40 (% of cohort) (2000-2005)

الفقر البشري وفقر الدخل )البلدان النامية(

Human and income poverty in Developing countries

Indexالمؤشر

أهداف التنمية لأللفية 

النسبة المئوية للسكان 

تحت خط فقر الدخل 

)%(

Population below 

income poverty line (%)

معدل األمية لدى البالغين )% من عمر 15 عاما 

وما فوق( 2003
10.9

السكان من دون إمكانية الحصول المستدام على 

مصادر ماء محسن )%( 2003
0

children under weight for age (% under  age 

5) 1995-2002

Population without sustainable access to an 

improved water sources (%) 2003

Adult illiteracy rate (% ages 15 and above) 

2003

األطفال دون الوزن السوي ألعمارهم )% دون 

سن الخامسة( 2002-1995
6
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القيمة 

Value

19750.21975

20030.72003

20151.42015

20035.62003

2015-20035.62003-2015

197582.91975

20031002003

20151002015

200326.52003

201521.72015

20031.32003

20154.62015

1975-19706.81970 - 1975

2005-20003.92000-2005

االتجاهات الديموغرافية

Demographic trends

Indexالمؤشر

مجموع السكان 

)بالماليين(

Total population 

(millions)

السكان في عمر 65 

عاما فما فوق )% 

من المجموع(

population age 65 

and above (% of 

total)

معدل الخصوبة 

اإلجمالي )للمرأة 

الواحدة(

Total fertility rate 

(births per woman)

معدل النمو السنوي 

للسكان )%(

Annual population 

growth rate (%)

سكان الحضر )% 

من المجموع(

Urban population 

(% of total)

السكان دون عمر 

15 )% من 

المجموع(

population under 

age 15 (% of total)
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القيمة 

Value

في القطاع العام )% من 

الناتج المحلي اإلجمالي( 

2003

1.6
 Public (% of

GDP) 2003

في القطاع الخاص )% 

من الناتج المحلي 

اإلجمالي( 2003

0.1
 Private (% of

GDP) 2003

لكل فرد )معادل القوة 

الشرائية بالدوالر 

األمريكي( 2003

519
 Per capita (PPP

US$) 2003

100السل )%( 2003

 Against

 tuberculosis

2003)%(

93الحصبة )%( 2003
 Against measles

2003)%(

..

43

100

226

100

االلتزامات بالصحة: الموارد والمنافذ والخدمات

Commitment to health: resources, access and services

Indexالمؤشر

اإلنفاق على 

الصحة
Health expenditure

األطفال البالغون 

من العمر سنة 

واحدة 

والمحصنون 

تحصيناً تاماً ضد

 One- year- olds fully

immunized

معدل استخدام عالج االمهاء الفموي )%( 

1994-2003

 )%( Oral Dehydration therapy use rate

1994-2003

معدل انتشار وسائل منح الحمل )%( 1995-

2002

 )%( Contraceptive prevalence rate

1995-2002

عمليات الوالدة التي تتم بأشراف عاملين 

صحيين مهرة )%( 2003

 Births attended by skilled health

personnel (%)2003

Physicians (per 100.000 people) 2003األطباء )لكل مئة ألف شخص( 2003

السكان الذين لديهم فرص مستدامة للحصول 

على العقاقير الجوهرية بأسعار محمولة )%( 

2003

 Population with sustainable access to

affordable essential drugs (%) 2003
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المؤشر
القيمة 

Value
Index

السكان الذين لديهم فرص مستدامة 

للحصول على صرف صحي 

محسن )%( 2003

100

 Population with sustainable

 access to improved sanitation

2003 )%(

السكان الذي لديهم فرص مستدامة 

للحصول على مصادر مياه 

محسن )%( 2003

100

 Population with sustainable

 access to an improved water

source (%) 2003

األشخاص الناقصو التغذية )% 

من مجموع السكان( 1999-

2001

..
 Undernourished people (% of

total population) 1999-2001

األطفال دون مستوى الوزن 

السوي بالنسبة إلى أعمارهم )% 

دون الخامسة( 2001-1995

6
 Children under weight for age

 1995-2001)under age5 %(

األطفال دون مستوى الطول 

السوي بالنسبة إلى أعمارهم )% 

دون الخامسة( 2002-1995

8
 Children under height for age

 1995-2002)under age 5 %(

المواليد ذوو الوزن المنخفض 

2003 )%(
7.9

 Infants with low birth weight

2003 )%(

الماء، الصرف الصحي، الوضع الغذائي

Water, sanitation and nutritional status
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القيمة 

Value

).(

النساء 

-1996

2002

..
 Women

1996-2002

الرجال 

-1996

2002

..
-Men 1996

2002

12.8

0.8

).(

21.8

..

