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 مالحظات إيضاحية

    vi ٢٠١٩كتيب اإلحصاءات العاملية طبعة عام 

 :كتيب اإلحصاءات العامليةترد فيما يلي قائمة ابلرموز واملختصرات اليت اسُتخدمت يف  
 . قام العشرية.نقطة تستخدم لإلشارة إلى األر

 … البيانات غير متوافرة أو غير منطبقة.
 0.0~ ليس صفرا ولكنه يقل عن نصف الوحدة المستعملة.

 0.0~– ليس صفرا ولكنه سالب ويقل عن نصف الوحدة المستعملة.
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 مقدمة

     ٢٠١٩viiكتيب اإلحصاءات العاملية طبعة عام 

هو جتميٌع سنوي للمؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الرئيسية،  كتيب اإلحصاءات العاملية
قدم يف  موجزات طول كل منها صفحة واحدة. وتشمل هذه الطبعة موجزات عن مناطق العامل ُي

بلدا أو منطقة. وقد أعدت شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون  232اجلغرافية الثالثني وعن 
االقتصادية واالجتماعية هذا الكتيب، تلبية للطلب الذي وجهته اجلمعية العامة إىل األمني العام يف 

( أن يوفر بياانٍت وطنية أساسية من شأهنا أن تزيد وعي اجلمهور على 25-)د ٢٦٢٦ارها قر 
 الصعيد الدويل مبا تبذله البلدان من جهود إمنائية.

وقد اختريت املؤشرات املعروضة من بني جمموعة وفرية من املعلومات اإلحصائية الدولية  
ابألمم املتحدة، والدوائر اإلحصائية اليت جتمعها بشكل منتظم شعبتا اإلحصاءات والسكان 

بوكاالت األمم املتحدة املتخصصة وغريها من املنظمات واملؤسسات الدولية. وهلذه اجلهات جزيل 
 .الشكر والعرفان ملا قدمته من مساعدة يف توفري البياانت بدون انقطاع

 تنظيم الكتيب
ملتعلقة ابلعامل ومناطقه اجلغرافية اإلقليمية تعرض املوجزات مرتبًة على النحو التايل: أوال، املوجزات ا

، وتليها موجزات البلدان واملناطق مرتبًة 149ودون اإلقليمية حسب معيار تصنيف املناطق ميم 
أقسام، حسب اقتضاء احلال  5. ويتألف كل موجز من عرىبترتيبا أجبداي حسب أمسائها ابللغة 

 األقسام هي:و/أو مىت توافرت املعلومات عن كل منها. وهذه 
: تشمل بياانت عن املساحة، وعدد السكان والكثافة السكانية، والنسبة املعلومات العامة •

وسعر صرفها مقابل دوالر الوالايت  الوطنيةبني اجلنسني، والعاصمة وسكاهنا، والعملة 
 املتحدة، واملوقع حسب املنطقة اجلغرافية، واتريخ االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة.

: تشمل بياانت مستمدة من احلساابت القومية عن الناتج احمللي ؤشرات االقتصاديةامل •
، ومعدل منو الناتج  (GDP)، ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل (GDP)اإلمجايل

، وإمجايل القيمة املضافة حسب حصص القطاعات، وحصة كل  (GDP)احمللي اإلمجايل
اركة يف القوة العاملة، ومؤشر أسعار االستهالك، قطاع من العمالة، والبطالة، واملش

(، وقيمة إمجايل الصادرات والواردات وامليزان التجاري الصناعة والزراعةومؤشرات اإلنتاج )
 وميزان املدفوعات.

 : يبني هذا القسم الشركاء التجاريني الرئيسيني لكل بلد.الشركاء التجاريون الرئيسيون •
بياانت عن السكان )معدالت النمو، مبا يف ذلك ابلنسبة : تشمل املؤشرات االجتماعية •

لسكان املناطق احلضرية(، ومعدل اخلصوبة الكلي، والعمر املتوقع عند الوالدة، والتوزيع 
العمري للسكان، وأعداد املهاجرين الدوليني، والالجئني، ومعدل وفيات الرضع، والصحة 

حيث اإلنفاق واملعدالت اإلمجالية )من حيث اإلنفاق وعدد األطباء(، والتعليم )من 
لاللتحاق مبختلف املراحل التعليمية(، ومعدل جرائم القتل العمد، ونسبة املقاعد اليت 

 تشغلها النساء يف الربملاانت الوطنية.
، مستخدمي اإلنرتنت: تتضمن بياانت عن املؤشرات املتعلقة ابلبيئة والُبىن التحتية •

واألنواع املهددة ابالنقراض، واملناطق احلرجية، وتقديرات واإلنفاق على البحوث والتطوير، 
(، وإنتاج الطاقة ونصيب الفرد من إمدادات الطاقة، 2COانبعاث اثين أكسيد الكربون )

 ع البيولوجي لليابسةوعدد السياح الوافدين، واملواقع اهلامة املشمولة ابحلماية اليت جتسد التنو 
 املتلقاة أو املمنوحة. وصايف املساعدة اإلمنائية الرمسية

وترد قبل قسم املوجزات الُقطرية اجملموعُة الكاملة من املؤشرات، معروضًة حسب تصنيفها وابلرتتيب 
(. واملؤشرات غري متاحة مجيعًا لكل بلد من البلدان ixالذي وردت به يف املوجزات )انظر الصفحة 

 اوتة لكل منها.أو منطقة من املناطق، وذلك لتوافر البياانت بدرجات متف

                                                 
 /https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49 : انظر املوقع الشبكي لشعبة اإلحصاءات1

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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    viii ٢٠١٩كتيب اإلحصاءات العاملية طبعة عام 

ويرد قسُم املالحظات الفنية بعد صفحات املوجزاِت القطرية، وهو يشمل وصفًا موجزًا للمفاهيم 
واملنهجيات املستخدمة يف جتميع املؤشرات إضافة إىل معلومات عن املصادر اإلحصائية هلذه 

ت أو على وصف املؤشرات. وميكن للقراء الراغبني يف االطالع على سالسل زمنية أطول للبياان
أكثر تفصيال للمفاهيم أو املنهجيات املذكورة أن يسرتشدوا ابملصادر األولية للبياانت وابملراجع 

 الواردة يف القسم التايل لقسم املالحظات الفنية.
وتوخيًا لإلجياز، ال يورد الكتيُب معلومات حمددة عن مصدر فرادى نقاط البياانت أو منهجياهتا؛ 

ز الكتيب بني احلاالت اليت تكون فيها التقديرات قد وعندما جيري تقدي ر نقطة بياانت، ال ميّي
أعدت من ِقبل منظمات دولية أو منظمات وطنية. انظر قسم املالحظات الفنية لالطالع على 

 املصدر األويل الذي ميكن أن يورد تلك املعلومات.
 الفرتة الزمنية

بياانٍت عن املؤشرات االقتصادية  ةكتيب اإلحصاءات العاملييعرض هذا اإلصدار من  
و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٥هي  -واالجتماعية والبيئية ومؤشرات البىن التحتية لثالث سنوات مرجعية 

يف حالة توافرها، أو هو يعرض أحدث البياانت املتاحة عنها يف سنوات سابقة رجوعاً  - ٢٠١٩
اشي كل موجز من . وعند حدوث هذا األمر، ترد إشارة إىل ذلك يف حو ٢٠٠٠حىت عام 

سنة  ٢٠١٩املوجزات. وابلنسبة لقسمي املعلومات العامة والشركاء التجاريني الرئيسيني، اختذ عام 
 سنة مرجعية للقسم الثاين، ما مل ُيذكر خالف ذلك يف احلواشي.٢٠١٨مرجعية للقسم األول وعام  

 شكر وتقدير
ت اإلحصائية بشعبة اإلحصاءات على أساس سنوي فرُع اخلدما كتيب اإلحصاءات العامليةيعد  

ومدير الربانمج هو التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمانة العامة لألمم املتحدة. 
ماتياس رايسرت. احملرر هو أنورادها شيماات. وقد ساعد يف إعداد الكتيب كل من ديفيد كارتر  

وستكون  .بوجدان دراجوفيكولوجيا املعلومات ، وقدم الدعَم يف جمال تكنو زين لني وحممد انابسوا
رجى توجيه هذه التعليقات عرب الربيد  ُبدى على هذا املنشور حمل ترحاب. وُي أي تعليقات ت

 .statistics@un.org اإللكرتوين إىل:
 

mailto:statistics@un.org


  *موجزات املعلومات وقائمة املؤشرات

     ٢٠١٩ixكتيب اإلحصاءات العاملية طبعة عام 

 املعلومات العامة
 اتريخ عضوية األمم املتحدة

 (٢)كم املساحة
 )اإلانث ١٠٠الذكور إىل  (النسبة بني اجلنسني

 العملة الوطنية
 (سعر الصرف )لكل دوالر أمريكي

 املنطقة
 (السكان )ابآلالف

 (٢الكثافة السكانية )لكل كم
 العاصمة

 (عدد سكان العاصمة )ابآلالف
 املؤشرات االقتصادية
 )دوالر األمريكيابألسعار اجلارية ابل ابملليون(  GDP؛الناتج احمللي اإلمجايل

 (ابالسعار الثابتة 2010 )% سنوية، سنة األساس GDPمعدل منو 
 )ابألسعار اجلارية ابلدوالر األمريكي GDP (نصيب الفرد من

 ()% من القيمة املضافةالزراعة، والصناعة، واخلدمات واألنشطة األخرى  -االقتصاد 
 ات األخرى )% من املشتغلني(العمالة يف قطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات والقطاع

 معدل البطالة )% من القوى العاملة(
 معدل املشاركة يف القوى العاملة )% من السكان إانث/ذكور(

 (100=2010الرقم القياسي ألسعار املستهلك )
 (100=2006-2004) مؤشرات اإلنتاج الزراعي
 (100=2005مؤشر االنتاج الصناعي )

 والواردات، وميزان التجارة الدولية )ابملليون ابألسعار اجلارية ابلدوالر األمريكي(الصادرات،  -التجارة الدولية 
 ميزان املدفوعات، احلساب اجلاري )ابملليون ابألسعار اجلارية ابلدوالر األمريكي(

 ()% من الصادرات والوارداتالشركاء التجاريون الرئيسيون 
 املؤشرات االجتماعية

 ( %سنويمعدل النمو السكاين )معدل 
 (من جمموع السكان% )سكان املناطق احلضرية 

 ( %معدل النمو السكاين يف املناطق احلضرية )معدل سنوي
 (معدل اخلصوبة الكلية )والدة حية لكل امراة

 (للذكور/العمر املتوقع عند الوالدة )لإلانث
 ( %+ سنة،٦٠ / ١٤-٠التوزيع العمري للسكان )

 (الف/% من امجايل السكانأعداد املهاجرين الدوليني )ابآل
 أبمره )ابآلالف( UNHCR ؛مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيالالجئون وغريهم ممن تُعىن 
 (مولود حي ١ ٠٠٠معدل وفيات الرّضع )لكل 

 (GDPاإلنفاق اجلاري )% من  -الصحة 
 من السكان( ١ ٠٠٠االطباء )لكل  -الصحة 
 (GDPاالنفاق احلكومي )% من  - التعليم
 (من السكان ١٠٠ ذكور/)اانث لكل املعدل اإلمجايل لاللتحاق ابلتعليم االبتدائي والثانوي والعايل -التعليم 

 (من السكان ١٠٠ ٠٠٠)لكل  معدل جرائم القتل العمد
  (%)املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملاانت الوطنية

 املؤشرات املتعلقة ابلبيئة والُبىن التحتية
 )من السكان ١٠٠لكل (ين يستخدمون شبكة اإلنرتنت األفراد الذ

 (GDPاإلنفاق على البحوث والتطوير )% من 
 ()عدد األنواع املهددة ابالنقراض

 ()% من مساحة األرض املناطق احلرجية
 )ابملليون طن/ طن للفرد الواحد) 2CO ؛تقديرات انبعاث اثين أكسيد الكربون

 (لبيتاجول)اباملنتجات األولية  -إنتاج الطاقة 
 ()جيجاجول نصيب الفرد من إمدادات الطاقة

 ()ابآلالف عدد السياح/الزوار الوافدين على احلدود الوطنية
 املواقع اهلامة املشمولة ابحلماية اليت جتسد التنوع البيولوجي لليابسة )%(

 (GNI )% من صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املمنوحة
 ( GNI)% من رمسية املتلقاةصايف املساعدة اإلمنائية ال

 
اجملموعة الكاملة من املعلومات واملؤشرات املدرجة هنا قد ال تُعرض لكل بلد من البلدان أو منطقة من املناطق، إذ   *

يتوقف ذلك على توافر البياانت. وتقدم املالحظات الفنية وصفاً موجزاً لكل بند من بنود املعلومات وكل مؤشر من 
 املؤشرات.
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العالم
000 162 136المساحة (كم٢) 468 713 7السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.7النسبة بین الجنسین 59.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP47 550 12966 145 61280 501 414 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.94.33.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

664.6 508.410 270.09 7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

35.230.825.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.623.022.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

42.146.252.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.95.75.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

47.7 / 48.874.7 / 50.376.0 / 77.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100113127مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

823 661 19418 100 44515 373 10التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

965 366 54519 262 01315 577 10التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

141 705 -352 162 -568 203 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.21.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

49.251.755.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.32.22.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.72.62.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

73.3 / 71.368.5 / 69.466.7 / 64.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

25.6 / 27.013.2 / 28.111.0 / 10.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

715.4 257 / 019.33.4 220 / 531.63.2 190 / 2.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

351.2 70......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

49.241.033.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

104.5 / 103.0103.7 / 99.9105.8 / 104.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

76.2 / 69.877.0 / 62.172.3 / 65.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

40.2 / 30.535.7 / 24.828.4 / 23.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.3......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

15.919.024.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

15.728.748.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.51.61.7اإلنفاق على البحوث والتطویر

31.030.930.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

138.3 36 / 472.45.0 33 / 490.04.8 29 / 4.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

988 597568 738530 476إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

717474نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

40.144.446.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  البیانات المعروضة
ھي بیانات عام ٢٠١٥، أو ھي أحدث البیانات المتاحة ابتداء من عام ٢٠١٠. 8  2014. 9  البیانات تشمل مدفوعات المعونة اإلقلیمیة إضافة

إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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آسیا
العالمالمنطقة 000 915 31المساحة (كم٢)

371 601 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 104.7النسبة بین الجنسین

148.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP12 338 71820 892 98229 477 988 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.67.34.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

544.9 981.66 112.74 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

100118135مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

304 734 4427 893 8575 569 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

235 610 2937 444 2105 172 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

069 149124 647449 397التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.21.11.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

41.244.850.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.12.82.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.32.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.0 / 72.069.8 / 70.168.2 / 66.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.7 / 25.912.7 / 27.610.0 / 9.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

586.7 79 / 921.81.8 65 / 243.71.6 53 / 1.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

371.2 28......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

45.837.129.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

13.416.818.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

22.645.2...(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

18.719.019.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

754 262263 228236 192إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

465660نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1  2017. 2  2016. 3  2018. 4  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 5  2015. 6  البیانات تشمل مدفوعات المعونة
اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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آسیا الوسطى
آسیاالمنطقة 000 103 4المساحة (كم٢)

212 73السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 98.1النسبة بین الجنسین

18.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP90 468220 593261 710 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.27.54.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

694.4 492.83 540.23 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

35.029.022.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

25.429.030.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

39.542.047.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.17.56.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.9 / 53.875.4 / 53.773.7 / 72.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100115145مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

847 86182 89074 36التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

767 68663 64440 25التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

080 17519 24634 11التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.11.41.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

46.848.048.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.61.91.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.72.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.9 / 71.566.1 / 69.863.5 / 61.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

30.4 / 28.78.6 / 30.97.0 / 7.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

463.0 5 / 262.47.7 5 / 238.78.3 5 / 8.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

47.136.626.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

13.420.021.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.318.451.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.30.20.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

3.13.03.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

12.315.716.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  بیانات احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة. 2  2017. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 7  2015.
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جنوب آسیا
آسیاالمنطقة 000 688 6المساحة (كم٢)

211 918 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 106.5النسبة بین الجنسین

299.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 270 1952 542 9923 726 063 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.77.36.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

993.6 491.21 802.41نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

53.549.740.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.621.323.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

27.929.036.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.03.74.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

25.8 / 26.578.8 / 30.980.4 / 83.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100120139مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

892 892469 182354 193التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

350 340723 179497 229التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

458 253 -448 142 -997 35 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.51.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

30.732.536.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.82.62.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.22.92.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

69.2 / 66.966.8 / 64.964.9 / 63.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.9 / 31.79.3 / 33.67.5 / 7.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

582.4 13 / 307.60.7 14 / 722.00.8 13 / 0.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

61.551.742.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

116.8 / 107.0106.8 / 100.6107.5 / 106.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

71.4 / 57.471.1 / 46.861.9 / 55.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

24.4 / 14.925.4 / 8.719.5 / 11.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.818.215.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.87.631.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.70.70.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

14.314.614.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

29.230.332.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  بیانات احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة. 2  2017. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 7  2015.
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جنوب شرقي آسیا
آسیاالمنطقة 4المساحة (كم٢) 495 000

012 662السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 99.8النسبة بین الجنسین

152.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP958 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 8931 980 8662 767 984

5.77.85.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 706.93 316.24 266.4

46.441.130.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.118.921.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

35.540.047.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.43.52.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

81.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 54.580.9 / 56.479.4 / 55.7

99120133مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

655التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 0711 051 5561 451 432

4291 010950 584التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 460 313

880 8 -127 061101 71التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.21.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

41.144.349.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.02.72.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.42.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

65.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 70.666.8 / 72.568.2 / 74.3

7.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 29.98.1 / 27.910.8 / 25.4

1.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 6 522.31.5 / 8 673.71.5 / 9 873.6

34.328.624.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

103.9107.1 / 106.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 107.7107.6 / 104.3

62.469.8 / 62.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 70.881.5 / 83.0

21.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 21.025.5 / 27.430.6 / 37.3

15.519.319.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

8.718.844.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.60.80.9اإلنفاق على البحوث والتطویر

50.049.448.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

31.433.735.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

.2015 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6 .2018 4 .2016 2  بیانات تقدیریة. 3 .2017 1
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شرقي آسیا
آسیاالمنطقة 000 799 11المساحة (كم٢)

611 672 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 104.1النسبة بین الجنسین

144.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP8 524 91313 619 28419 634 506 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.27.54.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

913.9 535.011 482.68 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

32.824.415.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.229.425.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

38.046.159.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.24.34.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

59.6 / 61.975.0 / 64.377.1 / 78.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100118136مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

633 471 2714 219 7573 937 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

761 136 4244 967 3782 744 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

871 847334 379251 193التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.50.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

48.354.463.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.32.92.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.61.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.9 / 77.273.9 / 75.772.7 / 71.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.2 / 18.218.4 / 19.813.8 / 12.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

776.7 7 / 061.80.5 7 / 229.50.4 6 / 0.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

24.816.911.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

102.1 / 106.0101.1 / 104.6107.5 / 104.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

91.1 / 89.189.3 / 68.689.1 / 69.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

56.8 / 27.749.5 / 21.627.6 / 25.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

18.118.721.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

16.239.559.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.02.22.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

20.921.722.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

48.749.551.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015.
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غربي آسیا
آسیاالمنطقة 000 831 4المساحة (كم٢)

325 275السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 109.9النسبة بین الجنسین

57.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 494 2492 529 2473 087 724 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.95.72.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

550.0 880.611 273.410 7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.910.712.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.725.626.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

63.463.661.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.78.07.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

18.3 / 17.077.2 / 16.775.8 / 75.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

101106117مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

479 156922 564919 557التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

430 099939 407737 407التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

952 16 -058 158182 150التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.22.52.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

65.868.272.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.73.22.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.23.02.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.3 / 75.270.8 / 73.669.6 / 68.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

28.3 / 31.18.6 / 33.57.3 / 7.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

891.0 42 / 616.216.0 30 / 531.213.2 21 / 10.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

29.523.420.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

96.2 / 98.3102.8 / 95.7105.7 / 105.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

78.5 / 72.085.7 / 68.479.9 / 79.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

52.9 / 33.754.7 / 25.136.1 / 27.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.79.315.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

11.132.462.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.70.70.8اإلنفاق على البحوث والتطویر

3.84.04.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

11.113.915.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  البیانات ال تشمل أیا من أذربیجان وأرمینیا وإسرائیل وتركیا وجورجیا وقبرص. 4  2016. 5  2018. 6 
البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  باستثناء أذربیجان وأرمینیا وتركیا وجورجیا وقبرص. البیانات تشمل

إیران (جمھوریة - اإلسالمیة). 9  البیانات تشمل مدفوعات المعونة اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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أفریقیا
العالمالمنطقة 000 311 30المساحة (كم٢)

064 308 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 99.8النسبة بین الجنسین

44.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 128 7181 966 4832 215 906 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.05.32.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

766.3 876.61 222.41 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

58.754.152.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

12.013.313.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

29.332.633.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.47.87.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.5 / 53.572.6 / 53.574.0 / 74.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100117130مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

921 503439 656496 306التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

885 297535 228468 246التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

964 95 -206 42828 60التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.42.52.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

36.938.943.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.53.63.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.14.94.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

61.9 / 58.358.6 / 55.155.2 / 52.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

40.6 / 41.55.5 / 41.95.1 / 5.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

650.2 24 / 007.22.0 17 / 462.31.6 15 / 1.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

121.9 25......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

81.067.755.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

13.917.423.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

22.121.521.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

744 68244 18147 45إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

272727نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  البیانات تشمل
مدفوعات المعونة اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

4

4

56

56

56

56

1

4

56

3

3

3

10   كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩



أفریقیا الشمالیة
أفریقیاالمنطقة 000 880 7المساحة (كم٢)

781 241السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 101.0النسبة بین الجنسین

31.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP373 106648 507657 861 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.74.64.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

822.8 181.62 908.43 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

34.030.427.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

24.027.528.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

42.142.144.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

12.511.511.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

21.6 / 21.871.1 / 20.873.9 / 73.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

99112118مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

995 544116 104165 114التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

159 147210 571181 87التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

164 93 -603 15 -533 26التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.72.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

49.350.552.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.12.12.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.13.13.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

73.0 / 71.769.4 / 70.067.9 / 66.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

32.7 / 32.18.6 / 33.57.4 / 7.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

410.1 2 / 893.61.0 1 / 731.90.9 1 / 0.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

38.731.726.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

99.2 / 96.0102.2 / 90.3101.4 / 97.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

79.8 / 70.480.5 / 67.872.2 / 68.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

35.9 / 27.731.7 / 23.025.8 / 23.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.710.922.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

9.624.645.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.30.40.5اإلنفاق على البحوث والتطویر

4.44.43.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

21.124.838.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  باستثناء السودان. 8 
البیانات تشمل مدفوعات المعونة اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى
أفریقیاالمنطقة 000 431 22المساحة (كم٢)

283 066 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 99.6النسبة بین الجنسین

48.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP755 6121 317 9751 558 044 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.15.72.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

525.2 561.41 038.21 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

63.658.756.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

9.710.611.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

26.830.832.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.57.17.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

63.1 / 62.773.0 / 63.474.1 / 75.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

926 959322 552330 192التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

726 151325 657287 158التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

800 2 -809 89543 33التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.62.72.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

33.736.140.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.14.14.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.65.45.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

59.5 / 55.556.2 / 52.152.6 / 49.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.3 / 43.84.7 / 44.04.6 / 4.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

976.0 22 / 692.02.2 15 / 272.41.8 14 / 1.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

87.873.561.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

95.8 / 93.3100.2 / 88.1100.8 / 99.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

39.9 / 35.445.6 / 27.843.2 / 35.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.5 / 6.010.4 / 4.78.9 / 7.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.6......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

14.418.423.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.16.521.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.40.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

29.028.327.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

34.940.242.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  بیانات احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة. 2  2017. 3  بیانات تقدیریة. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 6  2015. 7  بما یشمل السودان. 8  البیانات المعروضة ھي بیانات عام ٢٠١٥، أو ھي أحدث البیانات المتاحة ابتداء من عام

٢٠١٠. 9  2016. 10  البیانات تشمل مدفوعات المعونة اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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الجنوب األفریقي
أفریقیا جنوب الصحراء الكبرىالمنطقة 000 675 2المساحة (كم٢)

630 66السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 96.9النسبة بین الجنسین

25.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP279 562406 242386 563 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.23.31.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

934.1 883.65 013.36 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

10.68.18.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

24.923.923.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

64.567.968.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

24.224.427.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

49.9 / 45.763.7 / 47.761.3 / 63.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

103116115مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

471 232108 07695 56التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

531 723111 78697 63التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

060 3 -491 2 -711 7 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.21.31.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

56.559.464.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.32.12.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.72.72.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

63.6 / 56.557.2 / 55.651.6 / 50.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.7 / 30.58.2 / 31.87.0 / 6.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

338.2 4 / 357.16.7 2 / 439.44.0 1 / 2.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

56.049.535.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

24.633.434.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

7.022.053.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

11.110.710.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015.
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شرق أفریقیا
أفریقیا جنوب الصحراء الكبرىالمنطقة 000 005 7المساحة (كم٢)

905 433السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 98.5النسبة بین الجنسین

65.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP111 482214 641350 941 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.47.25.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

382.4620.4833.8نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

74.571.265.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

7.27.69.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

18.321.225.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.87.16.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

72.1 / 72.781.5 / 73.283.1 / 83.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100124140مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

537 65244 29731 16التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

923 68887 24362 31التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

387 43 -036 31 -945 14 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.72.82.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

22.524.428.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.24.44.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.85.44.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

62.9 / 57.759.0 / 53.354.4 / 49.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.2 / 44.94.5 / 45.54.3 / 4.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

591.8 7 / 657.11.8 4 / 745.81.3 4 / 1.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

77.862.650.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

16.621.630.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.34.517.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

33.632.432.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015.
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غرب أفریقیا
أفریقیا جنوب الصحراء الكبرىالمنطقة 000 138 6المساحة (كم٢)

440 391السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 101.3النسبة بین الجنسین

64.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP265 020508 048569 962 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.07.32.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

532.2 650.71 986.71نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

54.843.843.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

9.612.512.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

35.643.643.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.54.35.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.3 / 53.865.5 / 53.567.3 / 68.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100113131مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

889 358112 221113 71التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

141 11688 94883 44التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

748 24124 27330 26التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.62.72.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

37.841.147.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.44.44.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.95.75.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

56.0 / 53.554.1 / 50.551.6 / 48.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

43.4 / 44.24.5 / 44.14.5 / 4.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

770.5 6 / 959.51.8 5 / 616.31.9 5 / 2.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

95.381.268.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

10.211.614.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.57.725.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

12.211.611.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بما یشمل سانت ھیالنة. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7 
.2015
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وسط أفریقیا
أفریقیا جنوب الصحراء الكبرىالمنطقة 000 613 6المساحة (كم٢)

308 174السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 99.6النسبة بین الجنسین

26.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP99 548189 045250 577 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.5 -8.74.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

532.6 439.21 889.21نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

70.870.571.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

11.110.510.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

18.119.018.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.95.75.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

65.3 / 66.772.5 / 71.074.0 / 76.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

102132150مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

029 71757 95890 48التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

131 62338 68043 18التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

898 09418 27847 30التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.13.23.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

42.645.250.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.44.44.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.46.25.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

58.6 / 55.455.4 / 52.152.4 / 49.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

45.3 / 45.84.3 / 45.74.4 / 4.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

539.7 3 / 140.02.2 2 / 928.81.6 1 / 1.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

103.687.774.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

11.213.517.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.72.112.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

47.847.246.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015.
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األمریكتان
العالمالمنطقة 000 322 42المساحة (كم٢)

722 014 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 97.2النسبة بین الجنسین

24.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP17 070 40621 951 43826 896 468 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.73.41.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

748.2 370.426 222.823 19نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.211.29.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.320.420.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

66.468.470.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.97.96.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.4 / 53.773.6 / 53.675.1 / 76.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100111124مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

266 164 3283 550 3252 835 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

697 131 2314 229 1503 557 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

431 967 -903 678 -825 721 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

22.1 / 24.816.2 / 26.513.1 / 11.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

18.822.130.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

41.741.341.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  بیانات احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة. 2  2017. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تشمل مدفوعات المعونة
اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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أمریكا الشمالیة
األمریكتانالمنطقة 000 776 21المساحة (كم٢)

601 366السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 98.0النسبة بین الجنسین

19.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP14 212 74816 613 87221 141 574 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.52.62.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

531.2 446.758 392.548 43نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.71.71.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.218.618.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

77.279.779.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.39.54.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

56.3 / 58.068.1 / 58.570.1 / 72.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100106116مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

701 115 2222 665 3741 265 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

075 047 9393 362 6682 048 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

374 931 -718 697 -295 783 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.91.00.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

80.080.882.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.11.11.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.02.01.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

81.6 / 80.976.8 / 80.075.9 / 74.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.3 / 19.822.6 / 20.618.5 / 16.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

664.2 57 / 971.016.0 50 / 363.414.9 45 / 13.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

134.6 1......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

6.96.75.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

101.4 / 99.7101.3 / 101.0100.6 / 102.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

99.8 / 95.9100.2 / 96.395.1 / 94.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

99.8 / 104.874.2 / 94.975.3 / 67.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

17.519.025.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

68.775.280.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.52.72.7اإلنفاق على البحوث والتطویر

34.935.235.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

21.825.526.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  بما في ذلك برمودا، وسان بییر ومیكلون، وغرینلند. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 7  2015.
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أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي
األمریكتانالمنطقة 000 546 20المساحة (كم٢)

121 648السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 96.8النسبة بین الجنسین

32.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 857 6585 337 5665 754 894 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.35.80.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

931.4 950.48 098.58 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

19.516.913.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.521.521.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

59.161.664.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.06.97.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

51.7 / 50.976.9 / 50.378.3 / 79.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

565 048 1071 951885 569التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

622 084 2921 481866 508التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

056 36 -815 47018 61التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.21.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

77.178.680.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.71.61.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.32.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.7 / 76.871.2 / 75.670.2 / 69.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

24.2 / 27.712.6 / 29.910.0 / 9.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

508.2 9 / 246.71.5 8 / 237.51.4 7 / 1.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

258.8 9......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

25.020.217.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

106.5 / 111.9108.6 / 114.0115.4 / 117.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

97.4 / 92.892.9 / 90.385.7 / 83.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

57.5 / 46.044.0 / 33.835.4 / 27.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

22.3......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.022.731.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

16.634.762.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.60.70.7اإلنفاق على البحوث والتطویر

47.947.046.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

33.636.939.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2018. 4  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 5  2015. 6  البیانات المعروضة ھي بیانات
عام ٢٠١٥، أو ھي أحدث البیانات المتاحة ابتداء من عام ٢٠١٠. 7  2016.
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أمریكا الجنوبیة
دول أمریكا الالتینیة والكاریبيالمنطقة 000 832 17المساحة (كم٢)

199 427السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 97.0النسبة بین الجنسین

24.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 664 0433 838 3793 983 536 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.06.40.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

392.7 716.49 459.89 4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

19.616.112.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.721.520.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

59.762.466.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.47.39.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.7 / 54.176.5 / 53.978.2 / 79.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100118132مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

054 416535 113524 315التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

765 308481 711448 211التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

290 10853 40276 103التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.11.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

81.182.484.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.71.51.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.12.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.1 / 76.971.3 / 75.569.9 / 68.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.9 / 26.513.3 / 28.810.4 / 9.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

015.6 6 / 143.11.4 5 / 518.61.3 4 / 1.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

24.718.915.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

15.819.226.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

49.748.848.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

617 39531 61029 26إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

515657نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1  2017. 2  بما یشمل جزر فوكالند (مالفیناس). 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 7  2015. 8  البیانات تشمل مدفوعات المعونة اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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أمریكا الوسطى
دول أمریكا الالتینیة والكاریبيالمنطقة 000 480 2المساحة (كم٢)

586 177السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 96.1النسبة بین الجنسین

72.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP972 2241 210 2911 416 752 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.55.02.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

990.0 538.17 559.77 6نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

18.318.015.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

24.422.824.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

57.259.259.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.05.43.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

44.4 / 43.579.7 / 42.080.5 / 81.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

99110128مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

018 529489 506336 233التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

688 171545 847366 259التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

670 56 -642 29 -340 26 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.51.51.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

70.372.175.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.92.11.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.82.52.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.6 / 77.371.6 / 76.871.5 / 71.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.3 / 30.910.4 / 33.48.4 / 7.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

092.8 2 / 749.91.2 1 / 385.71.1 1 / 0.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

23.019.516.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

17.421.636.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

36.435.735.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015.
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منطقة البحر الكاریبي
دول أمریكا الالتینیة والكاریبيالمنطقة 000 234المساحة (كم٢)

335 43السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 97.6النسبة بین الجنسین

191.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP221 390288 896354 606 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.41.80.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

262.3 089.18 653.97 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

22.421.819.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.716.116.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

58.962.163.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.18.67.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

49.8 / 47.270.4 / 45.370.0 / 69.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

98105121مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

493 16124 33124 21التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

169 81257 92351 36التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

676 32 -651 27 -592 15 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.80.70.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

65.467.871.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.71.51.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.42.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.2 / 73.469.1 / 72.268.4 / 67.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

24.2 / 26.514.5 / 28.212.0 / 11.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

399.7 1 / 353.63.2 1 / 333.13.2 1 / 3.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

37.534.833.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

26.029.436.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

12.623.747.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

28.129.832.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بما یشمل أنغویال، وبونیر وسانت یوستاشیوس وسابا، وجزر تركس وكایكوس، وجزر فرجن البریطانیة، وجزر كایمان،
ودومینیكا، وسانت كیتس ونیفس، وسانت مارتن (الجزء الھولندي)، ومونتسیرات. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى

فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015.
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أوروبا
العالمالمنطقة 000 049 23المساحة (كم٢)

183 747السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 93.3النسبة بین الجنسین

33.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP16 112 49619 854 41720 253 103 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.52.32.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

222.4 868.027 012.026 22نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

99100110مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

026 011 0217 907 0595 527 4التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

183 793 5736 873 9905 439 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

843 447217 06833 87التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.10.20.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

71.972.974.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.30.50.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.41.61.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.7 / 79.373.6 / 78.171.3 / 69.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.1 / 15.525.3 / 15.922.0 / 20.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

895.2 77 / 747.910.5 70 / 201.39.6 63 / 8.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

349.7 6......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

8.36.45.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

101.5 / 101.5101.4 / 101.1102.0 / 101.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

110.4 / 100.5109.7 / 97.5101.3 / 97.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

78.2 / 77.064.0 / 70.759.8 / 55.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

20.523.229.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

35.257.775.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.61.71.9اإلنفاق على البحوث والتطویر

45.445.845.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

064 548102 594102 102إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

154152143نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

57.663.665.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2016. 3  2018. 4  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 5  2015. 6  بیانات تقدیریة. 7  البیانات تشمل تركیا
وقبرص. 8  البیانات تشمل مدفوعات المعونة اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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أوروبا الجنوبیة
أوروباالمنطقة 000 317 1المساحة (كم٢)

447 152السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 95.5النسبة بین الجنسین

117.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP3 606 0524 304 3953 873 340 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.90.62.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

490.2 967.125 982.827 23نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.77.76.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.325.622.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

62.066.870.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.414.312.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

45.5 / 44.660.6 / 43.062.9 / 64.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

9810099مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

203 081 3541 817830 660التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

305 164 4421 039 8811 861التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

103 83 -088 209 -064 201 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.0~0.70.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

67.869.271.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.00.90.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.41.51.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.8 / 82.978.5 / 81.877.1 / 75.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.0 / 14.927.4 / 15.124.0 / 22.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

957.6 15 / 205.410.5 16 / 974.310.5 11 / 8.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

5.54.33.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

17.123.031.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

33.434.835.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بما یشمل أندورا، وجبل طارق، وسان مارینو، والكرسي الرسولي. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015.
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أوروبا الشرقیة
أوروباالمنطقة 000 814 18المساحة (كم٢)

445 293السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 88.8النسبة بین الجنسین

16.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 628 6972 863 3932 999 690 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.63.43.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

256.9 721.610 474.49 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.811.79.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.928.728.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

56.259.763.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.57.85.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

51.3 / 52.066.9 / 51.666.7 / 65.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

9999127مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

024 131 2971 285993 594التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

641 387952 657867 490التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

383 910178 628125 103التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.0~-0.2 -0.4 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

68.568.969.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.0~0.1 -0.4 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.41.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.1 / 75.167.2 / 73.864.1 / 62.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.9 / 14.923.3 / 15.419.3 / 18.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

121.7 20 / 127.86.9 19 / 747.46.5 19 / 6.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

13.89.87.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

14.115.220.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

47.247.647.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015.
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أوروبا الشمالیة
أوروباالمنطقة 000 810 1المساحة (كم٢)

768 105السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 97.5النسبة بین الجنسین

62.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP3 977 6454 256 9514 608 254 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.22.12.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

352.5 558.644 391.542 41نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.82.21.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

23.119.918.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

74.177.979.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.58.64.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.4 / 56.267.2 / 55.568.1 / 68.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

101101106مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

094 198 9781 045 5991 913التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

233 300 2401 122 9901 937التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

139 102 -262 76 -391 24 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.40.80.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

78.980.182.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.61.10.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.71.81.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.6 / 81.678.3 / 80.576.6 / 75.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.6 / 17.424.5 / 18.022.6 / 21.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

946.4 13 / 810.713.4 11 / 588.811.8 9 / 9.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

5.04.43.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

28.029.635.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

43.743.844.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بما یشمل جزر فایرو وجزیرة مان. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 7  2015.
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أوروبا الغربیة
أوروباالمنطقة 000 108 1المساحة (كم٢)

522 195السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 96.5النسبة بین الجنسین

180.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 900 1018 429 6798 771 820 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.52.92.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

828.0 253.744 698.844 36نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.12.42.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.224.623.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

70.772.974.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.07.25.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.7 / 52.764.1 / 51.165.4 / 65.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100102103مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

706 600 3923 037 3573 358 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

004 376 5043 844 4622 149 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

702 888224 895192 208التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.40.20.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

77.378.580.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.70.60.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.61.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.7 / 83.078.4 / 82.077.3 / 75.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.6 / 15.927.0 / 16.424.3 / 22.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

869.5 27 / 604.014.4 23 / 890.712.5 21 / 11.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

4.33.83.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

25.828.434.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

30.831.432.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بما یشمل لیختنشتاین وموناكو. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
.2015  7
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أوقیانوسیا
العالمالمنطقة 000 564 8المساحة (كم٢)

128 42السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 100.2النسبة بین الجنسین

5.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP899 7921 480 2931 657 949 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.92.42.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

037.3 723.541 046.040 27نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

14.69.78.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.218.316.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

67.172.075.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.55.05.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.1 / 56.667.0 / 57.269.0 / 71.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

9998109مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

306 899312 548252 134التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

964 151295 435247 161التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

341 74816 8885 26 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.81.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

68.068.168.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.31.81.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.52.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

79.4 / 78.475.4 / 77.274.1 / 72.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.7 / 24.117.2 / 25.015.2 / 14.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

410.9 8 / 124.620.7 7 / 023.419.4 6 / 17.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

114.9......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

25.723.120.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

103.1 / 97.4106.1 / 89.7100.4 / 91.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

103.3 / 108.2117.1 / 109.5115.9 / 112.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

92.6 / 84.565.4 / 72.462.5 / 58.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.8......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.213.216.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

47.257.668.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.92.21.8اإلنفاق على البحوث والتطویر

20.820.320.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

470 48417 21314 12إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

171177168نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

26.132.836.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  باستثناء أسترالیا
ونیوزیلندا. 8  البیانات المعروضة ھي بیانات عام ٢٠١٥، أو ھي أحدث البیانات المتاحة ابتداء من عام ٢٠١٠. 9  البیانات تشمل مدفوعات

المعونة اإلقلیمیة إضافة إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

4

4

56

56

56

56

1

4

56

2,1

21

21

7,8,6

1

6

3

3

3

4

28   كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩



أسترالیا ونیوزیلندا
أوقیانوسیاالمنطقة 000 012 8المساحة (كم٢)

986 29السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 98.8النسبة بین الجنسین

3.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP875 1171 443 8431 610 720 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.92.32.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

244.2 504.955 903.354 35نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9997108مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

524 041295 740243 127التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

363 861278 453231 151التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

160 17917 71411 23 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.21.71.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

84.985.386.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.31.81.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.82.01.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.2 / 83.580.2 / 82.679.0 / 77.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

19.3 / 19.321.5 / 20.118.8 / 17.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

103.0 8 / 830.427.8 6 / 718.025.8 5 / 23.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

5.04.53.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

1.0......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

26.330.134.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

63.076.787.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.92.21.8اإلنفاق على البحوث والتطویر

17.316.817.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

40.045.751.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2016. 3  2018. 4  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 5  2015. 6  البیانات المعروضة ھي بیانات عام
٢٠١٥، أو ھي أحدث البیانات المتاحة ابتداء من عام ٢٠١٠.
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بولینیزیا
أوقیانوسیاالمنطقة 000 8المساحة (كم٢)

680السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 102.9النسبة بین الجنسین

84.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 6037 4207 241 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.62.1 -1.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

754.2 636.111 674.212 11نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

101111117مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

314238220التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

892 3332 2062 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

671 2 -095 2 -893 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.90.30.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

43.544.344.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.30.90.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.33.22.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.9 / 74.971.6 / 73.670.4 / 69.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.6 / 32.010.8 / 34.18.4 / 7.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

72.3 / 72.610.5 / 73.211.0 / 11.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

15.614.713.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

3.25.28.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

45.848.848.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  2017. 2  بما في ذلك بیتكرن. 3  بما یشمل بیتكرن، وتوفالو، وتوكیالو، وجزر كوك، وجزر والیس وفوتونا، وساموا األمریكیة، ونیوي. 4 
2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015.
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میكرونیزیا
أوقیانوسیاالمنطقة 000 3المساحة (كم٢)

544السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 102.1النسبة بین الجنسین

171.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP7188631 139 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.52.81.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

695.2 983.33 560.22 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

977976مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

868 5081 2951 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

515 2925 3793 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

646 3 -783 1 -084 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.20.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

65.966.669.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.30.21.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.13.13.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.7 / 73.269.1 / 71.868.2 / 67.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.6 / 32.110.5 / 33.47.4 / 6.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

117.6 / 115.922.3 / 128.423.0 / 25.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

32.630.628.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

2.42.47.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

58.458.258.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

(GNI من %) 40.4720.7725.07صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بما یشمل باالو، وجزر مارشال، وجزر ماریانا الشمالیة، وناورو. 3  2016. 4  الواردات بنظام الدفع (FOB) ”التسلیم على ظھر
السفینة“. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  البیانات تشمل مدفوعات المعونة اإلقلیمیة إضافة

إلى المدفوعات لصالح فرادى البلدان والمناطق.
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میالنیزیا
أوقیانوسیاالمنطقة 541المساحة (كم٢) 000

918 10السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 104.0النسبة بین الجنسین

20.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP17 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 35328 16738 850

3.68.00.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 156.13 135.53 764.3

99110119مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

5التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 1998 11214 693

6659 3979 5التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 194

5535 1 -197 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 499

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.92.21.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

18.919.019.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.22.32.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.23.93.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

60.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 62.861.4 / 64.262.7 / 65.5

5.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 38.15.7 / 37.26.4 / 35.0

1.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 103.91.2 / 105.71.1 / 118.1

51.448.443.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

3.21.44.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

71.971.971.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

.2015 4  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 5 .2018 3 .2016 2 .2017 1
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االتحاد الروسي
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

246 098 17المساحة (كم٢) 872 145السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

86.4النسبة بین الجنسین 8.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبل روسيالعملة الوطنیة موسكوالعاصمة

69.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 476.2 12عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP771 4951 539 8451 577 524 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.44.51.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

955.8 756.610 371.910 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.93.84.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

38.234.833.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

56.961.462.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

10.27.86.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.827.726.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

60.064.566.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.27.44.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.5 / 55.970.0 / 55.270.3 / 67.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

61100173الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

9999139مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100109121مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

571 068452 452397 241التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

459 912239 707228 98التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

112 156213 744168 142التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

810 452113 38967 84میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.6ھولندا10.4الصین14.9مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.5الوالیات المتحدة10.0ألمانیا21.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.00.2~-0.4 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

73.573.774.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.00.2~-0.4 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.51.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.0 / 73.764.6 / 72.061.0 / 58.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.2 / 14.922.0 / 15.218.0 / 17.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

651.5 11 / 194.78.1 11 / 667.67.8 11 / 8.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

483.1132.6185.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

16.210.78.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.85.05.3الصحة - اإلنفاق الجاري

2.44.0...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.84.13.8التعلیم - االنفاق الحكومي

102.3 / 99.5101.8 / 95.499.0 / 95.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

104.0 / 84.3105.6 / 82.585.7 / 83.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

89.3 / 86.974.7 / 84.364.3 / 61.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

24.814.910.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.814.015.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

15.243.076.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.11.11.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

151126239األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

49.449.849.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

705.3 1 / 670.511.9 1 / 615.111.7 1 / 11.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

240 67957 50653 50إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

190202212نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

390 28124 20122 22عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

26.826.826.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.030.08...صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،
التنقیح 3. 6  2014. 7  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات
محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  اعتباراً من عام ٢٠١٥، تقوم منظمة الصحة العالمیة بتعدیل البیانات وفقاً لقرار الجمعیة

العامة لألمم المتحدة 68/262. 12  2008. 13  2009. 14  انقطاع في السالسل الزمنیة. 15  تشمل ضحایا الشروع في القتل. 16  السكان الذین
تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 17  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 74 عاما. 18  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 19 
2004. 20  بعض تدابیر تخفیف أعباء الدیون التي تم اإلبالغ عنھا یمكن أن تشي إلى االئتمانات. اإلحصاءات التي تنشرھا روسیا حالیا عن

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والتقدیرات المستمدة من التقاریر السابقة الصادرة عن الرئیس ینبغي أال تُستخدم في وقت واحد.
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إثیوبیا
1945.11.13تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

300 104 1المساحة (كم٢) 079 112السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.1النسبة بین الجنسین 112.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بر إثیوبيالعملة الوطنیة أدیس أباباالعاصمة

28.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 592.0 4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP12 16426 31175 605 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

11.812.611.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

158.5300.0720.3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

45.645.636.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

13.210.424.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

42.144.539.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

80.277.266.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.66.39.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

13.116.623.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.45.25.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

74.4 / 73.886.5 / 74.488.9 / 90.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

45100249الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102138164مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100159242مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

394 3301 9262التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

116 6029 0958 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

722 7 -272 6 -169 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

566 5 -425 -568 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.6ألمانیا9.7المملكة العربیة السعودیة9.8الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.5الھند8.8الوالیات المتحدة31.9الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.82.82.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

15.717.321.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.14.64.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.25.44.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

65.5 / 60.661.9 / 55.057.6 / 52.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

40.3 / 44.95.3 / 46.55.1 / 4.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

227.1 1 / 567.71.2 / 514.20.6 / 0.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

128.4 105.1155.42الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

77.959.845.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.15.54.0الصحة - اإلنفاق الجاري

0.00.1~0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.64.54.7التعلیم - االنفاق الحكومي

97.0 / 88.1106.8 / 71.995.4 / 86.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

34.4 / 31.535.8 / 18.538.0 / 30.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.3 / 4.410.9 / 1.310.2 / 4.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.48.57.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

7.721.938.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.20.818.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

93120179األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

13.012.312.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

11.6 / 6.60.1 / 5.10.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

352 2121 0701 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

151515نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

227468933عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

18.619.819.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 15.6011.585.15صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  بیانات مبدئیة. 5  انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  2016. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف
الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  تتعلق البیانات بالسنوات المالیة المنتھیة في 30 حزیران/یونیھ. 9  2013.
10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  بما یشمل الالجئین. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
األول/دیسمبر. 14  2009. 15  2002. 16  2014. 17  بیانات جزئیة. 18  2004. 19  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج. 20  الوافدون

عبر كافة منافذ الدخول.
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أذربیجان
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

600 86المساحة (كم٢) 048 10السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.7النسبة بین الجنسین 121.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
مانات أذربیجانيالعملة الوطنیة باكوالعاصمة

1.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 313.1 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP13 24552 90640 749 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

28.04.80.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

146.4 857.34 551.25 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.85.96.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

63.264.053.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

27.030.140.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

40.538.237.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

12.613.713.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

46.948.048.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.35.65.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

62.9 / 60.269.4 / 57.767.5 / 68.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

61100153الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

104117141مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100200188مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

555 27820 34721 4التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

318 59711 2116 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

236 6829 13614التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

051 0406 16715میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

4.6إسرائیل9.9تركیا31.9إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.2الصین14.7تركیا16.8االتحاد الروسيشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.01.11.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

52.453.456.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.41.51.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.91.82.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.6 / 73.468.6 / 70.366.9 / 64.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.4 / 22.811.1 / 26.28.1 / 8.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

259.2 / 276.92.6 / 302.23.1 / 3.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

584.3596.9617.7الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

54.240.731.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.44.96.9الصحة - اإلنفاق الجاري

3.73.4...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.02.82.9التعلیم - االنفاق الحكومي

104.2 / 93.2102.5 / 92.894.2 / 98.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

29.0 / 19.225.3 / 19.4... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.22.32.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.511.416.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

8.046.079.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

3845100األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

10.612.214.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

37.5 / 30.73.9 / 34.33.4 / 4.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

427 7592 1552 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

675461نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

454 2802 6931عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

33.339.439.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.810.320.30صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بما یشمل ناغورنو - كاراباخ. 3  2018. 4  بما في ذلك المجتمعات المحلیة الخاضعة لسلطة المجلس البلدي. 5  البیانات مصنفة
حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  2016. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  تنقیح

للبیانات. 14  السكان البالغة أعمارھم 7 أعوام فأكثر. 15  جرى تحویل البیانات من العملة الوطنیة السابقة باستخدام سعر التحویل المناسب. 16 
.2004
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األرجنتین
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

2المساحة (كم٢) 780 400 44السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 781

95.2النسبة بین الجنسین 16.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بیسو أرجنتینيالعملة الوطنیة بوینس آیرسالعاصمة

37.6سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 15عدد سكان العاصمة (باآلالف) 057.3

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP200 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 622426 487637 486

8.910.12.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 125.010 345.614 399.6

9.38.56.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

33.730.125.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

57.061.467.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

1.31.30.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

23.323.323.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

75.575.476.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.57.77.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

75.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 49.474.3 / 47.872.7 / 48.8

152......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

105112131مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

40التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 10668 17466 319

28التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 68956 79266 306

38213 41811 11التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

003 28 -623 1 -274 5میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.4الصین7.7الوالیات المتحدة15.9البرازیلشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.4الوالیات المتحدة18.4الصین26.7البرازیلشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.11.01.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

90.090.892.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.31.21.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.42.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 77.471.4 / 78.272.2 / 79.0

13.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 27.314.2 / 26.015.4 / 24.6

4.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 1 673.14.4 / 1 806.04.9 / 2 164.5

3.94.290.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

16.714.212.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.68.67.5الصحة - اإلنفاق الجاري

4.0...3.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.95.05.6التعلیم - االنفاق الحكومي

116.6117.5 / 117.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 115.9109.7 / 109.2

98.497.1 / 89.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 106.6105.7 / 110.4

52.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 75.859.1 / 89.267.2 / 111.6

5.9......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

33.738.538.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

17.745.075.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.60.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

186213278األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

11.010.49.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 162.14.5 / 187.94.7 / 204.0

3إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول) 6093 3433 181

758083نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 8235 3256 720

29.732.033.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.050.030.00صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

7 4  بیانات تقدیریة. 5  أساس المؤشر: كانون األول/دیسمبر 2016 = 100. 6  2016. 1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى بوینس آیرس الكبرى.
11 .2004 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10 .2015 البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8
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األردن
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

318 89المساحة (كم٢) 102 10السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.5النسبة بین الجنسین 113.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینار أردنيالعملة الوطنیة عمانالعاصمة

0.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 108.5 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP12 72026 52040 708 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.12.72.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

195.7 692.34 226.13 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.04.55.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.231.029.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

67.864.565.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.93.73.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.626.426.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

69.569.969.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

14.812.514.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

14.2 / 15.363.7 / 12.267.3 / 67.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

75100125الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101127145مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100105109مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

754 0237 2847 4التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

797 26220 45515 10التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

043 13 -239 8 -170 6 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

969 2 -882 1 -271 2 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.3المملكة العربیة السعودیة12.5المناطق الحرة21.5الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.8الوالیات المتحدة13.5المملكة العربیة السعودیة13.5الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.44.64.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

79.586.191.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.66.25.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.03.83.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.5 / 74.672.2 / 73.871.5 / 70.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

33.6 / 37.55.9 / 38.25.4 / 5.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

233.6 3 / 723.033.3 2 / 325.437.9 2 / 40.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

17.9453.2752.7الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

22.419.717.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.98.45.5الصحة - اإلنفاق الجاري

2.32.32.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.6......التعلیم - االنفاق الحكومي

... / ...... / ...100.0 / 99.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

65.9 / 82.563.9 / 86.379.4 / 83.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

33.9 / 39.729.6 / 39.034.9 / 35.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.21.61.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

5.56.415.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

12.927.266.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.30.40.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

3090123األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.11.11.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

26.5 / 21.23.6 / 21.13.3 / 4.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

10910إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

544238نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

844 2073 9874 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

(GNI من %) 5.493.647.33صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة

5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  یشار إلى المواطنین األجانب. 11  بما یشمل الالجئین. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر
كانون األول/دیسمبر. 13  2004. 14  السكان البالغة أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 15  2002. 16  2008. 17  انقطاع في السالسل الزمنیة. 18  بما

یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.
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أرمینیا
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

743 29المساحة (كم٢) 958 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

88.8النسبة بین الجنسین 103.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
درام أرمینيالعملة الوطنیة یریفانالعاصمة

483.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 083.3 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP5 2269 87511 537 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.92.27.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

936.8 432.23 752.93 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

19.917.816.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

43.834.727.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

36.347.456.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

40.638.632.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.717.416.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

41.744.051.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

16.119.018.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

49.7 / 49.669.9 / 47.571.6 / 65.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

76100127الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10896127مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

...100105مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

382 0112 9371التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

796 7824 6923 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

414 2 -770 2 -755 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

131 1 -261 1 -124 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.0بلغاریا14.1سویسرا26.9االتحاد الروسيشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.6إیران13.8الصین26.2االتحاد الروسيشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.70.3 -0.6 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

63.963.463.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.90.2 -0.8 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.71.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.0 / 75.870.6 / 75.369.4 / 69.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

20.8 / 19.517.9 / 21.514.8 / 14.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

190.7 / 221.66.5 / 469.17.7 / 15.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

219.685.818.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

27.121.013.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.05.39.9الصحة - اإلنفاق الجاري

2.82.9...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.73.22.8التعلیم - االنفاق الحكومي

94.3 / 100.794.0 / 96.397.7 / 94.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

88.4 / 103.784.0 / 96.5105.6 / 87.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

58.7 / 58.046.1 / 46.047.6 / 32.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.91.93.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

5.39.224.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

5.325.069.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.30.20.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

3536117األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

11.711.611.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

5.5 / 4.21.8 / 4.41.4 / 1.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

365244إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

344145نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

495 3196841عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

24.830.530.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 3.383.302.13صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
بیانات مبدئیة. 6  انقطاع في السالسل الزمنیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة

االقتصادیة، التنقیح 3. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  البیانات محدثة حتى
نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2014. 14  2000. 15  بیانات جزئیة. 16  باستثناء المنظمات غیر الربحیة الخاصة. 17  باستثناء

المشاریع التجاریة. 18  2004.
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أروبا
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 180المساحة (كم٢)

106السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 90.3النسبة بین الجنسین

590.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) فلورین اروبيالعملة الوطنیة
أورنجستادالعاصمة 1.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

29.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 3312 3912 701 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.41.3 -1.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

655.1 512.625 302.823 23نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.40.50.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

19.615.415.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

80.084.284.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

0.50.60.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

16.414.514.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

82.384.485.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

...6.910.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

58.8 / 59.569.6 / 68.9... / ...معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

84100106الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10612567التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

262 0711 0301 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

195 1 -947 -924 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

460141 -105میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

14.4الوالیات المتحدة19.5كولومبیا45.6مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

12.0ھولندا21.5مناطق52.3الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.90.30.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

44.943.143.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.50.5 -1.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.81.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.8 / 77.172.9 / 76.472.2 / 71.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.6 / 20.921.1 / 21.515.5 / 12.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

36.4 / 34.334.5 / 32.533.8 / 32.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.00.3~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

17.816.214.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.76.76.1التعلیم - االنفاق الحكومي

115.2 / 113.0118.9 / 107.8114.5 / 114.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

112.1 / 98.3110.2 / 96.193.5 / 95.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

20.7 / 43.910.7 / 37.331.1 / 25.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.03.91.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

25.462.097.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

182237األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

2.32.32.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.9 / 2.58.4 / 2.724.7 / 26.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

551إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

299273120نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

070 7338241عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

47.847.847.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  البیانات تشمل التعدین واستغالل المحاجر. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 3. 5  انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  2000. 7  السكان البالغة أعمارھم 14 عاما فأكثر. 8  2011. 9  2001. 10  السكان

المقیمون (بحكم القانون). 11  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 12  بیانات تقدیریة. 13  2016. 14  مناطق
غیر محددة في أماكن أخرى. 15  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 16  2015. 17  البیانات محدثة حتى نھایة شھر

كانون األول/دیسمبر. 18  2014. 19  2012. 20  2004. 21  الوافدون عن طریق الجو.
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إریتریا
1993.05.28تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

600 117المساحة (كم٢) 497 3السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.5النسبة بین الجنسین 34.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
ناكفاالعملة الوطنیة أسمرةالعاصمة

15.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 928.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 0982 1175 813 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.52.25.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

146.7 276.8482.11نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

24.219.117.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

21.923.123.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

53.957.859.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

83.784.383.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

7.67.37.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

8.68.49.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.06.86.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

74.2 / 73.587.0 / 73.086.6 / 85.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

108102104مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

111317التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

688 1874 5031التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

671 4 -175 1 -493 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

......105 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.9اإلمارات العربیة المتحدة23.1جمھوریة كوریا52.8الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.2إیطالیا11.8الصین28.9مصرشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

4.22.31.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

31.135.240.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

6.34.53.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.14.84.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

65.6 / 62.761.4 / 58.858.7 / 54.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

41.6 / 39.56.4 / 38.66.2 / 6.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

16.0 / 15.70.3 / 14.30.4 / 0.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

6.05.02.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

59.451.645.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.33.43.0الصحة - اإلنفاق الجاري

......0.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.12.1التعلیم - االنفاق الحكومي...