..

..

..

األزمات والتحديات الصحيةالرئيسية عالمياً

Leading global health crises and risks

Indexالمؤشر

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية % )49-15 

عاماً( 2003
HIV prevalence % (ages 15-49) 2003

استخدام الواقي في أخر اتصال جنسي 

عالي الخطورة

 Condom use at last high- risk sex

)%(

Malaria cases (per 100.000 people) 2003حاالت المالريا )لكل مئة ألف شخص( 2003

األطفال دون 

الخامسة من العمر

مع استعمال ناموسيات معالجة 

ضد الحشرات )%( 2003

 With insecticide-treated

bed nets (%) 2003

Children under age 5
المصابون بالحمى المعالجة 

بعقاقير مضادة للمالريا )%( 

2003

 With fever treated with

 )%( ant malarial drugs

2003

حاالت السل

Per 100.000 people 2003لكل مئة ألف شخص 2003

Tuberculosis cases

التي تم كشفها بواسطة المساق 

القصير للمعالجة تحت اإلشراف 

المباشر )دوتس( )%( 2003

 Detected under DOTS

2003 )%(

التي تمت معالجتها بواسطة 

األسلوب العالجي دوتس )%( 

2003

 )%( Cured under DOTS

2003

انتشار التدخين 

)%( من البالغين

Women 2003النساء 2003
 Prevalence of

smoking (% of adults Men 2003الرجال 2003
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القيمة 

Value

75

10.7

12

اإلناث )% من 

الجماعة (2003
90

 Female (% of

cohort) 2003

الذكور )% من 

الجماعة( 2003
88

 Male (% of

cohort) 2003

النسبة المبلغ عنها 

)لكل مئة ألف 

مولود حي( 2003

23.3

 Ratio reported

 per 100.000 live(

births) 2003

النسبة المعدلة )لكل 

مئة ألف مولود 

حي( 2003

--

 Ratio adjusted

 per 100.000 live(

births) 2003

التبقي: التقدم والنكسات

Survival: progress and setbacks

Indexالمؤشر

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 

)باألعوام( 2003
Life expectancy at birth (years) 2003

معدل وفيات 

األمومة
Maternal mortality

معدل وفيات الرضع )لكل ألف 

مولود حي( 2003

 Infant mortality rate (per 1.000 live

births) 2003

معدل وفيات األطفال دون الخامسة 

)لكل ألف مولود حي( 2003

 Under-five mortality rate (per 1.000

live births) 2003

االحتمال لدى 

الوالدة بالبقاء 

على قيد الحياة 

حتى سن 65 
عاماً

 Probability at

 birth of surviving

to age 65
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القيمة 

Value

كنسبة من الناتج المحلي 

اإلجمالي 2003
3.29

 As % of GDP

2003

كنسبة من إجمالي إنفاق 

الحكومـة 2003
11.9

 AS % of total

 government

expenditure 2003

ما قبل المرحلة اإلبتدائية 

وفي المرحلة اإلبتدائية 

2003

..
 Pre- primary and

primary 2003

Secondary 2003..التعليم الثانوي 2003

Tertiary 2003..التعليم العالي 2003

اإلنفاق العام على 

التعليم

 Public expenditure on

education

اإلنفاق العام على 

التعليم بحسب 

المرحلة التعليمية 

)% من جميع 

المستويات 

التعليمية(

 Public expenditure on

 %( education by level

)of all levels

االلتزام بالتعليم: اإلنفاق العام

Commitment to education: spending

Indexالمؤشر
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القيمة 

Value

199581.21995

200389.12003

199597.11995

200398.62003

1995-1990901990-1995

2003/2002962002/2003

1995-199049.81990-1995

2003/200284.62002/2003

1991/1990..1990/1991

2003/2002..2002/2003

33

اإللمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق بالتعليم

Literacy and enrolment

Indexالمؤشر

معدل اإللمام بالقراءة 

والكتابة لدى البالغين )% 

من عمر 15 ومافوق(

 Adult literacy rate

 ages 15 and %(

)above

معدل اإللمام بالقراءة 

والكتابة لدى الشباب 

)24-15% عاما(

 Youth literacy rate

)ages 15-24 %(

صافي نسبة االلتحاق 

بالتعليم االبتدائي )%(

 Net primary

)%( enrolment ratio

صافي نسبة االلتحاق 

بالتعليم الثانوي )%(

 Net secondary

)%( enrolment ratio

األطفال الذين يصلون إلى 

الصف الخامس )% من 

تالميذ الصف األول(

 Children reaching

 grade 5 (% of

)grade 1 students

طالب التعليم العالي في العلوم والرياضيات 

والهندسة )% من جميع طالب التعليم العالي( 

2003

 Tertiary students in science math

 and engineering (% of all tertiary

students) 2003
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القيمة 

Value

1990217.91990

20042562004

1990-1990

20045212004

1990-1990

20044202004

..

..

..

..

التكنولوجيا : االنتشارواإلبتكار

Technology: diffusion and creation

Indexالمؤشر

الهواتف الثابتة )لكل ألف 

شخص(

 Telephone mainlines (per

)people 1.000

المشتركون في الهاتف الخلوي 

)لكل ألف شخص(

 Cellular subscribers (per

)people 1.000

مستخدمو اإلنترنت )لكل ألف 

شخص(

 Internet users (per 1.000

)people

العاملون في األبحاث والتطوير )لكل مليون 

شخص( 2001-1990

 Researchers in R&D (per million

people) 1990-2001

براءات االختراع الممنوحة للمقيمين )لكل 

مليون شخص( 2000

 Patents granted to residents (per million

people) 2000

مقبوضات االتاوات ورسوم التراخيص 

)بالدوالر األمريكي لكل شخص( 2002

 $Receipts royalties and licence fees (US

per people) 2002

اإلنفاق على األبحاث والتطوير )% من الناتج 

المحلي اإلجمالي( 2003-1996

 )R&D(Research and development 

expenditures (% of GDP) 1996-2003
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القيمة 

Value

بباليين الدوالرات األمريكية 

2003
20.4US$ billions 2003

معادل القوة الشرائية بباليين 

الدوالرات األمريكية 2003
21.6PPP US$ billions 2003

28213US$ 2003بالدوالر األمريكي 2003

معادل القوة الشرائية بالدوالر 

األمريكي 2003
29887PPP US$ 2003

4.7

أعلى قيمة سجلت في الفترة 

من 1975 إلى 2003 )معادل 

القوة الشرائية بالدوالر 

األمريكي(

29887
 Highest value during

)$PPP US( 1975-2003

2003Year of highest valueالعام الذي سجلت فيه أعلى قيمة

1.36

1.02

األداء االقتصادي

Economic performance

Indexالمؤشر

الناتج المحلي 

اإلجمالي
GDP

الناتج المحلي 

اإلجمالي للفرد

 GDP per

capita

معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي 

للفرد )%( نصيب الفرد من 2003-1990

 )%( GDP per capita annual growth rate

1990-2003

الناتج المحلي 

اإلجمالي للفرد

 GDP per

capita

معدل التغيير السنوي في مؤشر أسعار 

المستهلك )%( 2003-1990

 Average annual change in consumer

price index (%) 1990-2003

معدل التغيير السنوي في مؤشر أسعار 

المستهلك )%( 2003-2002

 Average annual change in consumer

price index (%) 2002-2003
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القيمة 

Value

2.8Poorest 10%أفقر %10

6.3Poorest 20%أفقر %20

45.1Richest 20%أغنى %20

25.1Richest 10%أغنى %10

Richest 10% to Poorest 10% 5.5نسبة أغنى 10% إلى أفقر %10

Richest 20% to Poorest 20% 3.1نسبة أغنى 20% إلى أفقر %20

37.19Gini indexمؤشر جيني

الالمساواة في الدخل أواالستهالك

Inequality income or consumption

Indexالمؤشر

النصيب من 

الدخل أو 

االستهالك )%(

العام2001

 Survey

 year

2001

 Share of income or

)%( consumption

قياسات 

الالمساوة
Inequality in measures
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المؤشر
القيمة 