45.6 / 48.753.1 / 68.257.1 / 84.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

29.1 / 32.032.4 / 23.041.8 / 38.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.9 / 1.42.7 / 0.33.7 / 1.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.68.98.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

22.022.022.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.20.61.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

3497137األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

15.415.214.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.7 / 0.50.1 / 0.80.1 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

212430إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

778نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

8384142عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

13.313.313.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 32.127.745.16صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2000. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  البیانات
محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9  2004. 10  2006. 11  2014. 12  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج. 13  2011.
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إسبانیا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

505المساحة (كم٢) 944 46السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 737

96.6النسبة بین الجنسین 93.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة مدریدالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 6عدد سكان العاصمة (باآلالف) 559.0

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 157 2481 431 6171 314 314

0.03.0~3.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

26نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 275.630 597.528 353.6

3.02.63.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.426.024.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

66.571.472.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

5.34.24.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.623.019.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

65.172.876.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.219.913.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

68.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 46.167.3 / 51.562.8 / 51.4

89100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

95103104مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008376مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

192التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 798246 265348 943

760 547389 611315 289التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

817 40 -282 69 -812 96 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

36312 56 -005 87 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 924

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.8إیطالیا10.9ألمانیا14.7فرنساشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.3الصین10.7فرنسا12.5ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

-1.51.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %) 0.1

77.378.480.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.71.50.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.51.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 83.378.1 / 84.479.6 / 85.3

21.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 14.222.2 / 14.825.7 / 14.6

9.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 4 107.213.4 / 6 280.112.8 / 5 947.1

5.46.667.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.03.42.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.79.09.0الصحة - اإلنفاق الجاري

4.53.74.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.14.84.3التعلیم - االنفاق الحكومي

102.2105.7 / 103.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 105.2103.3 / 104.5

121.1122.8 / 113.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 125.5127.5 / 128.4

60.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 74.270.3 / 87.183.5 / 99.2

1.20.90.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

36.036.641.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

47.965.884.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.11.31.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

153240687األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

34.636.536.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

8.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 353.55.8 / 270.95.1 / 234.0

1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول) 2561 4191 391

136114107نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

55عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 91452 67781 786

53.054.656.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.270.430.19صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  بما في ذلك جزر الكناري، ومدینتا سبتة وملیلیة. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  انقطاع في
السالسل الزمنیة. 8  2016. 9  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 10  2014. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12 

2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 15  المستخدمون في
األشھر الـ 12 األخیرة. 16  السكان البالغة أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 17  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 18  2004. 19  تشمل

البیانات جزر الكناري. 20  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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أسترالیا
1945.11.01تاریخ عضویة األمم المتحدة أوقیانوسیاالمنطقة

060 692 7المساحة (كم٢) 203 25السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.2النسبة بین الجنسین 3.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر أستراليالعملة الوطنیة كانبیراالعاصمة

1.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 452.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP760 3971 297 2591 408 676 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.82.52.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

613.2 646.357 571.058 37نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.02.42.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

27.828.224.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

69.269.472.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.63.22.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.121.018.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

75.375.878.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.05.25.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

59.6 / 58.770.3 / 57.172.5 / 72.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

86100118الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

9995104مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100111123مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

727 109255 011212 106التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

678 703234 221201 125التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

049 40521 21010 19 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

508 30 -714 44 -343 43 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.4الیابان15.0مناطق29.6الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.2الیابان10.3الوالیات المتحدة21.9الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.21.91.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

84.685.286.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.31.91.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.82.01.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.4 / 83.880.3 / 82.879.2 / 77.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

19.3 / 19.021.4 / 19.818.8 / 17.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

035.6 7 / 883.028.8 5 / 878.026.6 4 / 24.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

66.825.6102.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.94.43.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.08.49.3الصحة - اإلنفاق الجاري

2.53.33.6الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.95.65.3التعلیم - االنفاق الحكومي

100.9 / 105.8100.9 / 103.3106.0 / 101.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

141.8 / 159.8... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

134.1 / 94.4... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.31.00.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

24.727.330.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

63.076.086.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.92.41.9اإلنفاق على البحوث والتطویر

010 6218531األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

16.616.016.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

361.3 / 390.915.3 / 350.217.6 / 17.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

322 60616 45113 11إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

233245226نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

815 7908 4995 5عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

38.746.254.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.250.320.23صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  بما في ذلك جزیرة نورفولك. 2  2017. 3  بما في ذلك جزیرة عید المیالد، وجزر كوكس (كیلینغ)، وجزیرة نورفولك. 4  2018. 5  تشیر
إلى المناطق الحضریة الكبیرة حتى عام 2001. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،

ح لقیم المؤشر المحتسبة للعواصم الثماني. 9  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء التنقیح 4. 7  بیانات تقدیریة. 8  المتوسط الُمرجَّ
على مؤشرات وطنیة. 10  انقطاع في السالسل الزمنیة. 11  2016. 12  تتعلق البیانات بالسنوات المالیة المنتھیة في 30 حزیران/یونیھ. 13 
2014. 14  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 15  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 16  2015. 17  البیانات محدثة

حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 18  2001. 19  السكان البالغة أعمارھم 15 عاما فأكثر. 20  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 72
عاما. 21  2004. 22  باستثناء أقالیم ما وراء البحار. 23  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج وأفراد طواقم الضیافة. 24  عضو في

(OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.

1,2 3

3 3

4 5

2

2

2

62

62

62

7

7

7

7

7

8,9104

11

1213

7,4

7,4

4

4

714

7

3,1516

3

3,1516

3,1516

3,1516

3

32

17174

3,1516

711

1811

16

2

2

2

11

19720,2

2177,16

22,2122

7,11

13

2211

2211

232

4

242

42   كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩



إستونیا
1991.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

227 45المساحة (كم٢) 326 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

89.6النسبة بین الجنسین 31.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة تالینالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 441.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP14 00319 50325 921 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.62.34.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

792.6 640.419 329.714 10نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.53.22.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

29.828.027.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

66.768.869.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

5.24.23.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

34.130.329.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

60.765.567.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.016.75.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

56.7 / 55.070.5 / 53.567.1 / 64.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

79100119الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103110128مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100104134مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

830 81117 24712 8التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

826 19719 01813 11التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

996 1 -385 -770 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

386344571 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.1التفیا10.4السوید15.1فنلنداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.4فنلندا9.8االتحاد الروسي10.0ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.3 -0.4 -0.6 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

68.768.169.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.2 -0.5 -0.8 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.41.71.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

81.2 / 79.071.8 / 77.168.3 / 66.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.5 / 15.126.5 / 15.223.2 / 21.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

193.0 / 217.914.7 / 233.716.4 / 17.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

136.0101.079.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

7.34.73.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.06.36.7الصحة - اإلنفاق الجاري

4.43.23.5الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.85.55.2التعلیم - االنفاق الحكومي

97.2 / 102.397.0 / 97.6103.8 / 100.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

115.5 / 105.3114.6 / 104.7105.3 / 101.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

86.4 / 85.957.2 / 85.851.6 / 50.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.35.33.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

18.822.828.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

61.474.188.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.91.61.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

121125األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

53.152.751.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

19.5 / 18.114.8 / 16.813.6 / 12.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

163206196إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

164179178نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

245 5113 9172 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

94.794.894.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.080.100.16صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة
حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2000. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13  المستخدمون في األشھر الثالثة

األخیرة. 14  2004. 15  توقفَّ جمع إحصاءات الحدود، تُستخدم الدراسات االستقصائیة بدالً من ذلك. 16  احتسبت البیانات على أساس
إحصاءات اإلشغال و ’’الدراسة االستقصائیة المتعلقة بالزوار األجانب‘‘ التي أجراھا مكتب اإلحصاءات بإستونیا. وتوقف جمع إحصاءات

الحدود منذ عام ٢٠٠٤. 17  استنادا إلى بیانات تحدید الموقع عن طریق الھواتف المحمولة.
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إسرائیل
1949.05.11تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

072 22المساحة (كم٢) 519 8السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.0النسبة بین الجنسین 393.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
الشاقل االسرائیلي الجدیدالعملة الوطنیة القدسالعاصمة

3.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 919.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP142 411233 733353 268 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.15.53.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

452.1 475.142 567.831 21نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.81.71.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

24.123.621.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

74.174.776.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.01.61.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.620.217.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

76.478.282.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.38.53.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

59.2 / 57.069.0 / 55.069.4 / 68.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

88100107الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100104109مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

126136...مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

906 41361 77158 42التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

584 19476 03259 45التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

678 14 -781 -262 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

671 6869 5408 4میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.1المملكة المتحدة7.7الصین27.1الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.1تركیا13.4الوالیات المتحدة13.7الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.92.41.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

91.591.892.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.92.41.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.92.93.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.7 / 82.880.0 / 81.679.0 / 77.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.9 / 27.316.3 / 27.914.9 / 13.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

962.1 1 / 950.623.6 1 / 889.526.3 1 / 28.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

1.531.153.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.04.03.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.17.17.3الصحة - اإلنفاق الجاري

3.43.2...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.85.55.9التعلیم - االنفاق الحكومي

104.3 / 104.5103.4 / 103.8104.0 / 103.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

104.8 / 103.3103.1 / 104.4100.9 / 105.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

73.6 / 70.752.2 / 66.454.5 / 50.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.52.01.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

15.019.229.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

25.267.581.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 4.13.94.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

57131196األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

7.27.17.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

64.6 / 68.98.1 / 57.09.3 / 8.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

87162346إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

116130116نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

613 8033 9032 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

13.815.615.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.070.070.11صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  كل من التسمیة والبیانات مقدم من إسرائیل. موقف األمم المتحدة فیما یتعلق بالقدس وارد في قرار الجمعیة العامة 181 (د-2) وما
تاله من قرارات الجمعیة ومجلس األمن. 3  2018. 4  بما في ذلك القدس الشرقیة. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد
لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى التعدین والصناعة التحویلیة. 9  2014. 10  صافي

الواردات والصادرات بعد خصم البضائع المعادة. وال تشمل األرقام أیضا یھودا والسامرة ومنطقة غزة. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  بما یشمل الالجئین. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2009. 16  السكان
البالغة أعمارھم 20 عاما فأكثر. 17  بیانات ال تتطابق تماما مع توصیات دلیل فراسكاتي. 18  2004. 19  باستثناء المواطنین المقیمین في

الخارج.
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إسواتیني
1968.09.24تاریخ عضویة األمم المتحدة الجنوب األفریقيالمنطقة

17المساحة (كم٢) 363 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 148

96.1النسبة بین الجنسین 66.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لیالنغینيالعملة الوطنیة مبابانالعاصمة

14.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 68.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP3 1784 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 4394 409

6.03.82.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

873.93 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 690.23 224.4

11.310.410.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

40.838.737.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

47.950.952.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

69.168.369.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

14.513.712.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

16.418.018.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

22.127.826.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

65.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 34.963.9 / 37.566.1 / 41.6

69100155الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103106113مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

132153...مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 2781 5571 849

7101 6561 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 299

153550 -378 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

388554 -103 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

4.7نیجیریا5.9كینیا69.4جنوب أفریقیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

2.2الھند6.6الصین77.6جنوب أفریقیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.50.70.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

22.022.524.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.22.12.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.83.63.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

41.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 46.042.0 / 46.047.8 / 54.0

5.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 41.35.6 / 40.25.7 / 37.8

2.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 27.12.5 / 30.52.4 / 33.3

1.00.81.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

86.374.251.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.68.47.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.10.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.56.17.1التعلیم - االنفاق الحكومي

99.1118.2 / 106.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 107.9109.5 / 100.4

47.558.2 / 46.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 57.772.9 / 71.7

4.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 4.94.5 / 4.45.3 / 5.5

...13.717.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.813.67.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.711.030.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

232941األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

31.532.734.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 1.00.9 / 1.01.0 / 1.2

363333إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

373732نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

837868921عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

30.030.030.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.392.163.31صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  امباباني ھي العاصمة اإلداریة ولوبامبا ھي العاصمة التشریعیة. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي
الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

15 .2006 14 .2009 13 .2004 المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12
.2013
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أفغانستان
1946.11.19تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

864 652المساحة (كم٢) 042 38السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

105.5النسبة بین الجنسین 58.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
أفغانيالعملة الوطنیة كابولالعاصمة

75.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 114.0 4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 62216 07821 993 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.93.22.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

264.1558.2619.0نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

35.228.823.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.021.322.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

38.849.854.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

71.864.561.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.66.16.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

21.729.431.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.57.88.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

48.8 / 42.782.1 / 44.082.7 / 83.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

71100145الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

107116125مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

388822...التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

345 1548 5...التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

523 7 -766 4 -...التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

227 4 -732 1 -...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.2إیران38.6الھند47.5باكستانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

16.7الصین18.3باكستان19.4إیرانشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

4.22.63.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

22.723.725.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.03.74.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

7.26.55.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

63.8 / 61.060.9 / 58.358.3 / 55.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.5 / 48.24.2 / 47.93.9 / 3.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

133.6 / 102.20.4 / 87.30.4 / 0.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

537.1 200.02 159.61الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

84.672.260.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.98.610.2الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.20.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.53.9...التعلیم - االنفاق الحكومي

84.2 / 82.7122.7 / 74.5120.6 / 126.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

39.6 / 34.369.1 / 9.368.6 / 28.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.6 / 1.414.6 / 0.56.1 / 1.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.46.3...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

27.327.7...المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.24.011.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

333440األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

2.12.12.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

9.8 / 8.50.3 / 1.30.3 / 0.0~تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

234170إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

154نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

0.06.16.1~المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 44.7838.9718.10صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  البیانات محدثة حتى
نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 8  2001. 9  2004. 10  2009. 11  2014. 12  2012.
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إكوادور
1945.12.21تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

217 257المساحة (كم٢) 374 17السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.1النسبة بین الجنسین 70.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة كویتوالعاصمة

847.7 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP41 50769 555104 296 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.33.53.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

273.5 657.36 021.94 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

10.010.210.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

33.436.333.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

56.653.556.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

29.127.926.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.518.518.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

52.453.654.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.74.14.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

56.6 / 49.981.7 / 52.580.5 / 83.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

80100124الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98123115مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

606 49021 86917 9التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

020 59123 60920 9التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

414 1 -101 3 -261التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

358 1 -582 1 -474میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.9الصین7.5بیرو30.9الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.9كولومبیا18.9الصین21.8الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.61.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

61.762.764.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.12.01.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.92.72.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.5 / 77.672.8 / 76.571.7 / 70.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.7 / 31.010.7 / 33.18.6 / 7.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

399.1 / 325.42.4 / 187.42.2 / 1.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

262.6171.1227.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

23.619.115.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.67.18.4الصحة - اإلنفاق الجاري

1.52.12.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.24.55.0التعلیم - االنفاق الحكومي

104.7 / 116.7103.7 / 111.5116.9 / 112.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

108.6 / 94.8105.6 / 62.290.9 / 61.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

49.0 / 41.542.2 / 36.0... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

15.417.65.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

16.032.338.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.029.057.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.40.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

388 2552 1512 2األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

53.752.150.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

43.9 / 36.52.8 / 30.32.5 / 2.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

321 0771 2511 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

353838نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

608 0471 8601عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

25.527.929.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.650.250.20صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
األول/دیسمبر. 10  2003. 11  2000. 12  2008. 13  السكان البالغة أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 14  2014. 15  2004. 16  باستثناء المواطنین

المقیمین في الخارج.
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ألبانیا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

748 28المساحة (كم٢) 881 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

103.7النسبة بین الجنسین 105.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لكالعملة الوطنیة تیراناالعاصمة

107.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 484.6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP8 05211 92713 039 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.53.73.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

450.0 056.14 615.04 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

21.520.721.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.728.724.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

49.850.754.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

54.043.937.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

19.919.418.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

26.236.743.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

17.514.215.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

47.1 / 45.764.8 / 48.163.0 / 67.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100117الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98119143مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100200355مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

876 5502 6581التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

942 6035 6144 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

066 3 -053 3 -956 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

008 1 -356 1 -571 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.5إسبانیا9.4صربیا53.5إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.1ألمانیا8.1تركیا28.6إیطالیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.4 -0.9 -0.3 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

46.752.261.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.01.31.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.91.61.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.0 / 78.575.2 / 77.873.2 / 72.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.4 / 22.520.5 / 26.515.0 / 12.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

52.5 / 52.81.8 / 64.71.8 / 2.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.10.14.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

21.216.89.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.35.06.7الصحة - اإلنفاق الجاري

1.21.2...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.23.34.0التعلیم - االنفاق الحكومي

108.6 / 93.0111.5 / 100.694.6 / 101.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

93.1 / 88.199.0 / 76.489.1 / 80.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

70.8 / 51.644.4 / 27.238.6 / 19.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.04.32.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.416.429.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.045.071.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.2...اإلنفاق على البحوث والتطویر...

37100136األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

28.628.328.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

5.7 / 4.62.0 / 4.31.6 / 1.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

486982إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

293131نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

643 1914 2...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

44.058.867.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 3.793.091.20صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2007. 12  بیانات جزئیة. 13  2008. 14  2004. 15 
باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج.
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ألمانیا
1973.09.18تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

376 357المساحة (كم٢) 517 83السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.6النسبة بین الجنسین 239.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة برلینالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 556.8 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 861 3393 417 0953 693 204 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.74.12.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

976.4 241.244 034.842 35نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.80.70.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

29.430.231.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

69.869.168.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.41.61.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.828.326.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

67.870.072.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.27.03.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

55.3 / 52.866.1 / 50.766.5 / 66.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

92100111الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100103107مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100104112مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

187 479 0961 271 1321 977التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

895 250 8171 066 8191 779التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

292 280228 313204 197التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

199 220291 161196 133میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.7الصین8.2فرنسا8.7الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.3فرنسا8.1ھولندا10.0الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.20.2 -0.0~معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

76.077.077.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.30.10.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.41.41.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.9 / 82.477.9 / 81.577.0 / 75.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

13.8 / 13.628.3 / 14.426.1 / 24.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

165.1 12 / 812.314.8 9 / 402.412.1 9 / 11.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

430.2 784.0670.61الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.23.73.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 10.211.011.1الصحة - اإلنفاق الجاري

3.84.2...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.94.8...التعلیم - االنفاق الحكومي

102.7 / 102.8103.2 / 102.9103.1 / 103.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

99.1 / 101.2104.6 / 100.8106.4 / 103.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

68.3 / 68.4... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.11.01.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

32.832.830.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

68.782.084.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.42.72.9اإلنفاق على البحوث والتطویر

7879146األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

32.632.732.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

719.9 / 758.98.9 / 797.29.4 / 9.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

833 3774 7065 5إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

170169158نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

452 87537 50026 21عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

70.778.178.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.360.390.67صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة

حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 12  السكان البالغة أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 13 
2004. 14  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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اإلمارات العربیة المتحدة
1971.12.09تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

600 83المساحة (كم٢) 770 9السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

225.3النسبة بین الجنسین 116.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
درھمالعملة الوطنیة أبو ظبيالعاصمة

3.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 452.1 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP182 978289 787382 575 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.91.60.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

698.8 037.940 955.335 39نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.30.80.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

54.052.543.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

44.746.755.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.90.80.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

40.129.338.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

55.069.961.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.13.71.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

51.1 / 44.093.4 / 37.294.5 / 92.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100117...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

106108101مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

586 362106 453198 115التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

599 001155 814187 80التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

013 49 -361 63911 34التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.8الھند13.8آسیا51.1مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.6الوالیات المتحدة8.3الصین30.2مناطقشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

7.612.41.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

82.384.186.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

8.012.32.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.01.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.2 / 77.376.1 / 76.375.1 / 74.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.7 / 13.22.8 / 18.31.4 / 1.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

312.5 8 / 316.688.4 7 / 281.088.5 3 / 71.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.20.65.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

9.07.76.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.33.93.5الصحة - اإلنفاق الجاري

1.51.52.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

108.9 / 101.5112.8 / 101.5... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

93.0 / 98.6... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.20.80.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.022.522.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

40.068.094.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.0......اإلنفاق على البحوث والتطویر

234861األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

4.44.54.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

211.4 / 160.823.2 / 116.119.3 / 28.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

542 49610 2937 7إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

453319370نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

......126 7عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.013.230.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.141.03...صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  درھم اإلمارات العربیة المتحدة. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  2016. 7  مناطق غیر محددة في
أماكن أخرى. 8  بلدان آسیویة غیرالمحددة في أماكن أخرى. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  یشار
إلى المواطنین األجانب. 12  بما یشمل الالجئین. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2007. 15  المستخدمون في

األشھر الثالثة األخیرة. 16  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 74 عاما. 17  2004. 18  2014. 19  الوافدون الذین یسكنون الفنادق فقط.
البیانات تشمل السیاحة المحلیة ورعایا البلد المقیمین في الخارج. 20  البیانات یتم اإلبالغ عنھا على مستوى األنشطة، وھي تمثل التدفقات من

جمیع الوكاالت الحكومیة.
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أنتیغوا وبربودا
1981.11.11تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

442المساحة (كم٢) 97السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

93.2النسبة بین الجنسین 220.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الكاریبيالعملة الوطنیة المملكة المتحدةالعاصمة

2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 20.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 0221 1521 510 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.23.0 -6.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

803.0 174.714 452.712 11نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.01.82.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.318.221.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

81.780.076.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

...2.82.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...15.615.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...81.681.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

......8.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...65.9 / 78.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

89100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

957370مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1213546التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

525501829التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

783 -466 -405 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

16734 -171 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.9برمودا20.9المملكة المتحدة22.3إسبانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.5المملكة المتحدة16.2مناطق43.2الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.61.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

29.226.224.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.00.1 -0.6 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.22.02.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.4 / 76.874.8 / 75.974.1 / 73.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.0 / 24.313.6 / 26.510.7 / 9.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

28.6 / 26.428.1 / 24.727.9 / 27.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

11.59.06.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.55.44.3الصحة - اإلنفاق الجاري

1.62.8...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.42.5التعلیم - االنفاق الحكومي...

86.1 / 89.989.2 / 98.1... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

90.6 / 100.094.4 / 65.798.8 / 72.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

29.2 / 20.914.1 / 8.3... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.46.310.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.510.511.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

27.047.076.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

223859األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

22.322.322.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.55.8 / 0.46.0 / 5.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

00...إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

757979نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

245230247عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

18.418.418.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.821.750.66صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  دوالر شرق الكاریبي. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح
3. 5  2008. 6  2001. 7  2016. 8  بیانات تقدیریة. 9  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 11  2015. 12  2007. 13  2002. 14  2009. 15  2000. 16  2012. 17  2004. 18  2014. 19  2011. 20  الوافدون عن طریق

الجو. 21  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج.
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أندورا
1993.07.28تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

468المساحة (كم٢) 77السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.3النسبة بین الجنسین 164.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة أندورا ال فیالالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 22.6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP3 2563 3553 013 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.41.7 -7.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

152.8 734.039 281.039 41نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.40.50.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

17.314.611.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

82.384.888.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

90100106الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

14392129التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

623 5411 7961 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

494 1 -448 1 -653 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.9سري النكا14.1فرنسا28.1إسبانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

2.9ألمانیا17.9فرنسا68.6إسبانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.6 -3.71.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

90.388.888.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.7 -3.31.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.21.21.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

14.4 / 14.019.0 / 15.118.6 / 16.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

41.0 / 52.153.3 / 50.361.6 / 63.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

(GDP من %) 8.69.410.4الصحة - اإلنفاق الجاري

3.3...3.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.63.13.2التعلیم - االنفاق الحكومي

1.31.21.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

14.335.732.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

37.681.098.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

5814األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

34.034.034.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.56.4 / 0.66.2 / 7.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

011إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

130114116نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

003 8083 4181 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

17.917.926.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  السكان بحكم القانون. 3  ُجمعت اإلحصاءات السكانیة من السجالت. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف
الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 7  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 8 

بیانات تقدیریة. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  2012. 12  یشار إلى المواطنین األجانب. 13 
2003. 14  2004. 15  2008. 16  2011. 17  2014. 18  انقطاع في السالسل الزمنیة.
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إندونیسیا
1950.09.28تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

931 910 1المساحة (كم٢) 626 270السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.4النسبة بین الجنسین 149.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبیةالعملة الوطنیة جاكارتاالعاصمة

481.0 14سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 638.7 10عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP304 372755 0941 015 539 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.76.25.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

846.9 113.53 342.53 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.114.313.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

43.143.941.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

44.841.845.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

44.039.229.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.818.721.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

37.242.249.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.75.64.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.3 / 51.181.8 / 45.582.8 / 82.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

69100147الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98123143مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

215 779180 660157 85التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

711 663188 701135 57التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

496 8 -116 95922 27التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

051 31 -144 2785میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.2الوالیات المتحدة10.8الیابان15.1الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.5الیابان11.4سنغافورة24.1الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.31.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

45.949.956.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.23.02.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.52.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.2 / 70.367.9 / 68.066.4 / 64.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

26.2 / 28.89.7 / 29.97.5 / 7.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

345.9 / 305.40.1 / 289.60.1 / 0.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.42.913.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

37.330.425.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.63.03.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.92.83.6التعلیم - االنفاق الحكومي

101.2 / 112.2105.6 / 106.1108.0 / 109.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

89.1 / 75.086.5 / 59.874.1 / 60.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

38.5 / 21.834.2 / 14.724.2 / 18.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.60.40.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.318.018.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.610.932.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.00.10.1~اإلنفاق على البحوث والتطویر

399 1421 8331األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

54.052.149.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

464.2 / 428.81.8 / 342.01.8 / 1.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

885 85418 35116 11إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

313438نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

040 00314 0027 5عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

21.322.823.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.920.180.03صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى الحاضرة وضواحیھا. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  بما یشمل

الالجئین. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  بیانات مبدئیة. 12  2003. 13  2004. 14  بیانات جزئیة. 15  2001.
16  انقطاع في السالسل الزمنیة. 17  2009. 18  2013. 19  2014.
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أنغوال
1976.12.01تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

700 246 1المساحة (كم٢) 825 31السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.9النسبة بین الجنسین 25.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كوانزاالعملة الوطنیة لوانداالعاصمة

308.6سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 044.7 8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP36 97183 799126 506 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.5 -15.04.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

247.4 585.94 890.83 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.06.28.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

59.752.143.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

35.341.747.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

37.547.250.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

8.88.88.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

53.744.041.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

21.49.98.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

75.4 / 75.380.0 / 75.180.5 / 80.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

54100337الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102167192مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

953 61238 83552 23التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

019 14318 32118 8التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

935 46920 51434 15التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

502 5067 1387 5میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.7الوالیات المتحدة11.3الھند58.1الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.2الوالیات المتحدة14.8البرتغال20.7الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.43.73.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

56.059.866.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.74.94.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.66.46.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

60.5 / 55.355.2 / 50.450.3 / 45.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

46.6 / 47.03.6 / 46.93.8 / 4.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

638.5 / 76.52.1 / 61.30.3 / 0.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

14.919.468.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

128.8104.278.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.72.72.9الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.83.5التعلیم - االنفاق الحكومي...

105.2 / 92.8121.6 / 117.6... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

39.3 / 21.262.0 / 13.631.9 / 16.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.5 / 10.4... / ...0.6 / 0.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.8......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

15.038.630.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.12.814.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

76117158األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

47.446.946.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

34.8 / 29.11.4 / 19.21.4 / 1.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

101 0854 9344 2إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

222323نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

210425261عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

28.428.428.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.710.320.19صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى سكان مقاطعة لواندا الحضریة. 4  بیانات تقدیریة. 5  لواندا 6  بیانات مبدئیة. 7  2016. 8  الواردات بنظام
الدفع (FOB) ”التسلیم على ظھر السفینة“. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12 

البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2004. 14  2009. 15  2002. 16  2012. 17  2014.
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أنغویال
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 91المساحة (كم٢)

15السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 97.6النسبة بین الجنسین

165.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الكاریبيالعملة الوطنیة
الواديالعاصمة 2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

1.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP229268281 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.7 -4.5 -13.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

860.7 459.018 129.019 18نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.72.02.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

19.315.811.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

78.082.286.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

......2.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

......18.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

......76.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

......7.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...67.2 / 77.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

82100106الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

7125التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

133150283التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

278 -137 -126 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

62 -51 -52 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.0شیلي22.9الوالیات المتحدة23.7تایلندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

3.9بولندا17.7فرنسا61.7الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.61.71.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.61.71.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

...1.82.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

... / ...... / ...81.1 / 76.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.3 / 7.6... / ...27.7 / 10.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

5.6 / 5.137.4 / 4.737.1 / 37.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

(GDP من %) 3.02.8التعلیم - االنفاق الحكومي...

8.17.427.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

29.049.681.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

183357األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

61.161.161.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.29.8 / 0.110.9 / 9.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

132155149نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

626268عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.20.20.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  بیانات مبدئیة. 3  2011. 4  دوالر شرق الكاریبي. 5  2018. 6  انقطاع في السالسل الزمنیة. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف
الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  2001. 9  2002. 10  بیانات تقدیریة. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات

تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  2006. 14  البیانات تحیل إلى فترة ثالث سنوات تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 15  2004. 16 
السكان البالغة أعمارھم 65 عاما فأكثر. 17  2008. 18  2009. 19  2014. 20  2016. 21  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج.
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أوروغواي
1945.12.18تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

626 173المساحة (كم٢) 462 3السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

93.4النسبة بین الجنسین 19.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بیسو أوروغوایيالعملة الوطنیة مونتیفیدیوالعاصمة

32.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 744.7 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP17 36340 28559 180 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.57.82.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

120.2 938.217 220.911 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.88.05.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.627.326.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

63.664.767.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

5.711.67.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.921.419.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

71.467.072.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

12.27.28.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

55.9 / 55.373.8 / 52.476.7 / 73.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

71100188الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101119118مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

148 7249 4226 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

381 6229 8798 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

233 -898 1 -457 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

374 -731 -42میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

16.4المناطق الحرة16.5البرازیل18.8الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

12.6األرجنتین19.5البرازیل20.0الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.00.20.3~معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

93.394.495.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.30.50.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.22.02.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.7 / 80.073.2 / 78.972.6 / 71.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

20.5 / 22.220.0 / 23.718.5 / 17.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

79.6 / 76.32.3 / 82.32.3 / 2.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.10.210.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

14.511.310.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.48.69.1الصحة - اإلنفاق الجاري

3.73.95.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.72.94.4التعلیم - االنفاق الحكومي

104.3 / 110.2106.6 / 112.4113.9 / 115.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...109.3 / 108.593.0 / 94.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...58.0 / 57.934.5 / 33.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.76.17.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.114.122.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

20.146.468.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.30.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

5080110األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

8.79.910.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

6.7 / 6.42.0 / 5.81.9 / 1.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

4589126إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

385162نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

674 3533 8082 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

10.420.720.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.110.120.08صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات تحیل إلى مقاطعة مونتیفیدیو والمحلِّیَتَین التابعتین لمقاطعتَي كانیلونیس وسان خوسیھ (سیرامیكاس دیل سور،
وِسیُوداد ِدل بالتا). 4  بیانات تقدیریة. 5  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى

فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2002. 11  2008. 12  2006.
13  2011. 14  السكان البالغة أعمارھم 6 أعوام فأكثر. 15  2004. 16  2014.
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أوزبكستان
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة آسیا الوسطىالمنطقة

969 448المساحة (كم٢) 982 32السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.5النسبة بین الجنسین 77.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
سوم أوزبكستانيالعملة الوطنیة تاشكنتالعاصمة

345.0 8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 490.3 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP14 39639 52649 677 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.08.55.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

556.8 381.71 543.01نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

29.519.819.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

29.133.334.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

41.446.946.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

34.727.220.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

32.237.137.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

33.135.741.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.38.26.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.4 / 52.778.0 / 52.375.6 / 74.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100127167مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100165175مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

258 58714 45811 4التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

557 38119 6578 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

300 5 -206 8013التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

577 3 -......میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

12.6االتحاد الروسي20.8الصین29.1سویسراشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.8كازاخستان22.8الصین24.5االتحاد الروسيشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.51.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

48.551.050.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.32.51.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.52.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.7 / 72.267.8 / 71.066.1 / 64.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

28.8 / 29.18.0 / 32.66.2 / 6.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

159.2 1 / 220.13.6 1 / 329.34.3 1 / 5.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

44.50.385.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

49.440.727.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.05.46.3الصحة - اإلنفاق الجاري

2.52.4...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.4......التعلیم - االنفاق الحكومي

102.3 / 92.8103.9 / 96.794.5 / 96.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

92.4 / 89.693.6 / 87.389.6 / 89.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.9 / 7.611.3 / 8.211.1 / 11.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...3.43.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

17.522.016.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.315.952.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

315062األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

7.77.77.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

105.2 / 104.23.6 / 117.23.7 / 4.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

134 3092 4462 2إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

796350نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

690 2429752عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

11.715.915.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.180.491.26صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  2016. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي
الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2011. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10 

البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  تنقیح للبیانات. 12  2014. 13  2008. 14  2004.
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أوغندا
1962.10.25تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

241المساحة (كم٢) 550 44السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 270

97.1النسبة بین الجنسین 221.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
شلن أوغنديالعملة الوطنیة كامباالالعاصمة

713.4 3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 3عدد سكان العاصمة (باآلالف) 137.7

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP11 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 15819 68327 699

10.08.25.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

390.9580.4646.2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

28.726.326.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

22.220.521.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

49.153.252.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

75.371.167.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

5.77.17.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

19.021.825.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.94.02.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

76.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 65.076.0 / 65.975.0 / 67.3

172......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1008992مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

8131التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 6192 911

230 6643 0544 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

319 -046 3 -241 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

-49میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 1 610- 2 565

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.3جنوب السودان15.3اإلمارات العربیة المتحدة19.0كینیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.8اإلمارات العربیة المتحدة13.2الھند17.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.23.23.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

17.019.424.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

6.26.16.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.76.45.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

46.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 51.752.5 / 56.257.7 / 61.1

3.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 49.73.0 / 49.13.2 / 46.5

/ 2.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) 653.01.6 / 529.23.9 / 1 692.1

260.7594.41الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف) 334.4

79.570.759.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 11.410.56.2الصحة - اإلنفاق الجاري

0.1...0.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.02.42.6التعلیم - االنفاق الحكومي

119.2115.9 / 120.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 117.797.7 / 100.3

17.026.3 / 21.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 21.6... / ...

4.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 2.74.4 / 3.55.2 / 4.0

8.79.311.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

23.931.534.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.712.523.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.50.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

134166220األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

17.213.79.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 2.20.1 / 3.90.1 / 5.2

390477618إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

151516نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

4689461عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 402

61.072.072.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 13.668.527.94صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشمل البیانات مناطق كیرا، وماكیندي ساباغادو، ونانسانا. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد
لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  أساس المؤشر: 1 تموز/یولیھ 2009 ـ 30 حزیران/یونیھ 2010 = 100. 7  2016.

8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
ل إلى األول/دیسمبر. 12  خالفاً للبلدان األخرى، السنوات المالیة في أوغندا التي تبدأ في 1 تموز/یولیھ وتنتھي في 30 حزیران/یونیھ تُحوَّ

السنة السابقة وذلك طلب خاص من البلد. 13  2004. 14  2007. 15  2014. 16  انقطاع في السالسل الزمنیة.
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أوكرانیا
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

500 603المساحة (كم٢) 994 43السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

86.3النسبة بین الجنسین 75.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
ھریفنیاالعملة الوطنیة كییفالعاصمة

28.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 973.3 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP89 239136 012112 154 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.10.32.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

536.1 970.22 903.12 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

10.08.412.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

34.129.328.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

55.862.359.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

19.420.314.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.025.726.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

54.654.060.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.28.18.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

46.4 / 48.462.5 / 48.663.0 / 62.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

51100261الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100107153مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1009499مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

348 43047 22851 34التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

993 73757 12260 36التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

645 10 -307 9 -894 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

287 4 -016 3 -534 2میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.8تركیا6.3بولندا9.1االتحاد الروسيشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.5ألمانیا11.4الصین14.6االتحاد الروسيشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.4 -0.5 -0.8 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

67.868.669.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.4 -0.2 -0.6 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.11.41.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.8 / 73.865.8 / 73.462.2 / 61.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.9 / 14.123.4 / 14.621.0 / 20.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

964.3 4 / 818.811.2 4 / 050.310.5 5 / 10.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

845.1 76.946.41الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

14.812.68.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.17.06.7الصحة - اإلنفاق الجاري

3.53.0...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.17.35.0التعلیم - االنفاق الحكومي

100.9 / 99.198.9 / 106.298.5 / 106.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

95.7 / 94.397.8 / 91.896.7 / 99.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

89.5 / 89.577.6 / 78.071.2 / 63.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.54.36.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

5.38.011.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.723.357.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.00.80.5اإلنفاق على البحوث والتطویر

5561115األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

16.516.516.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

227.3 / 304.65.1 / 333.96.7 / 7.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

658 2382 3283 3إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

12512087نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

230 20314 63121 17عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

23.323.323.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.480.491.02صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بما في ذلك شبھ جزیرة القرم. 3  البیانات ال تشمل إقلیم جمھوریة القرم وسیفاستوبول المحتلین مؤقتا. 4  2018. 5  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب

التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  2012. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2014. 14  2009. 15  المستخدمون في الشھر األخیر.
16  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 59 عاما. 17  انقطاع في السالسل الزمنیة. 18  باستثناء البیانات الخاصة ببعض المناطق أو

المقاطعات أو الوالیات. 19  2004.
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إیران (جمھوریة - اإلسالمیة)
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

750 628 1المساحة (كم٢) 914 82السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.1النسبة بین الجنسین 50.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لایر إیرانيالعملة الوطنیة طھرانالعاصمة

000.0 42سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 013.7 9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP226 452491 099460 976 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.25.83.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

679.6 586.05 215.76 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.26.49.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

47.743.435.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

46.150.255.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

24.819.215.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

30.432.232.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

44.948.651.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

12.113.512.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

16.6 / 15.970.9 / 19.470.0 / 74.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

125......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103102110مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

724 78576 01283 60التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

014 69743 86954 38التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

710 08833 14329 21التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

......481 12میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.6الصین14.0بلدان أوروبیة أخرى42.4آسیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.1جمھوریة كوریا15.8اإلمارات العربیة المتحدة25.4الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.21.11.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

67.670.675.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.32.02.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.91.81.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.2 / 74.674.0 / 72.371.0 / 70.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

24.7 / 24.010.0 / 26.97.5 / 6.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

699.2 2 / 761.63.3 2 / 568.93.7 2 / 3.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

085.3979.5 319.41 1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

24.819.115.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.36.88.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.90.51.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.13.73.8التعلیم - االنفاق الحكومي

109.8 / 104.8106.2 / 98.2105.7 / 100.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

89.9 / 80.688.5 / 74.182.2 / 76.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

65.5 / 42.272.0 / 23.542.7 / 22.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.93.02.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

4.12.85.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

8.115.960.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.60.30.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

69102146األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

6.66.66.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

649.5 / 573.08.3 / 468.87.7 / 6.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

412 28316 00614 13إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

104115130نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

867 9384 2...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

47.948.648.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.050.020.03صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  مساحة الیابسة فقط. 2  2017. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  قاعدة المؤشر: السنة (الشمسیة) المالیة لعام ٢٠١٦ (من ٢١ آذار/مارس
٢٠١٦ إلى ٢٠ آذار/مارس ٢٠١٧) = ١٠٠. 6  2016. 7  السنة المنتھیة في 20 آذار/مارس من السنة المبینة. 8  تشمل البیانات النفط والغاز.

وقیمة صادرات النفط والصادرات اإلجمالیة ھي تقدیرات تقریبیة تستند إلى معلومات نشرت في دوریات متنوعة عن صناعة النفط. 9  2000.
10  بلدان أوروبا غیرالمحددة في أماكن أخرى. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  بما یشمل

الالجئین. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  بیانات مبدئیة. 16  2006. 17  2004. 18  2009. 19  2014. 20 
السكان البالغة أعمارھم 6 أعوام فأكثر. 21  باستثناء المنظمات غیر الربحیة الخاصة. 22  باستثناء الحكومة. 23  2013.
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آیرلندا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

797 69المساحة (كم٢) 882 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.5النسبة بین الجنسین 70.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة دبلنالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 214.7 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP211 644222 134331 430 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.01.87.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

603.9 009.069 236.248 50نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.21.01.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

34.325.638.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

64.573.360.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

6.04.65.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

27.719.618.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

66.375.976.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.313.86.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.8 / 55.567.6 / 54.570.6 / 75.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

93100106الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98101110مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100109128مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

018 645167 003120 110التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

931 601106 28464 70التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

087 04560 71956 39التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

638 31934 1502 7 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.4المملكة المتحدة13.1بلجیكا27.8الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

12.6فرنسا17.5الوالیات المتحدة21.9المملكة المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.81.90.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

60.561.563.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.32.20.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.92.02.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.5 / 82.078.7 / 80.477.4 / 75.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

21.2 / 20.819.3 / 20.215.9 / 14.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

806.5 / 730.516.9 / 589.015.8 / 14.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

9.514.213.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.23.73.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.610.57.4الصحة - اإلنفاق الجاري

2.33.1...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.56.03.8التعلیم - االنفاق الحكومي

101.0 / 103.3101.6 / 102.9103.2 / 103.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

118.6 / 121.7115.5 / 114.6114.8 / 105.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

81.6 / 65.473.7 / 65.360.8 / 52.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.21.10.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

13.313.922.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

41.669.884.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.21.61.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

222756األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

10.110.511.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

34.1 / 40.17.3 / 43.58.7 / 10.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

6977176إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

148132124نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

338 13410 3337 7عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

86.789.389.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.420.520.32صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 8  2014. 9  البیانات تحیل
إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2006. 13  السكان الذین

تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 14  2004. 15  بما یشمل السیاح القادمین من أیرلندا الشمالیة. 16  انقطاع في السالسل الزمنیة. 17 
عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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آیسلندا
1946.11.19تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

000 103المساحة (كم٢) 339السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.8النسبة بین الجنسین 3.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كرونا آیسلندیةالعملة الوطنیة ریكیافیكالعاصمة

116.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 216.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP16 81313 68424 477 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.44.0 -6.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

060.2 717.773 995.742 56نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.77.15.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

24.924.122.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

69.468.871.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

6.55.63.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.718.415.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

71.876.082.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.67.62.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

71.8 / 70.680.2 / 70.979.1 / 80.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

67100125الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99110126مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

718 6035 0914 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

865 9147 9793 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

147 2 -888689 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

881764 -653 2 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.2إسبانیا9.9المملكة المتحدة30.2ھولنداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.7ألمانیا8.8الصین11.5النرویجشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.01.60.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

93.093.693.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.11.80.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.02.12.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.8 / 83.280.6 / 82.679.6 / 78.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

19.6 / 20.821.1 / 22.216.9 / 15.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

41.9 / 35.112.5 / 25.511.0 / 8.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.40.20.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

2.52.01.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.28.88.3الصحة - اإلنفاق الجاري

3.63.64.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 7.47.27.7التعلیم - االنفاق الحكومي

99.5 / 99.699.6 / 95.799.0 / 98.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

117.7 / 108.2117.5 / 112.1106.5 / 110.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

96.8 / 101.551.8 / 92.556.8 / 48.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.00.60.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

30.242.938.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

87.093.498.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.72.72.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

151729األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.40.40.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.0 / 2.06.1 / 2.26.2 / 7.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

127252302إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

534869996نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

225 3744892عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

15.015.718.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.180.260.28صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9 

السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 10  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 11  2009. 12  2004. 13  2014. 14  عضو
في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.

1

2 2

1

1

1

31

31

31

4

4

4

4

4

2

5

2

2

2

2

67

67

67

67

1

882

67

45

1

7

5

5

5

5

99,101

115

12

4,5

13

5

5

1

2

141

62   كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩



إیطالیا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

073 302المساحة (كم٢) 550 60السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.8النسبة بین الجنسین 205.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة روماالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 234.0 4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 852 6162 125 0581 943 835 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.91.71.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

746.6 577.932 502.535 31نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.22.02.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

25.824.424.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

71.973.773.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.23.83.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

30.728.626.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

65.167.670.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.78.410.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

39.9 / 37.858.1 / 37.958.9 / 61.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

91100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1009792مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008980مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

067 840529 957446 372التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

740 984488 836486 384التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

327 14540 40 -878 11 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

559 01850 73 -023 17 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.1الوالیات المتحدة10.3فرنسا12.5ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.1الصین8.8فرنسا16.3ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.40.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

67.768.370.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.70.50.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.41.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.7 / 84.179.9 / 83.178.8 / 77.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

13.2 / 14.129.4 / 14.226.7 / 25.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

907.5 5 / 787.910.0 5 / 954.89.7 3 / 6.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

21.661.3313.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.13.43.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.49.08.9الصحة - اإلنفاق الجاري

4.1......الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.24.44.1التعلیم - االنفاق الحكومي

100.2 / 101.4100.5 / 100.7102.4 / 101.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

101.9 / 101.3103.7 / 97.8102.7 / 98.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

72.4 / 78.054.1 / 74.254.7 / 54.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.00.90.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.521.335.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

35.053.761.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.01.21.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

114174426األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

29.830.731.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

320.4 / 405.45.4 / 473.46.8 / 8.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

408 3841 2691 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

134123107نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

253 62658 51343 36عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

75.178.078.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.290.150.30صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى المدینة المتروبولیة الرسمیة. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  باستثناء إدارة
المیاه والنفایات. 9  2014. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
األول/دیسمبر. 13  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 14  بیانات مبدئیة. 15  2004. 16  بما یشمل سان مارینو. 17  تشمل
البیانات سان مارینو والكرسي الرسولي. 18  باستثناء العمال الموسمیین ومن یعملون عبر الحدود. 19  عضو في (OECD) لجنة المساعدة

اإلنمائیة.
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بابوا غینیا الجدیدة
1975.10.10تاریخ عضویة األمم المتحدة میالنیزیاالمنطقة

840 462المساحة (كم٢) 776 8السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

104.3النسبة بین الجنسین 19.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كیناالعملة الوطنیة بورت مورسبيالعاصمة

3.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 374.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP7 31214 25122 006 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.5 -3.910.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

667.0 004.82 158.02 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

22.720.219.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

34.034.231.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

43.345.549.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

52.625.820.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

5.87.57.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

41.666.772.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.52.02.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

45.7 / 47.147.5 / 59.649.3 / 62.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

77100136الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99112122مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

906 74210 2765 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

893 9502 7283 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

013 7928 5481 1التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

532 6335 -539میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

22.0الصین23.5أسترالیا24.3الیابانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.4سنغافورة17.7الصین29.8أسترالیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.12.42.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

13.113.013.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.42.22.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.44.13.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

64.1 / 62.761.4 / 61.260.0 / 58.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

35.5 / 38.35.9 / 39.25.3 / 5.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

32.4 / 25.40.4 / 30.00.4 / 0.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

10.19.79.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

58.254.548.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.52.12.0الصحة - اإلنفاق الجاري

...0.00.1~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

106.5 / 55.9116.5 / 52.463.2 / 61.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

40.9 / 56.2... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...8.37.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.90.90.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.71.311.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~......اإلنفاق على البحوث والتطویر

295453527األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

74.274.174.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

6.3 / 4.80.8 / 4.40.7 / 0.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

17495376إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

212023نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

69140179عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

7.37.37.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 5.933.922.63صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  انقطاع في السالسل الزمنیة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7 
2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  یشار إلى المواطنین األجانب. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2000. 12 

2008. 13  2007. 14  السكان البالغة أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 15  باستثناء المشاریع التجاریة. 16  بیانات جزئیة. 17  2004. 18  2014.

1

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

33

3

45

5

32

32

2

1

3

3

67

67

67

67

8,91

10102

67

5

11

125

5

1113

143,1

15,16,5

17

35

18

5

5

5

2

1

64   كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩



باراغواي
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

752 406المساحة (كم٢) 045 7السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

103.4النسبة بین الجنسین 17.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
غوارانيالعملة الوطنیة أسنسیونالعاصمة

960.5 5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 279.2 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP8 73520 04829 435 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.113.14.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

321.5 228.34 507.13 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

19.622.520.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

34.830.129.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

45.747.450.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

32.425.620.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

15.719.219.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

51.955.260.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.84.64.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.2 / 53.984.0 / 56.183.7 / 85.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

71100140الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98138164مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100110124مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

045 5179 1536 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

334 03313 27410 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

289 4 -517 3 -121 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

6849175 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.4االتحاد الروسي25.5األرجنتین31.1البرازیلشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.0األرجنتین22.3البرازیل28.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.81.41.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

57.659.361.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.61.91.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.22.92.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.2 / 74.271.3 / 73.270.2 / 69.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.2 / 32.99.7 / 35.57.8 / 7.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

160.5 / 160.32.4 / 168.22.6 / 2.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.10.10.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

27.124.120.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.06.28.0الصحة - اإلنفاق الجاري

1.4...1.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.43.84.5التعلیم - االنفاق الحكومي

104.3 / 101.8107.6 / 110.3105.9 / 113.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

79.1 / 70.274.2 / 67.866.5 / 66.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...41.2 / 27.529.1 / 24.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

15.311.99.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.012.515.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

7.919.861.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.10.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

504864األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

46.542.737.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

5.7 / 5.10.9 / 3.80.8 / 0.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

288327344إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

313839نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

584 3414651عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

23.323.323.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.860.600.51صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى منطقة أسونسیون والمناطق الـ 19 التابعة للمقاطعة المركزیة. 4  بیانات تقدیریة. 5  یشار إلى أسونسیون
والتجمعات الحضریة حولھا. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب

التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  2014. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2002. 14  2004. 15  2012. 16  السكان البالغة

أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 17  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 18  2008. 19  باستثناء المشاریع التجاریة. 20  باستثناء المواطنین
المقیمین في الخارج وأفراد طواقم الضیافة.
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باكستان
1947.09.30تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

095 796المساحة (كم٢) 565 216السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

106.0النسبة بین الجنسین 280.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبیة باكستانیةالعملة الوطنیة إسالم آبادالعاصمة

138.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 095.1 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP117 708174 508302 139 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.71.65.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

533.6 023.11 764.81نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

24.524.324.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

21.220.619.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

54.355.156.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

43.143.440.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.321.424.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

36.635.235.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.70.64.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

24.1 / 21.781.5 / 18.480.1 / 82.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

55100165الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100111128مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

631 41323 05021 16التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

163 53760 09737 25التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

532 36 -124 16 -046 9 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

250 18 -354 1 -606 3 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.3المملكة المتحدة7.7الصین16.1الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.4المملكة العربیة السعودیة14.4اإلمارات العربیة المتحدة24.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.42.32.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

34.035.036.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.72.62.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.74.23.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

67.0 / 65.465.1 / 64.463.6 / 62.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

35.1 / 37.76.6 / 40.06.3 / 6.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

398.2 3 / 941.61.7 3 / 171.12.3 3 / 2.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

580.0 151.01 549.24 1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

82.975.668.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.72.62.8الصحة - اإلنفاق الجاري

0.80.81.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.32.32.8التعلیم - االنفاق الحكومي

88.6 / 87.5102.8 / 76.1102.7 / 98.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

40.6 / 31.050.0 / 40.2... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.4 / 6.310.8 / 4.67.5 / 5.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.47.74.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

21.322.220.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.38.015.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.40.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

72109148األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

2.52.21.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

166.3 / 161.40.9 / 136.61.0 / 0.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

438 2532 0202 2إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

171819نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

798907966عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

36.636.636.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.321.590.71صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  بما یشمل الالجئین. 10 
البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2009. 12  باستثناء المشاریع التجاریة. 13  باستثناء المنظمات غیر الربحیة

الخاصة. 14  2004. 15  2014. 16  2012.
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باالو
1994.12.15تاریخ عضویة األمم المتحدة میكرونیزیاالمنطقة

459المساحة (كم٢) 18السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

113.3النسبة بین الجنسین 39.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة میلیكیوكالعاصمة

11.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP191183292 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.7 -0.9 -0.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

417.3 932.313 611.58 9نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.44.23.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.611.010.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

79.184.886.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

...7.12.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...13.811.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...79.185.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

......4.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...58.1 / 75.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100118الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

14122التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

156107158التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

156 -96 -143 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

52 -19 -40 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

14.5غوام23.4الیابان38.9مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

12.5الیابان15.3سنغافورة35.8الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.80.60.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

71.274.880.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.01.61.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.2...1.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.8 / 68.1... / ...72.1 / 66.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

20.3 / 13.1... / ...24.1 / 8.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

5.0 / 5.523.0 / 6.026.8 / 30.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

13.3......معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.011.611.7الصحة - اإلنفاق الجاري

1.41.2...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 7.6التعلیم - االنفاق الحكومي......

112.5 / 117.0... / ...101.1 / 104.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

118.3 / 112.3... / ...99.9 / 97.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

78.1 / 50.6... / ...52.3 / 25.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.1......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.00.012.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

...27.027.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

21128186األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

87.687.687.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.3 / 0.312.4 / 0.312.3 / 13.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

156141144نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

8185123عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

17.917.936.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 13.0815.807.91صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  2018. 5  یشار إلى كورور. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي
الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 7  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما فأكثر. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي

الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح ٢. 9  2000. 10  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 3. 11  2008. 12  بیانات تقدیریة. 13  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 14  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق

السنة المرجعیة. 15  2015. 16  نتائج التعداد األولیة. 17  السكان بحكم القانون. 18  تنقیح للبیانات. 19  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي
تنتھي في ٣٠ أیلول/سبتمبر. 20  2014. 21  2002. 22  2004. 23  2013. 24  2012. 25  الوافدون عن طریق الجو (مطار باالو الدولي).
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البحرین
1971.09.21تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

771المساحة (كم٢) 641 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

179.9النسبة بین الجنسین 159.4 2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینار بحرینيالعملة الوطنیة المنامةالعاصمة

0.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 600.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP15 96925 71335 326 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.84.33.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

667.6 722.123 959.220 17نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.30.30.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

42.845.541.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

56.954.257.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

1.31.11.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

30.735.736.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

68.063.262.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.31.11.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

44.6 / 43.887.4 / 38.987.4 / 86.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100118الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

91118198مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100117134مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

493 05918 23916 10التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

019 00219 33916 9التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

526 -89958التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

600 1 -474770 1میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.0الوالیات المتحدة17.3اإلمارات العربیة المتحدة18.1المملكة العربیة السعودیةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.6الوالیات المتحدة9.7الصین21.4مناطقشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

5.86.72.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

88.488.689.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.86.72.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.62.22.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.5 / 76.775.6 / 75.874.9 / 74.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.7 / 20.35.1 / 25.73.5 / 3.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

722.6 / 657.948.4 / 404.053.0 / 45.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.00.20.4~الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

9.87.96.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.23.84.9الصحة - اإلنفاق الجاري

1.00.90.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.52.3...التعلیم - االنفاق الحكومي

101.1 / 101.0100.8 / 97.596.1 / 94.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

103.3 / 93.5102.3 / 101.592.2 / 91.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

63.1 / 38.332.3 / 39.912.2 / 13.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.40.90.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.02.515.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

21.355.095.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.1......اإلنفاق على البحوث والتطویر

183242األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.60.70.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

31.3 / 29.323.0 / 19.223.2 / 26.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

672849940إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

480413391نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

370 95211 31311 6عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

19.627.527.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.46صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة......

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى المنطقة الحضریة لبلدیة المنامة. 4  حسب أسعار اإلنتاج. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات
باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،

التنقیح 3. 9  2014. 10  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13 
یشار إلى المواطنین األجانب. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2008. 16  2006. 17  2004. 18  باستثناء

المواطنین المقیمین في الخارج. 19  انقطاع في السالسل الزمنیة.
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البرازیل
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

767 515 8المساحة (كم٢) 050 211السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.7النسبة بین الجنسین 25.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لایر برازیليالعملة الوطنیة برازیلیاالعاصمة

3.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 559.0 4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP891 6342 208 8382 055 512 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.27.51.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

821.4 224.09 770.211 4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.54.85.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.527.422.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

66.067.872.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

20.516.010.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.422.320.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

58.161.769.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.37.311.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.9 / 53.674.3 / 55.176.6 / 78.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

80100161الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99122136مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100115111مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

466 915236 529201 118التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

357 768185 600181 73التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

108 14751 92820 44التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

509 14 -014 79 -985 13میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.1األرجنتین12.5الوالیات المتحدة21.8الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.3األرجنتین16.7الوالیات المتحدة18.1الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.00.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

82.884.386.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.71.41.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.11.91.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.0 / 76.670.7 / 74.969.1 / 67.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

21.0 / 24.813.6 / 27.410.2 / 8.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

735.6 / 592.60.4 / 638.60.3 / 0.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

7.75.2143.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

28.220.315.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.39.711.8الصحة - اإلنفاق الجاري

1.71.82.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.55.66.2التعلیم - االنفاق الحكومي

112.4 / 128.2115.4 / 129.2133.9 / 137.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

103.9 / 102.199.2 / 106.291.5 / 96.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

58.8 / 42.242.5 / 29.331.9 / 22.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

23.322.029.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

8.68.815.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

21.040.667.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.01.21.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

039 6977731األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

60.659.658.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

529.8 / 419.82.6 / 347.32.1 / 1.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

183 05012 34410 8إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

505559نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

589 1616 3585 5عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

42.347.547.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.030.020.01صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى ”منطقة التنمیة المتكاملة بالمقاطعة االتحادیة وما حولھا“. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي
الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات

وطنیة. 7  2016. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
األول/دیسمبر. 12  2009. 13  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 14  السكان البالغة أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 15  2004. 16  بما یشمل

المواطنین المقیمین في الخارج.
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بربادوس
1966.12.09تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

431المساحة (كم٢) 287السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

93.7النسبة بین الجنسین 667.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر بربادوسيالعملة الوطنیة بریدجتاونالعاصمة

2.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 89.2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP3 8974 3654 713 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.00.30.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

494.2 612.816 223.315 14نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.81.51.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.915.515.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

81.383.083.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.42.82.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.628.019.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

77.069.278.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.110.79.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

61.5 / 63.569.2 / 64.273.1 / 75.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

184......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1069185مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008880مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

361314458التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

594 1961 6721 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

136 1 -883 -311 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

248 -218 -466 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.9ترینیداد وتوباغو22.7الوالیات المتحدة23.8مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.9الصین17.9ترینیداد وتوباغو39.6الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.40.40.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

32.831.931.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.1 -0.2 -0.3 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.81.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.0 / 79.677.1 / 79.376.5 / 75.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.1 / 19.722.5 / 20.618.1 / 16.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

34.7 / 32.812.1 / 30.611.7 / 11.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

13.012.611.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.66.87.0الصحة - اإلنفاق الجاري

2.5...1.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.66.14.7التعلیم - االنفاق الحكومي

90.9 / 100.692.6 / 96.098.9 / 96.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

108.8 / 102.2104.5 / 108.0101.6 / 109.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

90.6 / 95.940.3 / 57.043.9 / 23.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.611.110.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

13.310.020.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

52.565.181.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

203658األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

14.714.714.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1.3 / 1.54.5 / 1.45.3 / 5.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

443إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

647259نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

548532664عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

2.12.12.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.020.36 -صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة...