Value
Index

الواردات من السلع والخدمات )% من 

الناتج المحلي اإلجمالي 2003
26

 Imports of goods and services

 2003)of GDP %(

الصادرات من السلع والخدمات )% 

من الناتج المحلي اإلجمالي 2003
59

 Exports of goods and services

 2003)of GDP %(

الصادرات من المواد األولية )% من 

صادرات السلع( 2003
51

 Primary exports (% of

merchandise exports) 2003

الصادرات من المواد المصنعة )% 

من الصادرات الصناعية( 2003
11.02

 Manufactured exports (% of

merchandise exports) 2003

الصادرات من المواد العالية التقنية 

)% من صادرات البضائع( 2003
0

 High-technology exports (% of

manufactured exports) 2003

معدالت التجارة )100-1980( 

2001
..

 )1980=100(Terms of trade 

2001

هيكلية التجارة

Structure of trade
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القيمة 

Value

المجموع )بماليين 

الدوالرات 

األمريكية( 2003

0
 $Total (US

millions)2003

لكل فرد )بالدوالر 

األمريكي( 2003
0

 )$US(Per capita 

2003

كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 

اإلجمالي 2003

).(AS % of GDP 2003

..

..

كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 

اإلجمالي 2003

..AS % of GDP 2003

كنسبة مئوية من 

صادرات السلع 

والخدمات 2003

..

 AS % of exports of

 goods and services

2003

تدفقات المعونة، رأس المال الخاص، الدين

Flows of aid, private capital and debt

Indexالمؤشر

Total debt serviceمجموع خدمة الدين

مساعدات التنمية 

الرسمية المتلقاة 

)صافي المساعدات 

الموزعة(

 Official

 development

 )ODA(assistance 

 received (net

)disbursements

صافي تدفقات اإلستثمارات األجنبية 

المباشرة )كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي( 2003

 %( Net foreign direct investment inflows

of GDP) 2003

التدفقات الخاصة األخرى )كنسبة مئوية 

من الناتج المحلي اإلجمالي( 2003
Other private flows (% of GDP) 2003
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المؤشر
القيمة 

Value
Index

اإلنفاق العام على التعليم )% من الناتج 

المحلي اإلجمالي( 2003
3.3

 Public expenditure on education (% of

GDP) 2003

اإلنفاق العام على الصحة )% من إجمالي 

الناتج المحلي االجمالي( 2003
1.7

 Public expenditure on health (% of

GDP) 2003

اإلنفاق العسكري )% من الناتج المحلي 

اإلجمالي( 2003
..Military expenditure (% of GDP) 2003

مجموع خدمة الدين )% من الناتج المحلي 

اإلجمالي( 2003
..Total debt service (% of GDP) 2003

األولويات في اإلنفاق العام

Priorities in public spending
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القيمة 

Value

0

14933

..

لكل فرد )باالطنان 

المترية( 1999
65

 per capita (metric

tons) 1999

الحصة من 

المجموع العالمي 

2003 )%(

0.2
 share of world

total (%) 2003

بروتوكول كرتغينا 

حول السالمة 

االحيائية

..

 Cartagena

 protocol on Bio

safety

االتفاقية اإلطارية 

حول تغير المناخ


 Framework

 convention on

climate change

بروتوكول كيوتو 

المنبثق من االتفاقية 

اإلطارية حول تغير 

المناخ

..

 Kyoto protocol

 to the framework

 convention on

climate change

اتفاقية التنوع 

االحيائي


 convention on

 Biological

Diversity

الطاقة والبيئة

Energy and the environment

Indexالمؤشر

انبعاث ثاني أكسيد 

الكربون

Carbon dioxide 

emissions

التصديق على 

االتفاقيات البيئية

Ratification of 

environmental treaties

استهالك الوقود التقليدي )% من احتياجات 

الطاقة( 2003

 Traditional fuel consumption (% of total

energy requirements) 2003

استهالك الفرد للكهرباء )بالكيلووات/ 

ساعة( 2003

Electricity consumption per capita (kilowatt-

hours) 2003

الناتج المحلي اإلجمالي لكل وحدة من 

استهالك الطاقة )معادل القوة الشرائية 

بدوالر 1995 لكل كيلوغرام مكافئ نفط( 

2003

 GDP per unit of energy use (1995 PPP

US$ per kg of oil equivalent) 2003
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القيمة 

Value

0

بحسب بلد اللجوء 

)باآلالف( 2003
..

 By country of

 asylum

بحسب بلد المنشأ 

)باآلالف( 2003
..

 By country of

 origin

1994..1994

2003..2003

بماليين الدوالرات 

األمريكية 2003
..

 US$ millions

2003

الحصة )%( 

1999-2003
..

Share(%)1999

2003-

..

..

الالجئون واالعتدة الحربية

Refugees and armaments

Indexالمؤشر

Internally displaced people (thousands) 2003األشخاص المشردون داخل أوطانهم )باآلالف( 2003

Refugeesالالجئون

تحويالت األسلحة 

التقليدية )بأسعار 

عام 1990(

الواردات )بماليين 

الدوالرات 

األمريكية(

 $Imports (US

)millions
 Conventional arms

 transfers (1990

)prices

Exportsالصادرات

مجموع القوات 

المسلحة

Thousands 2002باآلالف 2002

Total armed forces

Index (1985=100) 2002الدليل )100=1985( 2002
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القيمة 

Value

76Femaleإناث

74Maleذكور

87.1Femaleإناث

93.4Maleذكور

89Femaleإناث

81.4Maleذكور

13884Femaleإناث

44767Maleذكور

دليل التنمية المرتبطة بالجنوسة

Gender-related development index

Indexالمؤشر

الدخل التقديري )معادل القوة الشرائية 

بالدوالر األمريكي( 2003

 Estimated earned income

 2003)PPP US $(

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 

)باألعوام( 2003

 Life expectancy at birth

 2003)years(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 

)% من عمر 15 وما فوق( 2003

 Adult literacy rate (% age

and above) 2003 15

مجموع نسب االلتحاق اإلجمالية بالتعليم 

االبتدائي والثانوي والعالي )%( 

2003/2002

 Combined gross

 enrolment ratio for

 primary, secondary and

 )%( tertiary level schools
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المؤشر
القيمة 

Value
Index

مقاعد المجلس البلدي التي تشغلها نساء )% من 

مجموع المقاعد( 2003
3.4 Seats in parliament held by women (% of

total seats) 2003

نسبة النساء بين المشرعين وكبار المسئولين 

والمديرين )% من المجموع( 2003
13.8 Female legislators, senior officials and

managers (% of total) 2003

نسبة النساء بين المهنيين والعاملين التقنيين )% من 

المجموع( 2003
11.1 Female professional and technical workers

 2003)of total %(

نسبة الدخل التقديري لإلناث إلى الدخل التقديري 

للذكور

31 Ratio of estimated female to male earned

income

مقياس تمكين الجنوسة

Gender empowerment measure
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القيمة 

Value

معدل اإلناث )% 15 

سنة فما فوق( 2003
87.1

 Female rate (% age

and above) 2003 15

معدل اإلناث كنسبة 

مئوية إلى معدل 

الذكور 2003

93.3
 Female rate as % of

male rate 2003

معدل اإلناث )% من 

عمر 15 - 24 عاما( 

2003

98.2
 Female rate (% age

2003 )15-24

معدل اإلناث كنسبة 

مئوية إلى معدل 

الذكور 2003

98.9
 Female rate as % of

male rate 2003

نسبة اإلناث )%( 

2003/2002
96.2

 )%( Female ratio

2002/2003

نسبة اإلناث إلى 

الذكور 2003/2002
100.4

 ratio of female to male

2002/2003

معدل اإلناث )%( 

2003/2002
88

 )%( Female ratio

2002/2003

معدل اإلناث إلى 

الذكور 2003/2002
108.1

 ratio of female to male

2002/2003

معدل اإلناث )%( 

2003/2002
63.6

 )%( Female ratio

2002/2003

نسبة اإلناث إلى 

الذكور 2003/2002
266

 ratio of female to male

2002/2003

Adult literacyاإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين

الالمساواة بين الجنسين في التعليم

Gender inequality in education

Indexالمؤشر

Gross tertiary enrolmentإجمالي نسبة االلتحاق بالتعليم العالي

Youth literacyاإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب

Net primary enrolmentصافي نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي