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  البیانات تحیل إلى مؤشر سعر التجزئة. 5  .أساس المؤشر: تموز/یولیھ 2001 = 100 6  2016. 7 
البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  2014. 9  2013. 10  مناطق غیر محددة

في أماكن أخرى. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  2001. 14  2011. 15  2004.
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البرتغال
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

226 92المساحة (كم٢) 226 10السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

89.7النسبة بین الجنسین 111.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة لشبونةالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 942.1 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP197 300238 303195 041 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.81.90.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

881.9 371.018 673.622 18نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.62.22.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

24.622.622.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

72.775.275.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

12.011.26.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

30.427.324.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

57.661.669.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.610.86.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.6 / 55.863.8 / 55.366.9 / 69.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

92100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

97105108مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1009288مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

652 41468 67249 38التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

958 68288 90477 63التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

307 20 -268 28 -232 25 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

508 1 -202 24 -538 19 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.5ألمانیا12.7فرنسا25.3إسبانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.6فرنسا13.9ألمانیا31.5إسبانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.4 -0.40.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

57.560.665.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.51.20.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.51.41.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.6 / 82.577.4 / 81.076.0 / 74.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

13.3 / 15.028.9 / 15.424.7 / 22.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

880.2 / 762.88.5 / 771.27.2 / 7.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.40.51.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.53.32.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.49.89.1الصحة - اإلنفاق الجاري

3.43.83.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.15.44.9التعلیم - االنفاق الحكومي

103.3 / 109.4107.1 / 114.6112.7 / 120.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

115.9 / 107.7119.1 / 102.1104.8 / 92.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

66.4 / 70.759.5 / 62.659.9 / 47.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.31.20.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.127.435.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

35.053.373.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.81.51.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

148171410األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

36.035.434.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

45.1 / 48.14.3 / 65.34.5 / 6.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

151242254إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

1059188نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

432 75615 7696 5عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

60.571.073.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.210.290.18صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى لشبونة الكبرى، وشبھ جزیرة سیتوبال، وبلدیة أزامبوجا. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي
الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات

وطنیة. 7  فیما عدا ”اإلیجار“. 8  2016. 9  2014. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات محدثة
حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 14  بیانات مبدئیة. 15  2004. 16  تشمل البیانات
جزر األزور ومادیرا. 17  بما یشمل الفنادق والشقق الفندقیة وفنادق "البوسادا" والشقق السیاحیة والقرى السیاحیة ومواقع المخیمات ومراكز

الترفیھ والسیاحة في المناطق الریفیة وأماكن اإلقامة المحلیة. 18  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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برمودا
أمریكا الشمالیةالمنطقة 53المساحة (كم٢)

62السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 91.4النسبة بین الجنسین

250.1 1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر برموديالعملة الوطنیة
ھامیلتونالعاصمة 1.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

10.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4 8685 8536 269 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.52.5 -1.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

192.1 515.6102 744.991 74نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.80.70.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

9.77.15.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

89.592.293.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

1.71.41.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

12.112.910.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

86.285.787.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.74.56.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

72.6 / 81.080.0 / 67.487.0 / 79.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

148......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98109112مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

491523التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

070 9889701التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

047 1 -955 -939 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

696940...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.2المملكة المتحدة18.4مناطق62.6الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

3.5المملكة المتحدة9.1كندا69.4الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.6 -0.4 -0.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.6 -0.4 -0.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.71.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

85.1 / 82.377.5 / 76.9... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.8 / 17.424.9 / 18.418.7 / 16.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

19.0 / 18.930.9 / 18.329.5 / 28.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

(GDP من %) 2.02.61.5التعلیم - االنفاق الحكومي

89.4 / 100.791.3 / 101.593.7 / 96.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

75.5 / 85.467.7 / 85.972.3 / 76.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

34.1 / 40.614.7 / 19.3... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.110.913.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

65.484.298.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.2...اإلنفاق على البحوث والتطویر

475075األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

18.518.518.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.6 / 0.69.2 / 0.69.5 / 9.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

11...إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

124138147نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

270232270عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

16.216.216.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  السكان بحكم القانون. 3  البیانات تحیل إلى تقدیرات تستند إلى تعداد السكان لعام ٢٠١٠. 4  2018. 5  یشمل أعمال التعدین
والحرف الیدویة. 6  البیانات ال تشمل التعدین واستغالل المحاجر. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة

االقتصادیة، التنقیح ٢. 8  2004. 9  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما فأكثر. 10  انقطاع في السالسل الزمنیة. 11  البیانات مصنفة حسب
التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 12  باستثناء العاملین في المؤسسات. 13  2013. 14  2000. 15 

2009. 16  2012. 17  أساس المؤشر: عام 2000 = 100. 18  2014. 19  2016. 20  بیانات تقدیریة. 21  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى.
22  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 23  2015. 24  2006. 25  تقدیرات مبالغ فیھا أو تقدیرات تستند إلى بیانات مبالغ

فیھا. 26  فیما عدا معظم النفقات الرأسمالیة أو جمیعھا. 27  الوافدون عن طریق الجو. 28  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج.
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بروني دار السالم
1984.09.21تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

765 5المساحة (كم٢) 433السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

108.0النسبة بین الجنسین 82.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر برونيالعملة الوطنیة بندر سري بیغاوانالعاصمة

1.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 40.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP10 56113 70712 128 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.42.61.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

290.8 267.428 922.535 28نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.90.71.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

72.067.458.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

27.131.940.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

1.00.70.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

19.219.217.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

79.880.082.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.96.26.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

58.1 / 56.971.3 / 56.275.3 / 77.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

9610099الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

75139169مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008879مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

200 9086 2428 6التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

233 5393 4472 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

967 3692 7946 4التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

068 0161 0335 4میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.2مالیزیا14.2جمھوریة كوریا29.3الیابانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

18.2مالیزیا18.5سنغافورة20.8الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.81.21.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

73.275.077.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.41.71.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.21.92.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.2 / 75.573.8 / 74.673.4 / 72.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.6 / 26.09.0 / 27.85.4 / 4.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

108.6 / 100.625.3 / 98.425.9 / 27.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

21.020.5...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

9.79.38.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.22.32.3الصحة - اإلنفاق الجاري

1.11.41.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.72.04.4التعلیم - االنفاق الحكومي

104.3 / 106.3105.3 / 108.4106.8 / 112.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

93.0 / 99.591.5 / 95.898.9 / 97.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

40.3 / 20.425.9 / 19.410.9 / 9.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.50.30.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.1......المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

36.553.094.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر......

148170226األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

73.872.172.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

9.1 / 8.221.8 / 5.020.9 / 13.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

848775633إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

210349293نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

126214259عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

62.962.962.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  2016. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8 
2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12 
البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ نیسان/أبریل. 13  2000. 14  2013. 15  بیانات جزئیة. 16  2004. 17  الوافدون عن طریق

الجو.
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بلجیكا
1945.12.27تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

30المساحة (كم٢) 528 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 539

98.0النسبة بین الجنسین 381.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة بروكسلالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 2عدد سكان العاصمة (باآلالف) 065.3

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP387 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 356483 548494 764

2.12.71.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

36نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 727.144 205.143 288.9

0.90.90.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

25.123.222.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

74.076.077.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.01.41.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

24.723.421.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

73.375.377.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.48.36.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

61.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 45.560.8 / 47.558.6 / 47.9

90100115الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100100101مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100117121مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

335التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 692407 596468 529

319التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 085391 256450 888

16التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 60616 34017 641

819 6 -977 7037 7میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

12.0ھولندا14.9فرنسا16.6ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.5فرنسا13.8ألمانیا17.2ھولنداشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.50.70.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

97.497.798.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.60.80.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.71.81.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 81.476.8 / 82.378.0 / 83.0

22.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 17.223.2 / 16.925.3 / 17.1

8.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 882.010.2 / 1 119.311.1 / 1 268.4

34.636.983.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.23.83.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.09.810.0الصحة - اإلنفاق الجاري

2.02.93.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.6......التعلیم - االنفاق الحكومي

100.2102.0 / 100.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 101.8103.4 / 103.3

169.1146.9 / 151.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 167.3152.1 / 170.4

54.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 67.960.0 / 75.966.1 / 86.0

2.11.71.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

34.738.038.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

55.875.087.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.82.12.5اإلنفاق على البحوث والتطویر

362740األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

22.322.522.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

10.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 108.510.2 / 110.88.3 / 93.4

577646637إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

234230208نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

6عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 7477 1868 385

80.580.680.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.530.640.45صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى سكان منطقة بروكسل العاصمة و ”ُكمیونات“ التجمعات والضواحي. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف
الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على

مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  یشار إلى المواطنین األجانب.
12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  البیانات تحیل إلى جرائم القتل العمد ال إلى ضحایاھا. 14  المستخدمون في
17  انقطاع في السالسل الزمنیة. 18  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة. .2004 األشھر الثالثة األخیرة. 15  بیانات مبدئیة. 16
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بلغاریا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

002 111المساحة (كم٢) 000 7السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.4النسبة بین الجنسین 64.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لیف بلغاريالعملة الوطنیة صوفیاالعاصمة

1.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 276.9 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP29 63650 61058 222 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.11.33.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

218.2 835.08 857.06 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.64.84.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.427.428.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

63.067.866.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

8.96.85.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

34.233.028.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

56.860.265.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.110.34.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

49.4 / 47.761.5 / 44.759.5 / 56.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

73100111الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

90106114مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10098105مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

332 60833 73920 11التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

970 36037 16225 18التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

638 4 -752 4 -423 6 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

959 9652 -347 3 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.9إیطالیا8.9تركیا12.9ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.2إیطالیا10.2االتحاد الروسي12.2ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.6 -0.7 -0.8 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

70.672.375.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.2 -0.3 -0.3 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.51.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.8 / 76.870.8 / 75.869.7 / 68.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.7 / 13.528.0 / 13.625.3 / 23.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

153.8 / 76.32.2 / 61.11.0 / 0.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

5.26.920.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

12.89.58.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.97.18.2الصحة - اإلنفاق الجاري

3.84.0...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.13.94.1التعلیم - االنفاق الحكومي

94.3 / 108.395.3 / 102.8108.7 / 103.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

98.3 / 88.2101.4 / 87.392.1 / 91.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

79.3 / 66.163.7 / 48.950.0 / 42.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.62.01.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

26.320.825.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

20.046.263.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.60.8اإلنفاق على البحوث والتطویر

4466115األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

33.634.435.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

42.4 / 44.15.9 / 47.95.9 / 6.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

444442473إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

107100106نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

883 0478 8376 4عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

41.295.595.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.090.11...صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 8  2014. 9  البیانات تحیل
إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  بیانات النفقات الصحیة ال
تشمل األموال المتأتیة من مصدر أجنبي التي تُضخ في نظام تمویل الرعایة الصحیة. 13  2013. 14  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و

74 عاما. 15  2004.
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بلیز
1981.09.25تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الوسطىالمنطقة

966 22المساحة (كم٢) 390السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.1النسبة بین الجنسین 17.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر بلیزيالعملة الوطنیة بیلموبانالعاصمة

2.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 23.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 1141 3971 902 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.03.30.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

077.0 344.25 933.34 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

14.712.613.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.520.716.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

68.866.769.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

19.617.215.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.918.015.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

62.664.869.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.011.49.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.6 / 51.981.5 / 45.982.7 / 82.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

88100106الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1019797مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

......100مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

208282179التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

439700958التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

780 -418 -231 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

155 -46 -151 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.4جامایكا26.3الوالیات المتحدة27.7المملكة المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.2المكسیك11.2الصین35.6الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.82.62.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

45.345.245.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.72.52.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.42.82.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.0 / 73.671.1 / 72.568.0 / 66.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.7 / 35.67.4 / 38.96.0 / 4.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

60.0 / 46.416.0 / 41.414.4 / 14.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.60.26.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

20.217.315.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.25.86.1الصحة - اإلنفاق الجاري

1.00.81.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.36.67.1التعلیم - االنفاق الحكومي

110.3 / 110.3116.1 / 110.8114.8 / 115.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

86.2 / 78.282.2 / 77.772.5 / 75.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

30.5 / 26.918.9 / 19.716.8 / 12.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

28.640.137.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.70.09.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

17.028.247.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

6792131األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

62.161.059.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.51.4 / 0.41.7 / 1.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

4148إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

394037نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

237242427عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

45.845.846.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.171.952.02صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 5  2016. 6  البیانات مصنفة
حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8 
2015. 9  بما یشمل الالجئین. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2000. 12  2009. 13  2004. 14  السكان البالغة

أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 15  2014.
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بنغالدیش
1974.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

570 147المساحة (كم٢) 046 163السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.4النسبة بین الجنسین 252.6 1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
تاكاالعملة الوطنیة داكاالعاصمة

83.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 283.6 20عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP57 628114 508245 633 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.05.67.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

491.7 401.8752.61نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

20.117.814.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

27.226.129.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

52.656.056.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

48.147.336.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

14.517.621.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

37.435.142.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.23.44.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

36.1 / 29.981.2 / 27.883.1 / 85.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

69100161الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103128144مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100148206مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

777 23132 33219 9التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

216 50456 63130 12التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

438 23 -273 11 -299 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

593 7 -109 1742 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.5المملكة المتحدة14.4الوالیات المتحدة14.9ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.8سنغافورة14.4الھند30.9الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.21.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

26.830.537.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.33.73.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.92.52.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.4 / 70.069.4 / 67.367.8 / 66.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.2 / 32.07.7 / 34.47.0 / 6.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

500.9 1 / 345.50.9 1 / 166.70.9 1 / 0.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

271.2229.3943.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

55.543.333.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.32.52.4الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.40.5الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.91.91.5التعلیم - االنفاق الحكومي

115.1 / 105.5107.3 / 100.899.2 / 96.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

72.7 / 53.062.1 / 46.947.2 / 44.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

14.5 / 7.820.6 / 4.213.1 / 8.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.52.62.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

2.018.620.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.23.718.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

85122156األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

11.211.111.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

73.2 / 59.90.5 / 39.50.4 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

597 3041 0271 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

81011نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

208303125عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

37.948.048.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.731.061.44صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  المدینة الكبرى. 4  بیانات تقدیریة. 5  2016. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  تتعلق البیانات بالسنوات المالیة المنتھیة في 30 حزیران/یونیھ. 8  2013. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5
سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  تنقیح

للبیانات. 14  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 15  2004. 16  2009. 17  2014.
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بنما
1945.11.13تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الوسطىالمنطقة

320 75المساحة (كم٢) 246 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.3النسبة بین الجنسین 57.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بلبواالعملة الوطنیة بنما سیتيالعاصمة

1.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 821.7 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP15 71429 44061 838 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.25.85.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

087.7 080.815 718.38 4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.63.82.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.120.129.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

77.376.267.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

15.717.414.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.218.717.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

67.163.968.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.36.54.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.5 / 47.180.4 / 48.080.0 / 81.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100123الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99106112مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

987710 96310التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

798 73713 15216 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

088 13 -751 5 -189 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

067 5 -113 3 -064 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.9مناطق9.5كولومبیا20.6الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.5الوالیات المتحدة18.9سنغافورة31.3الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.91.81.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

63.765.168.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.42.22.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.72.62.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.4 / 79.374.4 / 78.173.5 / 73.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

26.8 / 29.111.9 / 30.49.7 / 8.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

190.7 / 157.34.7 / 117.64.3 / 3.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

12.417.662.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

20.617.816.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.27.07.3الصحة - اإلنفاق الجاري

1.31.41.6الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.63.53.2التعلیم - االنفاق الحكومي

92.2 / 103.093.9 / 105.3107.0 / 109.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

83.1 / 73.580.9 / 70.369.2 / 65.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

58.0 / 53.736.8 / 52.535.1 / 32.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.912.69.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

16.78.518.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

11.540.157.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.10.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

310347395األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

64.363.261.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

8.8 / 9.22.3 / 6.82.5 / 2.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

322639إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

373942نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

843 3241 7021عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

37.838.838.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.190.490.08صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى بنما سیتي والتجمعات الحضریة حولھا. 4  بیانات تقدیریة. 5  المناطق الحضریة. 6  2016. 7  مناطق غیر
محددة في أماكن أخرى. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
األول/دیسمبر. 11  2004. 12  2008. 13  2011. 14  طبقت المضاِعفات على االشتراكات السكنیة والتجاریة، مع مراعاة متوسط   حجم

األسرة وعدد الموظفین في كل مؤسسة. 15  2013. 16  2014.
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بنن
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

763 114المساحة (كم٢) 801 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.7النسبة بین الجنسین 104.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XOF)العملة الوطنیة بورتو نوفوالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 285.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4 8046 9709 236 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.72.15.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

601.8757.7826.5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

27.125.427.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.324.725.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

42.549.947.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

47.545.341.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

11.910.518.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

40.644.239.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

0.91.02.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

69.3 / 69.273.3 / 67.373.0 / 76.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

84100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

104118153مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100129148مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

288534287التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

132 1343 8992التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

845 2 -600 1 -611 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

927 -530 -226 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.4مالیزیا12.6بنغالدیش13.9فییت نامشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.9الصین14.4تایلند19.0الھندشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.02.82.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

40.543.147.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.14.14.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.85.55.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

61.4 / 60.058.5 / 57.757.1 / 54.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.2 / 43.85.0 / 44.44.9 / 5.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

253.3 / 209.32.3 / 171.52.3 / 2.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

32.17.31.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

84.074.567.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.04.13.9الصحة - اإلنفاق الجاري

0.00.10.2~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.65.04.0التعلیم - االنفاق الحكومي

122.3 / 113.2130.8 / 89.0126.9 / 112.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

50.7 / 67.1... / ...18.4 / 39.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.6 / 7.218.2 / 1.820.3 / 7.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.26.66.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

7.210.87.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.33.114.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

316299األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

42.740.437.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

6.3 / 5.10.6 / 2.40.6 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

7086105إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

141717نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

176199281عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

77.477.477.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 7.299.967.30صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XOF) المصرف المركزي لدول غرب أفریقیا. 3  بورتو نوفو ھي العاصمة الدستوریة
وكوتونو ھي العاصمة االقتصادیة. 4  2018. 5  بیانات تقدیریة. 6  كوتونو 7  بیانات مبدئیة. 8  2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف

الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  بیانات قُطریة استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد
االقتصادي واإلحصائي ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 11  2013. 12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015.

14  بما یشمل الالجئین. 15  یشار إلى المواطنین األجانب. 16  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 17  2004. 18  2008.
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بوتان
1971.09.21تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

394 38المساحة (كم٢) 763السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

113.1النسبة بین الجنسین 20.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
نغولترومالعملة الوطنیة ثیمبوالعاصمة

69.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 203.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP8191 5852 562 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.111.76.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

172.8 178.93 247.12 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

23.217.517.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

37.344.643.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

39.537.939.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

70.359.654.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

4.86.69.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

24.933.835.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.13.32.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

58.4 / 64.674.6 / 64.774.3 / 75.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

75100163الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10695102مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

258413622التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

052 3878541التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

430 -440 -129 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

498 -323 -...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

2.7نیبال3.0المملكة المتحدة85.2الھندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.0تایلند6.6الوالیات المتحدة77.1الھندشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.91.11.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

31.034.841.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

6.74.43.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.12.62.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

69.6 / 67.369.2 / 63.566.8 / 62.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

25.3 / 31.28.8 / 35.17.5 / 6.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

52.3 / 48.46.5 / 40.36.7 / 6.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

51.939.530.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.03.53.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.20.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 7.14.07.1التعلیم - االنفاق الحكومي

92.6 / 107.992.6 / 90.0105.2 / 92.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

90.3 / 64.282.0 / 41.763.0 / 46.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.9 / 5.112.1 / 3.78.4 / 5.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.72.21.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.38.514.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.813.648.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

485999األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

69.771.072.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1.0 / 0.51.3 / 0.40.7 / 0.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

537379إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

737883نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1441255عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

38.641.242.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 9.766.505.10صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  تنقیح للبیانات. 8 
البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 9  2004. 10  2008. 11  2013. 12  2014. 13  بما یشمل السیاحة الراقیة. 14 

انقطاع في السالسل الزمنیة.
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بوتسوانا
1966.10.17تاریخ عضویة األمم المتحدة الجنوب األفریقيالمنطقة

000 582المساحة (كم٢) 304 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

93.7النسبة بین الجنسین 4.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بوالالعملة الوطنیة غابورونيالعاصمة

10.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 269.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP9 93112 78717 407 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.68.62.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

595.6 346.17 351.36 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.02.82.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

47.635.733.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

50.361.664.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

27.026.425.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.213.813.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

55.959.861.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

20.817.917.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

66.5 / 53.578.8 / 54.467.3 / 71.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

64100146الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101125120مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

803 6935 4314 4التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

040 6576 1625 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

236 -964 -268 1التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

804345 -598 1میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

16.6اإلمارات العربیة المتحدة19.7الھند22.8بلجیكاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.7نامیبیا8.8كندا64.3جنوب أفریقیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.82.01.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

55.962.470.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.43.83.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.23.03.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

67.0 / 58.161.8 / 52.553.6 / 47.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

33.8 / 35.06.9 / 36.55.3 / 5.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

166.4 / 120.97.3 / 88.86.0 / 4.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

3.73.32.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

57.044.235.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.36.05.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.40.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 10.79.6التعلیم - االنفاق الحكومي...

103.5 / 107.4107.2 / 107.8111.4 / 109.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...81.9 / 82.475.0 / 80.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

27.2 / 9.118.9 / 8.611.1 / 9.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...15.715.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.17.99.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.36.041.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.5...0.5اإلنفاق على البحوث والتطویر

151833األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

21.120.018.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

7.0 / 4.73.2 / 4.12.3 / 2.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

293051إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

353741نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

574 9731 4741 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

47.147.147.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.531.260.60صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  یشار إلى المواطنین األجانب. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10 
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بورتوریكو
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 868 8المساحة (كم٢)

933 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 90.3النسبة بین الجنسین

330.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة
سان خوانالعاصمة 451.4 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP83 91598 381104 219 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.4 -0.4 -2.0 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

450.7 470.128 285.726 22نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.60.80.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

47.350.750.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

52.148.448.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.11.63.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

19.013.817.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

78.984.779.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.416.410.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

32.2 / 35.651.1 / 36.955.0 / 59.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100107...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

96104102مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.1 -0.3 -0.2 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

94.193.893.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.3 -0.3 -0.2 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.71.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.7 / 81.875.4 / 80.974.0 / 72.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.3 / 20.626.2 / 22.318.3 / 16.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

273.5 / 305.07.5 / 352.18.2 / 9.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

8.07.26.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.1......التعلیم - االنفاق الحكومي

81.0 / 95.879.4 / 92.5... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

77.4 / 85.472.0 / 80.8... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

97.2 / 103.268.9 / 69.9... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

20.527.418.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

23.445.372.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.50.4...اإلنفاق على البحوث والتطویر

97103140األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

52.254.056.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

001إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

6717نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

797 1863 6863 3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

34.034.034.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  یشار إلى منطقة التجمع الحضري اإلحصائیة. 3  حسب أسعار اإلنتاج. 4  بیانات تقدیریة. 5  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم
المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  2014. 10  السكان

البالغة أعمارھم 12 عاما فأكثر. 11  2009. 12  2004. 13  السیاح غیر المقیمین الوافدون عن طریق الجو. 14  2018.
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بوركینا فاسو
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

967 272المساحة (كم٢) 321 20السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.7النسبة بین الجنسین 74.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XOF)العملة الوطنیة أوغادوغوالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 652.7 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP5 4638 98012 325 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.78.46.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

407.0575.4642.1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

38.535.231.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

17.722.720.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

43.842.048.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

82.060.927.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

5.111.431.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

12.927.741.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.04.66.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

58.3 / 59.775.0 / 62.481.7 / 86.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

104118125مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

527 2882 3321التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

562 0484 1612 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

035 2 -760 -828 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

894 -181 -634 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.3سنغافورة9.9الھند58.8سویسراشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.6فرنسا10.8كوت دیفوار14.0الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.93.03.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

21.524.630.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

6.75.75.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.46.15.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

59.3 / 55.858.0 / 52.654.6 / 50.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

44.7 / 46.23.9 / 46.53.9 / 4.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

708.9 / 673.93.7 / 597.04.3 / 4.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

1.31.141.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

90.077.564.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.45.96.8الصحة - اإلنفاق الجاري

0.00.1~0.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.43.94.2التعلیم - االنفاق الحكومي

92.9 / 74.394.4 / 51.881.6 / 64.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

37.6 / 18.938.6 / 11.824.8 / 16.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.1 / 2.37.9 / 1.44.8 / 3.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.50.60.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.715.313.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.52.415.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

112433األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

21.720.619.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.8 / 2.00.1 / 1.10.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

98118128إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

899نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

245274143عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

66.771.871.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 12.8311.957.14صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XOF) المصرف المركزي لدول غرب أفریقیا. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  أوغادوغو
6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  بما یشمل الالجئین. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر

كانون األول/دیسمبر. 11  2004. 12  بیانات جزئیة. 13  2009. 14  انقطاع في السالسل الزمنیة. 15  باستثناء المشاریع التجاریة. 16  2014.
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بوروندي
1962.09.18تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

27المساحة (كم٢) 830 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 531

98.4النسبة بین الجنسین 449.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك بورونديالعملة الوطنیة غیتیغاالعاصمة

808.3 1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 899.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 1172 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 0323 155

0.0~0.95.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

150.5231.8290.4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

43.040.737.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

17.816.316.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

39.143.045.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

91.891.491.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

2.62.62.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

5.66.16.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.71.61.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

80.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 82.178.2 / 80.477.6 / 80.4

61100183الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

92108108مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

114118140التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

258404798التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

658 -286 -144 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

-میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 6- 301- 360

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.2باكستان17.8الكونغو الدیمقراطیة25.6اإلمارات العربیة المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.4المملكة العربیة السعودیة13.8الصین14.0الھندشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.93.33.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

9.410.613.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.55.95.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.86.46.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

49.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 52.953.6 / 57.057.1 / 60.7

3.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 47.03.3 / 45.14.0 / 45.4

2.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 172.92.7 / 235.32.8 / 299.6

53.6200.8153.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

87.570.052.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.411.37.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~0.0~0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.66.84.3التعلیم - االنفاق الحكومي

75.4141.8 / 89.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 137.0126.1 / 126.2

11.228.7 / 15.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 19.549.7 / 50.9

3.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 1.44.6 / 2.38.7 / 3.7

4.06.0...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

18.431.436.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.51.05.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.1...اإلنفاق على البحوث والتطویر

2852141األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

7.09.910.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.0~تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 0.2~0.0 / 0.2~0.0 / 0.4

798656إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

11106نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

148142299عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

51.051.051.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 33.2331.1512.33صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  بوجومبورا 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  بما
14 .2011 یشمل الالجئین. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  تنقیح للبیانات. 11  2004. 12  بیانات جزئیة. 13

2014. 15  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج. 16  انقطاع في السالسل الزمنیة.
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البوسنة والھرسك
1992.05.22تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

51المساحة (كم٢) 209 3السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 301

96.0النسبة بین الجنسین 64.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
ماركالعملة الوطنیة سراییفوالعاصمة

1.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 342.7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP11 22317 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 17618 169

3.90.93.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

967.84 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 614.75 180.8

9.88.06.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

25.326.427.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

64.965.665.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

24.619.618.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

28.429.132.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

47.151.249.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

30.127.226.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

60.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 37.859.9 / 37.158.5 / 35.5

85100104الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98107118مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100135143مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 3884 8037 124

529 22311 0549 7التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

405 4 -420 4 -665 4 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

829 -031 1 -844 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.9إیطالیا11.6كرواتیا14.4ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.2صربیا11.4إیطالیا11.6ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

-0.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %) 0.3- 1.5

44.045.648.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

-0.80.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %) 0.3

1.31.31.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 77.472.9 / 78.174.0 / 78.9

17.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 17.719.3 / 15.724.5 / 14.7

1.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 47.31.0 / 38.81.1 / 37.1

199.5179.0152.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

9.89.06.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.19.09.2الصحة - اإلنفاق الجاري

1.82.0...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

1.91.51.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

16.719.021.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

21.342.869.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.00.2~0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر

406795األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

42.742.742.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 16.25.5 / 21.35.8 / 22.2

152182199إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

547280نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

217365923عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.012.012.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 4.622.932.43صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى بلدیات ستاري غراد سراییفو، وسانتار سراییفو، ونوفو سراییفو، و نوفي غراد سراییفو، وإلیدزا. 4  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  البیانات مصنفة حسب
التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  2011. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.

16 .2009 14  بیانات جزئیة. 15 .2013 10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13
.2014 17 .2004
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بولندا
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

312المساحة (كم٢) 679 37السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 888

94.0النسبة بین الجنسین 123.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
زلوتيالعملة الوطنیة وارسوالعاصمة

3.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 1عدد سكان العاصمة (باآلالف) 775.9

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP306 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 127479 321526 212

3.53.64.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 979.812 507.313 785.7

3.32.93.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.833.232.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

63.963.963.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

17.413.010.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.230.330.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

53.456.659.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

17.89.64.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

63.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 47.864.3 / 48.365.2 / 48.7

100112...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98101113مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100134154مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

89التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 378157 065247 643

313 128250 539174 101التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

670 2 -063 17 -161 12 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

929 3 -875 25 -981 7 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.3تشیكیا6.4المملكة المتحدة27.2ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.8االتحاد الروسي12.1الصین22.7ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

-معدل النمو السكاني (معدل سنوي %) 0.1-~0.0- 0.2

61.560.960.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

-معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %) 0.2- 0.2- 0.2

1.31.41.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 78.871.3 / 79.873.1 / 81.2

17.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 16.619.4 / 15.225.4 / 15.2

1.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 722.51.7 / 642.41.7 / 640.9

6.318.426.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

7.15.74.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.86.46.5الصحة - اإلنفاق الجاري

2.22.4...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.45.14.8التعلیم - االنفاق الحكومي

94.397.0 / 94.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 96.2109.6 / 110.6

99.396.2 / 99.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 95.8108.5 / 105.5

52.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 74.759.6 / 90.853.2 / 80.6

1.41.10.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

20.220.029.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

38.862.376.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.60.71.0اإلنفاق على البحوث والتطویر

463765األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

30.030.530.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

7.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 302.58.2 / 316.37.4 / 285.7

3إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول) 2812 8082 791

102111109نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

15عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 20012 47018 258

73.487.988.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.070.080.13صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  البیانات تحیل إلى جرائم القتل العمد ال إلى ضحایاھا. 12 
السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 14  بیانات مبدئیة. 15  2004. 16  توقفَّ جمع

إحصاءات الحدود، تُستخدم الدراسات االستقصائیة بدالً من ذلك. 17  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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بولیفیا (دولة - المتعددة القومیات)
1945.11.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

1المساحة (كم٢) 098 581 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 513

100.8النسبة بین الجنسین 10.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بولیفیانوالعملة الوطنیة ال باز؛ سوكرالعاصمة

6.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 277.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP9 54919 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 65037 509

4.44.14.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

046.41 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 981.23 394.0

13.912.413.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.935.830.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

55.251.856.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

35.230.026.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.420.622.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

44.449.351.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.12.53.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

82.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 62.582.0 / 62.079.4 / 56.6

73100146الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100120147مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 7976 9658 965

2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 3435 6049 994

4541التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 361- 1 030

-622874میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 1 990

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.1الھند16.0األرجنتین19.2البرازیلشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.6األرجنتین16.1البرازیل20.7الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.81.71.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

64.266.469.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.62.42.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.83.43.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

62.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 66.064.4 / 69.066.7 / 71.9

8.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 36.38.8 / 34.510.2 / 30.6

1.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 107.71.2 / 122.81.3 / 148.8

0.50.71.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

52.042.132.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.05.16.9الصحة - اإلنفاق الجاري

1.20.41.6الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.47.67.3التعلیم - االنفاق الحكومي

114.4105.7 / 115.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 103.699.6 / 97.6

84.383.6 / 89.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 82.693.2 / 90.4

5.212.86.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.222.353.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

5.222.443.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.30.2اإلنفاق على البحوث والتطویر...

150163243األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

54.251.950.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 12.21.5 / 15.21.9 / 20.4

586662921إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

242734نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

5246791عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 134

52.854.656.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 5.922.982.61صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  بیانات محدثة وفقا ”للھیئة الزراعیة“. المیاه الداخلیة ھي رقعة المسطحات المائیة الطبیعیة أو االصطناعیة أو الثلوج. 2  2017. 3  الباث
ھي مقر الحكومة وسوكریھ ھي العاصمة الدستوریة. 4  2018. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على
مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون

األول/دیسمبر. 11  2001. 12  2003. 13  2014. 14  2002. 15  انقطاع في السالسل الزمنیة. 16  2009. 17  2004.
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بولینیزیا الفرنسیة
بولینیزیاالمنطقة 4المساحة (كم٢) 000

279السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 102.7النسبة بین الجنسین

76.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) CFP فرنكالعملة الوطنیة
بابیتيالعاصمة 104.2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

136.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP5 7036 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 0815 606

-1.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة) 2.52.3

373.922 22نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 704.519 807.0

3.42.53.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

12.712.311.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

83.985.285.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

9.29.28.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.518.217.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

73.372.674.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.818.020.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

65.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 47.263.8 / 48.260.9 / 47.4

122......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10499102مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

210153156التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

023 7262 7021 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

868 1 -573 1 -491 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

-9میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 18412

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.8فرنسا25.4الوالیات المتحدة48.5الیابانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.3الوالیات المتحدة8.4نیوزیلندا44.5فرنساشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.40.60.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

57.460.361.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.92.01.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.22.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 76.072.8 / 77.474.0 / 78.6

8.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 28.29.3 / 25.513.1 / 22.6

12.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 32.311.8 / 31.610.8 / 30.7

9.48.86.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

...0.4...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

21.549.072.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

122160177األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

35.542.342.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

3.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 0.83.2 / 0.92.9 / 0.8

111إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

464642نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

208154199عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

4.05.45.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  فرنك (CFP) االتحاد المالي للمحیط الھادئ. 3  2018. 4  یشار إلى مجموع السكان في ُكومیونات أرو، وفا، وماھینا، وبابارا،
وبابیتي، وبیراو، وبونایوا. 5  بیانات تقدیریة. 6  أساس المؤشر: عام 2000 = 100. 7  2014. 8  2016. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات

2004. 13  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج. 14  الوافدون عن طریق الجو. 12 .2009 11 .2015 تسبق السنة المرجعیة. 10
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بونیر وسانت یوستاشیوس وسابا
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 26السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

79.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة
كرالیندیجكالعاصمة 11.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.07.53.2~معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

74.874.775.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

(% 0.07.53.2~-معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي

...أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / ...54.7 / 11.453.2 / 13.5

...0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

58......األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / ...... / ...13.3 / 0.3

0......إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

214......نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

39.339.339.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  یشار إلى جزیرة بونیر. 2  2018. 3  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 4  2015. 5  2017. 6  بونیر فقط. 7  البیانات
محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 8  2014. 9  2016. 10  بیانات تقدیریة.
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بیرو
1945.10.31تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

216 285 1المساحة (كم٢) 510 32السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.7النسبة بین الجنسین 25.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
سول جدیدالعملة الوطنیة لیماالعاصمة

3.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 554.7 10عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP76 080147 528211 403 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.38.32.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

572.4 022.46 755.55 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.57.57.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

37.739.133.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

54.753.558.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

34.827.727.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

14.116.915.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

51.155.456.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.93.53.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

70.2 / 72.084.8 / 64.086.3 / 81.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100127الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99129150مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100130142مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

004 80751 11435 17التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

297 96645 50229 12التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

707 8425 6125 4التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

720 2 -782 3 -148 1میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.3سویسرا15.7الوالیات المتحدة26.3الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.2البرازیل20.3الوالیات المتحدة22.3الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.00.81.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

75.076.478.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.81.61.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.72.72.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.7 / 76.172.6 / 74.471.3 / 69.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

25.3 / 30.112.1 / 32.08.9 / 7.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

93.8 / 84.10.3 / 77.50.3 / 0.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

1.21.4170.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

24.918.114.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.64.75.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.91.3...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.82.93.9التعلیم - االنفاق الحكومي

102.6 / 111.0102.3 / 118.0109.8 / 117.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

98.3 / 94.998.5 / 84.694.5 / 86.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

73.6 / 35.465.8 / 33.633.3 / 32.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.7......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

18.327.530.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

17.134.848.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.1...0.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

508551742األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

59.058.457.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

61.7 / 57.62.0 / 37.11.9 / 1.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

435784974إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

202732نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

032 2994 5712 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

(GNI من %) 0.220.00 -0.65صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى مقاطعة لیما ومقاطعة كایَّاو الدستوریة. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  منطقة لیما المتروبولیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي
الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  2013. 10  الواردات بنظام الدفع (FOB) ”التسلیم على ظھر السفینة“. 11  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2009. 15  2006. 16  السكان
البالغة أعمارھم 6 أعوام فأكثر. 17  المستخدمون في الشھر األخیر. 18  2004. 19  2014. 20  بما یشمل السیاح الحاملین لوثائق ھویة غیر

جوازات السفر. 21  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.
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بیالروس
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

600 207المساحة (كم٢) 452 9السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

87.1النسبة بین الجنسین 46.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبل بیالروسيالعملة الوطنیة مینسكالعاصمة

2.2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 016.7 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP31 23257 23254 441 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.47.82.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

749.8 041.55 246.06 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.710.18.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

43.840.337.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

46.549.554.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

13.910.89.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

35.634.630.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

50.554.659.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

0.91.20.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.8 / 57.570.0 / 55.469.6 / 67.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

62100480الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98117120مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100146163مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

461 28333 97725 15التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

202 88438 69934 16التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

741 4 -601 9 -722 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

266 -280 8 -459میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.2المملكة المتحدة12.1أوكرانیا38.5االتحاد الروسيشركاء التصدیر (% من الصادارات)

4.7ألمانیا7.9الصین58.6االتحاد الروسيشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.0~0.3 -0.6 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

72.474.779.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.00.30.7~معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.41.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.0 / 75.266.8 / 73.663.6 / 62.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.0 / 14.922.2 / 15.619.1 / 18.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

078.7 1 / 090.411.4 1 / 107.011.5 1 / 11.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

13.28.48.6الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

9.66.33.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.35.76.3الصحة - اإلنفاق الجاري

3.54.1...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.95.24.8التعلیم - االنفاق الحكومي

101.4 / 103.6101.8 / 96.1103.8 / 99.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

102.1 / 105.8103.7 / 109.3... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

96.4 / 94.077.5 / 77.865.0 / 56.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.64.23.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

29.431.834.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

9.031.874.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.70.70.5اإلنفاق على البحوث والتطویر

181626األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

41.642.142.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

63.5 / 63.06.7 / 59.26.6 / 6.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

159166166إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

115122112نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

060 9111911عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

35.035.449.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.48 -0.190.24صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بما في ذلك المجتمعات المحلیة الخاضعة لسلطة المجلس البلدي. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي
الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  بیانات مبدئیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي

الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  2014. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12 
البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما فأكثر. 14  المستخدمون في األشھر الـ 12 األخیرة.

15  جرى تحویل البیانات من العملة الوطنیة السابقة باستخدام سعر التحویل المناسب. 16  2004. 17  باستثناء الجزء المتعلق بالحدود
البیالروسیة - الروسیة. 18  تشمل تقدیر الجزء المتعلقة بالحدود البیالروسیة - الروسیة.
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تایلند
1946.12.16تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

513المساحة (كم٢) 120 69السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 626

94.9النسبة بین الجنسین 136.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
باھتالعملة الوطنیة بانكوكالعاصمة

32.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 10عدد سكان العاصمة (باآلالف) 350.2

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP189 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 318341 105455 303

4.27.53.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 893.65 075.36 595.0

9.210.58.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

38.640.035.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

52.249.556.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

42.638.231.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.320.622.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

37.141.146.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.40.61.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

81.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 65.780.0 / 63.875.9 / 59.2

87100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98114118مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

110التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 110195 312253 430

164182 118التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 393250 524

05412 8 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 9182 905

64211 7 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 48635 159

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.6الیابان11.0الصین11.4الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.2الوالیات المتحدة15.8الیابان21.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.80.50.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

37.443.950.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.33.72.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.61.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

67.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 74.969.8 / 76.671.6 / 78.9

11.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 21.312.9 / 19.218.5 / 16.8

3.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 2 163.44.8 / 3 224.15.2 / 3 588.9

149.4649.4583.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

16.713.410.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.23.43.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.40.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.93.54.1التعلیم - االنفاق الحكومي

100.497.4 / 103.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 96.299.7 / 99.5

75.479.6 / 71.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 85.3119.1 / 114.3

42.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 47.244.3 / 56.541.1 / 57.7

7.35.43.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

8.813.35.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

15.022.452.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

221477646األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

31.531.832.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

3.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 247.54.2 / 281.94.7 / 316.2

2إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول) 1442 9523 283

617484نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

11عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 56715 93635 592

68.071.071.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.000.03~...صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

(GNI من %) صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة- 0.09- 0.010.06

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  حسب أسعار
اإلنتاج. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5

سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  تنقیح للبیانات.
16  السكان البالغة أعمارھم 6 أعوام فأكثر. .2013 15 .2004 13  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تنتھي في ٣٠ أیلول/سبتمبر. 14

2014. 19  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج. 18 .2009 17
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تركمانستان
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة مانات تركمانالمنطقة

100 488المساحة (كم٢) 942 5السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.0النسبة بین الجنسین 12.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
مانات تركمانالعملة الوطنیة عشق أبادالعاصمة

3.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 828.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP14 17622 58337 915 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.09.26.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

584.7 439.26 981.54 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

18.811.58.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

37.660.060.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

43.628.530.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

19.112.67.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

36.645.144.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

44.242.347.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.84.03.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.6 / 52.478.1 / 52.176.2 / 75.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

10498102مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

887 3353 0093 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

721 4002 2172 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

166 7929351التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.9تركیا4.7أفغانستان81.1الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.0ألمانیا10.1االتحاد الروسي26.0تركیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.01.41.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

47.148.552.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.52.02.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.82.63.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.8 / 69.663.9 / 68.262.2 / 60.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

30.8 / 29.57.8 / 32.66.1 / 6.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

195.1 / 198.03.4 / 213.13.9 / 4.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

12.020.14.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

62.054.146.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.65.06.6الصحة - اإلنفاق الجاري

4.32.32.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.0......التعلیم - االنفاق الحكومي

87.5 / 89.2... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

84.0 / 87.6... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.2 / 9.7... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...4.34.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

26.016.825.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.03.021.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

404559األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

8.88.88.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

68.4 / 57.312.9 / 48.311.4 / 10.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

230 9823 5841 2إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

170187204نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

...128عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

14.414.614.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.390.210.07صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  مانات تركمان الجدید. 3  سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة. 4  2018. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2002. 11  2014. 12  2012.
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تركیا
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

783المساحة (كم٢) 562 83السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 430

97.4النسبة بین الجنسین 108.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لیرة تركیةالعملة الوطنیة أنقرةالعاصمة

5.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 5عدد سكان العاصمة (باآلالف) 018.0

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP501 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 423771 877851 542

9.08.57.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 384.410 672.110 546.1

10.610.36.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

29.028.032.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

60.461.860.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

25.723.718.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.326.227.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

48.050.154.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.610.711.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

70.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 23.369.6 / 27.072.4 / 33.5

66100202الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101110129مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100116140مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

73التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 476113 883167 933

444 544222 774185 116التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

512 54 -661 71 -298 43 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

125 27 -616 44 -980 20 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.8اإلمارات العربیة المتحدة6.1المملكة المتحدة9.6ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.3االتحاد الروسي9.1ألمانیا10.0الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.31.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

67.870.875.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.42.12.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.22.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

68.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 74.969.9 / 76.972.4 / 78.7

9.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 28.610.4 / 26.912.7 / 24.3

1.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 1 319.21.9 / 1 367.06.0 / 4 882.0

923.3 8.717.83الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

24.716.411.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.95.14.3الصحة - اإلنفاق الجاري

1.51.71.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.02.84.3التعلیم - االنفاق الحكومي

100.5102.0 / 105.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 100.6101.6 / 100.9

76.187.9 / 91.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 80.5104.2 / 101.7

38.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 27.962.1 / 50.5110.7 / 96.5

4.94.24.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

4.49.117.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

15.539.864.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.60.80.9اإلنفاق على البحوث والتطویر

92150409األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

13.914.615.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

3.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 237.44.1 / 298.04.5 / 346.0

1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول) 0031 3501 490

526171نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

20عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 27331 36437 601

2.12.22.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.170.130.95صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

(GNI من %) 0.080.140.38صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یُشار إلى ألتینداغ، وتشانكایا، وإتیمسغوت، وغولباشي، وِكتشیورین، وماماك، وسینجان، ویني محلة. 4  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  بیانات مبدئیة. 7  انقطاع في
السالسل الزمنیة. 8  2016. 9  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 10  2014. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12 

2015. 13  بما یشمل الالجئین. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2004. 16  2006. 17  2012. 18  المستخدمون
في األشھر الـ 12 األخیرة. 19  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 20  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 21  البیانات

تشمل المواطنین األتراك المقیمین في الخارج.
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ترینیداد وتوباغو
1962.09.18تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

127 5المساحة (كم٢) 395 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.6النسبة بین الجنسین 271.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر ترینیداد وتوباغوالعملة الوطنیة بورت أوف سبینالعاصمة

6.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 544.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP15 93822 06222 105 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.3 -6.23.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

145.3 611.416 289.016 12نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.50.40.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

56.351.838.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

43.247.860.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.33.73.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

31.130.226.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

64.566.169.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.05.95.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

50.1 / 51.070.7 / 53.573.9 / 76.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

65100140الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

999696مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100159142مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

454 98210 61110 9التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

540 4803 6946 5التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

914 5026 9184 3التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

089 1721 8814 3میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.7شیلي6.9غیانا35.6الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.8الصین14.9االتحاد الروسي31.7الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.50.50.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

55.054.053.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.10.10.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.81.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.2 / 74.269.8 / 72.568.6 / 67.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

20.3 / 20.716.4 / 21.912.4 / 10.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

50.2 / 48.23.7 / 44.83.6 / 3.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.16.0...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

28.828.526.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.55.26.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.81.82.7الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.1التعلیم - االنفاق الحكومي......

... / ...104.3 / 97.8108.0 / 100.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...88.5 / 82.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...13.4 / 10.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

29.835.630.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.426.831.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

29.048.577.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.00.1~0.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

3348121األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

44.844.146.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

46.3 / 47.934.2 / 38.236.1 / 29.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

407 7861 4641 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

516636562نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

463388395عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

40.740.740.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.020.02 -صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة...

1  2017. 2  دوالر ترینیداد وتوباغو. 3  2018. 4  البیانات تحیل إلى التجمعات الحضریة. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي
الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  البیانات تحیل إلى مؤشر سعر التجزئة. 8  2016. 9  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  2014. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات

تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2003. 15  2004. 16  الوافدون عن طریق
الجو.
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تشاد
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

000 284 1المساحة (كم٢) 947 15السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.7النسبة بین الجنسین 12.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XAF)العملة الوطنیة انجمیناالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 371.5 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 68110 97010 717 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.1 -7.915.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

663.6922.8719.3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

26.031.832.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

35.132.925.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

38.935.342.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

87.286.887.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

5.36.15.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

7.57.18.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.75.85.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

64.8 / 64.177.8 / 63.979.1 / 79.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

86100116الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

106147150مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1007965مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

410915 0953 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

507523 9532التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

142904392 2التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

16.1ھولندا22.7الصین39.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.9الكامیرون17.2فرنسا20.7الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.83.43.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

21.822.023.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.93.53.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

7.26.96.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

53.7 / 50.750.9 / 49.248.3 / 46.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

46.8 / 48.83.9 / 49.13.9 / 4.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

489.7 / 416.93.3 / 352.13.5 / 3.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

275.5533.0618.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

108.397.584.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.84.14.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~0.0~0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.72.02.9التعلیم - االنفاق الحكومي

77.0 / 69.899.0 / 58.094.9 / 85.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

14.3 / 13.431.0 / 8.131.7 / 23.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.1 / 0.65.7 / 0.23.6 / 2.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.79.79.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.55.214.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.41.76.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.3......اإلنفاق على البحوث والتطویر

213048األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

4.94.43.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.7 / 0.0~0.5 / 0.0~0.4 / 0.0~تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

433324347إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

776نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

7187...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

70.670.670.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 6.874.766.58صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XAF) مصرف دول وسط أفریقیا. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  بیانات مبدئیة. 6 
انجمینا 7  2015. 8  2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  بیانات
قُطریة استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 11  2013. 12  البیانات

تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  بما یشمل الالجئین. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2004.
16  2006. 17  2014. 18  باستثناء المنظمات غیر الربحیة الخاصة. 19  باستثناء المشاریع التجاریة. 20  الوافدون عن طریق الجو.
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تشیكیا
1993.01.19تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

868 78المساحة (كم٢) 689 10السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.9النسبة بین الجنسین 138.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كورونا تشیكیةالعملة الوطنیة براغالعاصمة

21.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 298.8 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP136 281207 478215 825 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.52.34.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

325.7 691.720 285.119 13نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.41.72.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

37.736.837.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

59.861.560.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.03.12.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

39.538.037.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

56.558.960.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.97.32.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.3 / 49.268.1 / 50.868.0 / 68.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10091100مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100110122مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

169 14117 209132 78التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

670 69115 527125 76التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

499 4501 6816 1التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

351860 7 -810 2 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.2بولندا7.0سلوفاكیا33.3ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.4بولندا15.1الصین24.7ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.10.50.1 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

73.673.373.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.20.40.2 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.21.41.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

81.2 / 80.175.1 / 78.873.8 / 72.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.7 / 14.225.9 / 14.722.4 / 19.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

433.3 / 398.54.1 / 322.53.8 / 3.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

2.73.55.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.03.12.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.46.97.1الصحة - اإلنفاق الجاري

3.64.3...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.94.15.8التعلیم - االنفاق الحكومي

100.5 / 103.6100.0 / 98.5104.0 / 99.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

105.1 / 94.9104.2 / 96.694.4 / 94.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

74.8 / 74.953.2 / 52.053.6 / 44.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.11.00.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

17.015.522.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

35.368.878.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.21.31.7اإلنفاق على البحوث والتطویر

453375األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

34.334.434.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

96.5 / 111.69.2 / 120.110.6 / 11.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

143 3391 3871 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

186179164نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

808 62912 4048 9عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

87.892.392.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.110.130.15صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 3  بیانات تقدیریة. 4  2018. 5 
2016. 6  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  یشار إلى

المواطنین األجانب. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13 
المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 14  بیانات مبدئیة. 15  2004. 16  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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توغو
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

785 56المساحة (كم٢) 082 8السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.0النسبة بین الجنسین 148.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XOF)العملة الوطنیة لوميالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 785.3 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 2813 4264 786 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.76.14.4 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

401.3526.8613.8نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

34.033.828.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.516.018.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

49.550.353.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

42.538.436.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.918.317.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

39.643.446.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.91.91.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

75.8 / 77.079.3 / 80.580.3 / 80.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

78100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

97123142مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100124156مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

360648877التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

091 2052 5931التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

214 1 -557 -233 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

96 -200 -204 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.6غانا14.3بنن17.9بوركینا فاسوشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.1الیابان10.8فرنسا19.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.62.72.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

35.237.542.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.04.04.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.35.04.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

59.8 / 56.458.3 / 54.755.1 / 53.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

41.0 / 42.84.7 / 42.84.4 / 4.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

284.0 / 255.33.6 / 203.43.9 / 3.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

18.714.213.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

77.363.255.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.95.96.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~0.00.2~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.44.45.1التعلیم - االنفاق الحكومي

120.1 / 120.6125.9 / 104.1133.7 / 122.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

51.9 / 30.771.4 / 31.357.9 / 58.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.0 / 17.7... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.79.69.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.211.116.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.83.012.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.30.3...اإلنفاق على البحوث والتطویر

325490األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

7.15.33.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.6 / 2.60.4 / 1.30.4 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

8499117إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

182020نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

81202496عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

75.097.097.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 3.9714.616.92صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XOF) المصرف المركزي لدول غرب أفریقیا. 3  2018. 4  یشیر التشیید إلى المباني
واألشغال العامة. 5  یتعلق بالتجارة فقط. 6  بیانات تقدیریة. 7  ألغراض لومي فقط. 8  مؤشر أسعار االستھالك الموحد لالتحاد االقتصادي

والنقدي لغرب أفریقیا. 9  2016. 10  بیانات قُطریة استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفریقیا جنوب
الصحراء الكبرى. 11  2014. 12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14  بما یشمل الالجئین. 15  یشار إلى

المواطنین األجانب. 16  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 17  2004. 18  2007. 19  باستثناء المشاریع التجاریة. 20 
باستثناء المنظمات غیر الربحیة الخاصة.
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توفالو
2000.09.05تاریخ عضویة األمم المتحدة بولینیزیاالمنطقة

26المساحة (كم٢) 12السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.0النسبة بین الجنسین 388.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر أستراليالعملة الوطنیة فونافوتيالعاصمة

1.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 7.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP223144 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.35.9 -4.1 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

923.6 981.33 162.12 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

22.227.320.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

8.35.717.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

69.467.062.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

......6.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...47.9 / 69.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100104111مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

0~0~0~التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

131212التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

12 -12 -13 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

147 -4 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

4.5إكوادور8.8الفلبین78.7تایلندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

20.6الصین22.0فیجي22.8سنغافورةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.21.00.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

49.754.863.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.82.92.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.6...3.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

... / ...71.9 / 67.4... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

31.1 / 9.9... / ...36.2 / 8.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

0.1 / 0.21.3 / 0.21.5 / 1.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

...10.3...معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 11.315.715.5الصحة - اإلنفاق الجاري

1.01.20.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

104.7 / 97.6108.3 / 97.6102.4 / 101.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

95.8 / 76.4... / ...74.1 / 67.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.09.518.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.00.06.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

5.225.049.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

88598األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

33.333.333.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.0~ / ...0.0~ / ...0.0~ / ...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

0......إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

131213نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

122عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

(GNI من %) 24.3827.2744.94صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2016. 3  2018. 4  یشمل الكھرباء والغاز وإمدادات المیاه. 5  بیانات تقدیریة. 6  2013. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  2002. 10  انقطاع في السالسل الزمنیة. 11  2012. 12  یشار إلى المواطنین األجانب. 13  تنقیح للبیانات.
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توكیالو
بولینیزیاالمنطقة 12المساحة (كم٢)

1السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 100.0النسبة بین الجنسین

134.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر نیوزیلنديالعملة الوطنیة
توكیالوالعاصمة 1.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

100108115مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

0~0~0~التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

111التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

1 -1 -1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.0الوالیات المتحدة14.1سنغافورة23.9فرنساشركاء التصدیر (% من الصادارات)

3.6ساموا7.0ألمانیا81.0نیجیریاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.9 -5.0 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

0.00.00.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.00.00.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.1......معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

28.3 / 36.612.2 / 40.711.3 / 9.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

0.5 / 0.438.8 / 0.337.6 / 21.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

95.2 / 107.7... / ...132.6 / 101.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

70.7 / 69.6... / ...75.8 / 83.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

...1.51.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

64151األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.00.00.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.62.62.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  تتناوب على تسمیة ”العاصمة“ على أساس سنوي جزر مرجانیة ثالث ھي أتافو
وفاكاُووفو ونوكونومو، وكل منھا كان عدد سكانھ في عام ٢٠١١ أقل من ٥٠٠ نسمة. 5  2018. 6  بیانات تقدیریة. 7  البیانات تحیل إلى فترة

5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  2012. 10  2001. 11  2006. 12  2003. 13  2007. 14  2004.
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تونس
1956.11.12تاریخ عضویة األمم المتحدة أفریقیا الشمالیةالمنطقة

610 163المساحة (كم٢) 695 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.3النسبة بین الجنسین 75.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینار تونسيالعملة الوطنیة تونسالعاصمة

3.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 327.8 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP32 27244 05140 069 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.03.02.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

474.5 140.23 194.54 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

10.08.110.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.831.124.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

61.360.865.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

20.817.713.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

42.244.942.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

37.037.344.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

12.913.015.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

23.9 / 24.569.7 / 23.369.7 / 67.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

82100138الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102106117مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100115112مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

666 42715 49416 10التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

513 21522 17422 13التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

848 6 -789 5 -681 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

080 4 -104 2 -299 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.6ألمانیا16.5إیطالیا30.6فرنساشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.0الصین15.1فرنسا15.6إیطالیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.81.01.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

65.266.769.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.41.51.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.02.02.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.6 / 77.273.4 / 76.372.3 / 71.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

24.2 / 23.313.1 / 25.510.4 / 10.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

57.7 / 43.20.5 / 35.00.4 / 0.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.10.11.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

23.018.014.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.45.97.0الصحة - اإلنفاق الجاري

0.91.21.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.56.36.6التعلیم - االنفاق الحكومي

113.2 / 105.3116.2 / 109.3109.0 / 114.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

97.9 / 93.488.1 / 88.387.5 / 81.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

41.2 / 42.623.2 / 35.127.8 / 28.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.62.73.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

22.827.635.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

9.736.855.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.70.70.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

3675100األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

5.96.46.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

28.8 / 27.72.6 / 22.72.6 / 2.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

274341252إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

354040نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

052 8287 3787 6عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

16.027.240.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.201.312.00صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى تونس الكبرى. 4  حسب تكلفة عوامل اإلنتاج. 5  بیانات تقدیریة. 6  بیانات مبدئیة. 7  انقطاع في السالسل
الزمنیة. 8  2016. 9  2014. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  یشار إلى المواطنین األجانب. 13  بما
یشمل الالجئین. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2012. 16  2004. 17  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج.

1

2 3

1

1

1

41

41

41

5

5

5

5

5

671

8

9

5,2

5,2

2

1

5

5

1011

1011

1011

1011

121213,1

14142

1011

8

8

11

8

8

1

15

1

8

16

5,8

9

8

8

171

2

1

كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩   101



تونغا
1999.09.14تاریخ عضویة األمم المتحدة بولینیزیاالمنطقة

747المساحة (كم٢) 104السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.1النسبة بین الجنسین 145.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بانغاالعملة الوطنیة نوكو ألوفاالعاصمة

2.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 22.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP262374427 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.63.62.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

949.8 590.23 588.53 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

20.218.219.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

19.119.919.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

60.661.861.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

31.931.631.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

30.330.631.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

37.737.836.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.11.11.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

45.2 / 45.374.1 / 45.775.1 / 75.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

77100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98135137مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10817التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

120159277التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

260 -151 -110 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

29 -87 -24 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

15.6الیابان21.2جمھوریة كوریا28.1الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

15.6الصین26.0فیجي26.9نیوزیلنداشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.6 -0.60.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

23.223.423.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.70.80.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.24.03.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.2 / 71.868.4 / 71.067.9 / 68.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

35.1 / 37.48.7 / 38.27.9 / 8.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

5.0 / 4.64.6 / 4.34.4 / 4.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

...0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

14.414.414.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.24.75.3الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.60.5الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.9التعلیم - االنفاق الحكومي......

105.3 / 107.3108.4 / 110.1109.4 / 113.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

96.3 / 107.291.1 / 116.3100.4 / 105.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...8.0 / 4.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.01.01.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.03.17.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

4.916.041.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

165880األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

12.512.512.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.11.1 / 0.11.1 / 1.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

161617نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

424762عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

9.39.39.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 12.5517.4120.07صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  بیانات مبدئیة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8 
البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 10  2002. 11  2013.

12  2004. 13  2003. 14  2012. 15  2014. 16  الوافدون عن طریق الجو.
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تیمور - لیشتي
2002.09.27تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

919 14المساحة (كم٢) 293 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.2النسبة بین الجنسین 87.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة دیليالعاصمة

281.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 8143 9992 955 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.0 -1.2 -35.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

279.3 603.82 766.93 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.45.79.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

76.179.157.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

16.415.233.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

60.450.824.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

7.89.315.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

31.839.959.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.23.33.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

24.9 / 26.552.5 / 31.656.2 / 66.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

74100142الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101124111مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

434245التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

102246552التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

507 -205 -58 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

339 -671 1...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.6ألمانیا22.3الوالیات المتحدة25.4إندونیسیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

13.1سنغافورة15.1الصین31.9إندونیسیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.41.91.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

26.027.730.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.72.83.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.25.34.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

69.5 / 67.665.9 / 63.064.7 / 59.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

37.3 / 42.56.5 / 44.76.3 / 5.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

12.1 / 11.50.9 / 11.31.0 / 1.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~0.0~الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

69.053.344.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 1.31.44.0الصحة - اإلنفاق الجاري

0.7......الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.42.7...التعلیم - االنفاق الحكومي

99.1 / 116.3102.0 / 85.2121.4 / 93.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

82.6 / 60.876.2 / 51.860.6 / 53.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...15.8 / 9.321.9 / 8.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.53.53.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

25.329.240.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.13.027.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

111832األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

53.749.945.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.20.4 / 0.20.2 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

201186121إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

446نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

4074...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

14.938.738.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 21.778.698.94صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
بیانات مبدئیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/

دیسمبر. 10  تنقیح للبیانات. 11  2014. 12  2002. 13  2004. 14  الوافدون عن طریق الجو إلى مطار دیلي.
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جامایكا
1962.09.18تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

990 10المساحة (كم٢) 948 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.6النسبة بین الجنسین 272.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر جامایكيالعملة الوطنیة كینغستونالعاصمة

126.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 589.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP11 24413 21914 827 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.51.0 -0.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

129.8 692.45 096.64 4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.75.97.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

23.920.022.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

70.474.169.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

18.120.218.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.815.915.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

64.163.866.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.912.411.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

60.6 / 56.674.0 / 56.573.0 / 75.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

56100156الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

9798105مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

456 3281 5141 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

067 2257 8855 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

611 5 -898 3 -370 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

461 -934 -071 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.6كندا12.0ھولندا45.0الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.3الصین6.3الیابان43.7الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.50.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

52.853.756.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.00.90.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.32.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.5 / 75.672.5 / 75.472.8 / 72.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.5 / 27.013.0 / 30.111.4 / 10.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

23.3 / 23.70.8 / 24.30.8 / 0.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

18.016.714.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.65.06.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.80.41.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.66.45.3التعلیم - االنفاق الحكومي

... / ...... / ...96.4 / 96.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

84.8 / 95.580.1 / 92.488.2 / 87.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

34.2 / 37.819.8 / 25.516.4 / 11.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

61.051.447.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.713.317.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

12.827.748.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.1اإلنفاق على البحوث والتطویر......

267282319األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

31.331.130.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

7.4 / 7.32.7 / 10.52.7 / 3.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

1569إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

563741نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

353 9222 4791 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

22.022.022.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.421.110.43صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9  2003. 10  2008. 11  2004. 12 

2002. 13  السكان البالغة أعمارھم 14 عاما فأكثر. 14  2014. 15  بما یشمل المواطنن المقیمین في الخارج؛ بطاقات المغادرة والدخول. 16 
السیاح غیر المقیمین الوافدون عن طریق الجو.
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الجبل األسود
2006.06.28تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

812 13المساحة (كم٢) 628السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.8النسبة بین الجنسین 46.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة بودغوریتشاالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 177.2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 2794 1394 845 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.22.74.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

702.6 629.97 697.06 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

10.39.28.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

22.120.519.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

67.670.372.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

8.66.27.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

19.219.017.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

72.174.874.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

30.319.716.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

43.5 / 42.657.8 / 42.756.7 / 59.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

82100116الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

6366...مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1007964مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

437447...التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

069 1823 2...التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

622 2 -745 1 -...التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

943 -852 -...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.4مناطق12.7البوسنة والھرسك17.8صربیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.5ألمانیا9.6الصین21.5صربیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.10.30.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

62.564.167.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.40.80.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.91.81.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.5 / 76.573.6 / 76.271.9 / 70.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.2 / 19.221.7 / 20.217.9 / 17.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

71.0 / 78.511.3 / 12.6... / ...أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

18.314.5...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

11.610.94.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

2.02.3...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

97.5 / 109.698.9 / 112.6111.2 / 112.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

89.7 / 101.090.1 / 95.899.7 / 93.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

65.6 / 58.351.4 / 27.246.5 / 17.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.62.44.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.123.5...المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

27.137.571.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.91.10.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

72100...األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

61.561.5...المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.2 / 2.63.5 / 4.1... / ...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

253528إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

677765نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

877 0881 2721عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

11.911.911.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.171.952.41صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى سكان بلدیة بودغوریتشا الحضریة. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8 

باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 9  2014. 10  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2007.
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جبل طارق
أوروبا الجنوبیةالمنطقة 6المساحة (كم٢)

34السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 101.8النسبة بین الجنسین

370.1 3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) جنیھ جبل طارقالعملة الوطنیة
جبل طارقالعاصمة 0.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

34.7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

... / ...... / ...57.5 / 78.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

142......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

195259400التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

501627528التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

128 -368 -306 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

12.5ھولندا22.3ألمانیا28.8موریتانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.0المملكة المتحدة7.6ھولندا59.8مناطقشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.70.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.60.70.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

... / ...... / ...83.3 / 78.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.1 / 22.4... / ...18.4 / 20.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

11.2 / 10.432.3 / 9.231.2 / 28.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

...3.0...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

39.165.094.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

182233األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.00.00.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.516.5 / 0.415.2 / 13.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

219220285نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

35.035.035.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  باستثناء األفراد العسكریین والزوار والمارین عبر اإلقلیم. 3  2015. 4  2018. 5  2001. 6  أساس المؤشر: عام 2000 = 100. 7 
2014. 8  بیانات تقدیریة. 9  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  باستثناء

أسر األفراد العسكریین، والزوار، والمارین عبر اإلقلیم. 12  السكان بحكم القانون. 13  2012. 14  2004. 15  2016.
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الجزائر
1962.10.08تاریخ عضویة األمم المتحدة أفریقیا الشمالیةالمنطقة

2المساحة (كم٢) 381 741 43السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 053

102.1النسبة بین الجنسین 18.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینار جزائريالعملة الوطنیة الجزائرالعاصمة

118.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 2عدد سكان العاصمة (باآلالف) 729.3

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP103 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 198161 207167 555

5.93.61.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي) 100.14 463.44 055.2

8.08.612.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

59.751.438.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

32.340.048.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

20.016.512.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.839.446.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

50.244.040.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

15.310.09.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

71.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور) / 12.870.0 / 14.467.2 / 14.9

82100148الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99130151مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10097104مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

46التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي) 00257 05141 347

214 00049 35741 20التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

867 7 -051 64516 25التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

059 22 -220 18012 21میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.7إسبانیا12.6فرنسا16.0إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.2إیطالیا9.3فرنسا18.1الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.62.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

63.867.573.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.62.82.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.73.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور) / 73.273.0 / 75.474.4 / 76.7

7.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %) / 29.27.8 / 27.39.7 / 30.6

0.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان) / 197.40.6 / 217.00.6 / 248.6

94.494.4185.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

33.629.424.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.25.16.6الصحة - اإلنفاق الجاري

1.01.21.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.3...التعلیم - االنفاق الحكومي...

103.4118.9 / 111.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 111.4114.5 / 108.8

82.495.3 / 75.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 98.797.8 / 101.5

18.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان) / 23.324.4 / 35.338.5 / 57.3

0.60.71.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.27.725.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

5.812.547.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.1اإلنفاق على البحوث والتطویر......

50105143األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.60.80.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

3.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد) / 107.33.3 / 119.23.7 / 145.4

7إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول) 5346 2006 283

484554نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف) 4432 0702 451

38.438.438.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.350.130.11صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى محافظة الجزائر الكبرى. 4  بیانات تقدیریة. 5  الجزائر 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء
على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  2014.

10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  بما یشمل الالجئین. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
19  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج. .2004 األول/دیسمبر. 14  2007. 15  2008. 16  2011. 17  بیانات جزئیة. 18
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جزر البھاما
1973.09.18تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

940 13المساحة (كم٢) 390السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.5النسبة بین الجنسین 38.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر بھاميالعملة الوطنیة ناسوالعاصمة

1.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 279.7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP9 83610 09611 792 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.41.51.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

824.7 979.129 874.727 29نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.11.20.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

11.712.413.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

87.186.485.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.53.34.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.814.711.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

78.782.084.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.214.311.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

67.5 / 68.782.0 / 69.281.9 / 81.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

88100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99123131مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

271620482التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

743 8623 5672 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

262 3 -242 2 -296 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

981 1 -814 -701 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.4نیكاراغوا21.6بولندا38.2الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.0كولومبیا19.1جمھوریة كوریا33.1الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.81.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

82.282.483.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.11.91.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.91.91.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.8 / 74.670.1 / 75.069.3 / 69.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.1 / 26.911.7 / 28.19.0 / 8.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

61.8 / 54.715.6 / 45.615.2 / 13.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

13.111.38.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.65.96.4الصحة - اإلنفاق الجاري

2.71.9...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.2التعلیم - االنفاق الحكومي......

97.9 / 109.092.9 / 108.4106.9 / 109.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

93.1 / 95.187.9 / 89.190.2 / 89.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

15.826.128.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

20.012.212.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

25.043.085.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

426289األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

51.451.451.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.4 / 1.76.3 / 1.74.6 / 5.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

839666نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

439 3701 6081 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

7.07.024.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
بیانات مبدئیة. 6  2016. 7  إحصاءات التجارة ال تشمل بعض المنتجات النفطیة والكیمیائیة. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2008. 12  2000. 13  2004. 14  2014.
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جزر تركس وكایكوس
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 948المساحة (كم٢)

38السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 104.1النسبة بین الجنسین

40.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة
ككبرن تاونالعاصمة 0.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP5796871 017 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

14.41.04.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

689.1 158.728 878.622 21نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.20.60.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

19.712.411.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

79.186.988.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

...1.41.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...16.823.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...70.974.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

...8.08.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

15164التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

304302351التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

347 -286 -289 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

173......میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.9إسبانیا10.3جمھوریة أفریقیا الوسطى38.7الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

1.3الجمھوریة الدومینیكیة1.5المملكة المتحدة88.1الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

6.73.22.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

87.790.293.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

7.53.72.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

77.8 / 75.8... / ...77.3 / 75.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

19.2 / 7.6... / ...28.6 / 5.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

24.5 / 17.269.2 / 13.155.5 / 49.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

(GDP من %) 3.3...2.5التعلیم - االنفاق الحكومي

0.06.65.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

203463األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

36.236.236.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.26.1 / 0.16.1 / 4.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

578486نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

176281416عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

28.028.028.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  بما في ذلك مناطق المیاه الضحلة بالنسبة لجمیع الجزر (المساحة حتى الساحل). 2  2017. 3  السكان بحكم القانون. 4  ینبغي األخذ
بالتقدیرات مع قدر من الحذر ألنھا تستند إلى بیانات شحیحة. 5  2001. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع

األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  انقطاع في السالسل الزمنیة. 8  2008. 9  بیانات تقدیریة. 10  2018. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  2002. 14  2012. 15  2009. 16  2014. 17  2004. 18  2016.
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جزر تشانل
أوروبا الشمالیةالمنطقة 180المساحة (كم٢)

172السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 98.0النسبة بین الجنسین

906.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) جنیھ إسترلینيالعملة الوطنیة
ساینت ھیلیرالعاصمة 0.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

34.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

20.921.019.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

30.230.029.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

48.949.050.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.39.79.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

49.4 / 50.365.1 / 50.267.6 / 69.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.41.00.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

30.731.130.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.90.90.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.51.61.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.1 / 83.479.8 / 82.078.4 / 77.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.1 / 15.523.6 / 16.321.5 / 20.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

83.1 / 77.650.3 / 70.948.6 / 46.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

8.87.66.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

...0.60.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

4.04.04.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  یشار إلى جزیرتي غیرنسي وجیرسي. 2  2017. 3  البیانات تحیل إلى أبرشیة سانت إیلییھ، عاصمة إقلیم جیرسي. 4  2018. 5  بیانات
تقدیریة. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  2016.
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جزر سلیمان
1978.09.19تاریخ عضویة األمم المتحدة میالنیزیاالمنطقة

896 28المساحة (كم٢) 670السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

103.4النسبة بین الجنسین 23.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر سلیمانيالعملة الوطنیة ھونیاراالعاصمة

8.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 81.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4297201 212 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.810.63.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

982.3 363.51 914.01نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

30.428.725.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

7.513.315.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

62.157.959.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

71.269.569.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

8.49.19.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

20.521.420.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.22.12.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

62.4 / 63.380.2 / 63.881.3 / 81.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

66100127الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103111113مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

70215626التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

139328495التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

112131 -68 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

51 -144 -90 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.9سویسرا7.7إیطالیا65.2الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

13.2نیوزیلندا13.8سنغافورة19.9أسترالیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.62.32.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

17.820.024.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.04.74.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.64.44.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

73.3 / 71.769.8 / 69.968.3 / 67.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

40.1 / 40.85.5 / 41.35.1 / 4.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

2.5 / 2.80.4 / 3.30.5 / 0.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

24.623.020.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 10.17.35.2الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.20.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 9.9...التعلیم - االنفاق الحكومي...

113.9 / 113.1114.8 / 97.8116.0 / 103.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

47.0 / 44.949.5 / 27.451.9 / 33.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...5.53.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.00.02.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.85.011.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

74220242األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

80.179.177.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.20.4 / 0.20.4 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

333إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

12119نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

92026عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

7.19.59.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 47.3066.9715.26صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  دوالر سلیماني. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  ھونیارا 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8 
2015. 9  تنقیح للبیانات. 10  2008. 11  2012. 12  2004. 13  2014. 14  بدون الربع األول.
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جزر فایرو
أوروبا الشمالیةالمنطقة 393 1المساحة (كم٢)

49السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 107.2النسبة بین الجنسین

34.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) كرونة دانمركیةالعملة الوطنیة
تورسھافنالعاصمة 7.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

20.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

......11.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

......22.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

......66.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.26.44.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

79.4 / 77.586.0 / 85.3... / ...معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100100101مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

655 6028391التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

161 7477801التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

14559494 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

31144194میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.8الدانمرك17.4المملكة المتحدة24.8االتحاد الروسيشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.6ألمانیا12.2النرویج56.6الدانمركشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.40.10.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

39.840.942.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.20.70.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.62.52.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.5 / 82.378.3 / 76.8... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

21.0 / 22.022.5 / 19.3... / ...التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

5.7 / 5.111.6 / 4.610.5 / 9.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

67.975.297.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.9اإلنفاق على البحوث والتطویر......

111325األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.10.10.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.6 / 0.612.4 / 0.712.9 / 15.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

001إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

216184187نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

0.00.06.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  السكان بحكم القانون. 3  2015. 4  2016. 5  2018. 6  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما فأكثر. 7  البیانات مصنفة حسب
التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح ٢. 8  انقطاع في السالسل الزمنیة. 9  السكان الذین تتراوح أعمارھم
بین 15 و 74 عاما. 10  باستثناء العاملین في المؤسسات. 11  2013. 12  بیانات تقدیریة. 13  2011. 14  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 15  2008. 16  البیانات تحیل إلى فترة سنتین تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 17  2003. 18  2004. 19  2014.
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جزر فرجن البریطانیة
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 151المساحة (كم٢)

30السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 97.1النسبة بین الجنسین

200.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة
رود تاونالعاصمة 15.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP853876996 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.10.5 -15.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

916.8 183.131 802.132 36نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.20.20.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

6.15.36.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

93.794.593.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

...0.5...العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...11.1...العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...87.4...العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

100102103مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

00~0~التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

227313341التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

341 -313 -226 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.7أسترالیا8.2رواندا20.8المكسیكشركاء التصدیر (% من الصادارات)

4.5سویسرا31.1الوالیات المتحدة48.4مناطقشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.33.22.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

43.244.848.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.04.02.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

......2.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

... / ...... / ...78.5 / 69.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

... / ...22.3 / 26.39.7 / 7.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

20.0 / 17.164.0 / 15.062.7 / 64.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

(GDP من %) 3.54.46.3التعلیم - االنفاق الحكومي

...17.78.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

18.937.037.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

304382األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

24.424.324.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.26.0 / 0.16.3 / 6.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

11510397نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

337330335عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

9.49.49.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2010. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 6  2016. 7  بیانات تقدیریة. 8  مناطق غیر محددة في

أماكن أخرى. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  2004. 12  2001. 13  البیانات محدثة حتى نھایة
شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2006. 15  2014.
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جزر فرجن التابعة للوالیات المتحدة
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 347المساحة (كم٢)

105السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 90.6النسبة بین الجنسین

298.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة
شارلوت أماليالعاصمة 52.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

2.32.22.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

11.011.111.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

86.786.785.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.77.37.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

55.4 / 57.963.3 / 58.967.8 / 69.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

99107107مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.2 -0.3 -0.2 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

93.794.695.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.1 -0.1 -0.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.12.42.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.2 / 80.376.7 / 79.575.5 / 74.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

19.5 / 20.726.9 / 22.420.4 / 16.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

56.7 / 56.754.1 / 56.653.4 / 52.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

11.610.79.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

34.352.849.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

27.331.264.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر...

313367األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

53.551.950.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0......إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

1......نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

594572667عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

33.134.039.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  2012. 8  بیانات
جزئیة. 9  2007. 10  2004.
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جزر القمر
1975.11.12تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

235 2المساحة (كم٢) 851السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.8النسبة بین الجنسین 457.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك قمريالعملة الوطنیة مورونيالعاصمة

429.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 62.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP7879071 082 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.84.83.4معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

329.9 315.21 287.31 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

37.331.630.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

10.912.212.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

51.856.156.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

55.855.954.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

14.314.715.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

29.829.530.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.54.44.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

37.6 / 35.150.8 / 33.550.1 / 50.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

84100104الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

96106109مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

41417التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

85181150التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

133 -167 -81 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

41 -39 -27 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.7ألمانیا17.9فرنسا36.4الھندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.9فرنسا19.2الصین27.3جمھوریة تنزانیا المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.42.42.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

27.928.029.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.32.52.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.24.94.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

64.5 / 62.561.2 / 61.259.3 / 58.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

39.3 / 41.05.0 / 42.34.5 / 4.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

12.6 / 12.61.5 / 13.21.8 / 2.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

......0.0~الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

72.566.658.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.98.57.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.20.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.97.74.3التعلیم - االنفاق الحكومي

97.2 / 104.1101.6 / 101.6113.0 / 114.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

57.2 / 53.9... / ...38.0 / 49.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.0 / 4.99.9 / 2.76.6 / 3.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.58.57.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

3.03.06.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.05.18.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

2789121األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

22.621.019.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.20.2 / 0.10.2 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

223إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

677نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

261528عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

5.010.410.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 6.1113.1910.20صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2013. 5  2016. 6  2012. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9 
البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  تنقیح للبیانات. 11  2009. 12  2002. 13  2008. 14  2004. 15  2003. 16  2014.

17  الوافدون عن طریق الجو.
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جزر فوكالند (مالفیناس)
أمریكا الجنوبیةالمنطقة 173 12المساحة (كم٢)

3السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 110.5النسبة بین الجنسین

0.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) جنیھ جزر فوكالندالعملة الوطنیة
ستانليالعاصمة 0.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

2.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

1.2......معدل البطالة (% من القوى العاملة)

77.2 / 86.0... / ...... / ...معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

1039696مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1192التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

85010التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

8 -41 -2التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.1نامیبیا5.4الوالیات المتحدة80.9إسبانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.1ھولندا29.5إسبانیا54.2المملكة المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.3 -0.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

70.873.778.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.30.21.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

16.4 / 15.915.7 / 15.014.0 / 12.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

1.6 / 1.454.3 / 1.250.4 / 39.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

84.095.899.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

262323األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.00.00.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.118.9 / 0.119.1 / 17.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

235260257نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

10.910.910.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  ثمة نزاع قائم بین حكومتي األرجنتین والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة بشأن السیادة على جزر فوكالند (مالفیناس). 2 
2017. 3  باستثناء األفراد العسكریین وأسرھم، والزوار والمارین عبر اإلقلیم. 4  2012. 5  2018. 6  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و
65 عاما. 7  2013. 8  انقطاع في السالسل الزمنیة. 9  2016. 10  بیانات تقدیریة. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
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جزر كایمان
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 264المساحة (كم٢)

65السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 100.4النسبة بین الجنسین

270.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر جزر كایمانالعملة الوطنیة
جورج تاونالعاصمة 0.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

34.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP3 0423 2674 030 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.72.3 -6.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

472.4 858.865 559.458 62نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.20.30.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

9.17.77.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

90.692.092.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

1.70.60.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.214.915.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

75.584.283.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.56.76.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

80.6 / 80.685.6 / 88.0... / ...معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100105...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101100103مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

521313التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

291 1918281 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

279 1 -815 -138 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

4.0الوالیات المتحدة38.5ھولندا50.7مالطةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

15.9ألمانیا17.0ھولندا20.5الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.12.61.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.12.61.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

...1.6...معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

... / ...83.8 / 76.3... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.3 / 18.16.7 / 8.6... / ...التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

24.4 / 24.139.6 / 21.743.3 / 44.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.00.1~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

(GDP من %) 1.82.0التعلیم - االنفاق الحكومي...

6.216.28.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

38.066.081.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

193477األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

52.952.952.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.69.2 / 0.510.1 / 9.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

130144128نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

168288418عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

31.631.732.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  السكان بحكم القانون. 3  2015. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  انقطاع في

السالسل الزمنیة. 8  2013. 9  السكان المقیمون (بحكم القانون). 10  2009. 11  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات
وطنیة. 12  2016. 13  بیانات تقدیریة. 14  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 15  2007. 16  تستند البیانات إلى عدد
محدود من الوفیات. 17  2006. 18  باستثناء العاملین في المؤسسات. 19  السكان البالغة أعمارھم 65 عاما فأكثر. 20  یشار إلى المواطنین

األجانب. 21  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 22  2014. 23  2004. 24  الوافدون عن طریق الجو.
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جزر كوك
بولینیزیاالمنطقة 236المساحة (كم٢)

18السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 97.4النسبة بین الجنسین

73.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر نیوزیلنديالعملة الوطنیة
أفارواالعاصمة 1.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

13.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP183255309 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.01.9 -1.1 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

797.6 758.217 262.213 9نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.94.96.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

9.68.58.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

83.586.685.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.3......العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

11.7......العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

84.0......العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

13.16.98.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

65.4 / 64.276.6 / 63.076.1 / 75.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100111...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1009491مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

5515التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

8191137التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

122 -85 -76 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.2تایلند14.7الصین41.9الیابانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.6إیطالیا9.3فیجي52.2نیوزیلنداشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.2 -1.2 -1.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

71.073.375.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.9 -0.6 -3.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.6......معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

79.6 / 76.271.7 / 74.069.5 / 68.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

26.9 / 26.114.2 / 30.011.9 / 10.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

4.2 / 3.824.2 / 3.320.3 / 16.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

3.6......معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.23.53.4الصحة - اإلنفاق الجاري

1.01.31.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.7...2.1التعلیم - االنفاق الحكومي

105.2 / 103.6111.7 / 113.0104.6 / 110.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

90.1 / 88.184.9 / 84.980.7 / 75.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

50.1 / 41.2... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.5......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

26.235.754.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

235375األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

62.962.962.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.13.4 / 0.13.5 / 3.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

0......إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

393951نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

88104161عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

7.67.622.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  2018. 5  تشیر إلى جزیرة راروتونغا. 6  حسب أسعار اإلنتاج. 7  السكان المقیمون
(بحكم القانون). 8  2011. 9  2001. 10  2006. 11  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 69 عاما. 12  راروتونغا 13  احتسبتھا شعبة

اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 14  بیانات تقدیریة. 15  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 16 
2015. 17  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 18  2013. 19  بیانات مبدئیة. 20  البیانات تحیل إلى السنوات

المالیة التي تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 21  2004. 22  2009. 23  2014. 24  2000. 25  2012.
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جزر مارشال
1991.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة میكرونیزیاالمنطقة

181المساحة (كم٢) 59السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

104.5النسبة بین الجنسین 326.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة مایوروالعاصمة

30.7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP138165199 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.96.42.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

753.3 142.63 650.83 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.215.615.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

9.211.610.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

81.672.973.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

...11.0...العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...9.4...العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...79.6...العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.7......معدل البطالة (% من القوى العاملة)

29.0 / 53.3... / ...... / ...معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

97112104مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

111716التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

687657التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

41 -60 -57 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

16 -14 -3 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

14.4تایلند15.0الوالیات المتحدة17.2إسبانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

1.7الصین1.9الوالیات المتحدة95.2مناطقشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.00.10.2~-معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

71.173.677.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.70.80.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.1......معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.5 / 71.3... / ...70.6 / 67.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

39.0 / 40.95.5 / 40.64.5 / 3.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

3.3 / 3.16.2 / 2.45.9 / 4.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

25.4......معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 26.319.323.3الصحة - اإلنفاق الجاري

0.60.5...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 12.2التعلیم - االنفاق الحكومي......

90.0 / 107.988.6 / 129.9107.4 / 103.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

76.5 / 104.469.8 / 75.7101.4 / 75.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

41.2 / 44.6... / ...18.3 / 14.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.03.09.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.97.038.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

1384101األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

70.270.270.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.11.9 / 0.12.0 / 1.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

354142نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

956عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

16.823.425.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 31.4512.5327.46صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 3. 6  2011. 7  بیانات تقدیریة. 8  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 10  2015. 11  2004. 12  ینبغي األخذ بالتقدیرات مع قدر من الحذر ألنھا تستند إلى بیانات شحیحة. 13  التوقعات أعدتھا األمانة

العامة لجماعة المحیط الھادئ استنادا إلى تعداد السكان والمساكن لعام ١٩٩٩. 14  البیانات تحیل إلى فترة ثالث سنوات تنتھي بالسنة
المرجعیة وتشملھا. 15  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تنتھي في ٣٠ أیلول/سبتمبر. 16  مؤشرات اإلنفاق الصحي مرتفعة ألن البلد
ینفق الكثیر على الصحة باستخدام تمویل مباشر من الوالیات المتحدة ومن أموالھ المحلیة أیضا. النفقات الصحیة الراھنة ھي في معظمھا

نفقات حكومیة. 17  2012. 18  2003. 19  2009. 20  2002. 21  2014. 22  الوافدون عن طریق الجو والبحر. 23  الوافدون عن طریق الجو.
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جزر ماریانا الشمالیة
میكرونیزیاالمنطقة 457المساحة (كم٢)

57السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 107.1النسبة بین الجنسین

124.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة
جاربانالعاصمة 4.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

......1.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

......47.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

......45.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

...6.511.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...66.6 / 81.377.6 / 82.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

839 4531 2541 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

930 8674 9522 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

091 3 -414 1 -699 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.3سنغافورة4.2جمھوریة كوریا91.2مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

3.2جمھوریة كوریا12.9منطقة ھونغ71.2مناطقشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.20.1 -1.6 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

90.690.991.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.10.2 -1.5 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.52.21.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.9 / 79.974.9 / 77.874.4 / 72.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.5 / 26.710.0 / 22.95.8 / 3.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

21.8 / 24.239.5 / 37.544.4 / 58.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

6.4......معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2885102األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

67.765.963.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

498375656عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

3.840.640.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  2010. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح ٢. 6  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما فأكثر. 7  2000. 8  2003. 9  بیانات تقدیریة. 10  2018. 11  مناطق غیر محددة
في أماكن أخرى. 12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14  2013. 15  2009. 16  2012. 17  ینبغي األخذ

بالتقدیرات مع قدر من الحذر ألنھا تستند إلى بیانات شحیحة. 18  یشار إلى جزیرة سایبان. 19  2004. 20  الوافدون عن طریق الجو.
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جزر والیس وفوتونا
بولینیزیاالمنطقة 142المساحة (كم٢)

11السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 93.4النسبة بین الجنسین

81.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) CFP فرنكالعملة الوطنیة
ماتا-أوتوالعاصمة 104.2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

1.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

102105112مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

111التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

513560التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

59 -34 -50 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.1المملكة المتحدة21.8فرنسا38.2سنغافورةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

12.5مناطق23.2فیجي37.4فرنساشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.1 -1.6 -0.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

0.00.00.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.00.00.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.1......معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.7 / 72.8... / ...75.5 / 73.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

25.5 / 15.4... / ...... / ...التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

2.8 / 2.823.6 / 2.420.7 / 16.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

...5.2...معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.78.29.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

137489األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

41.541.641.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.0~ / 0.01.6~ / 0.02.1~ / 1.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

262730نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

0.00.00.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  فرنك (CFP) االتحاد المالي للمحیط الھادئ. 5  2018. 6  بیانات تقدیریة. 7  مناطق غیر
محددة في أماكن أخرى. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  2013. 11  2003. 12  البیانات تحیل إلى

فترة 4 سنوات تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 13  2008. 14  2004. 15  2014.
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جزیرة مان
أوروبا الشمالیةالمنطقة 572المساحة (كم٢)

85السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 98.2النسبة بین الجنسین

148.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) جنیھ إسترلینيالعملة الوطنیة
دوغالسالعاصمة 0.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

27.2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

...1.41.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...16.114.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...82.583.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.62.42.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.5 / 56.369.3 / 55.769.9 / 71.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

161......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.01.00.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

51.952.052.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.01.00.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

16.0 / 16.426.9 / 17.324.1 / 22.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

45.9 / 43.454.4 / 41.554.3 / 54.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

22...األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

6.16.16.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

011إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

658نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1  2017. 2  السكان بحكم القانون. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 3. 6  2001. 7  2006. 8  انقطاع في السالسل الزمنیة. 9  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 64 عاما. 10  2013.

11  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما فأكثر. 12  2011. 13  أساس المؤشر: عام 2000 = 100. 14  2014. 15  البیانات تحیل إلى فترة 5
سنوات تسبق السنة المرجعیة. 16  2015. 17  2009. 18  بیانات تقدیریة.
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جمھوریة أفریقیا الوسطى
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

984 622المساحة (كم٢) 745 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.3النسبة بین الجنسین 7.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XAF)العملة الوطنیة بانغيالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 869.6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 4132 0341 993 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.43.64.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

342.3457.2427.7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

45.041.231.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

18.624.025.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

36.534.843.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

86.486.285.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

7.07.17.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

6.66.86.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.26.35.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

64.7 / 65.779.8 / 65.879.7 / 79.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100187الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101115122مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10012686مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

11190231التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

185210359التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

128 -120 -75 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.0الصین9.9بنن61.1فرنساشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.1بلجیكا12.1الكامیرون26.1فرنساشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.11.70.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

38.138.941.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.11.91.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.45.35.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

50.5 / 47.447.3 / 45.344.6 / 42.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

43.9 / 44.14.5 / 43.54.6 / 5.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

88.8 / 93.51.9 / 94.42.1 / 2.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

28.7215.3782.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

105.199.790.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.83.74.3الصحة - اإلنفاق الجاري

0.00.1~0.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.71.21.2التعلیم - االنفاق الحكومي

91.5 / 74.2120.0 / 52.3104.3 / 76.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

14.0 / 9.721.2 / 8.117.5 / 15.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.6 / 1.34.3 / 0.64.0 / 3.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

19.8......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

7.39.68.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.32.04.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

303666األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

35.835.735.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.3 / 0.30.1 / 0.20.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

191919إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

555نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1254120عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

74.274.474.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 6.7013.0825.99صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XAF) مصرف دول وسط أفریقیا. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  بانغي 6  بیانات مبدئیة.
7  2015. 8  2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  بیانات قُطریة

استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 11  2013. 12  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  یشار إلى المواطنین األجانب. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2004.

16  2009. 17  2011. 18  2001. 19  2000. 20  2012. 21  2014. 22  الوافدون عن طریق الجو إلى بانغي فقط.
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جمھوریة تنزانیا المتحدة
1961.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

303 947المساحة (كم٢) 006 58السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.8النسبة بین الجنسین 65.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
شلن تنزانيالعملة الوطنیة دودوماالعاصمة

281.2 2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 261.6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP18 07231 10552 090 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.46.47.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

471.4693.9933.6نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

30.131.732.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

20.821.528.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

49.146.839.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

74.772.265.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

4.85.46.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

20.522.428.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.43.02.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

79.2 / 83.987.1 / 86.688.9 / 89.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

66100181الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98128165مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

132 0515 6724 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

744 0138 2478 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

612 3 -962 3 -575 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

634 1 -211 2 -093 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.5فییت نام16.7جنوب أفریقیا23.5الھندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.7اإلمارات العربیة المتحدة15.0الھند19.4الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.82.93.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

24.828.134.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.05.65.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.75.65.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

63.1 / 57.758.8 / 54.454.8 / 50.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

43.8 / 44.94.2 / 44.84.0 / 4.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

492.6 / 308.60.9 / 770.80.7 / 2.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

630.6273.8507.6الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

71.055.546.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.45.34.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~...0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.64.63.5التعلیم - االنفاق الحكومي

86.2 / 97.784.3 / 99.797.1 / 104.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

25.9 / 27.125.8 / 34.3... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.7 / 1.95.2 / 0.92.4 / 2.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.68.47.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

21.430.736.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.12.916.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.5...اإلنفاق على البحوث والتطویر

160 4166911األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

56.454.151.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

11.6 / 7.10.2 / 5.50.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

665782992إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

191820نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

275 5907541عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

52.557.057.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 9.009.535.01صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بما یشمل زنجبار. 3  2018. 4  البر الرئیسي لتنزانیا فقط، باستثناء زنجبار. 5  2016. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف
الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 7  بیانات تقدیریة. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.

9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  تنقیح للبیانات. 13  2002. 14  2014. 15 
2004. 16  بیانات جزئیة. 17  باستثناء المشاریع التجاریة. 18  2013.
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الجمھوریة الدومینیكیة
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

671 48المساحة (كم٢) 739 10السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.9النسبة بین الجنسین 222.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بیسو دومینیكيالعملة الوطنیة سانتو دومینغوالعاصمة

50.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 245.0 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP35 51053 16075 932 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.38.34.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

052.3 370.77 844.15 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.76.56.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.529.929.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

59.863.664.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

15.314.411.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

23.418.217.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

61.367.471.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.55.05.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

51.0 / 41.677.6 / 39.674.0 / 74.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

73100133الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98123145مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100114129مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

178 7679 1834 6التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

481 13822 80415 6التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

303 13 -371 10 -621 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

160 1 -024 4 -473 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.9كندا9.6ھایتي53.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

4.6المكسیك13.2الصین44.4الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.31.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

67.473.881.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.33.22.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.82.62.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.9 / 74.669.6 / 73.268.5 / 67.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.7 / 30.610.8 / 33.08.5 / 7.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

425.0 / 393.73.9 / 376.04.0 / 4.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

2.427.3...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

34.929.527.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.45.66.2الصحة - اإلنفاق الجاري

1.81.11.6الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.82.0التعلیم - االنفاق الحكومي...

104.0 / 103.4111.5 / 105.5117.3 / 111.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

83.0 / 82.876.5 / 77.573.6 / 64.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

77.0 / 43.0... / ...41.6 / 26.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

25.925.015.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

17.319.726.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

11.531.465.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

104126199األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

34.237.641.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

21.5 / 21.02.1 / 18.62.1 / 2.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

282718إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

293032نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

188 1256 6914 3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

72.972.976.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.300.370.16صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى سكان بلدیات المناطق الحضریة في سانتو دومینغو دي غوزمان، وسان دومینغو إستي، وسانتو دومینغو
أویستي، وسانتو دومینغو نورتي. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5 
بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف

الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  2013. 10  الواردات بنظام الدفع (FOB) ”التسلیم على ظھر السفینة“. 11 
قیمة الصادرات والواردات ال تشمل التجارة في منطقة التجھیز. 12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14 
البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2000. 16  2008. 17  2003. 18  2007. 19  2004. 20  2014. 21  الوافدون عن

طریق الجو. 22  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.
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الجمھوریة العربیة السوریة
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

180 185المساحة (كم٢) 070 17السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.5النسبة بین الجنسین 93.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لیرة سوریةالعملة الوطنیة دمشقالعاصمة

434.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 353.6 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP28 39760 46515 183 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.23.41.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

876.7831.1 552.22 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

20.319.720.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

31.230.730.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

48.549.649.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

21.215.222.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.534.333.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

52.250.643.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.28.614.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

11.7 / 13.269.8 / 16.272.8 / 76.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100663...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1008979مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

...10098مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

353712 45011 6التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

319 5621 89817 7التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

607 -209 6 -448 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

...367 -299میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

0.3المملكة العربیة السعودیة0.4مصر98.1لبنانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

4.6مصر21.3الصین25.3تركیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.4 -2.23.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

53.855.654.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.6 -2.93.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.93.73.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.3 / 77.364.4 / 75.972.0 / 71.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

31.1 / 37.47.3 / 39.35.0 / 4.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

013.8 1 / 785.15.5 1 / 876.48.5 / 4.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

187.7 308.17 328.01الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

17.715.017.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.13.33.6الصحة - اإلنفاق الجاري

1.51.51.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.45.1التعلیم - االنفاق الحكومي...

74.7 / 116.577.3 / 118.4120.8 / 121.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

49.3 / 72.449.3 / 68.172.3 / 71.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

42.7 / 24.036.0 / 17.127.8 / 19.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...2.42.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.012.413.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

5.620.734.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

2978139األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

2.52.72.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

30.7 / 61.61.7 / 50.63.0 / 2.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

165177 1711 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

404323نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

070 5465 5718 3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

1.11.11.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.250.21صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة...

1  2017. 2  سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة. 3  2018. 4  ینبغي األخذ بالتقدیرات مع قدر من الحذر ألنھا تستند إلى بیانات
شحیحة. 5  البیانات تشمل الضرائب مخصوما منھا اإلعانات المقدمة لإلنتاج والواردات. 6  بیانات تقدیریة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة

حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  یشار إلى المواطنین األجانب. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2012.
15  2004. 16  2009. 17  2013. 18  2014. 19  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج. 20  بما یشمل المواطنین العراقیین. 21  2011.
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جمھوریة كوریا
1991.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة شرقي آسیاالمنطقة

284 100المساحة (كم٢) 225 51السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.3النسبة بین الجنسین 526.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
وون كوري جنوبيالعملة الوطنیة سولالعاصمة

115.7 1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 962.4 9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP898 1371 094 4991 530 751 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.96.53.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

025.2 087.530 439.022 18نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.12.52.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

37.538.339.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

59.459.358.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

7.96.64.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.825.024.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

65.268.570.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.73.73.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.7 / 49.573.3 / 50.472.1 / 74.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

86100115الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100101103مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100139151مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

964 381624 418466 284التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

548 208513 236425 261التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

416 173111 18341 23التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

408 95076 20927 12میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.3فییت نام12.0الوالیات المتحدة24.8الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.6الوالیات المتحدة11.5الیابان20.5الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.30.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

81.381.981.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.00.50.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.21.21.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.4 / 82.777.9 / 80.676.0 / 73.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

12.7 / 16.122.1 / 18.815.3 / 12.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

151.9 1 / 919.32.3 / 485.51.9 / 1.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.61.219.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.03.53.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.96.27.3الصحة - اإلنفاق الجاري

1.82.02.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.94.75.3التعلیم - االنفاق الحكومي

97.1 / 101.796.9 / 100.7101.7 / 101.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

99.8 / 96.199.7 / 98.296.6 / 96.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

81.7 / 86.8104.7 / 70.9116.7 / 110.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.7......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

13.014.717.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

73.583.795.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.63.54.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

5564124األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

64.664.063.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

587.2 / 566.711.7 / 462.911.6 / 9.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

117 8552 7761 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

186211232نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

336 79813 0238 6عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

27.336.436.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.100.120.14صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى مدینة سول الخاصة. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  باستثناء إدارة

المیاه والنفایات. 9  2014. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  یشار إلى المواطنین األجانب. 13 
البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2009. 15  السكان البالغة أعمارھم 3 أعوام فأكثر. 16  السكان الذین تتراوح

أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 17  بیانات ال تتطابق تماما مع توصیات دلیل فراسكاتي. 18  2004. 19  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج
وأفراد طواقم الضیافة. 20  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.

1

2 3

1

1

1

41

41

41

5

5

5

5

5

62

7

88,9

5,2

5,2

2

2

5

5

1011

1011

1011

1011

121

13132

1011

57

1

1411

7

7

7

7

151516,1

177

18

55,7

9

7

7

191

2

201

كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩   127



جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
1991.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة شرقي آسیاالمنطقة

538 120المساحة (كم٢) 666 25السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

95.7النسبة بین الجنسین 213.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
وون كوري شماليالعملة الوطنیة بیونغ یانغالعاصمة

106.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 060.9 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP13 03113 94517 365 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.5 -0.5 -3.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

547.9569.9684.6نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

25.020.822.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

42.848.245.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

32.231.031.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

67.666.866.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

16.317.417.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

16.115.815.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.54.64.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

74.2 / 74.987.2 / 75.587.5 / 88.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

10198102مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

056 7878821التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

092 9573 4661 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

036 2 -075 1 -679 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

0.9زامبیا1.8الھند90.2الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

1.7الھند2.4االتحاد الروسي92.7الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.80.50.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

59.860.462.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.00.80.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.02.01.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.1 / 71.867.2 / 71.564.8 / 64.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

20.0 / 22.614.6 / 24.712.9 / 11.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

48.9 / 44.00.2 / 40.10.2 / 0.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

28.527.318.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

3.23.33.7الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

88.1 / 99.488.1 / 99.4... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

93.5 / 92.4... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

20.0 / 20.635.4 / 40.8... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.04.84.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

20.115.616.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.00.00.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

445283األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

52.347.140.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

40.5 / 66.51.6 / 75.62.7 / 3.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

923699891إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

382515نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

10.210.210.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق
السنة المرجعیة. 7  2015. 8  2003. 9  2008. 10  2009. 11  خدمات غیر متاحة تجاریا. توجد في البلد شبكة داخلیة محلیة. 12  2004. 13 
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جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

858 344 2المساحة (كم٢) 791 86السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.6النسبة بین الجنسین 38.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك كونغوليالعملة الوطنیة كینشاساالعاصمة

635.6 1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 743.3 13عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP11 96521 56637 642 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.17.13.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

218.5334.2462.8نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

22.322.420.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.940.543.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

44.937.035.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

81.479.682.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

13.011.711.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

5.78.77.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.73.73.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

60.5 / 63.966.3 / 70.568.7 / 72.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

59100134الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100104109مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

951 3003 1905 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

401 5005 2684 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

450 1 -78800 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

169 2 -174 2 -389 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.6جمھوریة كوریا16.4زامبیا46.6الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

14.5زامبیا15.8جنوب أفریقیا18.1الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.03.33.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

37.540.045.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.34.64.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.76.66.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

59.5 / 56.956.7 / 53.354.0 / 50.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

46.0 / 46.14.7 / 45.84.7 / 4.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

879.2 / 589.01.1 / 622.90.9 / 1.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

237.8 363.95 251.92الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

99.583.873.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.34.03.9الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.1...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.51.5...التعلیم - االنفاق الحكومي

107.6 / 93.1108.4 / 59.1107.0 / 74.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

36.0 / 30.156.3 / 52.2... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.7 / 3.28.5 / 10.3... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

14.614.313.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.08.410.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.20.78.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~0.10.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

171296394األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

68.768.067.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.7 / 2.00.1 / 0.0~1.5 / 0.0~تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

256 8668561إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

141316نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

6181351عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

36.638.540.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 16.4316.876.28صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  بما یشمل الالجئین.
8  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9  2009. 10  2013. 11  2002. 12  انقطاع في السالسل الزمنیة. 13  میزانیة العلم
والتكنولوجیا، عوضا عن بیانات اإلنفاق على البحوث والتطویر. 14  الحكومة فقط. 15  بیانات جزئیة. 16  2004. 17  2014. 18  الوافدون

عن طریق الجو.
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جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

800 236المساحة (كم٢) 170 7السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.8النسبة بین الجنسین 31.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كیبالعملة الوطنیة فیینتیانالعاصمة

596.2 8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 673.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 9467 31316 853 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.88.16.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

457.4 170.92 512.11نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

29.123.618.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.230.934.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

44.745.546.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

78.571.558.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

5.38.310.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

16.220.231.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.40.70.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

76.8 / 76.879.8 / 77.979.3 / 79.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

79100129الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100132219مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

611 9091 5521التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

177 8376 8741التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

566 4 -32272 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

430 1 -17429 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

17.2فییت نام31.3تایلند36.1الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.1فییت نام18.2الصین61.9تایلندشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.51.71.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

27.230.135.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.83.73.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.93.42.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

67.3 / 64.863.7 / 62.061.2 / 58.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

32.3 / 36.46.6 / 40.35.6 / 5.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

45.5 / 32.50.7 / 20.40.5 / 0.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

70.057.547.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.32.92.4الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.80.5الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.41.72.9التعلیم - االنفاق الحكومي

105.2 / 118.7108.7 / 104.6128.6 / 119.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

65.5 / 42.470.2 / 37.451.1 / 49.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

16.1 / 14.415.4 / 6.418.8 / 9.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.68.07.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

22.925.227.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.97.025.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر......

91132242األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

73.177.282.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.0 / 1.60.3 / 1.40.3 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

6498267إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

121636نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

257 6703 6721عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

44.045.545.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 9.045.833.01صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  بیانات مبدئیة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل
الالجئین. 11  یشار إلى المواطنین األجانب. 12  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تنتھي في ٣٠ أیلول/سبتمبر. 13  2014. 14  بیانات

جزئیة. 15  2002. 16  2004.
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مقدونیا الشمالیة
1993.04.08تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

713 25المساحة (كم٢) 084 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.1النسبة بین الجنسین 82.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینارالعملة الوطنیة سكوبیھالعاصمة

53.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 589.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 2599 40711 280 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.73.40.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

414.6 542.95 037.84 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

11.311.79.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

23.724.427.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

64.963.963.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

19.519.315.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

32.429.629.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

48.151.154.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

37.232.022.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

42.7 / 42.867.3 / 42.068.6 / 66.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100115123مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100100113مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

906 3516 0413 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

052 4749 2285 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

145 2 -123 2 -187 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

46 -198 -159 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.2بلغاریا7.9صربیا47.0ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.5الیونان9.5المملكة المتحدة11.6ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.20.10.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

57.557.158.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.10.2 -0.1 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.51.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.2 / 76.373.1 / 76.472.1 / 71.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.4 / 17.920.3 / 20.216.4 / 15.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

131.0 / 129.76.3 / 127.76.3 / 6.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

4.43.31.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

12.910.88.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.76.76.3الصحة - اإلنفاق الجاري

2.72.9...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.3التعلیم - االنفاق الحكومي......

93.7 / 86.794.1 / 92.588.0 / 94.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

81.2 / 81.082.6 / 80.283.4 / 82.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

45.9 / 40.436.7 / 34.134.7 / 24.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.12.11.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.232.538.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

26.451.976.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

2990125األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

38.339.639.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

7.5 / 8.63.6 / 11.34.2 / 5.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

1086851إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

805856نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

197262631عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

20.821.121.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 3.702.101.38صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة
حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2002. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13  السكان الذین تتراوح أعمارھم

بین 15 و 74 عاما. 14  2004.

1

2

1

1

1

31

31

31

4

4

4

4

4

2

5

66,7

2

2

2

2

89

89

89

89

1

10102

89

5

9

11

9

9

9

7

4,12134,1

5

14

4,5

7

5

5

1

2

1

كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩   131



جمھوریة مولدوفا
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

846 33المساحة (كم٢) 043 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

92.0النسبة بین الجنسین 123.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لّي مولدوفيالعملة الوطنیة كیشیناوالعاصمة

17.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 504.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 9885 8128 128 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.57.14.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

006.4 422.92 718.71نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

19.114.114.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

22.320.020.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

58.665.964.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

40.627.531.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

16.018.617.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

43.353.851.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.37.44.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

38.4 / 38.645.4 / 46.345.2 / 50.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100159...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10093111مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008294مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

114 5413 0911 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

216 8556 2923 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

103 3 -314 2 -201 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

187 1 -481 -226 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.7إیطالیا10.5االتحاد الروسي24.8رومانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.6أوكرانیا11.8االتحاد الروسي14.4رومانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.1 -0.4 -0.2 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

42.842.642.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.2 -0.4 -1.0 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.21.31.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.2 / 72.166.7 / 71.664.4 / 63.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.9 / 16.518.4 / 18.514.1 / 13.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

140.0 / 157.73.5 / 174.03.9 / 4.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

1.82.35.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

18.815.614.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.612.29.0الصحة - اإلنفاق الجاري

2.43.2...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 7.29.16.7التعلیم - االنفاق الحكومي

91.1 / 93.391.4 / 97.293.7 / 98.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

86.5 / 89.087.1 / 90.087.0 / 86.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

46.7 / 43.735.7 / 42.932.7 / 29.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.16.53.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

15.823.822.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

14.632.376.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.40.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

272733األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

11.011.812.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.9 / 4.91.2 / 4.91.2 / 1.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

4833إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

242026نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

6764145عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

23.623.623.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 5.077.512.79صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بما یشمل ترانسدنیستریا. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،
التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  البیانات تحیل إلى ٨ مدن فقط. 7  باستثناء الضفة الیسرى من نھر نیسترو وبلدیة بندر. 8  2016. 9  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  2013. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات

تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  باستثناء منطقة ترانسنیستریا. 15  2014. 16 
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جنوب أفریقیا
1945.11.07تاریخ عضویة األمم المتحدة الجنوب األفریقيالمنطقة

037 221 1المساحة (كم٢) 558 58السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.2النسبة بین الجنسین 48.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
راند جنوب أفریقیاالعملة الوطنیة بریتوریاالعاصمة

14.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 472.6 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP257 772375 348348 872 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.33.01.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

151.1 276.46 280.07 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.72.62.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.330.228.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

67.167.268.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

7.54.95.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

25.724.423.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

66.870.771.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

23.824.727.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

48.8 / 44.762.6 / 47.060.5 / 62.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

74100152الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103117117مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

725 63194 99182 46التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

478 10095 03383 55التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

753 -469 -042 8 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

381 13 -492 5 -015 8 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.6ألمانیا7.5الوالیات المتحدة9.8الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.6الوالیات المتحدة11.5ألمانیا18.3الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.31.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

59.562.266.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.22.02.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.62.62.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

64.2 / 57.357.8 / 56.652.3 / 51.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.0 / 29.78.4 / 30.97.2 / 7.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

036.7 4 / 096.97.1 2 / 210.94.1 1 / 2.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

169.9229.7273.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

53.948.132.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.77.48.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.70.70.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.15.76.1التعلیم - االنفاق الحكومي

100.3 / 95.8104.2 / 100.799.9 / 104.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

104.9 / 94.796.0 / 93.189.4 / 87.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

24.0 / 17.1... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

38.030.834.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

32.844.542.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

7.524.056.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.90.70.8اإلنفاق على البحوث والتطویر

357441603األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

7.67.67.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

489.8 / 474.19.1 / 416.99.2 / 8.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

858 7986 5836 6إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

113119112نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

285 07410 3698 7عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

33.535.137.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.270.280.30صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بریتوریا ھي العاصمة اإلداریة، وكیب تاون ھي العاصمة التشریعیة، وبلومفونتین ھي العاصمة القضائیة. 3  2018. 4  بیانات
تقدیریة. 5  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  المناطق الحضریة. 7  2016. 8  الصادرات تشمل الذھب.
9  الواردات بنظام الدفع (FOB) ”التسلیم على ظھر السفینة“. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  بما

یشمل الالجئین. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تنتھي في ٣١ آذار/
مارس. 15  2004. 16  2014. 17  باستثناء الوافدین للعمل والعمال المتعاقد معھم. 18  انقطاع في السالسل الزمنیة. 19  باستثناء العبور.
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جنوب السودان
2011.07.14تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

841 658المساحة (كم٢) 062 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.2النسبة بین الجنسین 18.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
جنیھ جنوب السودانالعملة الوطنیة جوباالعاصمة

154.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 385.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP...15 2065 694 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.81.3 -...معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

510.4452.8 1...نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.13.3...االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

55.450.6...االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

39.446.2...االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

56.554.165.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.819.819.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

24.626.114.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

12.212.111.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

71.9 / 70.874.3 / 70.576.0 / 77.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

584 1004...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

417 1......التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

048 1......التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

369......التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

455......میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

1.5باكستان4.8الھند93.3الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.0الصین27.4كینیا46.8أوغنداشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.94.62.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

17.217.919.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.65.14.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.05.65.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

57.5 / 54.454.6 / 51.352.2 / 49.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

41.6 / 43.55.1 / 44.35.2 / 5.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

845.2 / 257.96.7 / 2.6... / ...أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

159.2 2......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

101.378.665.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 1.0......التعلیم - االنفاق الحكومي

55.1 / 77.8... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.9 / 12.8... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

13.9......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

28.5......المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

8.0......(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

57......األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.5 / 0.1... / ...... / ...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

257......إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

3......نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

30.333.633.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 64.36......صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  جنیھ جنوب السودان. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح
4. 5  بیانات تقدیریة. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  2012. 10  2014. 11 
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جورجیا
1992.07.31تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

700 69المساحة (كم٢) 997 3السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

91.1النسبة بین الجنسین 57.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
الريالعملة الوطنیة تبیلیسيالعاصمة

2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 077.3 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 41111 63815 159 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.66.24.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

874.9 750.33 428.92 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

16.58.37.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.522.026.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

57.069.866.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

54.348.238.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

9.310.412.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

36.441.548.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

13.816.311.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.9 / 56.078.8 / 55.275.1 / 72.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

70100127الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1216874مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100137185مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

362 6773 8651التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

122 2369 4905 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

760 5 -558 3 -624 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

249 1 -199 1 -696 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.5أرمینیا13.0االتحاد الروسي15.0أذربیجانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.1الصین10.3االتحاد الروسي16.1تركیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.4 -0.5 -0.7 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

53.655.559.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.7 -0.5 -0.7 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.82.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.8 / 75.367.8 / 74.066.2 / 66.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

20.0 / 18.021.2 / 19.018.9 / 18.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

78.2 / 73.02.0 / 72.31.7 / 1.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

238.6362.2283.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

26.518.212.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.39.58.4الصحة - اإلنفاق الجاري

4.35.1...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.53.23.8التعلیم - االنفاق الحكومي

103.3 / 102.2102.3 / 88.6101.4 / 90.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

108.1 / 86.4106.5 / 79.189.9 / 80.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

61.3 / 32.854.0 / 47.025.7 / 44.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.04.41.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.45.114.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.126.960.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.3...0.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

4346121األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

39.940.640.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

9.0 / 6.32.2 / 5.11.5 / 1.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

535860إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

303352نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

069 0674 1...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

19.221.328.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 4.535.223.11صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بما في ذلك أبخازیا وأوسیتیا الجنوبیة. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  تتعلق البیانات بخمس مدن فقط. 6  2016. 7  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق

السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  أجریت في اآلونة األخیرة إصالحات لنظام الرعایة
الصحیة في جورجیا، َطبقت في أعقابھا شركاُت التأمین الخاصة التأمین اإللزامي العام منذ عام ٢٠٠٨. وتُعامل تكلفة القسائم الخاصة بھذا
التأمین باعتبارھا إنفاقا حكومیا عاما على الصحة. 13  2009. 14  2008. 15  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 16  السكان البالغة

أعمارھم 6 أعوام فأكثر. 17  بیانات جزئیة. 18  باستثناء المنظمات غیر الربحیة الخاصة. 19  باستثناء المشاریع التجاریة. 20  2004.
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جیبوتي
1977.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

200 23المساحة (كم٢) 974السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

110.9النسبة بین الجنسین 42.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك جیبوتيالعملة الوطنیة جیبوتيالعاصمة

177.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 568.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6741 0151 845 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.23.54.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

927.6 192.41 860.61نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.72.32.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.220.119.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

82.277.577.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

36.133.228.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

24.427.430.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

39.639.441.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.46.25.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.9 / 51.371.1 / 49.173.3 / 75.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

78100116الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

95116133مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

39470140التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

212 2776031التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

072 1 -133 -238 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

294 -2050میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

4.9اإلمارات العربیة المتحدة20.0المملكة العربیة السعودیة27.9الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

4.9المملكة العربیة السعودیة6.1الھند49.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.81.41.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

76.877.077.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.81.71.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.23.63.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

63.2 / 60.560.0 / 58.857.6 / 55.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.2 / 32.67.2 / 37.96.1 / 5.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

116.1 / 101.612.1 / 92.111.9 / 11.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

18.115.827.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

68.163.455.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.54.33.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.20.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 8.44.5التعلیم - االنفاق الحكومي...