صافي نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي
 Net secondary

enrolment
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القيمة  

Value

37.6المعدل )%( 2003

الدليل )1990=100( 

2003
126

كنسبة مئوية من معدل 

الذكور 2003
41.7

0Total 2001المجموع 2001

كنسبة مئوية من معدل 

الذكور 2001
0As % of male rate 2001

3.1Total 2001المجموع 2001

كنسبة مئوية من معدل 

الذكور 2001
7As % of male rate 2001

96.9Total 2001المجموع 2001

كنسبة مئوية من معدل 

الذكور 2001
131As % of male rate 2001

14.2النساء 2001

85.8الرجال 2001

الالمساواة بين الجنسين في النشاط االقتصادي

Gender inequality in economic activity

Indexالمؤشر

معدل النشاط االقتصادي لإلناث 

)من عمر 15 عاما وما فوق(

Rate (%) 2003

 Female economic activity

)age 15 and above(rate 

Index (1990=100) 2003

As % of male rate 2003

أفراد األسرة العاملون 

المساهمون في دخلها )%(

Women 2001 Contributing family

)%( workers Men 2001

العمالة لإلناث 

بحسب النشاط 

االقتصادي )%(

Agricultureالزراعــــــة

 Female employment by

)%( economic activity
Industryالصناعـــة

Servicesالخدمــــات
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القيمة 

Value

1998

1998

2003

4.3

199001990

200402004

3.4

المشاركة السياسية للنساء

Indexالمؤشر

العام الذي منحت فيه المرأة حق

To voteالتصويت

Year women received right

To stand for electionالترشيح لالنتخابات

المقاعد التي تشغلها نساء في 

المجلس البلدي )% من 

المجموع(

مجلس نواب/عموم أو 

مجلس واحد

 Lower or

single house
 Seats in parliament held by

)% of total(women  مجلس أعيان أو المجلس البلدي

2004

 Upper house or senate

2004

Women's Political participation

Year first women elected or appointed to parliamentالعام الذي انتخبت فيه المراة أو عينت في المجلس البلدي

النساء في الحكومة على المستوى الوزاري )% من المجموع( 

2003

 Women in government at ministerial level (% of

total) 2003
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المؤشر
القيمة  

Value
Index

االتفاقية الدولية لمنع جريمة االبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها 1948
..

 International convention on the prevention and

punishment of the Crime of Genocide 1948

االتفاقية الدولية حول إلغاء جميع أشكال التمييز 

العنصري 1965


 International convention on the Elimination of All

Forms of Racial Discrimination 1965

..الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966
 international covenant on Civil and Political Rights

1966

الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية 1979
..

 International covenant on Economic, Social and

Cultural Rights 1979

..اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز بحق المرأة 1979
 Convention on Elimination of All Forms of

Discrimination against Women 1979

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 1984


 Convention against Torture and Other Cruel Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment 1984

Convention on the Rights of the Child 1989اتفاقية حقوق الطفل 1989

حالة الوثائق الرسمية الدولية الرئيسية عن حقوق اإلنسان

Status of major international human rights instrument
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القيمة  

Value

1975--1975

1990--1990

2002--2002

--

--

--

--

أدلة التنمية البشرية من منظور إقليمي

Human development indices: perspective

دليل التنمية البشرية
Human development index 

(HDI)

Gender development measure (GEM)دليل تمكين الجنوسة قياسي

Indexالمؤشر

دليل الفقر البشري للبلدان النامية
Human poverty index for developing 

countries (HPI-1)

دليل الفقر البشري لبلدان مختارة أعضاء في منطقة 

اإلنماء والتعاون االقتصادي

Human poverty index for selected high-

income OECD countries (HPI-2)

Gender-related development index (GDI)دليل التنمية المرتبطة بالجنوسة
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القيمة 

Value

convention 87..اتفاقية 87

convention 98..اتفاقية 98

convention 29اتفاقية 29

convention 105اتفاقية 105

convention 100اتفاقية 100

convention 111اتفاقية 111

convention 138اتفاقية 138

convention 182اتفاقية 182

حالة االتفاقيات عن الحقوق العمالية األساسية

Status of fundamental labour rights conventions

Indexالمؤشر

الحرية النقابية والمساومة الجماعية
 Freedom of association and

collective bargaining

إلغاء العمل القسري واإللزامي
 Elimination of forced and

compulsory labour

إلغاء التمييز فيما يتعلق باالستخدام والمهن

 Elimination of discrimination in

 respect of employment and

occupation

Abolition of child labourإلغاء تشغيل األطفال