60.8 / 53.069.3 / 39.458.9 / 47.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

43.2 / 28.451.4 / 18.338.5 / 27.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.0 / 2.86.0 / 1.94.1 / 2.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.17.46.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.813.826.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.06.555.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

2181108األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.20.20.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.7 / 0.50.8 / 0.40.6 / 0.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

334إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

111312نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

305163عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.00.00.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 7.33......صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى سكان ”اإلقلیم“. 4  بیانات تقدیریة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7 
2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2006. 11  2014. 12  2009. 13  2011. 14 
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الدانمرك
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

921 42المساحة (كم٢) 772 5السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.9النسبة بین الجنسین 136.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كرونة دانمركیةالعملة الوطنیة كوبنھاغنالعاصمة

6.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 333.9 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP264 467321 995329 866 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.31.92.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

532.5 966.657 779.357 48نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.31.41.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.222.823.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

72.575.875.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.22.42.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

23.919.618.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

72.978.079.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.87.55.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

58.0 / 59.865.8 / 60.569.1 / 71.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

90100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101101101مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008689مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

633 217107 27896 82التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

114 724101 71682 72التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

520 4926 56213 9التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

977 05119 00721 11میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.5السوید14.5ألمانیا15.9غیر معلنةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.6ھولندا11.8السوید22.5ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.30.50.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

85.986.888.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.50.70.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.91.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.2 / 80.878.1 / 79.676.4 / 75.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.4 / 17.925.8 / 18.723.3 / 21.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

656.8 / 509.711.5 / 440.49.2 / 8.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

45.524.547.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.53.73.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.110.310.4الصحة - اإلنفاق الجاري

3.23.64.5الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 8.18.67.6التعلیم - االنفاق الحكومي

101.2 / 99.7102.4 / 98.799.5 / 98.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

131.0 / 120.0127.3 / 126.5119.0 / 121.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

94.0 / 87.468.8 / 93.460.4 / 67.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.00.81.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

38.038.037.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

82.788.797.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.42.92.9اإلنفاق على البحوث والتطویر

353352األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

13.113.814.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

33.5 / 46.65.9 / 47.18.4 / 8.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

298968624 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

145146120نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

743 42511 5879 9عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

89.289.689.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.810.910.74صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى منطقة كوبنھاغن الكبرى، وتتألف من (أجزاء من) ١٦ بلدیة. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي
الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات

وطنیة. 7  2016. 8  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 9  2014. 10  غیر معلنة (فئات خاصة). 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 15 

المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 16  2004. 17  باستثناء جزر فایرو وغرینلند. 18  انقطاع في السالسل الزمنیة. 19  عضو في
(OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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دولة فلسطین
غربي آسیاالمنطقة 020 6المساحة (كم٢)

981 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 102.9النسبة بین الجنسین

827.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) القدس الشرقیةالعاصمة
275.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4 8328 91314 498 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

10.88.13.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

946.3 191.72 351.12 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.86.43.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

25.823.322.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

68.370.273.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

14.612.89.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.325.729.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

59.261.561.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

23.523.726.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

19.5 / 14.871.5 / 13.666.2 / 67.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100111الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

967587مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100115130مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

087 3355761التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

661 9595 6683 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

574 4 -383 3 -332 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

659 1 -307 1 -365 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

2.5اإلمارات العربیة المتحدة5.6األردن83.2إسرائیلشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.1الصین8.9تركیا58.2إسرائیلشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.12.52.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

73.174.176.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.42.93.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.04.64.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.9 / 74.271.4 / 73.170.8 / 70.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

38.6 / 42.34.8 / 45.54.4 / 4.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

253.7 / 258.05.2 / 266.66.3 / 7.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

23.721.019.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.75.3...التعلیم - االنفاق الحكومي

95.1 / 90.195.4 / 87.991.9 / 88.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

89.2 / 89.081.2 / 91.782.4 / 87.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

52.5 / 54.932.4 / 41.241.1 / 40.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.40.80.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

16.037.465.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.5...اإلنفاق على البحوث والتطویر

41836األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.51.51.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.8 / 2.00.6 / 2.70.5 / 0.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

8910إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

161316نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

88522503عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

2.52.52.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 19.6126.4112.80صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بما في ذلك القدس الشرقیة. 3  كل من التسمیة والبیانات مقدم من دولة فلسطین. موقف األمم المتحدة فیما یتعلق بالقدس وارد في
قرار الجمعیة العامة 181 (د-2) وما تاله من قرارات الجمعیة ومجلس األمن. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي

الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  2016. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 10  2015. 11  الالجئون ال یُدرجون في عداد المھاجرین المولودین في دول أجنبیة بالنسبة لدولة فلسطین. 12  السكان البالغة

أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 13  باستثناء المشاریع التجاریة. 14  2013. 15  2004. 16  الضفة الغربیة فقط. 17  انقطاع في السالسل الزمنیة.
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دومینیكا
1978.12.18تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

750المساحة (كم٢) 72السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

103.0النسبة بین الجنسین 95.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الكاریبيالعملة الوطنیة روسیوالعاصمة

2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 14.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP370494497 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.5 -0.31.2 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

719.3 912.56 244.76 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.213.816.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

15.014.412.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

71.971.871.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

......21.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

......20.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

......58.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

......11.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...45.0 / 70.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

86100103الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99108113مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

423418التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

165225275التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

257 -190 -124 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

80202 -76 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.9بیالروس12.6المملكة العربیة السعودیة16.2إندونیسیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.3المكسیك13.8الصین48.1الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.30.20.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

66.668.170.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.70.70.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

......3.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

... / ...78.2 / 73.8... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

... / ...29.5 / 29.013.3 / 13.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

6.8 / 5.89.2 / 4.78.1 / 6.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

(GDP من %) 5.25.65.3الصحة - اإلنفاق الجاري

1.1...1.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.4......التعلیم - االنفاق الحكومي

110.5 / 107.6114.1 / 99.4110.0 / 99.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

99.8 / 101.4101.2 / 111.792.8 / 103.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

11.321.08.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.414.325.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

38.547.469.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

334870األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

61.359.557.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.11.9 / 0.11.9 / 1.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

313637نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

797772عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

44.344.344.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 6.196.713.52صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2014. 3  دوالر شرق الكاریبي. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح ٢. 6  انقطاع في السالسل الزمنیة. 7  2001. 8  2016. 9  بیانات تقدیریة. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق

السنة المرجعیة. 11  2015. 12  2008. 13  البیانات لم تعدل لمراعاة النقص في التعداد، الذي یقدر بنسبة 1.4 في المائة. 14  2006. 15  2011.
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رواندا
1962.09.18تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

338 26المساحة (كم٢) 627 12السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.7النسبة بین الجنسین 511.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك روانديالعملة الوطنیة كیغاليالعاصمة

879.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 094.8 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 5815 7729 136 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.47.36.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

287.1563.3748.4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

39.330.233.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

13.815.816.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

46.953.949.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

85.679.664.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

3.45.58.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

11.014.826.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.73.01.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

84.2 / 84.483.5 / 84.085.2 / 85.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100137...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101139140مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

121 1502421التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

256 4053 3741التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

135 2 -163 1 -224 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

628 -427 -...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

14.0اإلمارات العربیة المتحدة16.0كینیا31.8الكونغو الدیمقراطیةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.8كینیا11.2أوغندا21.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.22.52.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

16.916.917.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.82.62.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.44.84.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

67.6 / 61.563.8 / 51.458.5 / 49.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

39.8 / 41.55.0 / 42.44.1 / 4.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

443.1 / 436.83.6 / 432.84.3 / 4.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

64.455.7152.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

94.362.739.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.88.66.8الصحة - اإلنفاق الجاري

0.1......الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.74.93.2التعلیم - االنفاق الحكومي

132.8 / 146.9134.1 / 138.1143.3 / 137.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

40.3 / 32.835.9 / 15.433.1 / 17.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.2 / 5.08.1 / 2.06.4 / 3.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.82.5...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

48.856.361.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.68.021.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

375597األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

15.618.119.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.8 / 0.60.1 / 0.50.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

637686إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

888نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

113504932عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

45.745.745.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 22.4218.0313.71صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  المناطق الحضریة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  تنقیح للبیانات. 13 

2001. 14  2004. 15  2014. 16  فترة كانون الثاني/ینایر - تشرین الثاني/نوفمبر.
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رومانیا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

391 238المساحة (كم٢) 365 19السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.7النسبة بین الجنسین 84.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لّي رومانيالعملة الوطنیة بوخارستالعاصمة

4.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 812.3 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP99 699166 658211 804 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.86.9 -4.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

762.8 153.410 652.18 4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.56.15.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

36.042.035.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

54.551.858.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

32.331.021.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

30.528.328.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

37.340.750.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.27.05.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

45.2 / 46.363.8 / 46.364.3 / 61.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

74100119الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

959095مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100123155مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

710 41380 73049 27التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

026 00798 46362 40التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

316 17 -593 12 -733 12 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

757 10 -478 8 -541 8 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.8فرنسا11.2إیطالیا23.0ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.5ھنغاریا10.0إیطالیا20.1ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.5 -0.9 -0.7 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

53.253.854.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.5 -0.7 -0.6 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.51.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.4 / 76.771.5 / 75.269.5 / 67.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.6 / 15.825.7 / 15.721.3 / 19.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

370.8 / 166.11.9 / 145.20.8 / 0.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

2.71.74.7الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

16.912.08.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.55.85.0الصحة - اإلنفاق الجاري

2.02.52.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.53.53.1التعلیم - االنفاق الحكومي

88.9 / 96.890.0 / 107.798.3 / 109.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

88.6 / 96.889.3 / 84.597.6 / 82.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

53.3 / 75.943.0 / 50.855.3 / 40.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.12.01.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.411.420.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

21.539.963.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.50.5اإلنفاق على البحوث والتطویر

6364126األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

27.828.330.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

70.0 / 79.43.6 / 96.53.9 / 4.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

045 1551 1731 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

757267نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

926 49810 8397 5عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

14.865.077.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.070.11...صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  باستثناء إدارة المیاه

والنفایات. 9  2014. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/
دیسمبر. 13  2002. 14  البیانات تحیل إلى جرائم القتل العمد ال إلى ضحایاھا. 15  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 16 

المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 17  2004.
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ریونیون
شرق أفریقیاالمنطقة 513 2المساحة (كم٢)

889السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 93.8النسبة بین الجنسین

355.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) یوروالعملة الوطنیة
سان دونيالعاصمة 0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

147.2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

4.24.3...العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

14.112.7...العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

67.181.7...العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

30.128.928.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

49.1 / 45.361.3 / 41.159.9 / 60.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

127......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99105102مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.00.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

96.398.599.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.51.40.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.42.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.9 / 81.976.0 / 80.674.5 / 73.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.8 / 25.417.6 / 26.912.2 / 10.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

129.2 / 123.014.7 / 115.114.8 / 14.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

7.65.64.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

...3.21.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

28.136.336.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

48104135األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

34.035.235.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.2 / 4.24.9 / 3.45.0 / 4.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

789إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

617069نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

409420508عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.645.845.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  باستثناء العاملین في المؤسسات. 4  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 64 عاما. 5  انقطاع في السالسل الزمنیة.
6  2012. 7  2013. 8  أساس المؤشر: عام 2000 = 100. 9  2014. 10  2016. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.

12  2015. 13  2009. 14  بیانات تقدیریة. 15  2004. 16  الوافدون عن طریق الجو.
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زامبیا
1964.12.01تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

612 752المساحة (كم٢) 861 17السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.1النسبة بین الجنسین 24.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كواشا زامبیةالعملة الوطنیة لوساكاالعاصمة

11.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 646.6 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP8 33220 26525 868 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.210.33.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

513.3 463.21 691.31نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

15.510.04.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.634.139.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

55.955.955.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

72.863.452.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.88.812.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

20.427.835.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.413.27.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

70.8 / 71.179.7 / 73.782.2 / 85.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

60100195الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100164183مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100141157مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

052 2009 8107 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

462 3219 5585 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

410 -879 7481 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

342 -525 2321 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.5الكونغو الدیمقراطیة14.4الصین42.1سویسراشركاء التصدیر (% من الصادارات)

13.6الصین14.7الكونغو الدیمقراطیة28.8جنوب أفریقیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.62.83.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

36.939.444.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.94.14.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.05.65.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

61.5 / 54.057.0 / 48.149.6 / 44.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

44.5 / 47.33.4 / 47.03.3 / 3.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

157.0 / 149.60.9 / 252.71.1 / 2.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

185.757.973.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

88.464.753.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.93.74.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.71.1التعلیم - االنفاق الحكومي...

100.9 / 105.998.7 / 107.4104.5 / 112.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.5 / 4.6... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.65.95.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.014.018.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.910.027.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.00.3~اإلنفاق على البحوث والتطویر...

396794األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

67.766.565.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.5 / 2.70.3 / 2.30.2 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

280319417إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

272528نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

083 6698151عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

46.348.348.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 15.184.864.14صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  2016. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8 
2013. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر

كانون األول/دیسمبر. 13  تنقیح للبیانات. 14  2008. 15  2012. 16  2000. 17  بیانات جزئیة. 18  2004. 19  2014.
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زمبابوي
1980.08.25تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

757 390المساحة (كم٢) 646 14السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

91.1النسبة بین الجنسین 37.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر زمبابويالعملة الوطنیة ھراريالعاصمة

521.3 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 22310 14218 037 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.112.63.0 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

091.2 480.9720.01نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

11.613.311.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

39.728.124.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

48.758.664.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

72.669.068.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

10.49.47.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

17.021.624.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.55.35.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

78.7 / 77.489.0 / 77.188.4 / 88.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100106...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

9298100مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

037 1994 3943 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

259 8526 0725 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

222 2 -653 2 -679 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

308 -444 1 -...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

14.7مناطق18.1اإلمارات العربیة المتحدة51.5جنوب أفریقیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.7الصین21.7سنغافورة39.3جنوب أفریقیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.31.01.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

34.133.232.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.31.21.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.73.94.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

58.3 / 46.754.9 / 45.643.3 / 42.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.2 / 41.64.6 / 41.34.4 / 4.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

403.9 / 397.92.4 / 392.72.8 / 3.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

14.04.919.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

65.062.751.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 11.89.4...الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.10.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.87.5...التعلیم - االنفاق الحكومي

97.9 / 99.5... / ...97.2 / 98.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

46.7 / 47.6... / ...36.8 / 40.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.0 / 5.48.9 / 6.8... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.45.06.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.015.031.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.46.427.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

4355103األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

44.640.435.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

12.0 / 7.80.8 / 10.80.6 / 0.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

379369380إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

332829نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

423 2392 5592 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

80.780.785.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 6.808.184.60صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2008. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق
السنة المرجعیة. 8  2015. 9  بما یشمل الالجئین. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2004. 12  2014. 13  2003.
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ساموا
1976.12.15تاریخ عضویة األمم المتحدة بولینیزیاالمنطقة

842 2المساحة (كم٢) 197السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

107.3النسبة بین الجنسین 69.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
تاالالعملة الوطنیة أبیاالعاصمة

2.6سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 36.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP434679856 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.4 -5.14.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

355.7 647.94 413.53 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.39.110.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.625.821.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

57.265.168.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

7.15.95.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

14.815.314.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

78.178.880.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.14.88.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

23.6 / 24.338.5 / 24.640.4 / 40.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

76100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101107118مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

877030التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

239310381التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

351 -240 -151 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

3 -44 -48 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

19.7نیوزیلندا21.4أسترالیا26.6ساموا األمریكیةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.1الوالیات المتحدة16.6سنغافورة26.4نیوزیلنداشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.70.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

21.220.118.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.4 -0.4 -0.1 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.44.54.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.5 / 73.570.2 / 72.368.8 / 67.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

37.9 / 38.37.8 / 39.67.1 / 6.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

4.9 / 5.12.5 / 5.72.8 / 3.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

17.016.615.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.85.55.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.30.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.85.14.1التعلیم - االنفاق الحكومي

108.8 / 109.9108.5 / 109.8111.5 / 109.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

88.6 / 93.680.3 / 88.282.3 / 78.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...7.2 / 7.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.63.1...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.18.210.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.47.033.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

187895األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

60.460.460.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.21.0 / 0.21.0 / 0.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

111إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

192124نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

102122146عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

31.231.236.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 9.8519.9115.88صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  حسب أسعار اإلنتاج. 4  بیانات تقدیریة. 5  فیما عدا ”اإلیجار“. 6  بیانات مبدئیة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5
سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 11  2002. 12  2008. 13  2000.
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ساموا األمریكیة
بولینیزیاالمنطقة 199المساحة (كم٢)

55السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 103.6النسبة بین الجنسین

276.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة
باغو باغو العاصمة 48.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

...3.13.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...41.723.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...51.973.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

...5.19.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...41.2 / 58.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100110116مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.0~-1.2 -0.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

88.187.687.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.1 -1.3 -0.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.6......معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.8 / 76.271.1 / 68.5... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

33.3 / 35.09.0 / 38.86.7 / 5.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

23.6 / 23.642.3 / 24.242.3 / 41.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

9.6......معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 14.6...التعلیم - االنفاق الحكومي...

10.19.05.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

(GDP من %) 0.40.4اإلنفاق على البحوث والتطویر...

247995األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

89.488.687.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

242320عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

61.561.561.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  2018. 5  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما فأكثر. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف
الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2000. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015.

10  2013. 11  2006. 12  2011. 13  السكان بحكم القانون. 14  بما في ذلك القوات المسلحة المتمركزة في المنطقة. 15  البیانات تحیل إلى
فترة سنتین تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 16  2012. 17  بیانات جزئیة. 18  2004. 19  بیانات تقدیریة.
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سان بییر ومیكلون
أمریكا الشمالیةالمنطقة 242المساحة (كم٢)

6السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 98.2النسبة بین الجنسین

25.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) یوروالعملة الوطنیة
سانت بییرالعاصمة 0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

5.7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

94110115مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

31137931التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

402 2167473التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

471 2 -610 -185 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

18.4فرنسا23.7السودان36.7كنداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

4.0ھولندا34.3كندا57.4فرنساشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.0~0.0~0.0~-معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

89.989.989.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.00.1~0.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

... / ...19.1 / 17.8... / ...التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

1.0 / 1.015.7 / 1.116.2 / 18.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

...15.9...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2416األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

14.414.113.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.112.2 / 0.111.3 / 10.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

149160174نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1  2017. 2  2006. 3  2018. 4  2016. 5  بیانات تقدیریة. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  2009. 9 
.2014  10 .2004
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سان تومي وبرینسیبي
1975.09.16تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

964المساحة (كم٢) 215السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.2النسبة بین الجنسین 224.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوبراالعملة الوطنیة سان توميالعاصمة

21.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 80.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP126197393 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.16.73.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

921.3 129.81 810.91نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

18.311.811.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

14.918.215.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

66.870.172.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

27.923.915.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.216.113.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

54.960.070.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

16.514.613.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

43.2 / 41.576.1 / 40.376.5 / 74.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

39100185الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101104109مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

3612التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

50112164التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

152 -106 -46 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

62 -88 -36 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

16.1فرنسا16.6إسبانیا29.6ھولنداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.0الصین19.8أنغوال54.5البرتغالشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.02.72.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

59.265.073.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.44.23.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.14.84.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.8 / 68.366.2 / 65.163.9 / 61.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.1 / 43.44.9 / 44.04.4 / 4.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

2.3 / 2.71.1 / 3.41.5 / 2.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

56.142.132.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 11.26.86.0الصحة - اإلنفاق الجاري

0.3...0.5الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.39.74.9التعلیم - االنفاق الحكومي

108.1 / 117.1112.4 / 124.0118.3 / 129.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

96.0 / 52.083.5 / 43.851.1 / 41.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

13.3 / 4.212.8 / 4.3... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.43.4...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.17.314.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

13.818.829.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

6170103األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

58.355.855.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.10.6 / 0.10.6 / 0.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

111إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

131414نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

16829عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.058.058.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 26.8025.3510.25صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  یشار إلى المواطنین
األجانب. 8  تنقیح للبیانات. 9  2004. 10  2011. 11  2014.
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سان مارینو
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

61المساحة (كم٢) 34السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.9النسبة بین الجنسین 564.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة سان مارینوالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 4.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 0272 1391 690 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.61.9 -2.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

587.6 767.050 337.568 69نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.0~0.0~0.0~االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

38.235.435.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

61.864.664.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

...0.50.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...39.334.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...60.265.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.46.6...معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...53.8 / 79.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

111......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.31.21.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

94.595.797.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.51.51.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

......1.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

86.4 / 81.7... / ...84.0 / 77.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.0 / 20.924.1 / 15.221.6 / 21.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

5.2 / 4.415.7 / 4.214.1 / 14.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

(GDP من %) 4.56.06.4الصحة - اإلنفاق الجاري

6.1......الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.32.4...التعلیم - االنفاق الحكومي

92.6 / 100.693.9 / 88.8... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

95.9 / 98.293.5 / 96.3... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

69.9 / 77.350.5 / 53.0... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.00.00.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

16.716.725.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

50.354.260.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

01...األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.00.00.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

5012078عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

1  2017. 2  ُجمعت اإلحصاءات السكانیة من السجالت. 3  2015. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد
لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7 

انقطاع في السالسل الزمنیة. 8  السكان البالغة أعمارھم 14 عاما فأكثر. 9  2014. 10  2003. 11  أساس المؤشر: كانون األول/دیسمبر 2000
= 100. 12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2004. 14  2000. 15  2013. 16  بیانات مبدئیة. 17  السكان البالغة
أعمارھم 61 عاما فأكثر. 18  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین صفر و 20 عاما. 19  یشار إلى المواطنین األجانب. 20  2016. 21  2011.

22  بیانات تقدیریة. 23  2012. 24  بمن فیھم السیاح اإلیطالیون.
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سانت فنسنت وجزر غرینادین
1980.09.16تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

389المساحة (كم٢) 111السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.9النسبة بین الجنسین 283.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الكاریبيالعملة الوطنیة كینغستاونالعاصمة

2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 26.6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP551681780 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.30.7 -2.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

098.8 231.87 064.76 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.27.18.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

18.619.217.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

75.173.774.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

7.26.85.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

12.613.112.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

80.380.081.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

18.918.818.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.3 / 56.479.0 / 54.180.1 / 80.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100107الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

104119110مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

404242التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

240379378التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

336 -338 -201 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

135 -208 -102 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.7دومینیكا16.2سانت لوسیا18.5بربادوسشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.4المملكة المتحدة15.7ترینیداد وتوباغو37.9الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.10.2 -0.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

47.049.052.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.00.90.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.22.12.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.5 / 74.169.6 / 73.469.4 / 68.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.2 / 25.814.3 / 28.611.3 / 9.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

4.6 / 4.54.2 / 4.44.1 / 4.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

19.619.517.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.33.73.6الصحة - اإلنفاق الجاري

...0.90.7الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.45.15.8التعلیم - االنفاق الحكومي

101.9 / 101.2103.8 / 112.3108.8 / 123.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

106.9 / 108.8111.7 / 99.5106.3 / 79.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

23.922.936.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

22.721.713.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

9.233.765.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.1اإلنفاق على البحوث والتطویر......

243861األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

66.769.269.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.21.9 / 0.22.0 / 2.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

313130نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

967276عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

42.742.742.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.512.521.49صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  دوالر شرق الكاریبي. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  بیانات مبدئیة. 6  انقطاع في السالسل الزمنیة. 7  2016. 8  البیانات تحیل
إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  2004. 11  2002. 12  2014. 13  السیاح غیر المقیمین الوافدون عن طریق الجو.
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سانت كیتس ونیفس
1983.09.23تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

261المساحة (كم٢) 53السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.0النسبة بین الجنسین 203.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الكاریبيالعملة الوطنیة باسیتیرالعاصمة

2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 14.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP543705931 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.21.2 -8.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

818.0 708.316 177.613 11نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.91.61.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

25.428.128.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

72.670.370.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

......0.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

......48.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

......42.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

......5.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...74.9 / 62.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

82100106الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

913539مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

343235التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

210270430التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

395 -238 -176 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

86 -139 -65 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.5ترینیداد وتوباغو6.8سانت لوسیا68.7الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

2.7كندا4.4ترینیداد وتوباغو67.0الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.11.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

32.031.330.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.90.70.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

... / ...... / ...28.0 / 9.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

7.6 / 7.213.7 / 6.714.1 / 13.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

(GDP من %) 4.85.85.7الصحة - اإلنفاق الجاري

2.5...1.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.94.32.8التعلیم - االنفاق الحكومي

16.540.834.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.06.713.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

34.063.080.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

193655األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

42.342.342.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.24.2 / 0.24.2 / 4.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

100إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

676263نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

14198122عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

29.229.229.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.511.703.92صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بیانات مبدئیة. 3  2011. 4  دوالر شرق الكاریبي. 5  2018. 6  انقطاع في السالسل الزمنیة. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف
الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح ٢. 8  2001. 9  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات
وطنیة. 10  2016. 11  بیانات تقدیریة. 12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14  2000. 15  2007. 16 

2012. 17  2004. 18  2014. 19  السیاح غیر المقیمین الوافدون عن طریق الجو. 20  2013.

1

2,3

4

5 5

1

1

1

1

1

1

6,7,8

6,7,8

6,7,8

8

6,8

299,1

10

11,5

11,5

5

1

1111

1213

1213

14

1

13

10

813

1513

16

1111,1

17

11,10

18

11,10

1111,10

1913

5

20

كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩   151



سانت لوسیا
1979.09.18تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

539المساحة (كم٢) 183السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.0النسبة بین الجنسین 299.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الكاریبيالعملة الوطنیة كاستریزالعاصمة

2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 22.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP9351 3821 718 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.70.23.0 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

607.0 008.19 714.08 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.52.52.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

18.713.812.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

77.883.785.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

13.814.615.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.318.417.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

65.967.067.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

18.720.619.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

60.4 / 58.175.3 / 57.274.9 / 75.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

918765مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

6421591التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

486647622التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

531 -432 -422 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

47 -203 -129 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.9مناطق7.9ترینیداد وتوباغو32.2الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.0مناطق15.0ترینیداد وتوباغو43.8الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.81.30.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

23.118.418.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.40.6 -2.9 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.61.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.6 / 76.073.9 / 75.273.0 / 72.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.2 / 23.214.4 / 27.811.9 / 9.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

12.9 / 12.17.2 / 11.57.0 / 7.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

15.716.316.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.45.75.3الصحة - اإلنفاق الجاري

...0.50.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.13.95.7التعلیم - االنفاق الحكومي

... / ...98.1 / 100.5103.3 / 105.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

88.4 / 94.187.9 / 84.095.2 / 71.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

26.8 / 18.013.4 / 19.07.0 / 7.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

25.025.519.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.111.116.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

21.632.550.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

294666األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

34.333.833.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.4 / 0.42.2 / 0.42.3 / 2.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

333434نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

318306386عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

40.346.046.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.213.070.97صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  یشار إلى المنطقة القابلة للسكنى. مع استثناء محمیة غابات سانت لوسیا. 2  2017. 3  دوالر شرق الكاریبي. 4  2018. 5  بیانات تقدیریة. 6 
بیانات مبدئیة. 7  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 8  2016. 9  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 10 
البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2009. 14 

2007. 15  2014. 16  2004. 17  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج.
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سانت مارتن (الجزء الھولندي)
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 34المساحة (كم٢)

42السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 95.7النسبة بین الجنسین

246.7 1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) غیلدر األنتیل الھولندیةالعملة الوطنیة
فیلیبسبورغالعاصمة 1.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

40.6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP7088961 072 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.4 -1.1...معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

115.5 064.727 762.527 21نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.30.10.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.413.49.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

83.386.590.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

63......میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.40.43.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.40.43.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

77.1 / 77.269.2 / 72.0... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

21.0 / 10.4... / ...... / ...التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

28.3 / 26.270.4 / 13.179.1 / 40.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

55......األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.7 / 19.5... / ...... / ...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

302......نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

468443402عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

6.46.46.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  السكان بحكم القانون. 3  2014. 4  غیلدر األنتیل الھولندیة. 5  2018. 6  تشیر إلى مجموع عدد سكان سانت مارتن. 7  2016. 8 
البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات تحیل إلى فترة ثالث سنوات تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا.
11  البیانات تحیل إلى فترة سنتین تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 12  2013. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14 

بیانات تقدیریة. 15  الوافدون عن طریق الجو. بمن فیھم الوافدون إلى سانت مارتن (الجزء الفرنسي).
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سانت ھیالنة
غرب أفریقیاالمنطقة 308المساحة (كم٢)

6السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 15.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

جنیھ سانت ھیلینيالعملة الوطنیة جیمس تاونالعاصمة
0.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 0.6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

...7.3...العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...20.0...العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...72.7...العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

...5.22.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

0~0~1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

122063التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

63 -20 -12 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.3الیابان30.1لبنان35.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.8الیونان43.1جنوب أفریقیا44.6المملكة المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.7 -0.5 -3.6 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

39.939.539.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.7 -0.7 -3.8 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

0.6 / 0.615.0 / 0.513.6 / 11.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

...0.00.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

15.924.937.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

6060155األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

5.15.15.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.0~ / 0.03.1~ / 0.02.9~ / 2.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

333837نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

0.616.754.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  بما في ذلك أِسنشین وتریستان دا كونا. 2  2017. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 3. 5  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 69 عاما. 6  2008. 7  بیانات تقدیریة. 8  السنة المنتھیة في 31 آذار/مارس

من السنة التالیة. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  2009. 12  2016. 13  2004. 14  2014.
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سري النكا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

610 65المساحة (كم٢) 324 21السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

92.3النسبة بین الجنسین 340.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبیة سري النكیةالعملة الوطنیة كولومبوالعاصمة

182.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 606.2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP27 93256 72687 357 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.28.03.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

184.4 808.44 430.62 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.89.58.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

31.029.730.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

60.160.961.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

33.833.625.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

27.324.925.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

38.941.548.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.74.94.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

34.8 / 34.871.9 / 36.976.3 / 76.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

58100125الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102123128مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

365 30413 1608 6التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

592 35422 30712 8التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

227 9 -050 4 -147 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

309 2 -075 1 -650 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.7الھند8.9المملكة المتحدة24.9الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.3اإلمارات العربیة المتحدة19.7الصین21.1الھندشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.80.70.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

18.318.218.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.70.60.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.32.32.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

79.3 / 78.572.4 / 77.671.5 / 70.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

24.0 / 25.415.9 / 25.611.9 / 10.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

40.0 / 39.00.2 / 39.50.2 / 0.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

352.1435.342.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

11.810.28.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.03.93.9الصحة - اإلنفاق الجاري

0.50.71.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.72.8...التعلیم - االنفاق الحكومي

101.1 / 98.4102.6 / 99.3101.0 / 99.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

100.5 / 97.595.5 / 96.3... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

22.8 / 20.915.1 / 11.7... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.23.82.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

4.95.85.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.812.034.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.10.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

394552599األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

33.833.532.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

18.4 / 13.30.9 / 12.10.7 / 0.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

163184169إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

161822نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

116 5496542عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

41.747.549.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 4.311.000.35صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  كولومبو ھي العاصمة وسري جایاواردنابورا كوتي ھي العاصمة التشریعیة. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف
الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على

مؤشرات وطنیة. 7  كولومبو 8  انقطاع في السالسل الزمنیة. 9  أساس المؤشر: عام 2013 = 100. 10  2016. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5
سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  بما یشمل الالجئین. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2004. 16 

2014. 17  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج.
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السلفادور
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الوسطىالمنطقة

041 21المساحة (كم٢) 454 6السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

88.1النسبة بین الجنسین 311.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة سان سلفادورالعاصمة

105.7 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP14 69818 44824 805 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.61.42.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

889.3 992.53 437.92 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.87.66.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.827.527.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

66.464.866.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

20.020.818.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.221.421.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

57.857.960.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.24.94.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

46.3 / 45.978.9 / 45.576.5 / 79.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

84100111الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99107111مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100106116مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

275 4996 4364 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

350 41611 8098 6التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

075 5 -917 3 -373 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

242 1 -533 -622 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.8غواتیماال13.8ھندوراس44.9الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.9غواتیماال13.7الصین31.8الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.40.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

61.665.572.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.51.61.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.72.42.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.3 / 75.167.0 / 74.165.9 / 65.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

26.9 / 31.611.8 / 34.89.9 / 9.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

42.3 / 40.30.7 / 36.00.7 / 0.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.10.173.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

23.621.617.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.26.97.0الصحة - اإلنفاق الجاري

1.71.91.6الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.24.03.8التعلیم - االنفاق الحكومي

94.9 / 112.898.1 / 116.6118.1 / 120.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

71.6 / 69.272.1 / 68.069.6 / 68.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

30.3 / 27.527.1 / 24.324.9 / 21.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

64.464.782.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.719.031.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

4.215.931.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.1...اإلنفاق على البحوث والتطویر

497293األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

14.913.912.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

6.3 / 6.51.0 / 6.51.1 / 1.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

1049585إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

312929نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

556 1501 1271 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

9.922.426.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.321.450.65صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  تبلغ المساحة اإلجمالیة 040.79 21 كیلومترا مربعا، دون األخذ بالحكم األخیر الصادر عن الھاي. 2  2017. 3  2018. 4  یشار إلى
المناطق الحضریة من بلدیات سان سلفادور، ومیخیكانوس، وسویابانغو، ودیلغادو، وإیلوبانغو، وكوسكاتانسیغو، وآیوتوھتیبیكیھ، وسان

ماركوس. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  المناطق
الحضریة. 8  2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  2014. 11 

البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  بما یشمل الالجئین. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/
دیسمبر. 15  2008. 16  السكان البالغة أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 17  انقطاع في السالسل الزمنیة. 18  2004.
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سلوفاكیا
1993.01.19تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

035 49المساحة (كم٢) 457 5السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.9النسبة بین الجنسین 113.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة براتیسالفاالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 432.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP48 96589 50195 618 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.85.03.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

552.1 561.117 069.316 9نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.62.83.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

36.135.234.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

60.362.061.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.83.22.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

38.837.135.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

56.459.661.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

16.314.47.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.5 / 50.667.0 / 51.367.6 / 68.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1028298مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100127158مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

226 99993 21063 32التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

983 38292 22664 34التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

383244 -016 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

614 2 -211 4 -125 5 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.6بولندا11.5تشیكیا20.6ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.6بلدان أوروبیة أخرى10.3تشیكیا16.7ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.00.1~0.0~-معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

55.654.753.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.2 -0.3 -0.2 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.21.31.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

79.8 / 78.672.5 / 77.870.8 / 69.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.5 / 15.322.8 / 16.817.8 / 16.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

184.6 / 146.33.4 / 130.52.7 / 2.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

3.11.62.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

7.36.25.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.67.87.1الصحة - اإلنفاق الجاري

3.32.5...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.84.14.6التعلیم - االنفاق الحكومي

97.3 / 101.098.4 / 97.6101.9 / 98.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

91.7 / 92.890.8 / 93.791.8 / 92.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

57.9 / 69.638.1 / 45.645.0 / 35.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.71.51.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

16.718.020.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

55.275.781.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.50.60.8اإلنفاق على البحوث والتطویر

483483األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

40.240.340.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

30.7 / 36.25.6 / 39.46.7 / 7.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

265250266إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

144136126نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

162 3272 5151 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

73.176.383.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.070.090.13صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  باستثناء المیاه الداخلیة. 2  2017. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،
التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 8  2014. 9  بلدان أوروبا غیرالمحددة في أماكن أخرى. 10  البیانات
تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2009. 14  السكان
الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 15  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 16  2004. 17  السیاح غیر المقیمین الذین یقطنون

أماكن إقامة ذات طابع تجاري فقط (یمثلون حوالي ٢٥ في المائة من جمیع السیاح). 18  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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سلوفینیا
1992.05.22تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

273 20المساحة (كم٢) 079 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.1النسبة بین الجنسین 103.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة لیوبلیاناالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 286.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP36 34548 01448 456 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.01.24.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

296.4 476.623 206.323 18نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.62.02.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

34.130.632.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

63.367.465.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

9.18.84.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

37.132.631.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

53.858.664.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.57.26.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.9 / 53.262.0 / 52.865.5 / 66.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100109الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

999188مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100103104مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

400 43536 89624 17التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

100 59236 62626 19التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

157299 2 -730 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

785 553 -680 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.0كرواتیا11.5إیطالیا20.2ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.0النمسا14.5إیطالیا17.1ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.10.50.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

51.552.754.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.40.90.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.21.41.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.1 / 82.077.1 / 80.475.0 / 72.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.1 / 14.027.2 / 14.022.2 / 20.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

244.8 / 253.811.8 / 197.312.4 / 9.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

1.24.61.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.03.22.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.08.68.5الصحة - اإلنفاق الجاري

2.43.0...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.65.64.9التعلیم - االنفاق الحكومي

99.5 / 98.599.1 / 99.399.4 / 101.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

116.4 / 98.1114.3 / 96.899.2 / 97.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

91.7 / 107.364.2 / 93.472.3 / 65.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.00.70.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.214.424.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

46.870.078.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.42.12.0اإلنفاق على البحوث والتطویر

7495148األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

61.761.962.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

12.8 / 15.36.2 / 15.97.5 / 7.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

146157144إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

153150134نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

586 8693 5551 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

86.186.188.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.110.130.16صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

(GNI من %) 0.22صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة......

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة

حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13 
بیانات مبدئیة. 14  2004. 15  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة. 16  2002.
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سنغافورة
1965.09.21تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

719المساحة (كم٢) 804 5السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

109.8النسبة بین الجنسین 291.9 8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر سنغافوريالعملة الوطنیة سنغافورةالعاصمة

1.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 868.1 5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP127 418236 420323 901 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.515.23.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

736.8 592.256 371.646 28نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.0~0.0~0.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.427.624.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

67.672.375.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

0.90.10.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.830.416.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

77.269.583.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.63.21.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

60.4 / 57.076.1 / 52.477.1 / 76.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

88100114الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

9092115مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

522 867412 344351 230التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

541 791370 724310 200التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

981 07641 61941 29التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

910 42163 10555 28میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.6مالیزیا12.3منطقة ھونغ14.5الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.6الوالیات المتحدة11.9مالیزیا13.8الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.13.71.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.82.41.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.31.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.5 / 83.780.1 / 81.878.7 / 76.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

12.3 / 14.019.9 / 17.212.7 / 10.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

623.4 2 / 164.846.0 2 / 710.642.7 1 / 38.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~0.0~الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

2.52.22.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.03.24.5الصحة - اإلنفاق الجاري

1.51.72.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.23.12.9التعلیم - االنفاق الحكومي

100.7 / 100.9... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

107.7 / 108.6... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

90.6 / 77.9... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.50.40.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

16.023.423.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

61.071.084.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.22.02.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

85277307األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

23.723.323.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

56.4 / 55.610.2 / 30.411.0 / 7.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

2528...إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

189219162نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

903 16113 0799 7عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

21.121.121.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  مساحة الیابسة في سنغافورة تتألف من البر الرئیسي وجزر أخرى. 2  2017. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي
الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  البیانات ال تشمل التعدین واستغالل المحاجر. 6  بیانات تقدیریة. 7  2016. 8  البیانات
تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  البیانات تحیل إلى

السنوات المالیة التي تبدأ في ١ نیسان/أبریل. 12  برنامج االدخار الطبي یُصنَّف تحت فئة نظام التأمین االجتماعي، بالنظر إلى أنھ دفع إلزامي.
13  2013. 14  السكان البالغة أعمارھم 15 عاما فأكثر. 15  السكان البالغة أعمارھم 7 أعوام فأكثر. 16  2014. 17  2004.
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السنغال
1960.09.28تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

712 196المساحة (كم٢) 296 16السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

95.2النسبة بین الجنسین 84.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XOF)العملة الوطنیة داكارالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 057.1 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP11 26716 72521 126 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.64.26.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

332.8 294.91 001.41 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

16.016.616.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.325.625.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

57.757.857.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

40.653.352.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.419.620.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

42.027.027.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.010.24.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

35.3 / 34.358.5 / 33.864.7 / 69.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100109...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

110151145مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100104102مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

419 0883 4712 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

011 7828 4984 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

592 4 -694 2 -027 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

522 1 -589 -676 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.1المستودعات10.1سویسرا19.8ماليشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.9نیجیریا9.7الصین14.7فرنساشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.52.72.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

41.743.847.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.33.73.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.25.15.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

67.5 / 63.963.8 / 60.661.1 / 57.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.8 / 43.54.8 / 43.74.8 / 4.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

265.6 / 256.11.7 / 238.32.0 / 2.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

23.424.218.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

61.147.538.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.64.95.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.16.56.2التعلیم - االنفاق الحكومي

90.4 / 85.478.0 / 77.580.9 / 80.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

47.4 / 33.343.4 / 18.938.2 / 25.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.5 / 5.513.9 / 9.3... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.38.57.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.222.741.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

4.88.029.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.50.8...اإلنفاق على البحوث والتطویر

4782133األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

45.044.042.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

8.9 / 7.70.6 / 5.80.6 / 0.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

528666إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

111312نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

365 7699001عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

41.141.141.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 8.147.325.76صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  تستند المساحة إلى بیانات تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠٠٢. 2  2017. 3  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XOF) المصرف
المركزي لدول غرب أفریقیا. 4  2018. 5  تشیر إلى مجموع مقاطعات داكار وبیكیني وغیدیاوایي، في منطقة داكار. 6  البیانات مصنفة حسب
التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 7  بیانات تقدیریة. 8  البیانات تحیل إلى المؤشر الوطني. 9  احتسبتھا
شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 10  2016. 11  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 12  بیانات قُطریة استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفریقیا جنوب
الصحراء الكبرى. 13  2014. 14  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 15  2015. 16  بما یشمل الالجئین. 17  البیانات
محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 18  2004. 19  2008. 20  السكان البالغة أعمارھم 12 عاما فأكثر. 21  باستثناء المشاریع

التجاریة.
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السودان
1956.11.12تاریخ عضویة األمم المتحدة أفریقیا الشمالیةالمنطقة

813 42السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 99.8النسبة بین الجنسین

24.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دینار سودانيالعملة الوطنیة
الخرطومالعاصمة 6.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

677.9 5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP...54 459120 266 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.83.2...معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

967.1 583.72 1...نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

42.832.0...االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

13.920.7...االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

43.447.2...االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

54.849.253.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.422.619.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

23.828.227.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

13.112.812.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

24.5 / 23.070.2 / 24.572.8 / 74.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

60100350الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

908 4......التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

578 12......التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

669 7 -......التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

679 4 -725 1 -473 2 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

14.2المملكة العربیة السعودیة17.3الصین40.2اإلمارات العربیة المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.9المملكة العربیة السعودیة10.6اإلمارات العربیة المتحدة22.0الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.52.22.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

32.833.134.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.72.32.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.35.04.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

65.5 / 63.562.1 / 61.559.8 / 57.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

40.2 / 43.05.6 / 43.55.1 / 4.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

735.8 / 578.41.8 / 1.7... / ...أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

927.3 951.52 029.71 1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

61.853.247.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.15.05.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.30.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.62.2التعلیم - االنفاق الحكومي...

75.1 / 68.179.5 / 59.275.8 / 67.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

47.3 / 39.646.5 / 37.345.6 / 40.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

17.1 / 17.316.9 / 13.014.7 / 11.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...5.2...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

27.6......المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.316.730.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.3اإلنفاق على البحوث والتطویر......

55112148األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

15.4 / 0.4... / ...... / ...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

728......إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

20......نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

246495813عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

9.118.625.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 7.433.350.78صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بیانات تقدیریة. 3  بیانات مبدئیة. 4  2015. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  بما یشمل
الالجئین. 8  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9  بما یشمل جنوب السودان. 10  2016. 11  2004. 12  2008. 13  2009.

14  تقدیرات مبالغ فیھا أو تقدیرات تستند إلى بیانات مبالغ فیھا. 15  2014. 16  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

34

2,5

2,5

5

5

2

2

64

64

64

64

71

885

64

29910

11124

13

1

1

4

12

22,1

14

11

15

10

10

161

5

1

كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩   161



سورینام
1975.12.04تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

820 163المساحة (كم٢) 581السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.1النسبة بین الجنسین 3.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر سوریناميالعملة الوطنیة باراماریبوالعاصمة

7.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 239.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 1934 3683 807 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.7 -3.95.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

757.4 303.36 395.48 4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

11.310.29.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

37.437.930.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

51.351.959.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

7.04.22.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

24.223.024.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

68.872.872.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.87.68.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

39.3 / 39.364.0 / 37.064.8 / 65.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

69100283الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99137146مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

025 0262 9972التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

150 3971 0501 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

53628875 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

189 -144651 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.8بلجیكا22.5منطقة ھونغ32.0سویسراشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.7ترینیداد وتوباغو13.8ھولندا31.8الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.21.21.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

66.766.366.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.21.00.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.82.72.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.3 / 73.267.8 / 71.666.7 / 64.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

26.9 / 29.410.5 / 31.39.1 / 8.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

47.7 / 39.78.5 / 33.77.5 / 6.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.00.1~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

28.023.720.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.55.56.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.80.71.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

115.9 / 115.9115.8 / 104.6116.7 / 106.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

89.7 / 81.168.1 / 79.363.2 / 59.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...15.8 / 9.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...13.88.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.625.529.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.431.648.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

596587األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

98.598.498.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.0 / 2.43.7 / 1.64.6 / 3.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

324339إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

537652نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

161205278عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

51.251.251.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 2.552.360.64صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى مجموع سكان مقاطعة باراماریبو. 4  بیانات تقدیریة. 5  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على
مؤشرات وطنیة. 6  المتوسط   لمدة 10 أشھر باستثناء بیانات شھري أیار/مایو وحزیران/یونیھ. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  یشار إلى المواطنین األجانب. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2004. 13 
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السوید
1946.11.19تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

574 438المساحة (كم٢) 036 10السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.3النسبة بین الجنسین 24.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كرونا سویدیةالعملة الوطنیة ستكھولمالعاصمة

9.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 608.0 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP389 489488 909535 607 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.86.02.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

043.3 066.154 091.652 43نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.11.61.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

29.728.925.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

69.269.573.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.02.11.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.119.917.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

75.978.080.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.78.66.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

61.2 / 58.967.6 / 58.867.4 / 67.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

93100109الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10095100مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1009388مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

959 411165 264158 130التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

107 788170 351148 111التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

148 4 -622 9129 18التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

458 1969 58329 23میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.9فنلندا10.4النرویج10.6ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.6النرویج9.4ھولندا17.9ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.40.80.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

84.385.187.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.40.91.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.71.91.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.8 / 83.180.0 / 82.379.0 / 77.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.6 / 16.525.8 / 17.424.9 / 23.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

747.7 1 / 337.217.6 1 / 125.814.2 1 / 12.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

96.4110.8321.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

3.22.62.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.38.510.9الصحة - اإلنفاق الجاري

3.95.4...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.66.67.6التعلیم - االنفاق الحكومي

126.5 / 101.2123.3 / 95.7101.7 / 95.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

153.3 / 97.6137.1 / 103.898.6 / 104.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

77.5 / 89.650.3 / 99.958.5 / 64.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.91.01.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

45.346.447.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

84.890.096.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 3.43.23.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

362959األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

68.868.468.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

43.4 / 52.04.5 / 51.65.5 / 5.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

446 3571 4261 1إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

237225208نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

945 19...627 7عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

56.757.858.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.940.971.02صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى ”تاتورت“ (وفقا للتقسیمات اإلداریة لعام ٢٠٠٥). 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي
الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى

فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم
بین 16 و 74 عاما. 13  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 75 عاما. 14  انقطاع في السالسل الزمنیة. 15  بیانات مبدئیة. 16  2004. 17 

2003. 18  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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سویسرا
2002.09.10تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

291 41المساحة (كم٢) 591 8السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.4النسبة بین الجنسین 217.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك سویسريالعملة الوطنیة برنالعاصمة

1.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 426.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP408 697583 783678 938 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.13.01.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

101.2 538.480 152.574 55نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.90.70.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

27.026.625.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

72.172.773.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.93.53.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.522.420.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

73.674.176.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.44.84.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

62.6 / 59.973.8 / 59.574.3 / 75.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

9610099الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99103101مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100119130مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

524 609310 930195 130التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

666 281278 574176 126التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

859 32931 35619 4التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

186 82272 10285 55میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.7الصین13.2الوالیات المتحدة15.3ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.6إیطالیا9.5المملكة المتحدة20.7ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.71.11.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

73.573.673.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.71.11.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.41.51.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.8 / 84.180.5 / 83.179.3 / 77.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.9 / 15.124.8 / 16.322.8 / 21.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

506.4 2 / 075.229.6 2 / 805.426.5 1 / 24.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

63.461.9117.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.64.23.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 10.810.712.2الصحة - اإلنفاق الجاري

3.84.2...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.24.95.1التعلیم - االنفاق الحكومي

104.0 / 102.3104.8 / 101.8102.8 / 102.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

100.3 / 94.3104.2 / 92.197.2 / 97.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

58.4 / 52.557.3 / 42.453.0 / 48.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.00.70.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

25.029.032.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

70.183.993.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.72.73.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

494580األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

30.831.331.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

35.3 / 39.04.3 / 41.35.0 / 5.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

458526483إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

145139118نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

889 6289 2298 7عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

28.535.235.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.420.390.46صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 8  2014. 9  البیانات تحیل
إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  المستخدمون في األشھر
الستة األخیرة. 13  السكان البالغة أعمارھم 14 عاما فأكثر. 14  2004. 15  2008. 16  بما یشمل لیختنشتاین. 17  عضو في (OECD) لجنة

المساعدة اإلنمائیة.
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سیرالیون
1961.09.27تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

300 72المساحة (كم٢) 813 7السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.6النسبة بین الجنسین 108.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لیونالعملة الوطنیة فریتاونالعاصمة

396.0 8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 168.4 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 6502 5783 740 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.55.33.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

291.7399.2494.8نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

51.055.261.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

11.68.15.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

37.436.733.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

65.963.759.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.16.46.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

28.029.834.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.64.34.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.6 / 60.558.3 / 64.461.9 / 65.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100205...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

94147195مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

15431920التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

341776985التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

965 -457 -187 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

535 -585 -105 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

12.2كوت دیفوار13.0الصین23.0ھولنداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.2تركیا7.8الھند16.8الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

4.22.62.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

36.938.942.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.03.73.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.15.64.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

52.3 / 47.850.5 / 42.746.2 / 41.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

40.7 / 43.04.6 / 43.74.8 / 5.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

95.2 / 97.51.3 / 149.61.5 / 2.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

66.38.60.7الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

141.9122.197.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 11.010.916.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~0.0~0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.82.64.6التعلیم - االنفاق الحكومي

121.8 / 120.0... / ...60.9 / 87.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

39.8 / 41.9... / ...20.0 / 28.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...1.1 / 2.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.72.51.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

14.513.212.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.20.613.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

86131192األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

39.137.843.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1.3 / 0.70.2 / 0.50.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

505254إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

1199نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

403955عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

55.469.080.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 21.0917.5914.68صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2004.

11  2011. 12  2001. 13  2002. 14  2014. 15  الوافدون عن طریق الجو.
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سیشیل
1976.09.21تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

457المساحة (كم٢) 98السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

105.5النسبة بین الجنسین 212.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبیة سیشیلیةالعملة الوطنیة فیكتوریاالعاصمة

14.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 28.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP9199701 487 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.05.96.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

692.7 611.715 356.810 10نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.82.72.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

19.416.513.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

76.880.883.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.6......العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.9......العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

78.2......العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.1...5.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

61.9 / 68.3... / ...... / ...معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

54100128الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

999299مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

340418758التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

186 1802 6751التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

428 1 -763 -335 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

269 -214 -174 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.0المملكة المتحدة18.1فرنسا35.7اإلمارات العربیة المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.8فرنسا10.1إسبانیا25.6اإلمارات العربیة المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.80.60.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

51.753.357.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.31.21.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.22.32.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.0 / 76.669.6 / 76.268.9 / 67.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.7 / 22.812.5 / 25.09.9 / 9.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

12.9 / 11.413.6 / 9.012.5 / 10.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

11.912.212.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.93.63.9الصحة - اإلنفاق الجاري

1.21.10.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.44.84.4التعلیم - االنفاق الحكومي

110.3 / 112.1108.7 / 108.0108.8 / 110.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

94.8 / 77.088.6 / 84.872.5 / 79.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

31.5 / 13.8... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

11.49.812.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

29.423.521.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

25.441.058.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.2...0.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

84190443األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

88.488.488.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.45.2 / 0.74.8 / 8.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

1156790نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

129175350عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

19.519.719.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.855.891.37صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  باستثناء العاملین
في المؤسسات. 5  فیما عدا بعض المناطق. 6  2011. 7  انقطاع في السالسل الزمنیة. 8  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على

مؤشرات وطنیة. 9  2016. 10  بیانات تقدیریة. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  2003. 14  2006.
.2014  16 .2004  15
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شیلي
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

102 756المساحة (كم٢) 952 18السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.2النسبة بین الجنسین 25.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بیسو شیليالعملة الوطنیة سنتیاغوالعاصمة

695.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 723.5 6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP122 965218 538277 081 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.25.81.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

346.7 860.215 615.312 7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.53.94.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

40.338.832.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

55.257.363.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

13.210.69.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

23.023.022.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

63.966.468.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.08.47.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

51.1 / 47.174.2 / 41.475.0 / 74.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

101118...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100108114مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

482 10675 97371 41التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

187 00774 92759 32التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

294 0991 04612 9التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

157 9 -069 8253 1میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.3الیابان13.8الوالیات المتحدة33.5الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.0البرازیل18.9الوالیات المتحدة23.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.11.11.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

86.887.187.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.31.11.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.01.91.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.1 / 81.176.3 / 80.075.1 / 73.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

19.5 / 22.116.9 / 24.713.3 / 11.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

488.6 / 369.42.7 / 273.42.2 / 1.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.91.9101.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

8.37.77.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.66.88.5الصحة - اإلنفاق الجاري

1.01.01.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.34.25.4التعلیم - االنفاق الحكومي

100.1 / 99.9102.8 / 104.3102.8 / 109.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

100.2 / 94.399.2 / 96.091.4 / 94.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

98.5 / 71.584.8 / 47.766.2 / 49.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.63.23.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.514.222.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

31.245.082.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.30.4...اإلنفاق على البحوث والتطویر

123145220األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

21.621.824.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

82.6 / 72.34.7 / 61.84.3 / 3.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

390384525إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

727588نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

450 8016 0272 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

33.435.235.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.150.090.03صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى سكان منطقة سانتیاغو المتروبولیة وضواحیھا. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد
لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  أساس المؤشر: عام 2009 = 100. 7  أساس المؤشر: عام 2013 = 100. 8  2016.

9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2009.
13  السكان البالغة أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 14  السكان البالغة أعمارھم 15 عاما فأكثر. 15  انقطاع في السالسل الزمنیة. 16  بیانات مبدئیة.

17  2004. 18  2014. 19  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.
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الصحراء الغربیة
أفریقیا الشمالیةالمنطقة 000 266المساحة (كم٢)

582السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 109.7النسبة بین الجنسین

2.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) درھم مغربيالعملة الوطنیة
العیونالعاصمة 9.6سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

232.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

38.034.630.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.230.231.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

32.835.238.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.17.97.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

27.4 / 26.079.7 / 24.479.7 / 79.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100102107مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

6.61.91.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

86.086.386.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

6.71.91.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.82.62.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.3 / 68.166.9 / 65.864.7 / 62.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.4 / 29.46.0 / 31.53.8 / 3.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

5.4 / 4.51.0 / 3.90.9 / 0.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

52.943.034.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

193950األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

2.72.72.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1  تضم المنطقة الشمالیة (الساقیة الحمراء سابقا) والمنطقة الجنوبیة (وادي الذھب سابقا). 2  2017. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  2016. 6 
البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  2004.
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صربیا
2000.11.01تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

499 88المساحة (كم٢) 772 8السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.0النسبة بین الجنسین 100.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینار صربيالعملة الوطنیة بلغرادالعاصمة

103.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 393.7 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP26 25239 46041 590 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.50.62.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

912.1 411.95 528.15 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.010.27.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

29.328.431.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

58.761.461.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

23.322.618.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

27.622.324.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

49.155.057.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

20.819.212.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

46.6 / 42.961.8 / 45.459.4 / 64.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

65100141الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103105...مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1009796مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

226 79519 9...التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

882 73525 16...التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

656 6 -940 6 -...التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

630 2 -693 2 -...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.9البوسنة والھرسك11.9ألمانیا12.3إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.4الصین9.4إیطالیا13.4ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.3 -0.4 -0.6 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

53.955.056.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.1 -0.0~0.2 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.71.61.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.4 / 76.272.1 / 75.170.8 / 69.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.5 / 17.325.2 / 18.721.1 / 18.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

801.9 / 826.19.1 / 845.19.1 / 9.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

486.9312.6250.7الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

9.57.16.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.710.19.1الصحة - اإلنفاق الجاري

2.53.1...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.63.9...التعلیم - االنفاق الحكومي

100.4 / 95.6100.3 / 103.096.1 / 102.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

95.9 / 92.495.1 / 90.090.5 / 87.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

76.9 / 55.656.7 / 50.142.8 / 38.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.61.41.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

21.637.6...المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

26.340.970.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.70.9اإلنفاق على البحوث والتطویر

4678...األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

31.031.1...المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

37.7 / 46.04.3 / 5.1... / ...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

431440446إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

828990نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

497 4536831عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

24.126.330.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 4.121.714.38صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  التغیرات في المساحة اإلجمالیة حسب السنة ناتجةٌ عن قیاس جدید وتصحیح للحدود اإلداریة بین بلدان یوغوسالفیا السابقة. 2  2017. 3  بما
یشمل كوسوفو. 4  2018. 5  تشیر إلى سكان منطقة بلغراد الحضریة. 6  باستثناء كوسوفو ومیتوھیا. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف

الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 8  بیانات تقدیریة. 9  2016. 10  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 11  2014.
12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  السكان

الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 16  باستثناء البیانات الخاصة ببعض المناطق أو المقاطعات أو الوالیات. 17  بیانات ال تتطابق
تماما مع توصیات دلیل فراسكاتي. 18  باستثناء كوسوفو.
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الصومال
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

657 637المساحة (كم٢) 443 15السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.5النسبة بین الجنسین 24.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
شلن صوماليالعملة الوطنیة مقدیشوالعاصمة

605.0 23سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 179.9 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 3161 0931 535 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.02.61.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

222.490.7104.1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

60.160.260.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

7.47.47.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

32.632.532.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

86.786.486.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

7.27.47.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

6.16.26.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.96.05.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

19.2 / 17.674.4 / 17.474.9 / 75.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

103105108مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

087 3795681التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

469496543التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

9072545 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.7اإلمارات العربیة المتحدة24.1عمان51.8المملكة العربیة السعودیةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

14.1عمان17.8الھند18.5الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.32.82.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

36.339.345.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.64.54.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

7.57.16.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

56.5 / 54.853.3 / 53.151.6 / 50.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

46.4 / 48.24.5 / 47.94.4 / 4.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

44.9 / 24.00.3 / 20.70.2 / 0.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

940.6 489.82 400.61الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

97.089.879.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

0.0~0.0~...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

... / ...16.8 / 30.3... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...3.8 / 8.2... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.05.34.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.924.4...المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.11.22.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

64128186األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

11.410.810.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.6 / 0.60.1 / 0.60.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

103124136إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

131010نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

0.00.00.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 23.99......صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  البیانات تحیل إلى التجمعات الحضریة. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  2018. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 7  2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2006. 11  2014. 12  2007. 13 
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الصین
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة شرقي آسیاالمنطقة

000 600 9المساحة (كم٢) 784 433 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

105.4النسبة بین الجنسین 152.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوانالعملة الوطنیة بیجینالعاصمة

6.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 035.5 20عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 285 9606 100 64812 237 782 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

11.410.66.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

682.2 486.68 729.74 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.09.88.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

47.246.641.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

40.943.650.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

35.826.215.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.630.226.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

34.643.658.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.14.24.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

60.6 / 63.875.4 / 66.877.9 / 79.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100106...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100120139مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

426 528 7642 577 9531 761التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

158 215 0022 396 9531 659التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

268 762313 001181 102التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

092 81049 378237 132میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.1الیابان12.3منطقة ھونغ19.0الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.5آسیا9.0الیابان9.6جمھوریة كوریاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.60.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

42.549.260.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.03.52.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.61.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.4 / 75.773.1 / 74.171.9 / 70.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.8 / 18.716.8 / 20.412.2 / 10.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

999.5 / 849.90.1 / 678.90.1 / 0.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

301.1301.1322.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

27.118.112.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.14.25.0الصحة - اإلنفاق الجاري

1.11.51.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

102.6 / 106.6101.6 / 118.6108.2 / 119.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

95.9 / 88.094.2 / 60.088.1 / 63.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

56.2 / 24.846.4 / 17.923.3 / 19.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.61.00.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

20.221.324.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

8.534.354.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.31.72.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

115 7738591األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

20.621.422.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

291.9 10 / 776.07.5 8 / 897.06.5 5 / 4.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

591 64294 83188 63إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

537584نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

740 66460 80955 46عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

46.647.147.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.01 -0.080.01صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  لألغراض اإلحصائیة، ال تشمل البیانات المتعلقة بالصین بیاناِت منطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة وال بیانات منطقة ماكاو
اإلداریة الخاصة وال بیانات مقاطعة تایوان الصینیة. 3  2018. 4  تشیر إلى جمیع أحیاء المدینة (باستثناء مقاطعة یانكینغ) التي تستوفي المعاییر
مثل المناطق المبنیة المتاخمة، أي موقع الحكومة المحلیة، أي ما یكون شارعا أو تكون لھ لجنة لشؤون المقیمین. 5  البیانات تشمل الضرائب
مخصوما منھا اإلعانات المقدمة لإلنتاج والواردات. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،
التنقیح 4. 7  بیانات تقدیریة. 8  أساس المؤشر: عام 2015 = 100. 9  2016. 10  بلدان آسیویة غیرالمحددة في أماكن أخرى. 11  البیانات تحیل

إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  یشار إلى المواطنین األجانب. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/
دیسمبر. 15  تنقیح للبیانات. 16  2002. 17  2003. 18  2013. 19  2004. 20  2014.
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الصین، منطقة ماكاو اإلداریة الخاصة
شرقي آسیاالمنطقة 30المساحة (كم٢)

640السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 92.5النسبة بین الجنسین

419.6 21الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) باتاكاالعملة الوطنیة
ماكاوالعاصمة 8.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

642.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP12 09228 12450 361 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.125.39.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

892.8 374.780 058.652 25نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

14.97.46.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

85.192.693.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

0.10.20.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

25.013.719.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

74.886.079.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.22.82.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

65.2 / 65.376.4 / 57.376.9 / 72.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

80100140الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1009590مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1004542مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

255 4748701 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

394 62911 5145 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

139 10 -760 4 -040 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

662 08916 90211 2میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.9الصین29.8منطقة ھونغ61.9مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.5منطقة ھونغ11.6مناطق31.4الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.42.22.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.42.12.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

0.81.01.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

86.2 / 84.980.3 / 83.679.1 / 78.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.0 / 13.017.9 / 17.010.9 / 9.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

353.7 / 318.556.8 / 279.359.3 / 57.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.93.83.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.32.63.1التعلیم - االنفاق الحكومي

105.0 / 94.8106.2 / 96.696.6 / 102.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

101.5 / 86.2101.2 / 83.289.0 / 89.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

96.0 / 54.073.5 / 44.256.0 / 65.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.80.40.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

34.955.283.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.10.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

5916األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.3 / 1.42.2 / 1.82.6 / 3.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

221إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

585768نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

255 92617 01411 9عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.00.00.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  المیاه الداخلیة تشمل الخزانات. 2  2017. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات
وطنیة. 6  2016. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  البیانات تحیل إلى

الصناعة التحویلیة والمرافق العامة فقط. 9  2012. 10  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  السكان البالغة أعمارھم 3 أعوام فأكثر. 15  المستخدمون

في األشھر الثالثة األخیرة. 16  بیانات جزئیة. 17  انقطاع في السالسل الزمنیة. 18  2004. 19  2014. 20  البیانات ال تشمل غیر المقیمین
اآلخرین كالعمال والطلبة وغیرھم.
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الصین، منطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة
شرقي آسیاالمنطقة 106 1المساحة (كم٢)

436 7السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 85.1النسبة بین الجنسین

082.1 7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر ھونغ كونجالعملة الوطنیة
ھونغ كونغالعاصمة 7.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

490.8 7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP181 569228 639341 659 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.46.83.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

390.3 545.446 592.832 26نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.10.10.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

8.77.07.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

91.393.092.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

0.30.20.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

15.113.312.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

84.786.487.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.64.32.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.8 / 51.467.5 / 51.768.1 / 71.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

90100131الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

995559مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

106 692569 119400 292التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

327 369627 160441 300التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

221 58 -677 40 -042 8 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

556 01215 57516 21میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.1الھند8.1الوالیات المتحدة55.2الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.4سنغافورة6.9آسیا44.8الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.50.60.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.50.60.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.01.01.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

86.4 / 85.580.5 / 84.479.5 / 78.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

12.3 / 11.925.2 / 14.318.4 / 15.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

883.1 2 / 780.039.1 2 / 721.239.6 2 / 39.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

3.00.60.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

2.51.91.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.13.53.3التعلیم - االنفاق الحكومي

105.8 / 107.8... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

102.0 / 87.1106.7 / 81.987.5 / 81.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

77.5 / 58.970.1 / 33.359.2 / 33.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.50.50.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

56.972.089.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.80.70.8اإلنفاق على البحوث والتطویر

394970األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

46.2 / 40.76.4 / 43.95.8 / 6.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

857781نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

884 08527 77320 14عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

56.756.756.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  تضم سكان جزیرة ھونغ كونغ، وكولون الجدیدة، والبلدات الجدیدة الواقعة في األقالیم الجدیدة والمناطق البحریة. 4 
البیانات تشمل التعدین واستغالل المحاجر. 5  البیانات ال تشمل صید الحیوانات والحراجة. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي

الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 7  تشمل إدارة النفایات. 8  البیانات ال تشمل التعدین واستغالل المحاجر. 9  البیانات ال
تشمل إدارة النفایات. 10  بیانات تقدیریة. 11  2016. 12  بلدان آسیویة غیرالمحددة في أماكن أخرى. 13  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات

تسبق السنة المرجعیة. 14  2015. 15  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 16  السكان البالغة أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 17 
المستخدمون في األشھر الـ 12 األخیرة. 18  2004. 19  2014.
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طاجیكستان
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة آسیا الوسطىالمنطقة

600 142المساحة (كم٢) 321 9السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.6النسبة بین الجنسین 66.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
سومونيالعملة الوطنیة دوشانبھالعاصمة

9.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 893.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 3125 6427 146 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.76.57.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

337.4738.3801.0نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

23.821.823.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.727.929.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

45.650.346.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

56.753.150.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

16.215.516.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

27.131.432.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.211.710.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

27.7 / 29.559.9 / 30.257.0 / 54.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100166...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99124159مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100114145مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

573 2061 9051التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

774 6592 3292 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

201 1 -453 1 -424 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

378 -581 -296 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

15.4تركیا17.5سویسرا30.0كازاخستانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

15.6كازاخستان23.2االتحاد الروسي39.0الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.82.12.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

26.526.527.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.02.22.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.73.63.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

71.8 / 70.167.2 / 66.265.6 / 62.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

37.1 / 35.75.5 / 38.04.8 / 5.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

273.3 / 278.23.1 / 280.43.6 / 4.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

1.17.110.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

57.239.034.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.25.77.0الصحة - اإلنفاق الجاري

1.91.71.7الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.54.05.2التعلیم - االنفاق الحكومي

98.1 / 98.099.5 / 96.9100.4 / 100.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

82.7 / 78.392.0 / 73.689.7 / 88.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

26.4 / 15.835.2 / 13.429.9 / 28.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.32.41.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.717.519.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.311.622.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.10.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

244047األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

2.92.93.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

5.2 / 2.50.6 / 2.40.3 / 0.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

115115136إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

231919نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

5160431عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

20.520.521.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 10.135.573.84صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 5  2016. 6  البیانات مصنفة
حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2013. 12  2011. 13  باستثناء المشاریع التجاریة. 14 

باستثناء المنظمات غیر الربحیة الخاصة. 15  2004. 16  2001.
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العراق
1945.12.21تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

052 435المساحة (كم٢) 310 39السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.4النسبة بین الجنسین 90.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینار عراقيالعملة الوطنیة بغدادالعاصمة

182.0 1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 974.4 6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP36 268117 138182 024 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.45.51.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

755.7 807.84 342.83 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.95.13.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

63.355.450.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

29.939.446.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

23.023.118.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.318.719.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

58.758.361.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.68.38.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

12.4 / 12.172.6 / 11.572.6 / 73.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

59100119الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10210375مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

402 4838 77352 19التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

481 76435 86131 12التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

079 27 -718 91220 6التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

270 48835 3356 3 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

0.0~اإلمارات العربیة المتحدة0.2سنغافورة99.8مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.3الصین7.6تركیا68.4مناطقشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.72.03.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

68.869.170.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.82.73.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.74.44.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

71.6 / 71.367.2 / 71.164.9 / 66.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

38.0 / 41.85.1 / 42.04.8 / 5.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

366.6 / 117.41.0 / 132.90.4 / 0.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

963.7 796.32 578.21 1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

34.531.728.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.93.23.3الصحة - اإلنفاق الجاري

0.60.8...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

... / ...98.7 / 95.2117.0 / 113.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...45.6 / 38.261.0 / 56.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...11.9 / 20.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.79.9...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.425.525.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.92.549.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~0.0~...اإلنفاق على البحوث والتطویر

356073األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.91.91.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

168.4 / 112.24.8 / 113.53.6 / 4.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

667 2749 1475 4إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

544762نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

518892 1271عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.01.35.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 43.511.551.49صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 7  2015. 8  یشار إلى المواطنین األجانب. 9  بما یشمل الالجئین. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11 
2004. 12  2007. 13  باستثناء ضحایا الھجمات اإلرھابیة. 14  2013. 15  2000. 16  باستثناء المشاریع التجاریة. 17  باستثناء المنظمات

غیر الربحیة الخاصة. 18  میزانیة البحوث والتطویر عوضاً عن اإلنفاق على البحوث والتطویر، أو استنادا إلى میزانیة البحوث والتطویر.
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عمان
1971.10.07تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

500 309المساحة (كم٢) 975 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

194.3النسبة بین الجنسین 16.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لایر عمانيالعملة الوطنیة مسقطالعاصمة

0.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 501.6 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP31 08257 04870 784 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.9 -2.52.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

267.4 756.915 377.018 12نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.61.42.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

62.162.747.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

36.336.049.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

6.85.26.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.836.938.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

75.458.055.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.24.03.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

30.9 / 27.089.4 / 24.782.2 / 77.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

76100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

112119144مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100165181مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

938 60043 69236 18التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

154 77525 97019 8التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

784 82518 72216 9التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

764 10 -634 1784 5میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

4.1قطر6.9اإلمارات العربیة المتحدة62.5مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.9الصین11.0مناطق38.9اإلمارات العربیة المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.03.86.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

72.475.285.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.34.68.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.22.92.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.7 / 77.574.5 / 75.573.2 / 71.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.4 / 25.74.2 / 32.53.9 / 4.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

073.3 2 / 816.244.7 / 666.226.8 / 26.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.00.10.7~الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

14.69.89.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.62.74.3الصحة - اإلنفاق الجاري

1.71.92.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.54.26.7التعلیم - االنفاق الحكومي

108.8 / 100.7105.7 / 92.1104.9 / 93.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

100.9 / 97.1104.1 / 86.0101.8 / 89.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

59.7 / 28.532.8 / 19.119.7 / 17.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.11.60.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

2.40.01.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.735.880.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.2......اإلنفاق على البحوث والتطویر

5579106األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.0~0.0~0.0~المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

61.2 / 47.414.4 / 29.916.1 / 12.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

379 7933 3562 2إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

183256242نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

372 4412 8911عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

7.87.811.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.04 -0.06صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة...

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى محافظة مسقط. 4  بیانات تقدیریة. 5  2016. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد
لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2014. 8  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 10  2015. 11  یشار إلى المواطنین األجانب. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2009. 14  السكان

البالغة أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 15  2004.
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غابون
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

668 267المساحة (كم٢) 173 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

103.7النسبة بین الجنسین 8.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XAF)العملة الوطنیة لیبرفیلالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 823.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP9 57914 35914 623 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.17.11.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

220.9 754.17 826.98 6نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.24.26.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

62.659.648.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

32.236.245.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

43.343.141.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

12.212.612.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

44.544.345.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

16.920.419.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

43.7 / 39.960.2 / 37.058.1 / 56.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

89100120الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100112123مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100117126مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

539884 0688 5التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

693 9692 4512 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

809 1 -570 6175 3التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

453141 9832 1میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.9مالیزیا7.9أسترالیا46.2الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.9لبنان19.5الصین20.7فرنساشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.53.13.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

82.585.589.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.53.93.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.44.24.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

64.8 / 61.061.9 / 58.958.2 / 56.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

37.2 / 37.45.3 / 39.36.0 / 6.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

280.2 / 244.013.8 / 214.114.9 / 15.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

13.713.20.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

59.749.941.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.92.53.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.4...0.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.83.12.7التعلیم - االنفاق الحكومي

136.6 / 140.8... / ...138.5 / 139.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...6.1 / 10.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

11.08.78.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.214.717.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

4.913.050.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.6...اإلنفاق على البحوث والتطویر...

139204287األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

85.485.490.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

5.2 / 4.83.1 / 4.93.1 / 3.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

615590557إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

535757نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

......269عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

61.261.261.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.580.850.78صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XAF) مصرف دول وسط أفریقیا. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  لیبرفیل وأویندو. 6 
السكان األفریقیون. 7  بیانات مبدئیة. 8  2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،

التنقیح 3. 10  بیانات قُطریة استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 11 
البیانات تحیل إلى الصناعة التحویلیة والمرافق العامة فقط. 12  2011. 13  2015. 14  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
15  یشار إلى المواطنین األجانب. 16  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 17  2004. 18  2000. 19  2014. 20  2003. 21 

2009. 22  السیاح غیر المقیمین الوافدون إلى مطار لیبرفیل.
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غامبیا
1965.09.21تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

295 11المساحة (كم٢) 348 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.4النسبة بین الجنسین 232.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دالسيالعملة الوطنیة بنجولالعاصمة

49.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 443.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP9441 4411 489 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.96.54.6 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

653.7851.3709.1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

32.335.124.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

12.410.414.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

55.354.461.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

34.232.826.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

16.214.715.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

49.652.557.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.49.49.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

51.8 / 50.367.7 / 48.568.7 / 68.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100161الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

94133106مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

76827التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

260284531التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

504 -215 -252 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

111 -4317 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.4غینیا - بیساو27.5مالي35.8فییت نامشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.3الصین17.8السنغال29.2كوت دیفوارشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.23.03.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

52.055.761.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.84.54.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.85.65.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

61.6 / 60.259.1 / 58.157.6 / 55.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

44.1 / 45.13.9 / 46.34.3 / 4.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

205.1 / 185.89.8 / 181.911.0 / 12.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

8.08.58.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

59.452.449.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.95.74.4الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.14.23.1التعلیم - االنفاق الحكومي

104.8 / 84.995.8 / 91.582.6 / 88.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...55.7 / 58.5... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.5 / 1.83.7 / 0.42.6 / 1.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.89.89.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

13.27.510.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.89.219.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.00.1~...اإلنفاق على البحوث والتطویر

214376األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

46.547.448.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.40.3 / 0.30.3 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

667إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

777نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

10891162عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

34.634.634.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 10.0913.1327.32صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشیر إلى منطقتي الحكم المحلي، بنجول وكاینفنغ. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  بنجول، كومبو سانت ماري. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2008. 12  2004. 13  2012. 14  بیانات جزئیة. 15 
2009. 16  تقدیرات مبالغ فیھا أو تقدیرات تستند إلى بیانات مبالغ فیھا. 17  2011. 18  2014. 19  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.

20  السیاح الوافدون عن طریق الرحالت المستأجرة فقط.
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غانا
1957.03.08تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

537 238المساحة (كم٢) 418 30السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.8النسبة بین الجنسین 133.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
سیدي غانيالعملة الوطنیة أكراالعاصمة

4.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 475.2 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP22 76542 58758 996 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.27.98.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

046.1 737.42 056.81 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

29.128.921.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

33.228.233.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

37.743.045.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

49.042.038.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

15.815.214.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

35.242.847.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.75.32.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

63.5 / 66.571.5 / 69.472.5 / 74.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

53100255الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100127153مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100 23317 0605 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

880 05711 8788 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

219 8245 2 -819 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

003 2 -747 2 -105 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.2جنوب أفریقیا11.9الصین21.5الھندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.8بلجیكا8.0الوالیات المتحدة19.1الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.52.52.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

47.350.756.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.14.03.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.64.44.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

62.7 / 61.160.9 / 58.359.2 / 56.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

37.4 / 39.35.2 / 40.94.6 / 4.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

417.6 / 337.01.4 / 304.41.4 / 1.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

60.214.813.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

60.953.744.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.36.14.4الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.10.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 7.45.54.5التعلیم - االنفاق الحكومي

103.3 / 100.8101.7 / 86.9102.7 / 90.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

71.7 / 46.372.7 / 37.252.8 / 44.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

13.5 / 6.718.7 / 4.111.4 / 7.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.81.71.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.98.313.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.87.837.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.4...اإلنفاق على البحوث والتطویر...

160202244األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

39.840.441.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

14.5 / 10.00.6 / 7.00.4 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

164148336إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

121112نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

429931897عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

85.085.085.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 10.875.362.76صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9 
2004. 10  2009. 11  2011. 12  انقطاع في السالسل الزمنیة. 13  السكان البالغة أعمارھم 12 عاما فأكثر. 14  2014. 15  بما یشمل

المواطنین المقیمین في الخارج.
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غرینادا
1974.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

345المساحة (كم٢) 112السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.5النسبة بین الجنسین 329.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الكاریبيالعملة الوطنیة سانت جورجزالعاصمة

2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 39.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6957711 127 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.55.1 -13.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

451.0 365.710 754.57 6نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.45.26.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.116.814.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

70.578.178.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

......10.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

83100107الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

7896128مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

282527التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

334306504التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

478 -281 -306 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

144 -204 -193 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.4سانت لوسیا8.6ألمانیا33.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

4.5الصین6.9المملكة المتحدة42.0الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.40.30.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

35.935.936.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.40.30.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.32.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.2 / 75.770.3 / 75.670.6 / 70.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.7 / 24.014.6 / 28.113.3 / 11.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

7.1 / 7.06.6 / 6.96.7 / 6.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

12.712.313.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.36.15.2الصحة - اإلنفاق الجاري

0.60.71.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 10.3...3.9التعلیم - االنفاق الحكومي

99.3 / 101.5104.7 / 95.5105.1 / 98.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

102.0 / 109.496.7 / 98.7106.2 / 96.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

104.7 / 60.984.6 / 44.9... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.79.610.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

26.713.346.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

20.527.059.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

233756األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

50.050.050.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.32.3 / 0.22.5 / 2.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

333838نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

99110168عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

30.230.242.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 7.894.630.54صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  دوالر شرق الكاریبي. 3  2018. 4  تشیر إلى أبرشیة القدیس جورج. 5  2001. 6  2016. 7  بیانات تقدیریة. 8  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2003. 12  2006. 13  2009.
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غرینلند
أمریكا الشمالیةالمنطقة 086 166 2المساحة (كم٢)

57السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 112.1النسبة بین الجنسین

0.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) كرونة دانمركیةالعملة الوطنیة
نوكالعاصمة 7.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

18.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 8502 5032 790 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.01.71.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

398.4 195.949 480.644 32نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

17.513.820.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.818.616.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

65.867.663.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.6......العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

12.6......العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

82.5......العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.38.49.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

999898مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

402391669التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

700854778التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

110 -463 -297 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.0مناطق8.3البرتغال81.3الدانمركشركاء التصدیر (% من الصادارات)

2.6الصین9.8السوید72.2الدانمركشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.1 -0.1 -0.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

82.984.487.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.60.30.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.32.32.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

73.6 / 71.069.1 / 65.7... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

21.0 / 22.613.2 / 25.010.9 / 9.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

6.0 / 6.210.6 / 6.711.0 / 11.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

17.619.45.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

57.763.069.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.7اإلنفاق على البحوث والتطویر......

121425األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.0~0.0~0.0~المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.79.0 / 0.611.7 / 10.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

112إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

165186156نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

26.126.430.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  ُجمعت اإلحصاءات السكانیة من السجالت. 3  السكان بحكم القانون. 4  2016. 5  2018. 6  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین
15 و 64 عاما. 7  الرعایا، المقیمون. 8  2011. 9  2006. 10  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 18 و 64 عاما. 11  انقطاع في السالسل

الزمنیة. 12  2013. 13  بیانات تقدیریة. 14  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 15  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
16  2015. 17  2014. 18  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 19  2004.
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غواتیماال
1945.11.21تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الوسطىالمنطقة

889 108المساحة (كم٢) 582 17السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.1النسبة بین الجنسین 164.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كتزالالعملة الوطنیة غواتیماال سیتيالعاصمة

7.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 891.2 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP27 21141 33875 620 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.32.92.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

471.0 825.54 077.82 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.111.410.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.628.025.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

58.360.663.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

36.037.028.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.919.821.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

43.143.250.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.53.72.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

41.1 / 40.585.1 / 41.784.3 / 85.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

75100138الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100124158مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

731 46010 3818 5التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

776 83019 50013 10التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

045 9 -370 5 -119 5 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

563638 -241 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.8ھندوراس11.0السلفادور34.5الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.7المكسیك10.7الصین39.9الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.32.22.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

46.948.451.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.02.82.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.33.63.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.6 / 73.769.2 / 72.167.2 / 65.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

33.9 / 39.47.1 / 42.36.1 / 5.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

81.5 / 66.40.5 / 57.30.5 / 0.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.40.141.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

37.231.326.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.36.15.8الصحة - اإلنفاق الجاري

0.90.4...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.82.8...التعلیم - االنفاق الحكومي

99.6 / 114.3102.7 / 106.3116.6 / 113.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

51.5 / 50.754.1 / 39.853.9 / 43.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

23.6 / 17.520.0 / 7.817.1 / 10.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

40.840.727.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

8.212.019.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

5.710.540.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~0.0~0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر

208230316األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

36.734.732.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

18.3 / 11.71.1 / 12.60.8 / 1.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

255279354إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

282732نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

660 1191 1...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

27.630.830.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.011.000.49صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  انقطاع في السالسل الزمنیة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7 
2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2009. 11  2002. 12  2007. 13  بیانات جزئیة.
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غوادلوب
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 705 1المساحة (كم٢)

400السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 85.8النسبة بین الجنسین

245.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) یوروالعملة الوطنیة
باس-تیرالعاصمة 0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

58.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

3.3......العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

13.813.5...العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

64.465.5...العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

25.923.826.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

49.6 / 39.556.5 / 37.744.2 / 46.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100106...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1038992مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.3 -0.90.2 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

98.498.498.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.0~-0.70.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.22.22.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.0 / 82.976.8 / 81.475.7 / 74.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.8 / 22.525.4 / 23.419.1 / 16.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

99.4 / 94.922.1 / 89.121.1 / 20.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

8.87.05.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

...5.28.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

335479األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

43.843.143.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.6 / 2.35.5 / 2.25.0 / 5.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

526إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

757274نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

372392650عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

53.480.680.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  باستثناء العاملین في المؤسسات. 4  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 64 عاما. 5  2012. 6  انقطاع في
السالسل الزمنیة. 7  2013. 8  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 9  2016. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5
سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  بما یشمل سان بارتلیمي وسانت مارتن (الجزء الفرنسي). 13  2009. 14  باستثناء جزیرتي

الشمال، وسان بارتلیمي، وسانت مارتن (الجزء الفرنسي). 15  2004. 16  بیانات تقدیریة. 17  2014. 18  الوافدون عن طریق الجو.
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غوام
میكرونیزیاالمنطقة 549المساحة (كم٢)

167السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 101.9النسبة بین الجنسین

309.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة
ھاغاتنیاالعاصمة 146.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

10.19.68.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

15.416.616.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

74.573.975.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.08.26.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.5 / 54.776.5 / 56.178.4 / 79.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100119...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

999578مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.40.10.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

93.694.194.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.50.20.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.72.52.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

81.8 / 80.375.5 / 78.574.7 / 73.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

24.1 / 27.514.7 / 29.511.1 / 9.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

78.0 / 75.447.5 / 74.747.3 / 47.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

13.611.410.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

4.41.92.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

38.654.080.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.3اإلنفاق على البحوث والتطویر......

2434103األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

46.346.346.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0......إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

1......نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

544 1971 2281 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

40.240.240.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى
فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  2011. 9  2004.
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غیانا
1966.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

969 214المساحة (كم٢) 783السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.0النسبة بین الجنسین 4.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر غیانيالعملة الوطنیة جورجتاونالعاصمة

208.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 109.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 3152 2593 543 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.04.12.2 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

555.1 026.34 751.73 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

25.717.614.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.734.538.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

45.647.947.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

23.517.012.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

23.925.026.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

52.658.060.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

12.410.911.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

41.3 / 37.273.5 / 34.075.4 / 78.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

72100114الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

94108130مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

487 5399011التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

998 4523 7781التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

511 2 -551 -239 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

246128 -96 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.9بنما15.4الوالیات المتحدة26.9كنداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.5الصین18.2ترینیداد وتوباغو57.0الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.00.10.5~-معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

27.826.626.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.00.4 -0.7 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.92.72.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.2 / 70.865.4 / 69.364.2 / 63.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.9 / 32.210.4 / 36.37.3 / 6.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

15.5 / 13.12.0 / 10.91.8 / 1.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

35.332.031.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.44.64.2الصحة - اإلنفاق الجاري

0.50.70.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 8.13.66.3التعلیم - االنفاق الحكومي

97.1 / 96.795.1 / 100.296.7 / 99.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

100.9 / 92.896.6 / 86.687.2 / 83.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

15.6 / 16.67.6 / 15.96.9 / 7.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

18.918.818.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

30.830.031.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

13.229.937.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

6569118األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

84.384.283.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.0 / 1.72.6 / 1.42.3 / 1.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

987إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

394348نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

117152247عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

(GNI من %) 13.054.661.40صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  جورجتاون 5  بیانات مبدئیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8 
2015. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2000. 11  2012. 12  2004. 13  2014.
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غیانا الفرنسیة
أمریكا الجنوبیةالمنطقة 534 83المساحة (كم٢)

291السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 97.8النسبة بین الجنسین

3.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) یوروالعملة الوطنیة
كایینالعاصمة 0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

57.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

14.114.9...العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

51.558.3...العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

24.821.021.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

48.4 / 43.258.8 / 36.354.9 / 48.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

126......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98103127مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

4.42.82.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

81.182.985.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.03.23.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.63.63.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.8 / 81.576.2 / 80.275.0 / 73.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

32.1 / 34.98.6 / 35.86.6 / 5.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

111.7 / 96.339.5 / 86.541.1 / 42.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

13.210.59.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

...22.113.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

495678األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

99.499.098.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.7 / 0.62.8 / 0.62.8 / 2.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

233إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

495150نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

95189224عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

58.667.067.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 64 عاما. 4  باستثناء العاملین في المؤسسات. 5  2012. 6  انقطاع في
السالسل الزمنیة. 7  2013. 8  أساس المؤشر: عام 2000 = 100. 9  2014. 10  2016. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 12  2015. 13  2009. 14  2004. 15  بیانات تقدیریة. 16  الدراسة االستقصائیة المستخدمة في مطار كایان-روشامبو لدى

المغادرة.
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غینیا
1958.12.12تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

857 245المساحة (كم٢) 771 12السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

93.4النسبة بین الجنسین 52.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك غینيالعملة الوطنیة كوناكريالعاصمة

084.8 9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 889.2 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4 0636 85310 208 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.04.88.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

419.8634.9802.7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

14.918.617.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

34.934.336.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

50.347.145.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

70.170.267.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

5.86.06.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

24.023.826.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.64.64.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

64.1 / 63.265.1 / 62.966.7 / 67.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

42100240الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100120135مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

152 4712 7961التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

049 4052 6481 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

85266103 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

327519 -160 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.1الھند13.8اإلمارات العربیة المتحدة39.1الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.8الھند11.9ھولندا30.7الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.02.22.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

32.333.736.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.83.03.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.95.55.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

58.4 / 56.457.4 / 51.354.5 / 51.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

43.4 / 46.24.7 / 46.84.6 / 4.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

122.8 / 178.01.0 / 229.61.6 / 2.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

97.015.05.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

95.277.765.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.93.15.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.1...0.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.82.62.2التعلیم - االنفاق الحكومي

83.1 / 77.5101.5 / 70.294.1 / 87.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

31.9 / 25.148.6 / 19.343.4 / 38.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.9 / 5.215.5 / 1.115.6 / 4.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.19.48.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

19.319.322.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.51.011.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

67134224األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

27.426.625.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.4 / 2.60.2 / 1.80.2 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

109112117إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

151413نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

451260عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

76.476.476.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 7.263.374.38صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  كوناكري 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  بما
یشمل الالجئین. 9  یشار إلى المواطنین األجانب. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2008. 12  2014. 13  ُحّل

البرلمان في أعقاب انقالب كانون األول/دیسمبر ٢٠٠٨. 14  2004. 15  الوافدون عن طریق الجو إلى مطار كوناكري.
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غینیا االستوائیة
1968.11.12تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

052 28المساحة (كم٢) 356 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

125.2النسبة بین الجنسین 48.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XAF)العملة الوطنیة ماالبوالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 296.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP8 52016 29912 487 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.2 -8.9 -8.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

850.3 136.49 249.817 11نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.51.12.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

81.374.355.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

17.224.642.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

57.254.960.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.88.06.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

36.137.133.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.85.68.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

55.3 / 54.167.4 / 52.167.8 / 67.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

77100121الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101109115مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

980 9644 0629 7التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

402 6794 3095 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

285578 7534 5التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.1البرتغال11.2الھند28.1الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

13.1الوالیات المتحدة20.2الصین21.0إسبانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

4.24.64.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

57.765.972.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

7.47.25.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.75.45.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

57.8 / 56.055.4 / 55.253.8 / 52.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

37.0 / 38.53.9 / 39.64.4 / 5.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

221.9 / 8.717.5 / 6.60.9 / 0.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

95.484.673.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 1.41.53.4الصحة - اإلنفاق الجاري

0.4...0.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

61.3 / 68.461.8 / 87.769.4 / 90.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...22.0 / 29.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...1.2 / 2.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.92.62.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

18.010.020.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.16.026.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

101130188األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

60.158.055.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

5.3 / 4.76.5 / 4.76.4 / 7.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

869894810إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

1138436نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

100.0100.0100.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.910.890.07صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XAF) مصرف دول وسط أفریقیا. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  انقطاع في السالسل
الزمنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  یشار إلى المواطنین األجانب. 10  2004. 11 
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غینیا - بیساو
1974.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

125 36المساحة (كم٢) 921 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

95.6النسبة بین الجنسین 68.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XOF)العملة الوطنیة بیساوالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 578.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP5878491 347 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.34.65.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

425.0545.7723.6نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

45.446.252.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

14.713.513.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

39.940.334.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

84.684.583.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.96.66.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

8.49.09.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.46.36.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

67.5 / 66.178.9 / 65.278.7 / 79.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

84100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100128143مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

310 231202التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

112197196التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

114 772 -88 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

714 -10 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

2.4توغو20.0فییت نام71.8الھندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.1الصین18.2السنغال30.2البرتغالشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.32.52.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

38.240.143.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.13.43.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.65.24.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

58.2 / 55.653.6 / 53.850.9 / 48.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.2 / 43.14.6 / 44.14.3 / 4.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

23.4 / 21.11.3 / 20.71.4 / 1.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

7.88.011.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

103.985.268.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.46.36.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.92.1...التعلیم - االنفاق الحكومي

... / ...114.1 / 58.9122.1 / 87.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...12.4 / 22.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

11.710.59.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

14.010.013.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.92.43.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

225283األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

73.771.969.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.3 / 0.20.1 / 0.20.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

222426إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

191817نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

52244عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

52.252.252.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 11.6115.238.40صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XOF) المصرف المركزي لدول غرب أفریقیا. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  بیساو 6 
2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  بما یشمل الالجئین. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون

األول/دیسمبر. 11  2004. 12  2009. 13  2013. 14  2000. 15  2014. 16  الوافدون عن طریق الجو.
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فانواتو
1981.09.15تاریخ عضویة األمم المتحدة میالنیزیاالمنطقة

189 12المساحة (كم٢) 300السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.8النسبة بین الجنسین 24.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فاتوالعملة الوطنیة بورت فیالالعاصمة

112.6سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 52.7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP395701864 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.31.63.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

128.4 965.83 886.42 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

24.121.924.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

8.513.010.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

67.465.065.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

64.261.464.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

5.56.95.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

30.331.729.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.65.45.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

61.5 / 61.279.7 / 61.479.5 / 79.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

84100108الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100128124مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

384663التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

149276355التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

291 -230 -111 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

82 -42 -34 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.6تایلند25.8موریتانیا29.6الیابانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.0الیابان16.8أسترالیا19.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.52.42.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

23.124.525.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.73.62.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.44.24.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

71.2 / 70.468.0 / 69.367.3 / 66.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

38.7 / 38.25.8 / 39.75.7 / 5.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

3.2 / 3.01.2 / 2.81.3 / 1.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

23.724.024.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.33.43.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 8.45.04.7التعلیم - االنفاق الحكومي

118.7 / 121.9120.7 / 116.1123.0 / 119.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

56.4 / 59.553.4 / 39.559.6 / 45.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...3.5 / 5.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.52.32.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

3.83.80.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

5.18.025.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

29121140األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

36.136.136.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.10.6 / 0.10.5 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

111إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

81111نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

6297109عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

6.46.46.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 10.9216.1915.48صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  2015. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9  ثمة

تفاوت في مستویات اإلنفاق الحكومي نتیجة للتغیر في االستثمارات الرأسمالیة. 10  2004. 11  2008. 12  2003. 13  2009. 14  2014.
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فرنسا
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

500 551المساحة (كم٢) 130 65السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

93.8النسبة بین الجنسین 118.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة باریسالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 958.2 10عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 196 0712 642 6102 582 492 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.71.92.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

414.9 564.638 723.840 34نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.91.81.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

21.819.819.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

76.378.478.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.62.92.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

23.822.220.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

72.674.877.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.58.98.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

50.2 / 50.959.8 / 50.162.0 / 62.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

93100109الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1009996مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1009087مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

451 651568 354511 434التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

511 172660 857599 475التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

059 92 -520 87 -503 41 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

014 19 -034 22 -137 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.6إیطالیا7.7إسبانیا14.8ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.7إیطالیا9.0الصین15.8ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.70.60.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

77.178.480.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.90.90.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.92.02.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

85.0 / 84.378.7 / 83.277.5 / 75.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.8 / 18.526.5 / 18.523.1 / 20.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

902.8 7 / 196.512.2 7 / 737.611.4 6 / 11.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

179.5250.4424.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.23.73.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 10.211.211.5الصحة - اإلنفاق الجاري

3.73.2...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.55.75.5التعلیم - االنفاق الحكومي

101.7 / 102.1102.2 / 104.1103.4 / 105.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

103.5 / 107.0102.7 / 107.0105.9 / 106.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

71.5 / 61.257.7 / 60.048.7 / 47.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.61.31.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.218.939.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

42.977.380.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.02.22.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

120168300األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

29.030.031.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

303.3 / 353.04.7 / 385.45.6 / 6.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

462 6495 6955 5إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

186174157نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

861 64786 98876 74عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

68.880.181.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.470.500.43صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  بما في ذلك ریونیون، وغوادلوب، وغیانا الفرنسیة، ومارتینیك. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي
الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  جمیع األسر المعیشیة. 7  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء

على مؤشرات وطنیة. 8  2016. 9  باستثناء مقاطعات ما وراء البحار (ریونیون، وغوادلوب، وغیانا الفرنسیة، ومارتینیك، ومایوت). 10 
2014. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14 
2007. 15  السكان البالغة أعمارھم 11 عاما فأكثر. 16  المستخدمون في الشھر األخیر. 17  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما.
18  السكان البالغة أعمارھم 15 عاما فأكثر. 19  انقطاع في السالسل الزمنیة. 20  بیانات مبدئیة. 21  2004. 22  بما یشمل موناكو. 23  عدد

الوافدین من الزوار غیر المقیمین. 24  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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الفلبین
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

000 300المساحة (كم٢) 117 108السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.0النسبة بین الجنسین 362.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بیسو فلبینيالعملة الوطنیة مانیالالعاصمة

52.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 698.9 13عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP103 072199 591313 595 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.87.66.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

989.0 129.52 194.72 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.712.39.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

33.832.630.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

53.555.159.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

36.033.224.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

15.615.018.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

48.551.857.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.83.61.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

45.9 / 48.574.1 / 47.676.0 / 76.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

117...100الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99112113مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

488 49867 25551 41التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

038 468115 48758 49التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

550 47 -970 6 -233 8 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

879 7 -179 9907 1میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

14.0الیابان14.2منطقة ھونغ15.6الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.9الیابان10.0جمھوریة كوریا19.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.01.71.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

45.745.347.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.81.52.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.73.33.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.6 / 73.466.2 / 72.465.8 / 65.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

30.5 / 34.08.3 / 37.16.5 / 5.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

218.5 / 208.60.2 / 257.50.2 / 0.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.9139.9417.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

27.925.523.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.94.34.4الصحة - اإلنفاق الجاري

...1.21.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.42.7التعلیم - االنفاق الحكومي...

109.0 / 107.5112.7 / 105.4108.6 / 106.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

93.3 / 87.585.2 / 87.680.9 / 78.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

40.3 / 33.030.5 / 30.426.4 / 24.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.59.511.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

15.321.029.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

5.425.060.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.10.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

456697780األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

23.722.927.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

105.7 / 84.91.1 / 74.80.9 / 0.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

106 7629241إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

171721نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

621 5206 6233 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

38.741.441.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.480.240.04صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى منطقة العاصمة الوطنیة. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  البیانات تشمل الضرائب مخصوما منھا اإلعانات المقدمة لإلنتاج والواردات. 6  بیانات تقدیریة. 7  أساس المؤشر:
عام 2012 = 100. 8  2016. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  یشار إلى المواطنین األجانب. 12  بما

یشمل الالجئین. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  تنقیح للبیانات. 15  2009. 16  2013. 17  2004. 18  2014.
19  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.
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فنزویال (جمھوریة - البولیفاریة)
1945.11.15تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

050 912المساحة (كم٢) 516 28السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.1النسبة بین الجنسین 32.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بولیفارالعملة الوطنیة كراكاسالعاصمة

10.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 935.5 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP145 514393 806255 093 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

14.0 -1.5 -10.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

977.4 566.47 432.813 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.05.75.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

56.951.036.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

39.243.457.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

9.89.19.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.023.923.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

69.367.066.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.58.47.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

47.8 / 50.676.9 / 49.779.3 / 80.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100772...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101111109مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

614 9636 41366 55التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

667 3432 84832 21التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

947 6203 56534 33التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

870 3 -585 4475 25میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

19.9الھند25.1الصین39.4الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.3المكسیك18.3الصین41.7الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.81.51.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

88.088.188.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.91.61.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.72.52.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.0 / 77.069.4 / 76.569.2 / 68.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.4 / 29.911.6 / 31.78.4 / 7.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

426.3 1 / 331.54.5 1 / 070.64.6 1 / 4.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

206.3217.4123.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

17.214.815.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.86.13.2الصحة - اإلنفاق الجاري

......1.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.9...التعلیم - االنفاق الحكومي...

92.1 / 99.994.6 / 101.6102.9 / 103.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

87.2 / 84.780.9 / 77.577.2 / 68.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...97.7 / 41.257.8 / 38.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

37.245.156.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.717.522.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

12.637.464.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

219270345األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

54.153.952.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

185.2 / 189.16.1 / 165.16.5 / 6.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

751 1396 2838 8إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

10311173نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

706526427عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

67.467.467.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.030.010.01صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  یشار إلى عدة بلدیات وأبرشیات (انظر المصدر). 3  بیانات تقدیریة. 4  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على
مؤشرات وطنیة. 5  2015. 6  2016. 7  2018. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر

كانون األول/دیسمبر. 10  2001. 11  2009. 12  2003. 13  2008. 14  2004. 15  2014.
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فنلندا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

440 338المساحة (كم٢) 532 5السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.2النسبة بین الجنسین 18.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة ھلسنكيالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 292.2 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP204 431247 800252 247 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.83.02.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

670.1 181.545 873.146 38نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.62.72.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

33.530.028.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

63.867.369.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.84.43.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

25.823.321.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

69.472.374.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.48.48.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.9 / 56.062.0 / 56.663.9 / 64.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

91100111الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1029497مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10010094مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

258 11775 23870 65التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

352 76778 47368 58التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

094 3 -349 7661 6التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

190 5 -792 7882 7میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.5ھولندا10.2السوید14.8ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.8السوید13.9االتحاد الروسي15.2ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.30.40.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

82.983.885.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.40.60.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.81.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.7 / 82.977.7 / 81.776.1 / 74.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.0 / 16.528.6 / 17.324.8 / 21.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

343.6 / 248.16.2 / 192.24.6 / 3.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

12.714.038.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

3.22.72.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.08.99.5الصحة - اإلنفاق الجاري

3.23.03.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.06.57.1التعلیم - االنفاق الحكومي

100.2 / 99.2100.6 / 98.099.8 / 98.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

159.7 / 110.1145.0 / 114.3105.2 / 109.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

94.5 / 103.179.8 / 100.584.3 / 83.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.32.21.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

37.540.041.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

74.586.987.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 3.33.72.7اإلنفاق على البحوث والتطویر

251837األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

72.773.173.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

47.3 / 62.18.6 / 54.611.6 / 10.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

699727738إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

273284257نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

180 3193 0802 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

72.072.272.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.460.550.42صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  بما في ذلك جزر أالند. 2  2017. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح
4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5

سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2002. 13  السكان الذین تتراوح
أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 14  2004. 15  انقطاع في السالسل الزمنیة. 16  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.

1,2 1

1 1

3

2

2

2

42

42

42

5

5

5

5

5

663

7

8

3

3

3

3

1,910

1

1,910

1,910

1,910

1

12

11113

1,910

7

127

10

7

7

7

7

13132

7

14

5,7

8

7

7

152

3

162

194   كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩



فیجي
1970.10.13تاریخ عضویة األمم المتحدة میالنیزیاالمنطقة

272 18المساحة (كم٢) 890السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.7النسبة بین الجنسین 48.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر فیجيالعملة الوطنیة سوفاالعاصمة

2.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 178.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 9803 1404 874 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.73.03.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

382.3 651.85 626.63 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.810.213.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

17.919.918.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

69.269.968.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

44.242.937.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

13.413.713.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

42.443.449.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.68.96.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

38.2 / 43.175.8 / 34.979.2 / 78.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100130الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

998184مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100101104مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

041 7028411التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

720 8082 6071 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

679 1 -967 -906 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

493 -149 -206 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.0المستودعات12.9أسترالیا17.9الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

15.7أسترالیا16.3الصین20.8سنغافورةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.30.90.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

49.952.256.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.11.81.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.02.82.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

68.6 / 68.065.4 / 67.964.9 / 64.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.3 / 29.09.3 / 30.57.9 / 6.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

13.9 / 13.41.5 / 12.41.6 / 1.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

18.819.620.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.63.73.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.50.40.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.14.53.9التعلیم - االنفاق الحكومي

104.8 / 104.3105.8 / 111.8105.9 / 113.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

93.4 / 90.984.3 / 93.983.1 / 88.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...17.6 / 14.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.82.32.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

8.58.519.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

8.520.050.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

101192300األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

54.654.355.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1.2 / 1.21.3 / 1.11.4 / 1.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

956إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

292537نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

545632843عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

3.34.94.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 2.172.493.03صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  انقطاع في السالسل الزمنیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب

التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  2011. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  تنقیح للبیانات. 14  2003. 15  2009. 16  2013. 17 

2004. 18  2012. 19  2014. 20  2006. 21  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج.
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فییت نام
1977.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

967 330المساحة (كم٢) 462 96السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.7النسبة بین الجنسین 311.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دونغالعملة الوطنیة ھانويالعاصمة

825.0 22سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 479.6 4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP57 633115 932223 780 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.56.46.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

342.2 310.42 683.61نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

19.321.017.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

38.136.737.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

42.642.245.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

54.648.838.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.921.425.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

26.529.736.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.32.62.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

72.5 / 71.382.3 / 71.781.3 / 80.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

60100161الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100120138مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100156199مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

989 237247 44772 32التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

122 839266 76184 36التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

133 18 -602 12 -314 4 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

124 2766 4 -560 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.8الیابان16.5الصین19.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.9الیابان22.0جمھوریة كوریا27.5الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.01.01.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

27.330.436.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.23.13.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.91.92.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

79.1 / 78.770.8 / 78.170.4 / 68.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.2 / 23.611.9 / 27.18.8 / 8.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

76.1 / 61.80.1 / 51.80.1 / 0.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

17.412.129.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

23.619.017.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.16.05.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.60.70.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.15.7...التعلیم - االنفاق الحكومي

108.2 / 102.2107.7 / 94.5107.6 / 99.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

31.3 / 22.725.3 / 13.322.6 / 18.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.21.51.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

27.325.826.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

12.730.649.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.4...0.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

289424694األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

42.245.648.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

166.9 / 142.71.8 / 98.11.6 / 1.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

880 7472 6122 2إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

212632نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

922 05012 4775 3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

27.230.040.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 2.992.481.12صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى سكان الحضر في أحیاء المدینة. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  حسب أسعار اإلنتاج. 6  بیانات تقدیریة. 7  2016. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

المرجعیة. 10  2015. 11  یشار إلى المواطنین األجانب. 12  بما یشمل الالجئین. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر.
14  تنقیح للبیانات. 15  2013. 16  2011. 17  2002. 18  2004.
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قبرص
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

251 9المساحة (كم٢) 199 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.0النسبة بین الجنسین 129.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة نیقوسیاالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 269.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP18 96725 56122 054 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.91.34.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

789.8 816.625 682.030 25نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.12.42.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

20.516.713.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

76.480.984.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.73.83.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

24.020.416.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

71.275.879.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.36.39.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.2 / 57.666.9 / 53.270.6 / 72.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

89100102الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

988479مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10010072مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

065 5065 5461 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

740 64510 3828 6التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

675 5 -138 7 -836 4 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

685 1 -906 2 -971 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.7الیونان8.2المستودعات9.0لیبیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.2الصین7.4إیطالیا18.9الیونانشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.60.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

68.367.666.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.61.40.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.51.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.2 / 81.177.7 / 80.476.8 / 76.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.7 / 17.819.3 / 20.016.1 / 14.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

189.0 / 188.516.0 / 117.216.9 / 11.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

13.88.823.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.64.34.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.36.36.9الصحة - اإلنفاق الجاري

2.22.0...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.26.66.4التعلیم - االنفاق الحكومي

99.3 / 101.699.3 / 100.8101.6 / 100.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

99.4 / 92.0100.1 / 97.590.9 / 95.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

69.4 / 45.651.1 / 35.350.9 / 31.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.90.71.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

16.112.517.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

32.853.080.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.40.5اإلنفاق على البحوث والتطویر

254381األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

18.718.718.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

6.1 / 7.75.2 / 7.57.0 / 7.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

245إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

919378نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

652 1733 4702 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

36.154.557.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.090.230.09صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  یشار إلى البلد بأسره. 3  2018. 4  باستثناء شمال قبرص. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 8  2016. 9 

البیانات تحیل إلى المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة. 10  2014. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13 
بما یشمل شمال قبرص. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 16 

بیانات مبدئیة. 17  2004.
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قطر
1971.09.21تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

607 11المساحة (كم٢) 832 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

305.4النسبة بین الجنسین 243.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لایر قطريالعملة الوطنیة الدوحةالعاصمة

3.6سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 637.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP44 530125 122167 605 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.516.71.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

505.9 306.363 488.570 51نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.10.10.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

74.667.552.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

25.332.447.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.11.51.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

40.457.254.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

56.541.344.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.20.40.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.7 / 51.195.0 / 45.495.8 / 94.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

109......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

96132166مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100190226مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

360 96477 76274 25التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

075 24029 06123 10التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

285 72548 70251 15التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

652 16......میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

12.9الھند15.6جمھوریة كوریا19.1الیابانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.3ألمانیا10.4الصین14.4الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

7.615.36.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

97.498.599.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

7.814.76.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.02.22.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

81.1 / 80.378.3 / 79.477.6 / 76.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

13.6 / 12.93.3 / 21.71.6 / 2.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

721.4 1 / 456.465.2 1 / 646.081.8 / 74.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.11.31.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

9.88.37.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.61.83.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~2.53.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.04.52.9التعلیم - االنفاق الحكومي

103.8 / 105.9104.6 / 103.7104.7 / 107.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

96.3 / 103.377.3 / 96.099.2 / 102.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

51.0 / 25.66.6 / 31.14.8 / 8.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.70.20.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.09.8...المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

24.769.095.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.5......اإلنفاق على البحوث والتطویر

123247األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.00.00.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

107.9 / 72.549.7 / 51.041.1 / 62.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

519 4289 7187 3إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

886655686نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

256 7002 1...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

50.050.050.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  ال تشمل السكان من المنطقة الصناعیة والمنطقة ٥٨. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد
لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  حسب أسعار اإلنتاج. 6  بیانات تقدیریة. 7  أساس المؤشر: عام 2013 = 100. 8  2016. 9  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  2014. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات

تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  یشار إلى المواطنین األجانب. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2004.
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قیرغیزستان
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة آسیا الوسطىالمنطقة

949 199المساحة (كم٢) 416 6السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.9النسبة بین الجنسین 33.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
سومالعملة الوطنیة بیشكیكالعاصمة

69.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 017.2 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 4604 7947 565 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.54.6 -0.2 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

251.4 484.7884.21نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

31.318.813.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

22.128.229.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

46.653.056.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

38.529.925.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.622.822.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

43.947.352.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.18.67.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

47.7 / 52.275.8 / 54.176.6 / 76.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

60100154الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98105117مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1006978مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

690 4881 6721التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

830 2234 1083 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

139 3 -734 1 -436 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

700 -475 -37 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

13.0كازاخستان16.1االتحاد الروسي39.6المملكة المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.7كازاخستان24.8االتحاد الروسي40.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.61.31.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

35.335.336.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.61.31.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.83.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.3 / 71.766.4 / 71.063.5 / 63.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

32.5 / 29.97.8 / 31.06.4 / 7.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

200.3 / 231.53.3 / 312.94.3 / 6.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

103.1304.21.6الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

37.830.219.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.57.06.6الصحة - اإلنفاق الجاري

1.91.9...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.95.87.2التعلیم - االنفاق الحكومي

107.4 / 99.0108.3 / 98.199.8 / 99.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

98.5 / 87.398.4 / 86.887.7 / 86.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

48.5 / 47.739.0 / 47.536.6 / 37.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.319.84.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.025.619.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

10.516.338.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

164043األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

4.53.53.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

9.6 / 6.41.7 / 5.61.2 / 1.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

615377إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

232127نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

568 2244 1831عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

22.422.422.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 10.038.296.28صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2011. 8  البیانات تحیل إلى فترة
5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2014. 12  باستثناء المنظمات غیر

الربحیة الخاصة. 13  2004. 14  2002.
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كابو فیردي
1975.09.16تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

033 4المساحة (كم٢) 550السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.8النسبة بین الجنسین 136.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
إسكودو كابو فیرديالعملة الوطنیة برایاالعاصمة

96.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 167.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 1051 6641 773 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.51.54.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

244.7 312.83 329.33 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

11.79.27.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

22.820.821.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

65.570.171.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

73.269.766.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.87.36.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

20.023.026.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.210.710.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

65.5 / 58.773.2 / 54.374.4 / 75.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

83100109الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

9910697مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

8922051التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

438731930التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

880 -511 -349 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

104 -223 -41 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

2.3الوالیات المتحدة24.8البرتغال70.8إسبانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.1إیطالیا12.6إسبانیا42.9البرتغالشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.61.21.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

57.761.866.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.32.52.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.22.72.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.0 / 74.267.9 / 73.366.7 / 66.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

28.4 / 32.37.3 / 37.66.5 / 7.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

15.3 / 14.42.8 / 12.72.9 / 2.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.1...0.0~الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

24.522.920.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.34.55.3الصحة - اإلنفاق الجاري

0.60.8...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 7.55.65.2التعلیم - االنفاق الحكومي

92.5 / 99.099.2 / 110.1106.1 / 114.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

87.3 / 94.079.7 / 75.379.1 / 66.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

25.7 / 20.217.7 / 7.815.7 / 7.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.37.811.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.118.123.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.130.057.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.1......اإلنفاق على البحوث والتطویر

2331117األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

20.721.122.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.5 / 0.61.0 / 0.41.1 / 0.9تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

212إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

161817نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

198336668عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

15.015.015.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 17.3620.557.29صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8 

2015. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2004. 11  السكان البالغة أعمارھم 10 أعوام فأكثر. 12  بیانات جزئیة.
13  التعلیم العالي فقط. 14  2011. 15  2014. 16  السیاُح غیر المقیمین النازلون في الفنادق والمؤسسات المماثلة.
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كازاخستان
1992.03.02تاریخ عضویة األمم المتحدة آسیا الوسطىالمنطقة

902 724 2المساحة (كم٢) 551 18السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.2النسبة بین الجنسین 6.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
تنغيالعملة الوطنیة نور سلطانالعاصمة

384.2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 117.6 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP57 124148 047159 407 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.77.34.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

756.5 027.88 675.69 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.64.74.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

39.241.934.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

54.253.461.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

32.428.317.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.018.720.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

49.653.061.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.15.85.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

64.8 / 65.476.9 / 64.475.8 / 75.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

61100169الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100106139مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

...100115مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

439 24461 84657 27التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

885 02433 33324 17التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

554 22027 51333 10التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

52 -386 0361 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.8ھولندا12.0الصین17.9إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.1ألمانیا16.0الصین39.1االتحاد الروسيشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.61.11.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

56.556.857.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.81.21.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.02.52.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

73.9 / 71.964.3 / 70.460.6 / 59.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

28.9 / 24.111.9 / 24.59.9 / 10.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

635.2 3 / 334.620.0 3 / 103.020.3 3 / 20.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

57.912.78.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

32.023.914.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.92.73.5الصحة - اإلنفاق الجاري

3.53.3...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.33.12.9التعلیم - االنفاق الحكومي

105.8 / 108.3104.0 / 101.4107.7 / 101.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

113.4 / 97.7112.5 / 95.297.2 / 90.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

55.5 / 51.147.6 / 34.440.3 / 28.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

13.68.54.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.417.827.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.031.676.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.30.20.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

537380األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.21.21.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

248.3 / 248.514.3 / 177.315.3 / 11.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

737 7706 1316 5إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

155205185نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

560 9914 1432 3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

9.614.816.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.430.170.04صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2008. 8  البیانات تحیل إلى فترة

5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  تنقیح للبیانات. 12  2014. 13 
2009. 14  2000. 15  انقطاع في السالسل الزمنیة. 16  2004. 17  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما.
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كالیدونیا الجدیدة
میالنیزیاالمنطقة 575 18المساحة (كم٢)

283السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 101.2النسبة بین الجنسین

15.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) CFP فرنكالعملة الوطنیة
نومیاالعاصمة 104.2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

197.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 2369 3559 894 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.66.92.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

815.5 266.335 800.737 26نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.71.41.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.625.526.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

71.773.172.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.64.03.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

31.833.131.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

63.763.065.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

15.814.214.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.1 / 58.167.8 / 60.568.0 / 70.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100110...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10098105مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

057 2682 1141 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

733 3032 7743 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

676 -036 2 -660 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

654 -360 1 -112 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.8الیابان16.1جمھوریة كوریا49.9الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.2سنغافورة13.9أسترالیا40.7فرنساشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.41.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

64.067.171.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.42.52.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.32.32.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

79.3 / 78.373.7 / 77.272.4 / 71.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.4 / 25.813.8 / 27.911.0 / 9.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

66.0 / 61.223.9 / 55.424.4 / 23.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

17.315.113.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

...3.2...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

32.442.082.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

262415593األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

45.945.945.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.3 / 3.516.5 / 2.814.4 / 12.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

111إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

161184247نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

10199121عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

15.566.166.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  فرنك (CFP) االتحاد المالي للمحیط الھادئ. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على
مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  2009. 10  2004. 11  2014. 12  بما

یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.
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الكامیرون
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

650 475المساحة (كم٢) 876 25السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.0النسبة بین الجنسین 54.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XAF)العملة الوطنیة یاونديالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 822.4 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP17 94426 14434 924 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.03.43.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

451.9 309.11 030.01 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

15.215.115.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.329.127.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

54.655.856.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

64.964.961.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

9.69.39.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

25.525.829.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.44.14.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

71.0 / 70.681.3 / 78.181.4 / 85.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

86100116الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103140175مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100102112مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

651 8782 8493 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

453 1334 8005 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

802 1 -255 1 -49التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

949 -856 -495 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.5فرنسا12.1الصین13.9إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.7تایلند9.8فرنسا17.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.72.72.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

48.551.657.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.93.93.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.45.25.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

57.6 / 55.054.9 / 53.152.9 / 50.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

42.4 / 43.74.3 / 44.24.4 / 4.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

540.3 / 289.12.2 / 258.71.4 / 1.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

66.3106.7590.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

92.280.570.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.14.54.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.93.03.1التعلیم - االنفاق الحكومي

107.2 / 102.8119.0 / 96.6118.9 / 115.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

57.1 / 37.966.4 / 24.545.2 / 31.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

16.9 / 10.321.4 / 4.712.6 / 7.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.15.04.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

8.913.931.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.44.323.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

484624850األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

44.542.139.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

7.0 / 6.80.3 / 3.70.3 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

442351500إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

171517نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

573994...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

25.428.436.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 2.392.093.54صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XAF) مصرف دول وسط أفریقیا. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي
الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  بیانات مبدئیة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف

الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  بیانات قُطریة استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي
واإلحصائي ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 10  البیانات تحیل إلى الصناعة التحویلیة والمرافق العامة فقط. 11  2012. 12  البیانات تحیل

إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2011. 16  2009. 17 
.2014  19 .2004  18 .2003
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الكرسي الرسولي
أوروبا الجنوبیةالمنطقة 0~المساحة (كم٢)

1السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 219.2النسبة بین الجنسین

815.9 1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) یوروالعملة الوطنیة
مدینة الفاتیكانالعاصمة 0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

0.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.0~0.0~0.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.10.2 -0.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

0.8 / 0.8100.0 / 0.8100.0 / 100.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.00.0...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

11...األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1  المساحة قدرھا 0.44 كم٢. 2  2017. 3  2009. 4  2018. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  بیانات
تقدیریة.
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كرواتیا
1992.05.22تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

594 56المساحة (كم٢) 130 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

93.0النسبة بین الجنسین 73.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كونا كرواتیةالعملة الوطنیة زغربالعاصمة

6.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 685.2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP45 34759 86655 201 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.52.9 -4.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

176.5 831.713 357.813 10نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.74.43.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

29.227.026.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

66.168.670.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

17.314.27.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

28.627.426.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

54.158.366.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

12.611.68.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

45.6 / 46.257.9 / 46.259.8 / 61.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

86100109الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100111121مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1009992مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

720 81117 77311 8التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

812 06730 56020 18التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

092 13 -256 8 -788 9 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

459 8941 -479 2 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.7سلوفینیا12.3ألمانیا13.6إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.7سلوفینیا12.9إیطالیا15.8ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.4 -0.2 -0.2 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

54.355.257.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.1 -0.10.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.41.51.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.6 / 79.574.2 / 78.472.6 / 71.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.6 / 15.427.9 / 15.723.8 / 21.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

560.5 / 573.213.4 / 579.313.2 / 13.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

10.925.59.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

6.55.84.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.98.17.2الصحة - اإلنفاق الجاري

2.83.0...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.84.24.6التعلیم - االنفاق الحكومي

95.8 / 92.095.0 / 103.491.9 / 103.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

100.0 / 103.495.6 / 94.896.5 / 91.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

78.5 / 62.157.0 / 49.246.3 / 40.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.61.41.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

21.723.520.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

33.156.667.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.90.70.9اإلنفاق على البحوث والتطویر

57101182األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

34.034.334.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

16.8 / 20.24.0 / 22.64.7 / 5.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

199215185إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

929084نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

593 11115 7439 7عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

22.824.472.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.280.23صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة...

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى مستوطنة زغرب. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،
التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2004. 14  2013. 15  السكان الذین تتراوح

أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 16  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 17  انقطاع في السالسل الزمنیة. 18  باستثناء عدد الوافدین في
موانئ السیاحة البحریة.
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كمبودیا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

035 181المساحة (كم٢) 486 16السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

95.4النسبة بین الجنسین 93.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
رییلالعملة الوطنیة بنوم بنھالعاصمة

033.0 4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 014.0 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 29311 24222 121 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.26.07.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

382.1 474.2785.71نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

32.436.025.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.423.332.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

41.240.742.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

70.854.224.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

9.816.226.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

19.429.648.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.00.40.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

75.2 / 81.887.9 / 76.989.3 / 86.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

68100125الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

105148186مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

682 59018 0195 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

316 90317 5524 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

366 4676881التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

773 2 -981 -307 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.0ألمانیا9.5المملكة المتحدة21.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.4فییت نام15.4تایلند36.8الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.81.51.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

19.220.323.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.42.63.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.43.12.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

69.6 / 67.465.5 / 63.062.7 / 58.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

31.1 / 33.37.4 / 37.15.9 / 5.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

76.3 / 82.00.5 / 114.00.6 / 0.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.40.20.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

65.844.830.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.96.96.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.20.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.71.51.9التعلیم - االنفاق الحكومي

106.5 / 120.2109.1 / 126.0127.4 / 135.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...41.6 / 25.748.7 / 36.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

12.2 / 10.514.1 / 2.117.4 / 4.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.42.31.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.821.120.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.31.334.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.1...0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر

103204265األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

60.857.252.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

6.7 / 5.00.4 / 2.80.4 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

105152191إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

111620نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

602 5085 4222 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

38.139.539.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 7.546.354.11صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى بلدیة بنوم بنھ، بما في ذلك الضواحي. 4  بیانات تقدیریة. 5  بنوم بنھ 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5
سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي
تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 11  بیانات عام 2012 مستمدة من دراسة عن حسابات الصحة تستند إلى (SHA) نظام حسابات الصحة لعام 2011. وقد
تم تحویل األرقام إلى صیغة (SHA 1.0) ألغراض المقارنة. 12  2000. 13  2014. 14  2004. 15  2008. 16  2011. 17  بیانات جزئیة. 18 

2002. 19  انقطاع في السالسل الزمنیة. 20  الوافدون بجمیع وسائل النقل.
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كندا
1945.11.09تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الشمالیةالمنطقة

670 984 9المساحة (كم٢) 411 37السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.5النسبة بین الجنسین 4.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر كنديالعملة الوطنیة أوتاواالعاصمة

1.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 378.2 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 169 3931 613 4631 647 120 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.23.13.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

973.5 220.644 217.647 36نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.81.41.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.428.627.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

65.870.070.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.72.31.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.019.819.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

75.277.978.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.88.15.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

60.7 / 61.969.4 / 60.971.4 / 72.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

92100115الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102103113مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008892مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

085 580451 552386 360التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

895 109466 444392 314التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

811 15 -529 5 -108 46التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

323 45 -163 58 -933 21میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.2المملكة المتحدة4.3الصین75.9الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.3المكسیك12.6الصین51.3الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.01.21.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

80.180.981.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.11.31.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.51.61.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.8 / 83.079.6 / 82.178.4 / 77.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.8 / 16.524.3 / 17.719.9 / 17.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

861.2 7 / 761.221.5 6 / 079.019.8 6 / 18.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

167.7216.6177.7الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.35.14.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.110.610.5الصحة - اإلنفاق الجاري

1.92.02.6الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.85.45.3التعلیم - االنفاق الحكومي

101.5 / 98.9101.4 / 96.698.4 / 97.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

113.9 / 101.1112.2 / 99.8103.5 / 102.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

77.1 / 71.957.5 / 68.652.1 / 50.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.11.61.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

21.122.127.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

71.780.392.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.01.81.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

7477157األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

38.238.238.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

537.2 / 534.715.1 / 557.415.7 / 17.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

547 45019 59716 16إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

349316318نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

798 21920 77116 18عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

21.225.425.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.340.340.26صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  یشیر إلى المنطقة المتروبولیة للتعداد 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  البیانات

مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  2011. 10  الواردات بنظام الدفع (FOB) ”التسلیم
على ظھر السفینة“. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/

دیسمبر. 14  2004. 15  2002. 16  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما فأكثر. 17  بیانات مبدئیة. 18  2014. 19  عضو في (OECD) لجنة
المساعدة اإلنمائیة.
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كوبا
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

884 109المساحة (كم٢) 334 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.6النسبة بین الجنسین 106.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بیسو كوبيالعملة الوطنیة ھافاناالعاصمة

1.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 138.4 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP42 64464 32896 851 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

11.22.41.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

433.1 676.18 779.05 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.43.73.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

21.823.124.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

73.873.271.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

20.218.618.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

19.117.116.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

60.664.365.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.02.52.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

39.8 / 42.367.3 / 38.368.9 / 67.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

9788103مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

197 9141 3194 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

543 4888 08411 8التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

346 7 -574 6 -766 5 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.2إسبانیا21.1كندا23.0الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.9المكسیك15.6إسبانیا21.3الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.10.2 -0.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

76.176.677.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.50.20.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.61.61.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.4 / 80.176.5 / 79.176.1 / 75.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.0 / 17.720.7 / 19.217.3 / 15.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

13.1 / 14.80.1 / 17.00.1 / 0.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.70.40.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

6.15.34.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.810.712.2الصحة - اإلنفاق الجاري

6.36.88.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 10.612.8التعلیم - االنفاق الحكومي...

99.2 / 102.2104.4 / 96.8104.0 / 99.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

105.7 / 91.4103.0 / 93.190.8 / 91.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

51.2 / 119.230.1 / 78.872.4 / 46.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.14.55.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

36.043.253.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

9.715.949.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.50.60.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

272304348األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

25.327.531.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

34.8 / 38.43.0 / 26.03.4 / 2.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

205200192إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

374538نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

594 5074 2612 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

42.168.373.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.220.210.13صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  العملة الوطنیة لكوبا ھي البیسو الكوبي. ویستخدم الرعایا األجانب والسیاح الوافدون إلى كوبا البیسو القابل للتحویل. 3  سعر
الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة. 4  2018. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8 
2015. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  بما یشمل مستخدمي الشبكة الدولیة وكذلك أولئك الذین ال یستطیعون

الوصول إال إلى الشبكة الكوبیة. 11  2004. 12  2014. 13  الوافدون عن طریق الجو. 14  2013.
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كوت دیفوار
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

463 322المساحة (كم٢) 716 25السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.8النسبة بین الجنسین 80.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XOF)العملة الوطنیة یاموسوكروالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 231.1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP17 08524 88538 055 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.72.07.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

566.4 219.71 931.81نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

24.326.023.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

24.523.827.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

51.350.249.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

50.649.546.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.15.96.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

43.344.647.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.53.12.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

48.3 / 48.265.9 / 48.372.3 / 76.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

88100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100107127مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100103140مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

923 28411 24810 7التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

999 84910 8657 5التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

434925 3832 1التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

047 1 -40465میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.2فییت نام9.4الوالیات المتحدة11.9ھولنداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.2نیجیریا11.1فرنسا13.5الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.22.22.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

45.247.351.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.83.03.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.75.25.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

55.9 / 53.053.5 / 51.250.0 / 48.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

41.7 / 43.64.7 / 44.14.5 / 4.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

197.2 2 / 095.29.0 2 / 010.810.3 2 / 11.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

115.1564.5694.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

87.977.267.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.46.14.4الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.14.64.4التعلیم - االنفاق الحكومي

94.0 / 64.8103.6 / 63.579.4 / 79.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

42.6 / 56.8... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.5 / 5.410.8 / 10.4... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

14.712.611.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

8.58.911.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.02.743.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

167210259األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

32.732.732.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

11.0 / 7.00.5 / 7.80.3 / 0.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

451467561إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

232122نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

800 2521...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

79.179.179.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.563.532.12صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XOF) المصرف المركزي لدول غرب أفریقیا. 3  یاموسوكرو ھي العاصمة وأبیدجان ھي
العاصمة اإلداریة. 4  2018. 5  بیانات تقدیریة. 6  أبیدجان 7  بیانات مبدئیة. 8  2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي
الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  بیانات قُطریة استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي واإلحصائي

ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 11  2014. 12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14  یشار إلى المواطنین
األجانب. 15  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 16  2008. 17  2003. 18  2009. 19  2004. 20  عدد الوافدین إلى مطار

”فیلیكس أوفوییھ - بوانییھ“ فقط.
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كوراساو
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 444المساحة (كم٢)

163السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 85.0النسبة بین الجنسین

368.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) غیلدر األنتیل الھولندیةالعملة الوطنیة
یلمستادالعاصمة 1.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

144.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 3452 9513 122 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.7 -0.1...معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

591.3 994.519 120.119 18نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.60.50.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.416.220.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

83.083.379.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

...0.91.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...15.317.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...83.881.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

18.29.613.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...53.2 / 54.866.5 / 65.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

84100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

899 -......میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.32.71.4 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

90.589.989.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.52.51.2 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.32.22.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.7 / 79.474.5 / 78.672.6 / 71.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.5 / 20.723.9 / 21.618.6 / 17.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

38.4 / 34.623.9 / 23.5... / ...أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.00.8~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

14.713.010.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.9......التعلیم - االنفاق الحكومي

169.2 / 176.3... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

91.1 / 84.1... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

29.6 / 13.0... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

...20.119.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

61.9......(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

52......األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

5.9 / 37.8... / ...... / ...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

1......إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

503......نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

222342399عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

6.16.140.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  غیلدر األنتیل الھولندیة. 3  2018. 4  مجموع سكان كوراساو، مع استبعاد بعض األحیاء (انظر المصدر). 5  2016. 6  یشمل
أعمال التعدین والحرف الیدویة. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  2008.
9  انقطاع في السالسل الزمنیة. 10  باستثناء العاملین في المؤسسات. 11  2009. 12  2013. 13  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة

بناًء على مؤشرات وطنیة. 14  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 15  2015. 16  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
األول/دیسمبر. 17  2007. 18  بیانات تقدیریة. 19  2014. 20  الوافدون عن طریق الجو.
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كوستاریكا
1945.11.02تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الوسطىالمنطقة

100 51المساحة (كم٢) 048 5السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.9النسبة بین الجنسین 98.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كولون كوستاریكيالعملة الوطنیة سان خوسیھالعاصمة

608.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 378.5 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP19 95237 26957 565 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.95.03.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

734.1 199.411 697.08 4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.67.25.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.925.420.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

63.667.474.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

15.215.111.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.619.618.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

63.165.370.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.68.97.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

45.9 / 46.674.4 / 44.776.6 / 80.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

63100126الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98113129مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

915 04511 1519 7التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

144 92017 17313 9التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

230 5 -875 4 -023 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

878 1 -214 1 -860 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.6ھولندا6.5بلجیكا40.9الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.0المكسیك13.1الصین38.4الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.61.31.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

65.771.780.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.73.12.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.21.91.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

81.7 / 80.876.7 / 80.276.1 / 75.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

21.1 / 24.314.5 / 27.410.8 / 9.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

414.2 / 405.48.4 / 358.28.9 / 8.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

11.519.918.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

10.910.09.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.78.17.6الصحة - اإلنفاق الجاري

1.1...1.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.96.67.4التعلیم - االنفاق الحكومي

110.3 / 115.8109.7 / 111.5118.1 / 114.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

129.5 / 104.3122.8 / 86.2100.1 / 82.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

62.2 / 49.3... / ...30.2 / 24.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

7.911.611.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

35.136.845.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

22.136.571.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.50.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

231285350األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

48.851.054.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

7.8 / 7.61.6 / 6.91.7 / 1.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

93104109إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

414544نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

960 1002 6792 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

44.845.345.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.170.280.18صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى سكان الحضر في الكانتونات. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  المنطقة المركزیة. 7  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 8 
انقطاع في السالسل الزمنیة. 9  2016. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  بما یشمل الالجئین. 13 

البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2000. 15  2013. 16  2004. 17  السكان البالغة أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 18 
المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 19  2014.
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كولومبیا
1945.11.05تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الجنوبیةالمنطقة

748 141 1المساحة (كم٢) 339 50السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.4النسبة بین الجنسین 45.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بیسو كولومبيالعملة الوطنیة بوغوتاالعاصمة

275.0 3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 779.4 10عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP146 566287 018309 191 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.74.01.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

301.6 250.76 386.06 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.47.17.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.835.032.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

58.857.960.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

20.718.315.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.019.619.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

59.262.165.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.910.99.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

58.6 / 56.581.9 / 53.082.7 / 82.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

80100136الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99100115مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

892 82046 19039 21التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

063 68347 20440 21التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

171 -863 -14 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

908 12 -732 8 -891 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.3الصین6.8بنما29.2الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.5المكسیك19.0الصین26.3الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.51.21.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

76.078.081.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.91.71.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.11.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.9 / 77.973.1 / 76.971.7 / 70.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.6 / 27.312.8 / 30.39.7 / 8.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

142.3 / 124.30.3 / 107.60.3 / 0.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

872.0 672.47 000.23 2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

19.516.914.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.56.35.9الصحة - اإلنفاق الجاري

1.51.62.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.04.84.4التعلیم - االنفاق الحكومي

110.7 / 123.1114.6 / 126.2125.4 / 128.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

101.3 / 106.996.0 / 87.797.3 / 79.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

65.0 / 41.356.0 / 30.437.6 / 28.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

41.833.725.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.08.418.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

11.036.562.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.20.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

593681880األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

54.352.852.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

84.1 / 76.21.8 / 60.91.7 / 1.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

243 4865 3354 3إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

273136نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

113 4054 9331عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

25.030.338.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.460.240.28صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى مراكز سانتا في دي بوغوتا، وسواتشا، وتشیا، وفونزا. 4  بیانات تقدیریة. 5  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات
باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  البیانات محدثة

حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  السكان البالغة أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 11  2004. 12  2014.
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الكونغو
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة وسط أفریقیاالمنطقة

000 342المساحة (كم٢) 380 5السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.8النسبة بین الجنسین 15.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XAF)العملة الوطنیة برازافیلالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 308.1 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 35013 67811 292 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.1 -7.615.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

146.5 118.12 707.73 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.54.17.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

59.768.447.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

34.827.644.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

40.039.137.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

23.423.325.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

36.637.637.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

19.814.611.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

66.8 / 67.471.4 / 66.771.5 / 70.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

79100119الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100122138مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

...100159مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

451 9184 7446 4التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

117 3692 3424 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

334 5482 4022 3التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

594 3 -696900میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.4أنغوال12.4إسبانیا33.9الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.0فرنسا8.0نامیبیا8.7نامیبیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.93.32.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

61.063.367.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.64.03.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.84.84.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

62.7 / 59.260.5 / 54.357.0 / 52.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

41.5 / 41.64.4 / 41.84.0 / 4.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

398.9 / 419.67.6 / 315.29.6 / 8.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

77.6138.7220.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

72.252.541.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 1.92.04.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.10.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.86.24.6التعلیم - االنفاق الحكومي

107.8 / 103.8100.6 / 103.5110.0 / 111.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

48.4 / 55.8... / ...40.7 / 48.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.0 / 2.210.6 / 2.110.3 / 5.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.69.99.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

8.57.311.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.55.08.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

65103140األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

65.865.665.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

3.1 / 2.00.7 / 1.00.5 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

563724619إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

131622نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

35194192عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

51.561.272.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 35.3614.571.36صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XAF) مصرف دول وسط أفریقیا. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  برازافیل 6  بیانات
مبدئیة. 7  2015. 8  2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  بیانات
قُطریة استُكملت ببیانات مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 11  البیانات تحیل إلى
الصناعة التحویلیة والمرافق العامة فقط. 12  2009. 13  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 14  البیانات محدثة حتى
نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2004. 16  2007. 17  2011. 18  2012. 19  2003. 20  2013. 21  2014. 22  بما یشمل المواطنین

المقیمین في الخارج.
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الكویت
1963.05.14تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

818 17المساحة (كم٢) 207 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

155.9النسبة بین الجنسین 236.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینار كویتيالعملة الوطنیة الكویتالعاصمة

0.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 052.5 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP80 798115 416119 534 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.5 -2.4 -10.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

897.2 496.628 490.338 35نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.30.40.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

60.258.248.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

39.541.450.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.73.13.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.725.726.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

76.671.270.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.01.82.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.3 / 53.685.3 / 49.084.5 / 82.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

76100125الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

97131191مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10089114مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

041 69862 86962 44التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

593 69137 80122 15التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

448 00724 06840 29التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

428 98923 07136 30میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

1.2المملكة العربیة السعودیة1.4الھند90.5مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.7اإلمارات العربیة المتحدة10.3الوالیات المتحدة16.4الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.15.55.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.35.55.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.62.42.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

75.9 / 74.974.1 / 74.573.1 / 72.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

21.6 / 23.26.0 / 26.03.4 / 3.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

123.4 3 / 871.575.5 1 / 333.362.4 1 / 58.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

102.796.593.6الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

10.49.78.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.42.83.9الصحة - اإلنفاق الجاري

2.42.6...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.73.8التعلیم - االنفاق الحكومي...

97.1 / 101.597.5 / 106.4103.0 / 102.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

101.4 / 99.094.0 / 114.296.8 / 104.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

42.7 / 23.0... / ...28.1 / 12.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.82.01.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.07.74.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

25.961.498.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.10.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

204154األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.30.40.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

95.4 / 89.625.4 / 71.529.3 / 31.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

284 5577 0805 6إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

500450373نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

055 2087 4745 3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

46.346.359.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  البیانات تحیل إلى محافظات العاصمة، وَحَولِّي، والفروانیة، ومبارك الكبیر. 4  بیانات تقدیریة. 5  بیانات مبدئیة. 6 
2016. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  2013. 9  مناطق غیر محددة في

أماكن أخرى. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  بما یشمل الالجئین. 13  یشار إلى المواطنین
األجانب. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2006. 16  2004. 17  2012. 18  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین
12 و 75 سنة. 19  بیانات جزئیة. 20  الحكومة فقط. 21  باستثناء المنظمات غیر الربحیة الخاصة. 22  باستثناء المشاریع التجاریة. 23  2014.

24  بیانات إنتاج النفط الخام تشمل نسبة ٥٠ في المائة من ناتج المنطقة المحایدة.
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كیریباس
1999.09.14تاریخ عضویة األمم المتحدة میكرونیزیاالمنطقة

726المساحة (كم٢) 118السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.7النسبة بین الجنسین 145.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر أستراليالعملة الوطنیة بایریكيالعاصمة

1.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 3.2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP112156197 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.93.1 -5.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

694.3 520.91 214.61 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

21.824.223.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

9.311.915.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

68.963.960.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

...7.122.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

...8.416.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

...81.161.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

...14.730.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...52.3 / 20.466.8 / 32.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100100...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

956061مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

4410التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

7473356التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

347 -69 -70 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

071~...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

14.9فیجي21.2الوالیات المتحدة33.2مالیزیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.6الصین21.8فیجي21.8أسترالیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.82.21.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

43.647.454.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.13.83.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.03.93.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.6 / 68.662.5 / 66.861.5 / 60.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

35.8 / 36.16.5 / 36.95.5 / 5.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

3.0 / 2.92.6 / 2.52.8 / 2.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

52.351.447.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 11.59.211.9الصحة - اإلنفاق الجاري

0.40.2...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 12.0التعلیم - االنفاق الحكومي......

103.0 / 113.797.0 / 112.8108.0 / 111.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...91.5 / 95.382.9 / 83.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.73.97.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

4.84.36.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

4.09.114.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

1190105األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

15.015.015.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.1 / 0.10.6 / 0.10.6 / 0.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

011إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

141313نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

456عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

12.552.552.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 16.5510.6622.23صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  مساحة الیابسة فقط. باستثناء ٨٤ كیلومترا مربعا من الجزر غیر المأھولة. 2  2017. 3  2018. 4  2015. 5  حسب تكلفة عوامل اإلنتاج. 6 
البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح ٢. 7  السكان الفعلیون. 8  انقطاع في السالسل
الزمنیة. 9  األشخاص الحاضرون (بحكم الواقع). 10  بیانات مبدئیة. 11  2016. 12  بیانات تقدیریة. 13  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات

تسبق السنة المرجعیة. 14  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 15  تنقیح للبیانات. 16  2013. 17  2001. 18  2009.
19  2008. 20  2012. 21  2004. 22  2014. 23  الوافدون عن طریق الجو. تاراوا وجزیرة عید المیالد.
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كینیا
1963.12.16تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

958 591المساحة (كم٢) 574 52السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.8النسبة بین الجنسین 92.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
شلن كینيالعملة الوطنیة نیروبيالعاصمة

101.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 556.4 4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP21 50640 00074 938 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.98.44.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

507.8 596.6967.31نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

23.227.133.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

22.320.318.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

54.552.648.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

41.439.136.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

14.615.314.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

44.045.649.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.512.111.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

63.6 / 61.769.1 / 60.170.7 / 69.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

56100181الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103123126مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

241 1696 4205 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

191 09319 84612 5التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

950 12 -924 6 -426 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

018 5 -369 2 -252 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.0الوالیات المتحدة10.4أوغندا10.8باكستانشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.0اإلمارات العربیة المتحدة9.9الھند22.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.72.82.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

21.723.627.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.44.44.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.04.64.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

65.2 / 60.360.6 / 53.956.7 / 49.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

39.2 / 43.44.0 / 44.03.2 / 3.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

078.6 1 / 927.02.2 / 756.92.2 / 2.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

268.2751.0487.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

62.851.141.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.36.14.5الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.20.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 7.35.55.2التعلیم - االنفاق الحكومي

105.5 / 105.2105.1 / 99.4107.4 / 103.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...54.9 / 46.660.7 / 48.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.6 / 3.313.7 / 2.24.7 / 3.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.04.74.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

7.19.821.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.17.217.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.8...اإلنفاق على البحوث والتطویر...

229338507األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

7.17.47.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

14.3 / 12.20.3 / 8.60.3 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

580650736إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

191919نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

364 4701 3991 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

35.536.837.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 4.044.093.34صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون
األول/دیسمبر. 10  تنقیح للبیانات. 11  2002. 12  2014. 13  2009. 14  انقطاع في السالسل الزمنیة. 15  2004. 16  باستثناء المواطنین

المقیمین في الخارج.
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التفیا
1991.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

573 64المساحة (كم٢) 907 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

85.3النسبة بین الجنسین 30.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة ریغاالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 633.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP16 92223 76530 463 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.94.6 -10.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

624.9 216.115 514.311 7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.34.43.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

22.923.422.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

72.872.273.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

12.08.67.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.523.123.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

61.568.369.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.019.58.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

55.2 / 53.967.6 / 50.465.3 / 65.6معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

72100114الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

105108139مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10098111مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

632 85114 3038 5التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

310 14318 77011 8التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

679 3 -292 2 -468 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

296 -988494 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.1االتحاد الروسي11.5إستونیا16.0لیتوانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.9بولندا10.6ألمانیا17.5لیتوانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.2 -1.2 -1.1 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

68.067.868.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.2 -1.3 -1.2 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.51.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.8 / 77.069.0 / 76.266.0 / 65.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.3 / 14.127.1 / 14.723.6 / 22.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

256.9 / 313.813.2 / 376.714.8 / 16.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

418.7327.0234.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

9.97.85.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.96.16.2الصحة - اإلنفاق الجاري

3.63.13.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.95.15.3التعلیم - االنفاق الحكومي

99.5 / 101.999.3 / 103.5103.9 / 106.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

110.2 / 102.1111.3 / 102.4103.5 / 103.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

105.1 / 88.472.0 / 97.350.4 / 54.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.63.33.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

21.022.031.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

46.068.481.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.50.60.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

231832األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

53.053.954.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

7.0 / 8.13.5 / 7.53.9 / 3.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

7883102إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

828991نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

949 3731 1161 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

97.297.397.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.070.060.11صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة

حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  یشمل الشكل األشخاص الخاضعین لوالیة انعدام الجنسیة لدى مفوضیة األمم المتحدة لشؤون
الالجئین، والمندرجین تحت قانونین منفصلین في التفیا. 12  2004. 13  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 14  المستخدمون

في األشھر الثالثة األخیرة. 15  مغادرة غیر المقیمین. دراسة استقصائیة لألشخاص الذین یعبرون حدود الدولة.
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لبنان
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

452 10المساحة (كم٢) 856 6السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.3النسبة بین الجنسین 670.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لیرة لبنانیةالعملة الوطنیة بیروتالعاصمة

507.5 1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 406.9 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP21 49038 42053 394 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.78.00.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

778.5 858.38 390.28 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.04.33.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.715.715.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

79.380.181.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.42.53.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.819.220.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

77.878.376.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.16.46.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

23.5 / 22.071.0 / 20.467.9 / 70.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100119...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

979389مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

336 2549 8794 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

793 970129 32717 9التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

457 120 -716 13 -448 7 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

396 12 -552 7 -748 2 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

4.7الوالیات المتحدة5.3أنغوال51.6الكونغوشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.0الصین27.1النمسا29.6الجمھوریة العربیة السوریةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

4.01.15.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

86.687.388.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.31.86.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.21.92.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

80.6 / 79.776.9 / 77.476.0 / 73.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

25.6 / 25.810.8 / 30.39.2 / 8.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

939.2 1 / 820.731.9 / 756.818.9 / 19.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

3.09.5994.5الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

13.810.69.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.67.48.0الصحة - اإلنفاق الجاري

3.42.72.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.71.62.5التعلیم - االنفاق الحكومي

89.5 / 100.097.3 / 99.0109.5 / 107.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

63.0 / 76.063.6 / 80.874.5 / 80.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

45.8 / 49.339.6 / 45.247.4 / 43.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.84.0...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

2.33.14.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

10.143.778.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

265099األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

13.313.413.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

24.1 / 20.04.3 / 16.24.6 / 4.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

1097إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

516053نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

857 1681 1402 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

11.611.613.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.081.172.52صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  ینبغي األخذ بالتقدیرات مع قدر من الحذر ألنھا تستند إلى بیانات شحیحة. 4  باستثناء الالجئین السوریین. 5  البیانات
مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  بیانات مبدئیة. 8  2016. 9 

البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/
دیسمبر. 13  2001. 14  2013. 15  2014. 16  السكان البالغة أعمارھم 6 أعوام فأكثر. 17  السكان البالغة أعمارھم 15 عاما فأكثر. 18  2004.

19  باستثناء الجنسیات من لبنان وسوریة وفلسطین.
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لكسمبرغ
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

586 2المساحة (كم٢) 616السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.1النسبة بین الجنسین 237.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة لكسمبرغالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 119.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP37 34653 21262 316 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.24.91.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

805.8 771.9106 570.6104 81نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.40.30.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.512.712.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

83.187.087.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

1.71.10.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

17.313.411.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

81.085.687.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.54.45.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.5 / 48.862.5 / 45.465.4 / 64.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

90100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

9994103مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008986مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

776 91115 71513 12التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

583 40023 58620 17التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

807 7 -489 6 -871 4 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

389 5853 1073 4میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.6بلجیكا14.8فرنسا26.9ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.8فرنسا24.1ألمانیا24.3بلجیكاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.02.12.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

86.688.591.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.52.52.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.71.61.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.4 / 82.278.8 / 81.476.7 / 75.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.7 / 17.619.7 / 18.619.0 / 19.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

264.1 / 248.945.3 / 150.649.0 / 32.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

1.94.13.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.02.33.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.27.06.2الصحة - اإلنفاق الجاري

2.83.0...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.9...3.6التعلیم - االنفاق الحكومي

100.6 / 98.1100.9 / 100.997.1 / 100.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

105.3 / 102.9102.1 / 97.999.9 / 92.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

20.6 / 19.218.6 / 13.317.3 / 11.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.92.00.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

23.320.025.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

70.090.697.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.61.51.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

10511األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

35.735.735.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

9.7 / 11.017.3 / 11.521.6 / 25.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

457إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

405351271نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

046 9138051عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

62.862.878.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.791.051.00صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 8  2014. 9  البیانات تحیل

إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2001. 13  2003. 14 
السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 15  بیانات مبدئیة. 16  2004. 17  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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لیبریا
1945.11.02تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

369 111المساحة (كم٢) 937 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.0النسبة بین الجنسین 51.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر لیبريالعملة الوطنیة مونروفیاالعاصمة

157.6سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 467.0 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP7061 2922 763 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.37.32.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

216.6327.2583.8نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

68.870.272.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

9.811.98.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

21.517.918.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

53.047.341.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

9.310.812.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

37.741.946.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.62.32.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.7 / 53.657.4 / 53.159.3 / 59.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

62100181الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102104113مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

130222519التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

309710292التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

488227 -179 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

566 -853 -184 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.5المملكة المتحدة21.5سویسرا30.1مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

2.3الھند6.5الصین82.2مناطقشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.43.82.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

46.147.851.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.24.63.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.65.24.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

62.2 / 59.859.2 / 53.856.4 / 51.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

40.8 / 43.05.2 / 42.95.0 / 5.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

98.6 / 99.12.1 / 87.22.5 / 2.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

508.826.69.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

100.372.960.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.88.89.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~0.0~0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.23.8...التعلیم - االنفاق الحكومي

89.8 / 94.497.7 / 95.7105.3 / 129.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

31.8 / 40.6... / ...29.7 / 40.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.0 / 6.514.3 / 13.812.1 / 25.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.33.2...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

5.312.512.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.02.38.0~(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

94147180األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

46.544.943.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.9 / 0.80.2 / 0.70.2 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

536479إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

191921نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

16.416.416.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 56.37127.2333.53صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 7  2015. 8  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9  تنقیح للبیانات. 10  2004. 11  2008. 12  2000. 13  2009.
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لیبیا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أفریقیا الشمالیةالمنطقة

198 676 1المساحة (كم٢) 778 6السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.0النسبة بین الجنسین 3.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دینار لیبيالعملة الوطنیة طرابلسالعاصمة

1.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 160.9 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP45 45180 94225 127 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

10.34.364.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

941.8 120.53 846.413 7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.22.50.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

75.774.067.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

22.223.532.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

8.77.310.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

28.331.624.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

63.161.064.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

20.018.615.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

25.7 / 22.579.0 / 21.577.2 / 75.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

80100126الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

101112117مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

064 4401 27236 31التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

786 6743 05817 6التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

722 2 -766 21518 25التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

705 4 -801 94516 14میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

12.6إسبانیا13.8ألمانیا15.7إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.3تركیا11.3الصین12.7إیطالیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.61.30.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

77.178.180.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.71.50.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.62.52.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

74.9 / 74.968.9 / 73.270.1 / 69.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

28.1 / 28.86.7 / 30.25.9 / 5.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

788.4 / 684.012.4 / 625.211.1 / 10.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

12.411.2295.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

21.517.613.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.63.66.1الصحة - اإلنفاق الجاري

1.22.02.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

... / ...107.0 / 101.7111.5 / 102.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...106.0 / 100.890.2 / 84.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...63.6 / 57.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.73.12.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

7.716.0...المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.914.021.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

254468األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.10.10.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

57.0 / 62.09.1 / 52.19.9 / 9.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

262 2941 0624 4إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

12613999نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

...8134عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

4.64.64.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.050.010.83صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2013. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 7  2015. 8  یشار إلى
المواطنین األجانب. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 10  2011. 11  2004. 12  2009. 13  2006. 14  2003. 15 
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لیتوانیا
1991.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

286 65المساحة (كم٢) 760 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

86.1النسبة بین الجنسین 44.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة فیلنیوس؛ فیلناالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 537.6عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP26 14137 13047 544 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.71.64.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

449.7 886.216 816.811 7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.83.33.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.729.129.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

62.567.667.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

14.38.87.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.124.624.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

56.766.668.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

8.317.86.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

56.4 / 52.566.7 / 50.662.3 / 62.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

78100116الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

106100131مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100103117مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

405 81433 07020 12التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

514 37836 70423 15التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

109 3 -564 2 -634 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

488817 -888 1 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.2بولندا9.7التفیا14.0االتحاد الروسيشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.3بولندا11.9ألمانیا14.7االتحاد الروسيشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.3 -1.4 -0.9 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

66.666.867.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.1 -1.3 -1.0 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.41.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

79.3 / 77.868.5 / 77.566.0 / 65.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.1 / 14.826.9 / 16.822.4 / 21.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

124.7 / 160.84.3 / 201.25.1 / 6.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

9.34.65.0الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

7.76.04.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.66.86.7الصحة - اإلنفاق الجاري

3.94.3...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.95.34.2التعلیم - االنفاق الحكومي

102.8 / 99.8103.0 / 102.4101.0 / 103.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

105.0 / 104.1109.7 / 104.2106.0 / 104.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

82.5 / 104.660.1 / 97.569.2 / 62.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

11.17.05.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

22.019.121.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

36.262.177.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.70.80.8اإلنفاق على البحوث والتطویر

171729األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

33.834.634.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

12.8 / 13.54.4 / 13.94.3 / 4.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

1706477إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

10692103نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

523 5072 0001 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

89.691.691.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.060.100.13صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة
المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 12 

المستخدمون في األشھر الـ 12 األخیرة. 13  2004.

1

2

1

1

1

31

31

31

4

4

4

4

4

52

6

7

2

2

2

2

89

89

89

89

1

10102

89

46

6

9

46

46

46

6

1112121

6

13

4,6

7

6

6

1

2

1

222   كتیب اإلحصاءات العالمیة طبعة عام٢٠١٩



لیختنشتاین
1990.09.18تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

160المساحة (كم٢) 38السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.4النسبة بین الجنسین 237.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك سویسريالعملة الوطنیة فادوزالعاصمة

1.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 5.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4 0465 6216 296 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.87.40.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

021.7 127.5166 094.8156 116نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.25.24.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

38.639.041.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

56.155.954.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.62.6...معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.5 / 52.670.6 / 52.870.9 / 73.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

10010197مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.90.70.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

14.714.514.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.40.30.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.51.41.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

14.9 / 16.022.7 / 17.520.1 / 16.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

24.7 / 22.365.1 / 18.962.1 / 54.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.20.10.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

(GDP من %) 2.42.02.6التعلیم - االنفاق الحكومي

103.4 / 102.3107.5 / 108.5108.6 / 109.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

101.9 / 100.0130.3 / 103.9117.6 / 117.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

24.8 / 27.445.3 / 13.344.3 / 35.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.02.80.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.024.012.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

63.480.098.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

829األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

43.143.143.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.0~ / 0.11.1 / 1.5... / ...تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

11...إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

8479...نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

6479...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

75.875.875.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.620.50...صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  السكان بحكم القانون. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 6  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 64 عاما. 7  2013. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

المرجعیة. 9  2015. 10  2012. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2004. 13  2008. 14  2011. 15  بیانات
تقدیریة. 16  2014. 17  باستثناء السیاح المقیمین لمدة طویلة في أراضي التخییم وشقق العطالت.
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لیسوتو
1966.10.17تاریخ عضویة األمم المتحدة الجنوب األفریقيالمنطقة

355 30المساحة (كم٢) 125 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.3النسبة بین الجنسین 70.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لوتيالعملة الوطنیة ماسیروالعاصمة

14.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 201.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 5602 3862 632 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.6 -2.76.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

178.3 169.31 800.01نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.25.66.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

37.732.935.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

56.161.558.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

25.812.910.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

27.339.340.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

46.947.849.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

37.225.928.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

59.8 / 60.775.1 / 64.175.4 / 77.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

71100148الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10510796مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

650503577التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

870 2771 4101 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

293 1 -773 -760 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

114 -158 -166میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

1.7إسواتیني45.5الوالیات المتحدة49.2جنوب أفریقیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.3آسیا14.8الصین70.7جنوب أفریقیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.00.6~-0.4 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

22.224.828.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.43.12.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.73.43.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

51.3 / 45.845.2 / 46.640.6 / 42.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

32.5 / 34.97.5 / 37.27.0 / 6.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

6.7 / 6.40.3 / 6.30.3 / 0.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.1......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

79.074.965.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.17.78.1الصحة - اإلنفاق الجاري

...0.00.1~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 12.111.46.4التعلیم - االنفاق الحكومي

103.0 / 109.0106.7 / 117.0111.8 / 117.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

64.5 / 59.747.6 / 44.442.3 / 34.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.9 / 4.37.3 / 4.23.4 / 3.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

37.441.2...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.724.223.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.63.929.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~0.0~0.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

131620األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.41.41.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.5 / 2.31.2 / 2.01.1 / 1.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

252731إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

232628نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

137 3044261عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

15.315.315.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 3.148.474.96صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  بلدان آسیویة غیرالمحددة في أماكن أخرى. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  یشار إلى
المواطنین األجانب. 10  بما یشمل الالجئین. 11  2003. 12  2008. 13  2006. 14  بیانات جزئیة. 15  2004. 16  2009. 17  باستثناء

المنظمات غیر الربحیة الخاصة. 18  باستثناء المشاریع التجاریة. 19  2014. 20  انقطاع في السالسل الزمنیة.
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مارتینیك
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 128 1المساحة (كم٢)

376السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 85.4النسبة بین الجنسین

354.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) یوروالعملة الوطنیة
فور دو فرانسالعاصمة 0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

79.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

4.13.9...العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

11.911.8...العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

65.369.0...العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

18.721.022.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

52.6 / 43.353.8 / 39.649.1 / 48.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100106...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

998279مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.8 -0.1 -0.5معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

89.389.089.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.5 -0.2 -0.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.92.02.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

84.4 / 83.277.8 / 82.276.7 / 75.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

16.0 / 19.528.4 / 21.120.6 / 18.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

61.6 / 59.616.0 / 57.015.1 / 14.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

8.57.66.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

...4.82.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

293155األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

45.845.845.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.3 / 2.05.8 / 2.25.1 / 5.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

112إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

767581نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

484478536عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

75.199.199.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2018. 3  باستثناء العاملین في المؤسسات. 4  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و 64 عاما. 5  2012. 6  انقطاع في
السالسل الزمنیة. 7  2013. 8  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 9  2016. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5

سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  2009. 13  2004. 14  بیانات تقدیریة. 15  2014.
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مالطة
1964.12.01تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

315المساحة (كم٢) 440السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.5النسبة بین الجنسین 376.2 1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة فالیتاالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 212.8عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 3938 74112 553 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.83.56.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

137.0 005.429 716.121 15نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.21.71.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

23.019.012.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

74.779.486.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

2.11.31.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.825.518.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

68.173.279.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.96.83.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

43.2 / 34.166.0 / 29.666.4 / 67.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

89100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

979890مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10010297مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

863 7173 4313 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

219 7327 8655 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

357 3 -015 2 -435 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

433 4201 -418 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

10.7ألمانیا10.7المستودعات20.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.0كندا10.2جزر كایمان19.2إیطالیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.50.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

93.694.194.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.80.50.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.51.41.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.4 / 82.479.4 / 81.678.1 / 77.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.3 / 15.027.6 / 17.423.0 / 18.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

45.5 / 33.010.6 / 24.67.9 / 6.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

2.17.49.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.75.65.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.78.29.3الصحة - اإلنفاق الجاري

3.13.8...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.56.55.3التعلیم - االنفاق الحكومي

106.6 / 99.3102.6 / 95.798.7 / 98.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

97.8 / 98.093.8 / 100.3109.7 / 104.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

56.8 / 42.741.5 / 37.331.6 / 27.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.01.00.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.28.711.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

41.263.080.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.50.60.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

252640األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.11.11.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.3 / 2.65.6 / 2.76.2 / 6.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

001إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

918559نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

274 3392 1711 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

99.499.499.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.180.21...صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

(GNI من %) 0.23صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة......

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى محلِّیات المرفأ الشمالي والمرفأ الجنوبي. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015.

10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2004. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13  المستخدمون
في األشھر الثالثة األخیرة. 14  بیانات مبدئیة. 15  المغادرون جوا وبحرا. 16  2002.
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مالي
1960.09.28تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

192 240 1المساحة (كم٢) 658 19السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.3النسبة بین الجنسین 16.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XOF)العملة الوطنیة باماكوالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 529.3 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 24510 67915 236 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

10.410.96.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

487.9708.4821.7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

34.434.940.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

25.925.318.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

39.639.740.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

44.857.456.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

15.111.18.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

40.131.535.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.58.18.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

61.3 / 60.580.9 / 60.682.0 / 81.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

86100110الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102126171مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1007491مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

269 9961 0751 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

622 7045 5444 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

353 4 -707 2 -468 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

210 1 -190 1 -438 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.1بوركینا فاسو21.4سویسرا41.0جنوب أفریقیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.7كوت دیفوار15.2الصین20.5السنغالشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.13.32.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

32.136.043.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.55.65.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.86.76.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

56.9 / 54.655.6 / 50.653.4 / 49.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

47.3 / 47.53.9 / 46.94.2 / 4.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

383.7 / 336.62.1 / 256.82.2 / 2.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

13.115.389.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

106.589.178.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.04.43.8الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.10.1الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.53.33.1التعلیم - االنفاق الحكومي

75.6 / 76.884.5 / 64.889.6 / 82.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

37.0 / 31.945.8 / 19.646.4 / 31.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.2 / 3.67.7 / 1.48.6 / 2.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

12.712.210.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.210.28.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.52.012.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.60.3...اإلنفاق على البحوث والتطویر

252949األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

4.54.23.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1.4 / 1.00.1 / 0.90.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

495257إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

555نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

169193...عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

33.833.833.8المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 12.0010.649.10صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XOF) المصرف المركزي لدول غرب أفریقیا. 3  2018. 4  بیانات تقدیریة. 5  باماكو 6 
2016. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  بیانات قُطریة استُكملت ببیانات
مستمدة من (Afristat) المرصد االقتصادي واإلحصائي ألفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 9  2014. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات

تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  بما یشمل الالجئین. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2004. 15  2002.
16  باستثناء المشاریع التجاریة.
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مالیزیا
1957.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

323 330المساحة (كم٢) 950 31السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

105.8النسبة بین الجنسین 97.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
رینغیت مالیزيالعملة الوطنیة كوااللمبورالعاصمة

4.1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 780.3 7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP143 534255 018314 707 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.37.45.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

951.4 071.49 593.89 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.410.28.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

46.940.939.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

44.748.951.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

14.614.210.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

29.727.727.0العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

55.658.062.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.53.23.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

51.1 / 43.577.6 / 44.076.2 / 77.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

88100121الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100111123مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100107116مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

670 791246 624198 141التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

764 586218 290164 114التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

906 20427 33434 27التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

590 6447 98025 19میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.5الوالیات المتحدة13.5الصین14.3سنغافورةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.3الوالیات المتحدة11.1سنغافورة19.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.01.91.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

66.670.976.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.53.12.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.52.22.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.2 / 76.373.0 / 75.472.0 / 71.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

23.7 / 28.010.6 / 30.57.9 / 7.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

703.6 2 / 406.08.5 2 / 722.38.6 1 / 6.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

106.1212.9248.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

7.67.06.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.83.23.8الصحة - اإلنفاق الجاري

0.71.21.5الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.95.04.7التعلیم - االنفاق الحكومي

103.6 / 100.7102.6 / 100.099.8 / 100.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

88.4 / 80.684.1 / 84.774.8 / 76.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

45.5 / 43.338.6 / 31.931.6 / 24.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.41.92.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.19.914.4المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

48.656.380.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.61.01.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

311 1801 8921األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

63.667.367.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

242.8 / 218.58.1 / 174.57.8 / 6.7تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

787 4503 7703 3إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

105105113نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

948 57725 43124 16عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

39.139.539.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.01 -0.020.00صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  بما في ذلك والیتا صباح وسراوق. 3  كوااللمبور ھي العاصمة وبوتراجایا ھي العاصمة اإلداریة. 4  2018. 5  یشار إلى
كوااللمبور الكبرى. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 7  حسب أسعار

اإلنتاج. 8  بیانات تقدیریة. 9  2016. 10  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 11 
2013. 12  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14  یشار إلى المواطنین األجانب. 15  بما یشمل الالجئین. 16 

البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 17  بیانات مبدئیة. 18  2002. 19  2004. 20  2014. 21  بما یشمل المقیمین في
سنغافورة الذین یعبرون الحدود برا عن طریق جسر جوھور.
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مایوت
شرق أفریقیاالمنطقة 266السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.7النسبة بین الجنسین 709.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)

یوروالعملة الوطنیة مامودزوالعاصمة
0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 6.2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

......6التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

......309التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

......303 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.43.22.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

50.249.045.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.42.72.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.84.64.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.9 / 81.976.0 / 80.674.5 / 73.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

39.6 / 42.96.0 / 42.45.1 / 4.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

74.4 / 72.829.4 / 63.234.9 / 35.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

7.65.64.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

...5.9...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

......1.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

76994األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

20.718.215.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

172021نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

15.654.154.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2018. 2  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 3  2015. 4  2017. 5  2009. 6  2004. 7  بیانات تقدیریة. 8  2016.
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مدغشقر
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

295 587المساحة (كم٢) 969 26السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.5النسبة بین الجنسین 46.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فرنك ملغاشيالعملة الوطنیة أنتاناناریفوالعاصمة

470.2 3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 210.4 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP5 94210 25013 208 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.60.71.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

324.1484.6516.5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

31.529.627.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

12.213.613.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

56.356.858.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

82.074.073.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

3.45.59.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

14.620.516.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

2.33.81.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

83.7 / 87.189.3 / 84.291.0 / 89.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

63100161الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103123118مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

...100124مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

885 0822 8361التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

427 5463 6862 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

542 -464 1 -850 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

53 -909 -725 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.1ألمانیا18.7الوالیات المتحدة22.7فرنساشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.5الھند7.6اإلمارات العربیة المتحدة20.8الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.02.92.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

28.831.937.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.24.94.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.34.84.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

66.0 / 63.763.0 / 61.360.8 / 58.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

40.4 / 43.54.9 / 44.74.3 / 4.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

33.8 / 28.90.1 / 26.10.1 / 0.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.00.1~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

58.045.536.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.55.36.0الصحة - اإلنفاق الجاري

0.20.20.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.83.22.8التعلیم - االنفاق الحكومي

144.0 / 142.4143.7 / 135.8145.0 / 142.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

37.1 / 29.736.7 / 21.031.6 / 21.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.6 / 3.55.0 / 2.53.8 / 2.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

10.09.27.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.97.919.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.61.79.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~0.20.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

929 5306631األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

22.121.621.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

3.1 / 2.00.1 / 1.70.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

104124135إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

777نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

277196255عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

19.721.724.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 18.475.536.99صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،
التنقیح 3. 6  2008. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  یشار إلى المواطنین األجانب. 10  البیانات محدثة
حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  تنقیح للبیانات. 12  2014. 13  2009. 14  بیانات جزئیة. 15  الحكومة فقط. 16  2004. 17  السیاح

غیر المقیمین الوافدون عن طریق الجو.
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مصر
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أفریقیا الشمالیةالمنطقة

000 002 1المساحة (كم٢) 388 100السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.1النسبة بین الجنسین 100.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
جنیھ مصريالعملة الوطنیة القاھرةالعاصمة

17.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 485.0 20عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP94 456214 630195 136 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.55.14.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

000.3 551.92 230.32 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

14.414.011.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

36.937.534.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

48.848.554.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

30.929.124.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.524.025.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

47.646.950.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.211.811.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

22.9 / 22.673.2 / 20.275.7 / 73.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

58100231الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99109124مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

564 33229 64626 10التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

010 00384 81253 19التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

446 54 -672 26 -166 9 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

293 6 -504 4 -103 2میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.2تركیا8.5إیطالیا10.6اإلمارات العربیة المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.3إیطالیا6.8ألمانیا12.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.91.82.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

43.043.042.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.01.82.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.23.03.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

73.0 / 72.268.7 / 71.467.6 / 66.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

33.8 / 32.68.1 / 33.87.6 / 7.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

478.3 / 295.70.5 / 274.00.4 / 0.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

100.2109.9300.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

29.323.518.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.94.24.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.8...0.5الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.83.8التعلیم - االنفاق الحكومي...

105.1 / 102.0104.8 / 94.2105.1 / 99.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

85.7 / 68.287.3 / 76.870.1 / 81.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

34.8 / 28.934.0 / 26.831.5 / 31.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.72.22.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

2.91.814.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

12.821.645.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.40.7اإلنفاق على البحوث والتطویر

46121168األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.10.10.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

201.9 / 202.72.2 / 167.22.5 / 2.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

105 6923 3833 3إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

373939نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

157 0518 24414 8عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

37.939.639.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.05 -1.170.28صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى منطقة القاھرة الكبرى باعتبارھا مجموع محافظة القاھرة ومحافظتَي الجیزة والقلیوبیة المحیطتین بھا. 4 
حسب تكلفة عوامل اإلنتاج. 5  بیانات تقدیریة. 6  المناطق الحضریة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9 

2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2003. 13  2008. 14  2004. 15  2012. 16 
السكان البالغة أعمارھم 6 أعوام فأكثر. 17  بیانات جزئیة. 18  الحكومة فقط. 19  باستثناء المنظمات غیر الربحیة الخاصة. 20  باستثناء

المشاریع التجاریة. 21  2014.
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المغرب
1956.11.12تاریخ عضویة األمم المتحدة أفریقیا الشمالیةالمنطقة

550 446المساحة (كم٢) 472 36السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

98.4النسبة بین الجنسین 81.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
درھم مغربيالعملة الوطنیة الرباطالعاصمة

9.6سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 864.9 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP62 54593 217109 709 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.04.05.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

069.7 876.23 049.22 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.114.414.0االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

28.928.629.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

58.056.956.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

45.540.236.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

19.522.019.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

35.037.844.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

11.09.19.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

21.3 / 25.670.2 / 26.575.6 / 76.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

90100111الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

93126122مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

446 76524 18517 11التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

058 37938 80335 20التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

612 13 -614 17 -618 9 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

445 6 -925 3 -041 1میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

4.6إیطالیا22.9فرنسا23.7إسبانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.0الصین11.9فرنسا16.9إسبانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.11.21.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

55.258.063.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.82.22.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.72.52.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.3 / 74.773.7 / 71.472.1 / 68.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

27.0 / 28.511.4 / 30.88.6 / 8.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

95.8 / 70.90.3 / 54.40.2 / 0.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

2.11.17.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

36.626.624.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.85.95.8الصحة - اإلنفاق الجاري

0.50.60.7الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.3...التعلیم - االنفاق الحكومي...

109.4 / 106.2115.1 / 100.5112.8 / 110.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

75.1 / 58.884.0 / 46.067.5 / 54.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

33.3 / 13.734.2 / 10.515.2 / 13.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.51.41.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

10.810.520.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

15.152.061.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.60.7اإلنفاق على البحوث والتطویر...

50157226األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

12.112.712.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

59.9 / 56.01.7 / 45.81.7 / 1.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

748490إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

202323نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

349 28811 8439 5عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

13.314.743.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.181.071.76صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بما یشمل سال وتمارة. 4  بما یشمل الصحراء الغربیة. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة
بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  یشار إلى المواطنین األجانب.
11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2004. 13  2009. 14  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 12 و 65 عاما. 15 
المستخدمون في الشھر األخیر. 16  الذین یعیشون في مناطق أُِمدَّت بالكھرباء. 17  2003. 18  2014. 19  بما یشمل المواطنین المقیمین في

الخارج.
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المكسیك
1945.11.07تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الوسطىالمنطقة

375 964 1المساحة (كم٢) 576 127السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

95.8النسبة بین الجنسین 65.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
بیسو مكسیكيالعملة الوطنیة مكسیكوالعاصمة

19.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 671.9 21عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP877 4771 057 8011 158 229 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.35.12.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

967.2 016.58 089.49 8نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.23.43.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

34.333.732.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

62.562.963.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

14.813.912.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

25.724.125.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

59.562.061.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.65.33.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

43.9 / 43.278.8 / 41.380.1 / 81.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100137الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98108126مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100101110مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

532 305450 207298 214التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

268 482464 819301 221التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

737 13 -177 3 -612 7 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

186 22 -269 5 -053 9 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

3.1كندا5.5مناطق76.5الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

3.9الیابان18.0الصین46.6الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.51.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

76.377.880.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.72.01.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.62.42.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.9 / 78.072.0 / 77.772.4 / 72.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

26.2 / 29.511.0 / 31.88.8 / 8.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

224.2 1 / 969.50.9 / 712.50.8 / 0.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

3.41.699.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

20.117.115.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.85.85.5الصحة - اإلنفاق الجاري

1.92.22.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.85.25.2التعلیم - االنفاق الحكومي

103.9 / 104.6103.3 / 103.7105.6 / 105.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

104.2 / 87.995.8 / 83.380.9 / 76.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

38.8 / 26.837.6 / 23.825.8 / 23.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

9.122.019.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

22.627.648.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

17.231.063.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.50.5اإلنفاق على البحوث والتطویر

284 7489431األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

34.534.233.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

480.3 / 464.33.8 / 466.43.9 / 4.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

531 0407 7169 10إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

706361نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

291 29039 91523 21عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

24.129.033.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.020.040.07صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى مجموع السكان في 76 بلدیة واقعة في منطقة التجمع الحضرى لمكسیكو سیتي. 4  البیانات مصنفة حسب
التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء

على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8  بما في ذلك البناء. 9  2014. 10  بیانات التجارة تشمل المناطق الحرة لتجھیز الصادرات، وال تتضمن
(FOB) البضائع الموجودة في مستودعات جمركیة. ویشمل مجموع الصادرات إعادة تقییم الفضة وصادراتھا. 11  الواردات بنظام الدفع

”التسلیم على ظھر السفینة“. 12  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 13  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 14  2015.
15  بما یشمل الالجئین. 16  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 17  2000. 18  السكان البالغة أعمارھم 6 أعوام فأكثر. 19 

2004. 20  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج. 21  بیانات مبدئیة.
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مالوي
1964.12.01تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

484 118المساحة (كم٢) 629 18السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.3النسبة بین الجنسین 197.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كواشا مالویةالعملة الوطنیة لیلونغويالعاصمة

733.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 074.7 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP3 6566 8686 339 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.35.55.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

280.4452.8340.4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

37.131.931.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.816.415.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

46.151.752.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

85.084.884.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

9.18.88.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

5.96.57.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.86.76.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

72.9 / 73.182.3 / 74.281.8 / 80.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

64100383الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

86156146مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

......100مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

066836 4951التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

549 1731 1652 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

712 -107 1 -670 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

021 1 -969 -507 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.7جمھوریة تنزانیا المتحدة7.8جنوب أفریقیا22.0بلجیكاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.9الھند14.7الصین17.8جنوب أفریقیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.52.82.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

15.115.517.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.33.73.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.05.74.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

62.5 / 54.056.6 / 48.048.7 / 43.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

43.5 / 46.44.1 / 46.44.2 / 4.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

237.1 / 217.71.3 / 221.71.4 / 1.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

9.615.237.7الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

86.968.452.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.17.29.8الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~0.0~0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.23.54.0التعلیم - االنفاق الحكومي

142.4 / 134.6137.5 / 125.1131.5 / 123.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

37.0 / 30.339.3 / 23.833.8 / 29.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.6 / 0.50.9 / 0.30.8 / 0.6التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.53.41.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

14.020.816.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.42.313.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

50158123األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

36.134.333.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1.3 / 1.10.1 / 0.90.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

606468إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

555نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

438746837عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

81.681.681.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 15.8614.8424.60صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
بیانات مبدئیة. 6  2016. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  البیانات تحیل

إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12 
2004. 13  2009. 14  2003. 15  2011. 16  2012. 17  2014. 18  المغادرون.
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ملدیف
1965.09.21تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

300المساحة (كم٢) 531السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

172.4النسبة بین الجنسین 769.8 1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روفیةالعملة الوطنیة مالھالعاصمة

15.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 176.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP1 1632 5884 866 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.17.36.9 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

151.1 100.411 648.87 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.76.16.6االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

13.210.214.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

78.183.878.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

14.415.07.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

26.116.124.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

59.568.868.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.84.64.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

42.0 / 44.182.2 / 40.477.6 / 73.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

73100136الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

897667مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

15474174التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

790 0952 7451التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

616 2 -021 1 -591 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

338 1 -196 -273 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.0الوالیات المتحدة7.2ألمانیا48.6تایلندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

12.0الھند13.5سنغافورة18.6اإلمارات العربیة المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.72.74.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

33.836.440.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

6.54.23.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.42.32.1معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.4 / 76.275.5 / 73.373.7 / 71.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

19.9 / 25.35.8 / 31.56.2 / 6.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

67.0 / 54.715.4 / 45.015.0 / 14.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

26.614.89.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.88.510.6الصحة - اإلنفاق الجاري

1.01.41.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.04.14.3التعلیم - االنفاق الحكومي

101.5 / 105.4101.6 / 117.0109.3 / 121.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...74.6 / 64.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

20.5 / 13.49.9 / 0.39.5 / 0.1التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.31.60.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.06.54.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.926.563.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

125976األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

3.33.33.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

1.3 / 0.93.7 / 0.62.8 / 2.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

303748نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

390 3957921عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.00.00.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 6.403.881.02صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
بیانات مبدئیة. 6  انقطاع في السالسل الزمنیة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  یشار إلى

المواطنین األجانب. 11  تنقیح للبیانات. 12  2004. 13  2009. 14  2003. 15  2008. 16  2014. 17  2013. 18  السكان البالغة أعمارھم 15
عاما فأكثر. 19  الوافدون عن طریق الجو.
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المملكة العربیة السعودیة
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

714 206 2المساحة (كم٢) 268 34السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

136.6النسبة بین الجنسین 15.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لایر سعوديالعملة الوطنیة الریاضالعاصمة

3.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 070.7 7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP328 461528 207683 827 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.7 -5.65.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

760.9 259.620 739.919 13نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.22.62.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

61.858.245.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

35.039.152.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.04.36.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.021.422.6العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

75.974.471.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

6.05.65.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

23.5 / 18.279.5 / 17.774.4 / 74.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

81100119الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100103106مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100112135مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

998 577308 278250 180التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

442 622129 233103 57التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

556 955179 045146 123التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

337 75172 99066 89میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

2.7الصین3.8اإلمارات العربیة المتحدة74.4مناطقشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.5ألمانیا13.2الوالیات المتحدة14.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.82.82.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

81.082.184.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.13.03.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.63.22.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.0 / 75.173.1 / 74.772.1 / 71.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

24.9 / 29.75.7 / 33.94.5 / 4.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

185.3 12 / 430.037.0 8 / 501.830.7 6 / 27.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

311.070.771.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

16.312.28.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.43.75.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.72.42.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.45.1التعلیم - االنفاق الحكومي...

115.2 / 105.6117.3 / 94.7106.5 / 96.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

101.5 / 88.6131.3 / 84.4100.0 / 89.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

68.5 / 39.169.4 / 35.234.0 / 23.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.21.01.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.00.019.9المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

12.741.082.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.00.90.8~اإلنفاق على البحوث والتطویر

41103139األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.50.50.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

601.0 / 518.519.5 / 397.618.4 / 16.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

132 11528 16222 24إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

252281267نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

109 85016 03710 8عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

21.021.021.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.03 -0.01صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة...

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد
لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 8  2014. 9  مناطق غیر محددة في أماكن أخرى. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

المرجعیة. 11  2015. 12  بما یشمل الالجئین. 13  یشار إلى المواطنین األجانب. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر.
15  2001. 16  2008. 17  2009. 18  2007. 19  میزانیة البحوث والتطویر عوضاً عن اإلنفاق على البحوث والتطویر، أو استنادا إلى
میزانیة البحوث والتطویر. 20  بیانات جزئیة. 21  تقدیرات مبالغ فیھا أو تقدیرات تستند إلى بیانات مبالغ فیھا. 22  انقطاع في السالسل

الزمنیة. 23  2013. 24  2004. 25  بیانات إنتاج النفط الخام تشمل نسبة ٥٠ في المائة من ناتج المنطقة المحایدة.
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المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

495 242المساحة (كم٢) 530 67السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.6النسبة بین الجنسین 279.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
جنیھ إسترلینيالعملة الوطنیة لندنالعاصمة

0.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 176.5 9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 525 0132 452 9002 631 228 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.11.71.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

757.7 746.239 883.438 41نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.60.70.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

21.819.920.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

77.679.479.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

1.41.21.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.219.218.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

76.479.680.8العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.87.83.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.1 / 55.567.7 / 54.768.6 / 69.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100118الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100102103مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1009290مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

069 014487 744422 392التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

640 618669 461627 528التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

571 182 -603 205 -717 135 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

745 108 -113 83 -038 51 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.8ھولندا9.6ألمانیا13.4الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.4الوالیات المتحدة9.5الصین13.7ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.51.00.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

79.981.383.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.81.31.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.71.91.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

82.7 / 81.878.9 / 80.677.5 / 76.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.7 / 17.524.1 / 18.022.6 / 21.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

841.7 8 / 604.613.4 7 / 926.212.0 5 / 9.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

316.6253.3157.2الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.34.84.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.28.59.8الصحة - اإلنفاق الجاري

2.72.8...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.05.85.5التعلیم - االنفاق الحكومي

101.3 / 104.5101.5 / 106.2105.0 / 106.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

160.5 / 103.2144.2 / 107.0102.9 / 103.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

68.5 / 67.950.7 / 68.950.7 / 49.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.41.21.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

18.119.532.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

70.085.094.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.61.71.7اإلنفاق على البحوث والتطویر

5573138األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

12.512.613.1المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

419.8 / 493.26.5 / 542.67.8 / 9.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

968 1494 4836 8إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

153133113نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

651 29537 03928 28عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

81.783.884.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.470.570.70صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات تحیل إلى ”منطقة حضریة“ (لندن الكبرى). 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7  2016. 8 

2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12 
السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13  بیانات مبدئیة. 14  2004. 15  شحنات الفحم والنفط المتجھة من المملكة المتحدة إلى
جیرسي وغیرنسي وجزیرة مان ال تصنف ضمن الصادرات. وبناء على ذلك، تُدرج إمدادات الفحم والنفط إلى ھذه الجزر ضمن اإلمدادات

المتوافرة للمملكة المتحدة. وصادرات الغاز الطبیعي إلى جزیرة مان تُصنف مع الصادرات إلى أیرلندا. 16  عضو في (OECD) لجنة المساعدة
اإلنمائیة.
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منغولیا
1961.10.27تاریخ عضویة األمم المتحدة شرقي آسیاالمنطقة

116 564 1المساحة (كم٢) 225 3السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.2النسبة بین الجنسین 2.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
توغروغالعملة الوطنیة أوالن باتورالعاصمة

643.7 2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 552.7 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 9267 18911 135 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.36.45.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

620.4 650.43 158.12 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

17.813.111.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

37.437.040.0االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

44.850.048.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

45.733.528.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

11.916.219.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

42.550.251.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.36.66.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

53.2 / 53.166.6 / 53.765.1 / 64.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

57100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

97114161مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100155183مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

071 9087 0642 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

317 2006 1833 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

291754 -118 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

207 2 -885 -88میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

1.1االتحاد الروسي10.7المملكة المتحدة85.0الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.4الیابان28.1االتحاد الروسي32.6الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.01.52.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

62.567.668.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.83.02.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.12.42.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

72.7 / 70.364.5 / 67.762.4 / 60.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

30.8 / 27.07.0 / 28.95.6 / 5.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

18.2 / 16.10.6 / 11.50.6 / 0.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.60.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

40.830.522.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.23.43.8الصحة - اإلنفاق الجاري

2.82.82.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.34.64.1التعلیم - االنفاق الحكومي

103.3 / 124.2105.6 / 98.0127.1 / 98.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...94.8 / 95.088.4 / 85.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

76.4 / 65.353.5 / 55.942.5 / 33.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

15.88.85.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

6.83.917.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.010.223.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.20.20.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

393640األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

7.38.48.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

20.8 / 13.87.2 / 8.65.1 / 3.4تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

138655959إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

416197نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

339456469عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

36.539.143.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 7.904.347.74صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  أساس المؤشر: عام 2015 = 100. 7  انقطاع في السالسل الزمنیة. 8 
2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 10  2014. 11  البیانات تحیل إلى

فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  یشار إلى المواطنین األجانب. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر.
15  2002. 16  2004. 17  بیانات جزئیة.
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موریتانیا
1961.10.27تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

700 030 1المساحة (كم٢) 526 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

100.8النسبة بین الجنسین 4.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
أوقیةالعملة الوطنیة نواكشوطالعاصمة

36.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 259.0 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2 1844 3384 992 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.04.83.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

129.4 201.81 697.71نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

29.821.324.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.440.933.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

37.937.842.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

77.977.375.3العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

8.97.67.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

13.215.117.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.610.29.9معدل البطالة (% من القوى العاملة)

29.2 / 28.263.2 / 28.765.0 / 68.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

75100108الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100109120مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

134 8192 5561التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

414 7083 3421 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

280 1 -786111 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

709 -......میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.6إسبانیا15.4سویسرا35.1الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.8النرویج8.9اإلمارات العربیة المتحدة18.1جمھوریة كوریاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.82.92.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

42.146.654.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.94.94.8معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.35.14.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

65.0 / 63.761.4 / 62.860.1 / 59.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

39.9 / 41.25.0 / 42.24.8 / 4.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

168.4 / 84.73.8 / 58.12.3 / 1.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

30.227.084.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

69.265.658.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.53.34.2الصحة - اإلنفاق الجاري

0.10.20.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.53.62.6التعلیم - االنفاق الحكومي

98.0 / 98.392.8 / 91.994.2 / 89.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

31.5 / 18.632.9 / 20.721.8 / 23.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.2 / 2.56.4 / 1.56.2 / 4.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

12.410.99.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

3.722.120.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.74.020.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

265888األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.30.20.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.7 / 2.20.7 / 1.60.6 / 0.5تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

153430إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

121212نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

14.614.614.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 8.398.745.73صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  أساس المؤشر: 2014 = 100. 5  2016. 6  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
7  2015. 8  بما یشمل الالجئین. 9  یشار إلى المواطنین األجانب. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2004. 12 
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موریشیوس
1968.04.24تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

969 1المساحة (كم٢) 270 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.6النسبة بین الجنسین 625.5الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبیة موریشیوسیةالعملة الوطنیة بورت لویسالعاصمة

34.2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 149.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 77510 00413 366 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.84.43.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

564.9 016.110 544.48 5نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.74.13.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

26.625.320.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

67.870.776.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

10.08.56.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

32.428.825.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

57.662.767.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

9.67.77.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

44.9 / 43.071.4 / 41.374.1 / 77.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

73100129الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

989992مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100112117مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

156 8502 1441 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

280 4026 1604 3التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

124 4 -553 2 -016 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

815 -006 1 -324 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.2الوالیات المتحدة11.9المملكة المتحدة15.8فرنساشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.5جنوب أفریقیا16.4الھند16.4الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.60.40.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

42.141.640.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.1 -0.30.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.91.71.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

77.7 / 76.270.7 / 75.469.4 / 68.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.3 / 21.917.8 / 24.712.1 / 9.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

28.7 / 24.82.3 / 19.62.0 / 1.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

13.313.212.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.74.75.7الصحة - اإلنفاق الجاري

1.11.22.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.23.65.0التعلیم - االنفاق الحكومي

102.5 / 103.1100.7 / 103.1102.5 / 103.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

99.1 / 91.392.5 / 87.687.2 / 89.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

43.8 / 36.934.0 / 21.730.5 / 21.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.02.61.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

5.717.111.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

15.228.355.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.2...0.4اإلنفاق على البحوث والتطویر

147222263األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

18.818.919.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.2 / 3.93.3 / 3.33.2 / 2.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

121111إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

455053نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

342 7619351عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

9.59.610.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.551.230.09صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  البیانات ال تشمل جزر سانت براندون وأغالیغا. 2  2017. 3  بما یشمل أغالیغا، ورودریغیز، وسانت براندون. 4  2018. 5  البیانات مصنفة
حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 6  بیانات تقدیریة. 7  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم

المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 8  2016. 9  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح
3ً. 10  2011. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  یشار إلى المواطنین األجانب. 14  2004. 15  السكان البالغة أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 16  تقدیرات مبالغ فیھا أو تقدیرات تستند إلى بیانات مبالغ فیھا. 17  میزانیة البحوث والتطویر عوضا
عن اإلنفاق على البحوث والتطویر، أو استنادا إلى میزانیة البحوث والتطویر. 18  باستثناء المشاریع التجاریة. 19  انقطاع في السالسل

الزمنیة. 20  2012. 21  2014.
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موزامبیق
1975.09.16تاریخ عضویة األمم المتحدة شرق أفریقیاالمنطقة

380 799المساحة (كم٢) 366 30السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.4النسبة بین الجنسین 38.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
متكال موزمبیقيالعملة الوطنیة مابوتوالعاصمة

61.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 104.3 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP7 72410 15412 652 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

8.76.73.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

369.2419.2426.4نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

25.428.922.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

20.718.626.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

53.852.550.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

79.377.273.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

3.33.44.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

17.419.322.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

21.722.224.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

77.3 / 82.979.5 / 86.682.0 / 83.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100177...الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

96146149مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

196 2435 7452 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

786 5646 4083 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

590 1 -321 1 -663 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

362 4 -679 1 -761 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

17.2جنوب أفریقیا21.2ھولندا27.6الھندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.6اإلمارات العربیة المتحدة11.8الصین26.1جنوب أفریقیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.92.82.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

30.031.836.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.54.14.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.85.55.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

56.8 / 53.351.5 / 51.948.8 / 47.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

44.4 / 45.74.4 / 45.24.7 / 4.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

247.0 / 214.60.8 / 204.80.9 / 1.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

6.010.047.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

98.878.762.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 6.45.15.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.00.1~0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.44.36.5التعلیم - االنفاق الحكومي

101.3 / 104.2108.7 / 88.9116.0 / 105.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

33.2 / 22.036.7 / 10.827.0 / 15.6التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.2 / 3.67.7 / 0.95.6 / 1.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.23.63.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

34.839.239.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.94.220.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.40.40.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

115209364األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

51.049.648.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

8.4 / 2.70.3 / 1.80.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

429517745إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

181719نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

447 7181 5781عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

19.019.031.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 17.5219.8015.10صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8 
2015. 9  بما یشمل الالجئین. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  تنقیح للبیانات. 12  2004. 13  2006. 14  2013.
15  2011. 16  تقدیرات مبالغ فیھا أو تقدیرات تستند إلى بیانات مبالغ فیھا. 17  میزانیة العلم والتكنولوجیا، عوضا عن بیانات اإلنفاق على
البحوث والتطویر. 18  2002. 19  انقطاع في السالسل الزمنیة. 20  باستثناء المشاریع التجاریة. 21  2014. 22  البیانات تشیر فقط إلى

المراكز الحدودیة الـ ١٢. 23  البیانات مستمدة من جمیع المراكز الحدودیة في البلد.
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موناكو
1993.05.28تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

2المساحة (كم٢) 39السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.7النسبة بین الجنسین 150.3 26الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة موناكوالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 38.9عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4 2035 3626 401 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.0~1.62.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

421.0 561.1165 374.2144 124نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.212.912.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

87.887.187.2االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

......3.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...35.1 / 57.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.01.90.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.01.90.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

... / ...12.7 / 13.231.2 / 28.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

21.3 / 21.154.9 / 21.357.0 / 63.1أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

(GDP من %) 2.12.31.7الصحة - اإلنفاق الجاري

6.6......الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 1.21.31.4التعلیم - االنفاق الحكومي

3.00.00.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

20.826.133.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

55.575.097.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر......

91123األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

286279355عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

1  2017. 2  السكان بحكم القانون. 3  2008. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 6  حسب أسعار اإلنتاج. 7  السكان البالغة أعمارھم 17 عاما فأكثر. 8  2000. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق
السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  بیانات تقدیریة. 13  2016. 14  2014. 15  2004.

16  بیانات جزئیة.
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مونتسیرات
منطقة البحر الكاریبيالمنطقة 103المساحة (كم٢)

5السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 106.0النسبة بین الجنسین

49.9الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر الكاریبيالعملة الوطنیة
برادسالعاصمة 2.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

0.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP495660 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.8 -2.8 -3.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

581.9 228.011 229.011 10نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.91.11.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

16.713.311.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

82.585.786.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

5.6...9.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...80.6 / 89.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100109الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10098104مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

115التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

302933التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

28 -28 -28 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

6 -19 -16 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.1فرنسا9.3الوالیات المتحدة60.8أنتیغوا وبربوداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

3.3الیابان11.4المملكة المتحدة53.0الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.70.70.7 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

9.39.29.1سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

29.30.30.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

......1.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

19.7 / 19.619.6 / 19.319.0 / 19.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

1.4 / 1.326.3 / 1.225.8 / 26.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

...0.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

(GDP من %) 3.85.1التعلیم - االنفاق الحكومي...

... / ...112.9 / 118.7101.2 / 114.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...103.2 / 122.5101.1 / 111.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

20.920.419.9معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

35.054.6...(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

213559األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

25.025.025.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.0~ / 0.19.6 / 0.013.0~ / 6.6تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

9317581نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

1069عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

0.00.030.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  2016. 3  دوالر شرق الكاریبي. 4  2018. 5  انقطاع في السالسل الزمنیة. 6  2001. 7  2011. 8  بیانات مبدئیة. 9  بیانات
تقدیریة. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  2004. 13  بیانات ما بین التعدادات. 14  2006. 15 

السكان بحكم القانون. 16  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 17  2009. 18  2007. 19  2008. 20  2012. 21  2014.
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میانمار
1948.04.19تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب شرقي آسیاالمنطقة

577 676المساحة (كم٢) 045 54السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

93.0النسبة بین الجنسین 82.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كیاتالعملة الوطنیة ني بي تاوالعاصمة

550.0 1سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 546.5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP11 93141 44567 102 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.610.26.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

257.3 246.1826.31نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

46.736.923.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

17.526.536.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

35.836.740.1االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

69.560.646.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

11.715.017.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

18.824.436.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

0.80.80.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

47.5 / 53.677.0 / 56.382.3 / 84.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

45100155الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99135137مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

581 62516 7767 3التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

335 16423 9074 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

754 6 -461 8693 1التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

504 4 -574 5821میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.5الیابان19.4تایلند38.9الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.3تایلند15.2سنغافورة31.8الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.90.70.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

27.928.930.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.71.31.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.82.52.2معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

68.0 / 65.861.3 / 63.959.1 / 57.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

25.9 / 30.09.7 / 31.27.3 / 6.9التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

74.7 / 76.40.1 / 83.00.2 / 0.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

236.5859.4862.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

57.852.043.7معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 2.01.95.1الصحة - اإلنفاق الجاري

0.40.50.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.2......التعلیم - االنفاق الحكومي

110.0 / 98.3116.1 / 101.299.1 / 101.0التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

67.0 / 50.761.2 / 44.748.3 / 46.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

19.0 / 12.513.0 / 9.1... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.41.62.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

11.3......المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.10.230.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.2اإلنفاق على البحوث والتطویر......

147249333األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

51.048.643.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

21.6 / 12.50.4 / 11.60.3 / 0.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

175 9279691إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

131316نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

443 6607923عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

22.522.522.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.210.722.34صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  حسب أسعار اإلنتاج. 4  ماعدا الفنادق والمطاعم. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات
تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  یشار إلى المواطنین األجانب. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  البیانات تحیل

إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ نیسان/أبریل. 12  ال یزال البلد یُبلغ عن البیانات باستخدام (SHA1.0) نظام حسابات الصحة. 13  تنقیح
للبیانات. 14  2007. 15  بیانات جزئیة. 16  2002. 17  2004. 18  2014.
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میكرونیزیا (والیات - الموحدة)
1991.09.17تاریخ عضویة األمم المتحدة میكرونیزیاالمنطقة

702المساحة (كم٢) 114السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

103.4النسبة بین الجنسین 162.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة بالیكیرالعاصمة

7.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP251297336 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.12.02.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

187.6 861.83 360.22 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

24.226.727.5االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

5.77.86.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

70.265.566.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

78100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10096101مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

13232التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

12816814التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

12 -145 -115 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2522 -...میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.5الفلبین16.2الصین52.5تایلندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

13.4الصین22.0الوالیات المتحدة25.3جمھوریة كوریاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.61.1 -0.2 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

22.322.322.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.50.3 -0.2 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.03.63.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

68.6 / 67.765.2 / 66.664.4 / 63.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

31.5 / 35.77.6 / 38.95.4 / 5.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

2.8 / 2.82.6 / 2.92.7 / 2.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0~......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

39.835.030.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 11.512.912.6الصحة - اإلنفاق الجاري

...0.60.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 12.5...6.7التعلیم - االنفاق الحكومي

95.7 / 112.495.4 / 109.8111.0 / 112.7التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...86.7 / 80.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.64.54.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.00.00.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

11.920.035.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

30148168األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

91.491.691.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.2 / 0.11.4 / 0.11.1 / 1.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

161521نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

194530عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

1.31.31.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 41.1020.7913.05صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  2015. 4  2016. 5  بیانات تقدیریة. 6  2014. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  البیانات
تحیل إلى السنوات المالیة التي تنتھي في ٣٠ أیلول/سبتمبر. 9  2009. 10  2000. 11  2007. 12  2004. 13  الوافدون إلى والیات كوسراي

وتشوك وبوھنبي ویاب؛ باستثناء مواطني والیات میكرونیزیا الموحدة.
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نامیبیا
1990.04.23تاریخ عضویة األمم المتحدة الجنوب األفریقيالمنطقة

116 824المساحة (كم٢) 494 2السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

94.0النسبة بین الجنسین 3.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر نامیبيالعملة الوطنیة ویندھوكالعاصمة

14.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 417.4عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP7 12111 28213 245 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

0.8 -2.56.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

227.2 191.65 504.35 3نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

11.49.27.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

27.329.830.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

61.361.162.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

26.831.719.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

15.312.719.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

57.955.660.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

22.222.123.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

56.7 / 52.966.2 / 51.162.9 / 63.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

71100152الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1049093مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100116127مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

517 8485 7265 2التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

845 9806 5255 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

328 1 -131 -201التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

312 -382 -333میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.5سویسرا12.2بوتسوانا21.8جنوب أفریقیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

6.1بوتسوانا6.5بلغاریا55.1جنوب أفریقیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.51.81.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

36.641.651.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.83.94.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.63.63.6معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

63.0 / 54.457.7 / 52.551.5 / 48.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

36.9 / 37.45.6 / 39.45.8 / 5.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

95.1 / 102.43.8 / 106.34.7 / 5.2أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

9.18.83.7الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

51.143.538.6معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 12.49.59.1الصحة - اإلنفاق الجاري

...0.30.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.18.33.1التعلیم - االنفاق الحكومي

117.3 / 105.8121.0 / 108.2109.2 / 109.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...69.0 / 66.960.1 / 59.9التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

26.2 / 10.415.0 / 6.38.2 / 7.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

17.514.417.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

25.026.946.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

4.011.636.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.10.3...اإلنفاق على البحوث والتطویر

6992116األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

9.38.98.3المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

3.8 / 3.11.6 / 2.31.4 / 1.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

171720إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

263033نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

499 7789841عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

44.682.485.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.592.411.43صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 5  2016. 6  البیانات مصنفة
حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2013. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة

المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  2004. 12  2007. 13  2003. 14  2014. 15  2008. 16 
2012. 17  ال یشمل ھذا الرقم ١١ عضوا لم یؤدوا الیمین بعد. 18  باستثناء الحكومة. 19  بیانات جزئیة.
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ناورو
1999.09.14تاریخ عضویة األمم المتحدة میكرونیزیاالمنطقة

21المساحة (كم٢) 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.9النسبة بین الجنسین 537.8الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر أستراليالعملة الوطنیة یارنالعاصمة

1.4سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 11.3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP2662114 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

12.120.14.0 -معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

045.4 233.910 599.76 2نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.84.33.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

6.548.059.3 -االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

98.747.737.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

23.0...22.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

49.3 / 78.9... / ...69.6 / 86.8معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100106114مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.22.3 -0.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

100.0100.0100.0سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.22.3 -0.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.9......معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

64.8 / 58.257.8 / 64.052.5 / 57.0العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

39.5 / 4.0... / ...38.1 / 2.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

3.7 / 2.132.7 / 2.321.1 / 22.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.8......الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

18.0......معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 12.610.411.1الصحة - اإلنفاق الجاري

1.01.11.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

108.5 / 96.0105.7 / 128.590.1 / 122.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

79.0 / 68.976.5 / 50.357.6 / 44.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.0......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.00.010.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

57.0...3.0(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

57483األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

0.00.00.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.0~ / 0.04.8~ / 0.14.3 / 6.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

00...إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

845861نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

0.00.00.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 48.7417.71...صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  2018. 5  یشار إلى ناورو. 6  حسب أسعار اإلنتاج. 7  السكان البالغة أعمارھم 16 عاما
فأكثر. 8  2002. 9  2011. 10  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 11  2015. 12  البیانات تحیل إلى فترة ثالث سنوات

تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 13  2013. 14  2000. 15  البیانات تحیل إلى فترة 6 سنوات تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 16  2007. 17 
یشار إلى المواطنین األجانب. 18  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 19  المؤشرات تتأثر باألموال الخارجیة

المتدفقة إلى البلد. 20  تنقیح للبیانات. 21  2004. 22  بیانات تقدیریة. 23  2008. 24  2012. 25  2014.
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النرویج
1945.11.27تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشمالیةالمنطقة

194 386المساحة (كم٢) 379 5السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.1النسبة بین الجنسین 14.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كرونة نرویجیةالعملة الوطنیة أوسلوالعاصمة

8.7سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 026.8 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP308 722429 131399 470 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.60.72.0معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

295.3 830.975 644.687 66نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.61.82.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

42.639.033.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

55.859.264.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.32.62.0العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.819.719.5العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

75.877.878.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.43.53.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

60.2 / 61.866.5 / 60.769.6 / 70.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

89100118الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99102107مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008885مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

917 657121 759130 103التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

413 33090 48877 55التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

503 32731 27153 48التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

182 25835 96750 49میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.9ھولندا15.5ألمانیا21.1المملكة المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.8الصین11.1ألمانیا11.5السویدشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.61.11.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

77.779.182.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.01.41.7معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.81.91.8معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.6 / 82.879.5 / 81.878.3 / 76.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

17.4 / 18.823.0 / 19.621.0 / 19.8التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

798.9 / 526.815.1 / 361.110.8 / 7.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

44.255.963.6الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

3.53.02.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.38.910.5الصحة - اإلنفاق الجاري

4.14.6...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.96.77.6التعلیم - االنفاق الحكومي

100.2 / 99.2100.3 / 98.798.9 / 98.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

114.2 / 111.7119.4 / 114.3113.5 / 113.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

98.7 / 91.266.3 / 95.156.5 / 62.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.70.60.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

38.239.640.8المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

82.093.496.5(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.51.62.0اإلنفاق على البحوث والتطویر

333675األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

33.133.133.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

47.6 / 60.19.2 / 42.412.3 / 9.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

718 7368 3728 9إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

241257216نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

252 7676 8244 3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

52.053.855.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.941.050.99صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  بما یشمل جزیرتي سفالبارد وجان مایِن. 2  2017. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق

السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما.
13  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 14  2004. 15  السیاح غیر المقیمین الوافدون إلى الحدود الوطنیة. 16  السیاح غیر المقیمین

الذین یمكثون في أماكن اإلقامة بجمیع أنواعھا. 17  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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النمسا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

871 83المساحة (كم٢) 955 8السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.0النسبة بین الجنسین 108.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة فییناالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 915.3 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP315 967391 893416 836 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.21.82.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

717.7 598.747 282.046 38نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.41.41.3االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.528.728.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

68.169.970.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

5.35.24.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

27.624.925.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

67.269.970.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.64.85.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

54.7 / 53.565.6 / 50.766.9 / 66.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

91100116الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

10098100مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100110119مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

666 882181 722144 117التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

616 593188 950150 119التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

951 6 -711 5 -228 2 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

801 47810 24511 6میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.2إیطالیا6.6الوالیات المتحدة29.7ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.7الصین6.1إیطالیا36.5ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.50.40.6معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

58.857.458.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.10.7 -0.0~-معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.41.41.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.5 / 82.878.4 / 81.777.3 / 75.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.4 / 14.725.3 / 16.023.3 / 22.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

660.3 1 / 276.019.0 1 / 136.315.2 1 / 13.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

62.868.7169.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.53.83.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.610.210.4الصحة - اإلنفاق الجاري

4.85.1...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.25.75.5التعلیم - االنفاق الحكومي

103.7 / 99.1104.2 / 100.8100.5 / 100.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

99.5 / 96.8104.1 / 97.8100.8 / 102.8التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

93.6 / 79.4... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.70.70.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

33.927.937.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

58.075.287.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.42.73.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

6782128األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

46.646.746.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

58.7 / 67.56.9 / 74.28.0 / 9.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

408488517إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

171168160نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

460 00429 95222 19عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

63.566.166.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.520.320.30صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  2014. 7  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 8  2015. 9  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/

دیسمبر. 10  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 11  المستخدمون في األشھر الثالثة األخیرة. 12  بیانات مبدئیة. 13  2004.
14  أماكن اإلقامة المدفوعة التكلفة فقط؛ باستثناء اإلقامة عند األصدقاء واألقارب والمنازل الثانویة. 15  عضو في (OECD) لجنة المساعدة

اإلنمائیة.
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نیبال
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

181 147المساحة (كم٢) 609 28السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

83.8النسبة بین الجنسین 199.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبیة نیبالیةالعملة الوطنیة كاتماندوالعاصمة

115.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 376.1 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP8 25916 28124 870 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.54.87.5معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

322.1602.5848.7نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

35.235.429.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

17.115.114.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

47.749.556.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

76.074.870.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

4.77.58.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

19.317.721.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

1.52.12.6معدل البطالة (% من القوى العاملة)

81.7 / 79.384.3 / 79.986.9 / 88.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

122......الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100114140مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

863874684التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

502 1169 2825 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

818 8 -242 4 -419 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

815 -128 -153میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.4تركیا11.2الوالیات المتحدة56.7الھندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

2.0مناطق12.6الصین65.0الھندشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.0~1.51.0معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

15.116.820.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.03.13.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.52.82.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

70.0 / 67.867.3 / 65.065.2 / 62.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.6 / 36.38.6 / 39.37.5 / 6.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

502.7 / 578.71.7 / 679.52.1 / 2.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

538.6891.321.6الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

53.742.633.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 4.55.06.3الصحة - اإلنفاق الجاري

0.7...0.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.43.65.1التعلیم - االنفاق الحكومي

138.4 / 146.9130.1 / 110.2137.6 / 120.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

75.0 / 57.467.6 / 43.560.3 / 53.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

12.4 / 11.011.1 / 5.617.9 / 10.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.43.02.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

5.933.232.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.87.921.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.3...اإلنفاق على البحوث والتطویر...

7793106األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

25.425.425.4المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

8.0 / 5.10.3 / 3.10.2 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

349384422إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

141619نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

375603940عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

50.354.654.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 5.004.765.13صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى البلدیة. 4  بیانات تقدیریة. 5  أساس المؤشر: عام 2014/15 = 100. 6  2016. 7  مناطق غیر محددة في أماكن
أخرى. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر
كانون األول/دیسمبر. 12  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تنتھي في 15 تموز/یولیھ. 13  2004. 14  2000. 15  میزانیة البحوث

والتطویر عوضاً عن اإلنفاق على البحوث والتطویر، أو استنادا إلى میزانیة البحوث والتطویر. 16  بیانات جزئیة. 17  2014. 18  بما یشمل
الوافدین من الھند.
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النیجر
1960.09.20تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

000 267 1المساحة (كم٢) 311 23السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.0النسبة بین الجنسین 18.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
CFA فرنك (XOF)العملة الوطنیة نیاميالعاصمة

572.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 251.5 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP3 3695 7198 120 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.48.44.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

247.4348.2378.1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

45.543.841.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

11.816.716.8االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

42.739.441.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

77.677.874.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

6.97.27.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

15.515.117.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.10.90.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

67.2 / 67.890.4 / 68.291.1 / 91.0معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

89100104الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102146173مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

486479342التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

314 2731 7362التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

972 -794 1 -250 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

271 1 -136 1 -312 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

11.1مالیزیا11.6تایلند31.3فرنساشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.8الوالیات المتحدة16.2الصین28.3فرنساشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

3.73.83.9معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

16.216.216.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.73.73.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

7.67.67.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

60.3 / 56.258.1 / 52.354.5 / 50.9العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

49.8 / 50.04.1 / 49.24.2 / 4.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

295.6 / 126.51.4 / 124.50.8 / 0.9أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.40.3350.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

85.267.655.9معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.56.56.2الصحة - اإلنفاق الجاري

0.0~0.0~0.0~الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.43.73.5التعلیم - االنفاق الحكومي

69.9 / 56.080.1 / 40.269.1 / 56.2التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

20.8 / 10.728.4 / 7.416.1 / 12.0التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

2.5 / 0.85.8 / 0.62.2 / 1.7التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.4......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

12.49.717.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

0.20.810.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

152637األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.01.00.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.1 / 1.20.1 / 0.70.1 / 0.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

7056105إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

645نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

5874164عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

40.740.742.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 15.4013.0715.40صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  فرنك الجماعة المالیة األفریقیة (CFA)، (XOF) المصرف المركزي لدول غرب أفریقیا. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب
التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  نیامي 7  السكان األفریقیون. 8  أساس المؤشر:
2014 = 100. 9  مؤشر أسعار االستھالك الموحد لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا. 10  انقطاع في السالسل الزمنیة. 11  2016. 12 
البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 13  2015. 14  بما یشمل الالجئین. 15  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/

دیسمبر. 16  2004. 17  2009. 18  2014. 19  2003. 20  2012.
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نیجیریا
1960.10.07تاریخ عضویة األمم المتحدة غرب أفریقیاالمنطقة

768 923المساحة (كم٢) 964 200السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

102.7النسبة بین الجنسین 220.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
نیرةالعملة الوطنیة أبوجاالعاصمة

307.0سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 095.1 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP180 502369 062375 770 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.57.80.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

968.6 327.31 299.12 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

25.623.921.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

23.725.322.6االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

50.750.856.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

51.230.636.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

8.514.211.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

40.455.352.2العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.33.97.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

50.6 / 49.259.7 / 47.860.7 / 61.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

62100240الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100105119مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

934 56867 14486 55التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

071 23532 31444 21التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

863 33335 83142 33التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

381 11110 52913 36میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.9إسبانیا12.8الوالیات المتحدة17.9الھندشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.2ھولندا12.9بلجیكا18.7الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.52.62.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

39.143.551.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.84.84.6معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

6.15.95.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

52.8 / 50.551.2 / 47.849.0 / 46.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

43.7 / 44.04.5 / 43.74.5 / 4.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

235.1 1 / 988.70.6 / 969.30.6 / 0.7أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

190.8 12.710.62الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

104.089.375.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.83.33.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.20.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

82.2 / 80.987.1 / 92.689.1 / 109.8التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

39.8 / 41.244.1 / 31.747.1 / 38.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

8.3 / 8.112.0 / 8.711.0 / 12.3التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

11.810.79.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

4.77.05.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

3.511.527.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.2...اإلنفاق على البحوث والتطویر...

232297372األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

12.29.97.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

96.3 / 91.50.6 / 106.10.6 / 0.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

001 59510 73410 9إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

313434نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

889 5551 0101 1عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

69.279.679.6المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 6.470.590.92صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات تحیل إلى التجمعات الحضریة. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  المناطق الریفیة والحضریة. 7  2016. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة.
9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  یشار إلى المواطنین األجانب. 12  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 13  2013. 14 

2011. 15  باستثناء المشاریع التجاریة. 16  2007. 17  2004. 18  2014.
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نیكاراغوا
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الوسطىالمنطقة

373 130المساحة (كم٢) 546 6السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.2النسبة بین الجنسین 54.4الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
كوردوباالعملة الوطنیة ماناغواالعاصمة

32.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 055.5 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP6 3008 75913 814 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.34.44.9معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

221.8 526.52 171.21 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

17.818.717.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

22.924.226.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

59.357.056.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

28.932.228.2العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

19.716.517.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

51.451.354.1العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.47.84.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

50.9 / 47.183.6 / 44.182.9 / 82.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

63100154الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

104118132مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

927 8483 8661التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

831 1918 5364 2التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

903 4 -343 2 -670 1 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

78083 -784 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.6السلفادور6.6المكسیك58.6الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

11.0المكسیك15.2الصین23.5الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.41.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

55.956.958.8سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.61.61.5معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.92.72.5معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.4 / 74.969.8 / 73.568.6 / 67.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

29.9 / 33.38.4 / 36.26.3 / 6.0التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

41.2 / 37.30.7 / 34.90.7 / 0.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.20.10.8الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

26.423.117.8معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.56.58.7الصحة - اإلنفاق الجاري

0.50.71.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.44.54.3التعلیم - االنفاق الحكومي

... / ...122.7 / 120.2123.8 / 121.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...78.8 / 74.169.8 / 63.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

... / ...... / ...18.7 / 16.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

13.613.77.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

20.720.744.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.610.027.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.1...0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر

90121154األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

28.825.925.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

4.9 / 4.50.8 / 4.30.8 / 0.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

626690إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

222227نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

787 0111 7121عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

73.773.773.7المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 10.645.844.19صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  بما یشمل الالجئین.
8  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 9  2003. 10  2002. 11  التعلیم العالي فقط. 12  2004. 13  2014. 14  بما یشمل

المواطنین المقیمین في الخارج.
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نیوزیلندا
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أوقیانوسیاالمنطقة

107 268المساحة (كم٢) 783 4السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.7النسبة بین الجنسین 18.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر نیوزیلنديالعملة الوطنیة ویلنغتونالعاصمة

1.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 413.0عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP114 721146 584202 044 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.31.02.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

935.0 542.742 741.533 27نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.97.15.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

25.823.022.9االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

69.369.971.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

7.26.96.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.221.019.9العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

70.672.273.6العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

3.86.15.2معدل البطالة (% من القوى العاملة)

64.5 / 61.075.6 / 60.173.8 / 74.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

87100112الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

99104117مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1009697مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

797 93239 72930 21التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

685 15843 23230 26التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

888 3 -504774 4 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

396 7 -429 3 -025 8 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

9.6الوالیات المتحدة15.9أسترالیا24.2الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

10.1الوالیات المتحدة11.5أسترالیا19.8الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.41.11.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

86.386.286.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.51.11.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.92.12.0معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.1 / 82.379.5 / 81.378.3 / 76.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

19.6 / 20.521.7 / 21.518.4 / 16.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

067.4 1 / 947.422.7 / 840.021.7 / 20.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

5.72.51.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

5.45.04.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.39.69.2الصحة - اإلنفاق الجاري

2.12.63.0الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.37.06.3التعلیم - االنفاق الحكومي

100.2 / 101.399.8 / 99.3101.0 / 100.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

118.2 / 121.8111.1 / 123.6116.4 / 117.1التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

97.1 / 67.8... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.51.01.0معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

28.333.640.0المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

62.780.590.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.11.31.3اإلنفاق على البحوث والتطویر

149153219األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

38.738.638.6المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

34.7 / 31.87.7 / 34.17.3 / 8.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

571769758إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

181190204نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

555 4353 3532 2عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

42.544.044.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.270.260.23صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 6  2016. 7  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تنتھي في ٣١ آذار/

مارس. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/
دیسمبر. 12  2002. 13  البیانات تحیل إلى جرائم القتل العمد ال إلى ضحایاھا. 14  2009. 15  2004. 16  عضو في (OECD) لجنة المساعدة

اإلنمائیة.
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نیوي
بولینیزیاالمنطقة 260المساحة (كم٢)

2السكان (باآلالف، ٢٠١٩) 100.0النسبة بین الجنسین

6.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩) دوالر نیوزیلنديالعملة الوطنیة
ألوفيالعاصمة 1.5سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي)

0.7عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

......4.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

......9.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

......85.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

......9.7معدل البطالة (% من القوى العاملة)

... / ...... / ...74.8 / 76.7معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

10097101مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.1 -0.7 -2.4 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

35.238.745.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.11.21.9 -معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.6......معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.3 / 76.070.1 / 67.0... / ...العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

22.8 / 25.720.1 / 26.116.8 / 15.1التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

0.6 / 0.534.2 / 0.533.4 / 31.0أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

8.1......معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 10.19.87.3الصحة - اإلنفاق الجاري

...2.41.9الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

125.3 / 132.5... / ...105.9 / 118.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

114.1 / 104.1... / ...116.5 / 71.3التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.0......معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

51.777.079.6(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

124353األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

73.571.569.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

0.0~ / 0.05.7~ / 0.01.9~ / 1.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

000إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

425261نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

3610عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

95.395.395.3المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

1  2017. 2  انقطاع في السالسل الزمنیة. 3  2016. 4  2018. 5  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 3. 6  2002. 7  2001. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  البیانات تحیل إلى فترة
ثالث سنوات تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا. 11  2011. 12  2006. 13  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تنتھي بالسنة المرجعیة وتشملھا.
14  السكان بحكم القانون. 15  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ تموز/یولیھ. 16  المؤشرات تتأثر باألموال الخارجیة المتدفقة

إلى البلد. 17  تنقیح للبیانات. 18  2004. 19  2008. 20  بیانات تقدیریة. 21  2012. 22  2014. 23  بما یشمل رعایا نیوي المقیمین بشكل
اعتیادي في نیوزیلندا.
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ھایتي
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة منطقة البحر الكاریبيالمنطقة

750 27المساحة (كم٢) 263 11السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.4النسبة بین الجنسین 408.7الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
غوردالعملة الوطنیة بورت أو برنسالعاصمة

77.2سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 704.2 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4 1546 7088 521 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.51.2 -1.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

448.5670.8776.0نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

18.925.717.8االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

36.727.432.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

44.346.950.0االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

49.847.239.9العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

10.410.212.8العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

39.942.547.3العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

15.016.013.8معدل البطالة (% من القوى العاملة)

63.5 / 60.172.9 / 59.271.5 / 70.1معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

67100181الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

102132155مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

470579917التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

601 1473 4493 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

683 2 -568 2 -979 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

265 -102 -7میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

2.8كندا3.9الجمھوریة الدومینیكیة81.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

13.6الصین20.2الجمھوریة الدومینیكیة34.8الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.61.4معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

42.647.556.2سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

5.23.73.3معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

4.13.63.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

63.5 / 61.659.3 / 59.757.7 / 55.8العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

32.9 / 36.37.6 / 38.26.5 / 6.5التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

40.5 / 35.10.4 / 30.50.4 / 0.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.03.0~...الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

68.963.861.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.58.15.4الصحة - اإلنفاق الجاري

0.2......الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 2.4......التعلیم - االنفاق الحكومي

6.810.0...معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

3.64.12.5المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.48.412.3(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

116137262األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

3.83.73.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

2.9 / 2.10.3 / 2.10.2 / 0.2تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

115131141إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

151617نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

112255467عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

10.510.510.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 8.5843.4911.59صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  2016. 5  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 6  2015. 7  البیانات محدثة حتى
نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 8  2012. 9  2004. 10  2014. 11  الوافدون عن طریق الجو. 12  بما یشمل المواطنین المقیمین في الخارج.
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الھند
1945.10.30تاریخ عضویة األمم المتحدة جنوب آسیاالمنطقة

263 287 3المساحة (كم٢) 418 366 1السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

108.2النسبة بین الجنسین 459.6الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
روبیة ھندیةالعملة الوطنیة نیودلھيالعاصمة

69.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 399.1 29عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP823 6121 669 6202 575 667 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

7.98.56.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

923.3 356.31 719.91نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

19.218.417.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

32.233.129.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

48.548.553.9االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

56.051.540.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

18.821.824.1العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

25.226.735.4العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.43.53.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

23.4 / 25.878.6 / 32.280.7 / 83.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

66100160الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100124145مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100152163مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

093 408321 353220 100التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

677 029519 862350 140التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

584 198 -621 129 -509 40 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

855 64 -516 54 -284 10 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.1منطقة ھونغ9.7اإلمارات العربیة المتحدة15.6الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.2اإلمارات العربیة المتحدة5.4الوالیات المتحدة16.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

1.71.51.2معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

29.230.934.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.82.62.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.12.82.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

69.0 / 66.466.7 / 64.364.7 / 62.7العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

26.6 / 30.89.9 / 32.77.8 / 7.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

188.6 5 / 436.00.4 5 / 923.60.4 5 / 0.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

142.4193.7208.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

60.049.539.1معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 3.83.33.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.60.70.8الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.23.43.8التعلیم - االنفاق الحكومي

123.9 / 110.4106.1 / 101.5108.1 / 104.3التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

75.8 / 60.974.6 / 48.765.5 / 59.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

28.0 / 15.027.2 / 8.820.6 / 12.5التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

3.93.83.2معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

8.310.812.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

2.47.534.4(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.80.80.6اإلنفاق على البحوث والتطویر

078 5527581األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

22.823.523.8المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

238.4 2 / 719.71.7 1 / 222.61.4 1 / 1.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

301 88823 21222 18إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

202428نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

543 77615 9195 3عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

22.622.626.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.230.170.12صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  تشیر إلى منطقة دلھي المتروبولیة غیر المقیَّدة بحدود الوالیة (إقلیم العاصمة الوطنیة)، وتشمل مدن وبلدات الضواحي
المتاخمة مثل فارید آباد، و غوراغاون، وغازي آباد. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،

التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  العمال المشتغلون بالصناعة. 7  2016. 8  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 3. 9  البیانات تحیل إلى السنوات المالیة التي تبدأ في ١ نیسان/أبریل. 10  2014. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5
سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  بما یشمل الالجئین. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  انقطاع في

السالسل الزمنیة. 16  2013. 17  2003. 18  2004. 19  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج. 20  بما یشمل المواطنین المقیمین في
الخارج.
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ھندوراس
1945.12.17تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الوسطىالمنطقة

492 112المساحة (كم٢) 746 9السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.8النسبة بین الجنسین 87.1الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لمبیرا ھندوراسیةالعملة الوطنیة تیغوسیغالباالعاصمة

24.3سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 403.2 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP9 75715 83922 979 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

6.13.74.8معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

480.1 932.92 323.31 1نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

13.111.913.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

27.626.227.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

59.362.059.4االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

39.337.827.8العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.918.621.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

39.843.650.9العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.94.14.3معدل البطالة (% من القوى العاملة)

47.3 / 44.583.6 / 43.084.8 / 85.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

72100144الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

103111124مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100113130مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

750 1044 2943 1التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

562 8959 4196 4التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

812 4 -791 3 -125 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

003 1 -682 -304 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.0بلجیكا7.9ألمانیا40.2الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

8.6غواتیماال15.0الصین34.7الوالیات المتحدةشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.52.21.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

48.651.957.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

3.83.43.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

3.93.22.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

76.3 / 75.071.6 / 73.670.3 / 69.1العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

31.2 / 37.67.2 / 40.65.8 / 5.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

38.7 / 27.30.4 / 27.90.3 / 0.4أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

0.0176.6~0.1الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

28.423.318.4معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.78.68.4الصحة - اإلنفاق الجاري

0.3...0.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 6.0......التعلیم - االنفاق الحكومي

95.0 / 104.995.4 / 105.4105.2 / 105.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

57.8 / 75.350.6 / 61.3... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

24.0 / 20.817.6 / 19.018.0 / 13.2التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

43.676.156.5معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

5.518.021.1المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

6.511.132.1(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.0~...0.0~اإلنفاق على البحوث والتطویر

206240318األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

51.846.440.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

9.5 / 8.01.2 / 7.61.1 / 1.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

7893121إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

252327نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

673863851عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

57.557.665.0المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 7.043.112.07صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  2018. 3  بیانات تقدیریة. 4  بیانات مبدئیة. 5  2016. 6  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة
االقتصادیة، التنقیح 3. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل الالجئین. 11  البیانات
محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  2004. 13  السكان البالغة أعمارھم 5 أعوام فأكثر. 14  انقطاع في السالسل الزمنیة. 15 

بیانات جزئیة.
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ھنغاریا
1955.12.14تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الشرقیةالمنطقة

024 93المساحة (كم٢) 685 9السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

90.8النسبة بین الجنسین 107.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
فورنت ھنغاريالعملة الوطنیة بودابستالعاصمة

280.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 763.9 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP113 035130 923139 761 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.40.74.1معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

376.4 187.414 206.613 11نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.33.54.4االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

31.329.930.3االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

64.566.665.3االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.94.54.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

32.530.729.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

62.764.865.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

7.211.23.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

48.3 / 43.864.8 / 42.958.2 / 58.4معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

77100118الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

978088مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100108122مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

450 749122 27294 62التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

807 432115 92087 65التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

643 3176 6487 3 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

883346806 7 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

5.1إیطالیا5.2رومانیا27.3ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.6بولندا6.2النمسا26.5ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.3 -0.3 -0.3 -معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

66.468.971.6سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.30.40.2معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.31.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

78.7 / 77.871.6 / 76.769.6 / 68.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

14.4 / 14.926.6 / 15.522.1 / 21.4التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

503.8 / 436.65.2 / 366.84.4 / 3.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

8.95.86.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

7.45.75.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 8.07.57.4الصحة - اإلنفاق الجاري

3.22.93.2الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.34.84.6التعلیم - االنفاق الحكومي

101.7 / 100.5102.0 / 97.1101.2 / 99.1التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

102.3 / 96.4103.1 / 95.897.7 / 96.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

53.5 / 73.842.8 / 77.554.1 / 53.0التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.61.42.1معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

9.111.112.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

39.065.076.8(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.91.11.2اإلنفاق على البحوث والتطویر

5147106األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

22.122.622.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

42.1 / 50.24.3 / 58.05.0 / 5.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

434496479إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

115112110نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

785 51015 9799 9عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

81.082.982.9المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.110.090.11صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  بیانات تقدیریة. 5 
2016. 6  باستثناء إدارة المیاه والنفایات. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015. 10  بما یشمل

الالجئین. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13  المستخدمون
في األشھر الثالثة األخیرة. 14  2004. 15  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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ھولندا
1945.12.10تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الغربیةالمنطقة

542 41المساحة (كم٢) 097 17السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

99.2النسبة بین الجنسین 507.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة أمستردامالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 140.3 1عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP685 076846 555830 573 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.21.43.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

754.1 743.848 856.750 41نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

2.12.02.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

23.621.919.4االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

74.376.178.5االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

3.33.12.1العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

20.517.616.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

76.179.381.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.74.43.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

57.9 / 58.268.6 / 56.671.3 / 72.3معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

93100113الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100112118مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

100107103مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

573 646576 813492 349التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

846 987522 591439 310التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

728 65953 22252 39التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

063 82099 60061 41میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.6المملكة المتحدة10.3بلجیكا21.9ألمانیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

9.0الصین10.7بلجیكا18.5ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.50.40.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

82.687.191.9سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

2.01.41.0معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.71.71.7معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.1 / 82.279.4 / 81.078.0 / 76.2العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

15.9 / 17.526.1 / 18.322.0 / 19.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

056.5 2 / 832.512.1 1 / 736.111.0 1 / 10.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

139.790.1111.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.94.13.5معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.310.410.4الصحة - اإلنفاق الجاري

3.03.5...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.25.65.4التعلیم - االنفاق الحكومي

103.3 / 108.1103.3 / 105.5108.5 / 107.9التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

133.8 / 121.2131.6 / 117.2122.9 / 119.5التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

85.3 / 67.375.6 / 61.160.3 / 56.4التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.10.90.6معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

36.742.031.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

81.090.793.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 1.81.72.0اإلنفاق على البحوث والتطویر

342445األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

10.811.111.2المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

167.3 / 183.19.9 / 181.511.0 / 11.1تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

925 9711 6062 2إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

205209180نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

924 88317 01210 10عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

91.391.491.4المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.820.810.60صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  العاصمة ھي أمستردام ومقر الحكومة ھو الھاي. 3  2018. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع
األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  2016. 7  2014. 8  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 9  2015.

10  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 11  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 12  المستخدمون في األشھر
الـ 12 األخیرة. 13  بیانات مبدئیة. 14  2004. 15  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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الوالیات المتحدة األمریكیة
1945.10.24تاریخ عضویة األمم المتحدة أمریكا الشمالیةالمنطقة

517 833 9المساحة (كم٢) 065 329السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

97.9النسبة بین الجنسین 36.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
دوالر الوالیات المتحدةالعملة الوطنیة واشنطنالعاصمة

264.5 5عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP13 036 63714 992 05219 485 394 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

3.52.62.2معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

054.9 574.360 172.648 44نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.01.00.9االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

21.519.718.5االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

77.579.380.7االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

1.61.61.6العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

21.018.518.7العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

77.479.979.7العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

5.19.64.1معدل البطالة (% من القوى العاملة)

55.8 / 57.567.9 / 58.269.9 / 72.2معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

90100115الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

100106117مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

10096108مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

993 662 0991 278 3391 904التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

930 574 2602 968 3211 732 1التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

937 911 -161 690 -981 827 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

480 488 -271 431 -246 745 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.4الصین15.7المكسیك18.3كنداشركاء التصدیر (% من الصادارات)

12.7كندا13.2المكسیك21.9الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.90.90.8معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

79.980.882.5سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

1.11.10.9معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

2.02.11.9معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

81.3 / 80.776.5 / 79.775.7 / 74.5العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

18.5 / 20.222.4 / 20.918.4 / 16.7التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

777.0 49 / 183.615.3 44 / 258.314.3 39 / 13.3أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

549.2270.9956.9الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

7.06.86.0معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 14.516.417.1الصحة - اإلنفاق الجاري

2.92.42.6الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 5.45.0...التعلیم - االنفاق الحكومي

101.3 / 99.8101.4 / 101.4100.8 / 102.5التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

98.5 / 95.499.1 / 96.094.3 / 94.2التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

102.3 / 76.1... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

5.74.85.4معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

14.916.823.6المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

68.071.775.2(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 2.52.72.7اإلنفاق على البحوث والتطویر

600 1521 1431 1األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

33.333.733.9المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

254.3 5 / 395.516.2 5 / 789.717.2 5 / 19.3تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

672 89379 12471 68إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

325298279نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

941 01076 20660 49عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

(GNI من %) 0.230.200.18صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 4  البیانات تشمل
الضرائب مخصوما منھا اإلعانات المقدمة لإلنتاج والواردات. 5  بیانات تقدیریة. 6  المناطق الحضریة. 7  2016. 8  باستثناء إدارة المیاه
والنفایات. 9  2014. 10  بما یشمل التجارة مع بورتوریكو وجزر فرجن التابعة للوالیات المتحدة، مع استثناء شحنات البضائع بین الوالیات
المتحدة واإلقلیمین اآلخرین التابعین لھا (ساموا األمریكیة وغوام). البیانات تشمل الواردات والصادرات من الذھب غیر النقدي. 11  البیانات

تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  السكان البالغة
أعمارھم 3 أعوام فأكثر. 15  بیانات ال تتطابق تماما مع توصیات دلیل فراسكاتي. 16  بیانات مبدئیة. 17  2004. 18  بما یشمل أقالیم ما وراء

البحار. 19  إحصاءات تجارة النفط والفحم تشمل أقالیم ما وراء البحار. 20  انقطاع في السالسل الزمنیة. 21  عضو في (OECD) لجنة المساعدة
اإلنمائیة.
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الیابان
1956.12.18تاریخ عضویة األمم المتحدة شرقي آسیاالمنطقة

930 377المساحة (كم٢) 860 126السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

95.4النسبة بین الجنسین 348.0الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
ینالعملة الوطنیة طوكیوالعاصمة

110.8سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 435.2 37عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP4 755 4105 700 0984 872 415 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.74.21.7معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

219.7 340.838 054.444 37نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

1.11.11.1االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

30.128.528.1االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

68.870.470.8االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

4.54.13.4العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

27.825.725.2العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

67.770.271.5العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

4.45.12.4معدل البطالة (% من القوى العاملة)

51.4 / 48.770.4 / 48.472.1 / 73.5معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

100100105الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1019792مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

755 774739 941769 594التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

925 059759 866694 515التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

170 20 -715 07475 79التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

719 888174 123220 170میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

7.6جمھوریة كوریا19.0الصین19.3الوالیات المتحدةشركاء التصدیر (% من الصادارات)

5.8أسترالیا11.0الوالیات المتحدة24.5الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.1 -0.0~0.1معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

86.090.891.7سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.0~1.91.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.31.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

86.5 / 86.080.0 / 85.279.2 / 78.3العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

12.6 / 13.434.0 / 13.830.3 / 26.3التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

321.5 2 / 134.21.8 2 / 012.91.7 2 / 1.6أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

4.27.034.3الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

3.02.62.2معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 7.89.210.9الصحة - اإلنفاق الجاري

2.12.22.4الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 3.5......التعلیم - االنفاق الحكومي

98.4 / 98.0... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

102.7 / 102.0... / ...... / ...التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

0.50.40.3معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

7.111.310.2المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

66.978.290.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 3.23.13.1اإلنفاق على البحوث والتطویر

205330430األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

68.468.568.5المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

214.0 1 / 171.69.6 1 / 239.39.2 1 / 9.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

481 2111 2604 4إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

173163140نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

691 61128 7288 6عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

64.564.768.5المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.280.200.23صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  البیانات تحیل إلى ١ تشرین األول/أكتوبر. 2  2007. 3  2018. 4  التجمعات الحضریة الكبرى. 5  2017. 6  البیانات مصنفة حسب
التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 7  حسب أسعار اإلنتاج. 8  بیانات تقدیریة. 9  احتسبتھا شعبة

اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 10  2016. 11  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 12  2015. 13 
یشار إلى المواطنین األجانب. 14  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 15  2004. 16  السكان البالغة أعمارھم 6 أعوام

فأكثر. 17  2014. 18  أوكیناوا مشمولة بالبیانات. 19  باستثناء المواطنین المقیمین في الخارج. 20  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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الیمن
1947.09.30تاریخ عضویة األمم المتحدة غربي آسیاالمنطقة

968 527المساحة (كم٢) 162 29السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

101.5النسبة بین الجنسین 55.2الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
لایر یمنيالعملة الوطنیة صنعاءالعاصمة

214.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 874.4 2عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP19 04130 90727 957 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.9 -5.13.3معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

309.2989.6 925.11نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

9.612.116.7االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

43.838.725.7االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

46.549.257.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

30.124.141.5العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

15.719.013.4العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

54.256.945.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

16.017.814.0معدل البطالة (% من القوى العاملة)

5.8 / 10.070.9 / 14.468.8 / 69.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

60100158الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

98136141مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

569 43716 6086 5التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

493 25515 4009 5التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

076 8181 2 -208التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

419 2 -054 1 -624میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

8.3اإلمارات العربیة المتحدة30.4عمان39.8الصینشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.9عمان11.5المملكة العربیة السعودیة22.2الصینشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

2.92.82.7معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

28.931.837.3سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

4.84.64.4معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

5.95.04.4معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

67.7 / 66.464.3 / 63.663.1 / 60.6العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

39.2 / 42.74.6 / 46.14.3 / 4.2التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

384.3 / 285.81.4 / 171.11.2 / 0.8أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

405.7 82.8508.62الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

61.648.643.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 5.25.25.6الصحة - اإلنفاق الجاري

0.30.30.3الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 9.25.2التعلیم - االنفاق الحكومي...

86.1 / 81.298.6 / 74.499.5 / 100.6التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

42.8 / 33.258.9 / 29.753.4 / 60.7التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

6.1 / 6.413.7 / 5.114.6 / 13.9التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

4.64.76.7معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

0.30.30.3المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

1.012.426.7(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

195269308األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

1.01.01.0المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

22.7 / 23.40.9 / 20.01.0 / 1.0تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

84480465إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

13145نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

025367 3361عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

20.031.131.1المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 1.962.298.47صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتلقاة

1  2017. 2  البیانات تحیل إلى التجمعات الحضریة. 3  بیانات تقدیریة. 4  انقطاع في السالسل الزمنیة. 5  بیانات مبدئیة. 6  2014. 7  2016.
8  2018. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  بما یشمل الالجئین. 12  یشار إلى المواطنین األجانب.

13  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/دیسمبر. 14  2004. 15  2009. 16  2001. 17  2008. 18  2011. 19  2013. 20  بما یشمل
المواطنین المقیمین في الخارج.
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الیونان
1945.10.25تاریخ عضویة األمم المتحدة أوروبا الجنوبیةالمنطقة

957 131المساحة (كم٢) 474 10السكان (باآلالف، ٢٠١٩)

96.4النسبة بین الجنسین 81.3الكثافة السكانیة (لكل كم٢، ٢٠١٩)
یوروالعملة الوطنیة أثیناالعاصمة

0.9سعر الصرف (لكل دوالر أمریكي) 154.2 3عدد سكان العاصمة (باآلالف)

200520102019المؤشرات االقتصادیة

GDP247 777299 362203 086 (بالملیون باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

5.51.5 -0.6معدل نمو GDP (% سنویة، سنة األساس 2010 باالسعار الثابتة)

198.0 154.218 924.826 21نصیب الفرد من GDP (باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي)

4.83.34.2االقتصاد - الزراعة (% من القیمة المضافة)

19.815.717.2االقتصاد - الصناعة (% من القیمة المضافة)

75.481.178.6االقتصاد - الخدمات واألنشطة األخرى (% من القیمة المضافة)

12.212.411.7العمالة في قطاعات الزراعة (% من المشتغلین)

22.419.615.3العمالة في قطاعات الصناعة (% من المشتغلین)

65.468.073.0العمالة في قطاعات الخدمات والقطاعات األخرى (% من المشتغلین)

10.012.719.5معدل البطالة (% من القوى العاملة)

45.1 / 44.760.3 / 42.764.5 / 64.9معدل المشاركة في القوى العاملة (% من السكان إناث/ذكور)

85100102الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (2010=100)

1049493مؤشرات اإلنتاج الزراعي (2006-2004=100)

1008474مؤشر االنتاج الصناعي (2005=100)

450 58639 43427 17التجارة الدولیة - الصادرات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

090 45365 89466 54التجارة الدولیة - الواردات (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

640 25 -867 38 -459 37 -التجارة الدولیة - میزان التجارة الدولیة (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

370 6 -275 30 -233 18 -میزان المدفوعات، الحساب الجاري (بالملیون، بالدوالر االمریكي)

2018     الشركاء التجاریون الرئیسیون

6.1تركیا6.3ألمانیا10.2إیطالیاشركاء التصدیر (% من الصادارات)

7.5االتحاد الروسي8.2العراق10.1ألمانیاشركاء االستیراد (% من الوارات)

200520102019المؤشرات االجتماعیة

0.4 -0.6 -0.3معدل النمو السكاني (معدل سنوي %)

74.576.379.4سكان المناطق الحضریة (% من مجموع السكان)

0.80.70.1معدل النمو السكاني في المناطق الحضریة (معدل سنوي %)

1.31.41.3معدل الخصوبة الكلیة (والدة حیة لكل امراة)

83.7 / 82.878.5 / 81.977.3 / 76.4العمر المتوقع عند الوالدة (لإلناث/للذكور)

13.9 / 15.128.3 / 14.724.8 / 22.6التوزیع العمري للسكان (٠-١٤ / ٦٠+ سنة، %)

220.4 1 / 321.110.9 1 / 190.711.5 1 / 10.5أعداد المھاجرین الدولیین (باآلالف/% من اجمالي السكان)

14.357.4112.4الالجئون وغیرھم ممن تُعنى UNHCR بأمره (باآلالف)

4.53.53.3معدل وفیات الرّضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

(GDP من %) 9.09.68.5الصحة - اإلنفاق الجاري

6.14.6...الصحة - االطباء (لكل ٠٠٠ ١ من السكان)

(GDP من %) 4.0التعلیم - االنفاق الحكومي......

94.0 / 94.794.4 / 94.396.4 / 96.4التعلیم-%االلتحاق في الصفوف االولیة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

97.1 / 99.0103.2 / 95.8105.4 / 100.4التعلیم-%االلتحاق في المرحلة الثانویة (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

125.4 / 103.7127.4 / 90.0100.0 / 80.8التعلیم-%االلتحاق مابعد الثانوي (اناث لكل/ذكور ١٠٠ من السكان)

1.21.50.8معدل جرائم القتل العمد (لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان)

14.017.318.7المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة (%)

200520102019المؤشرات المتعلقة بالبیئة والبُنى التحتیة

24.044.469.9(لكل ١٠٠ من السكان) األفراد الذین یستخدمون شبكة اإلنترنت

(GDP من %) 0.60.61.0اإلنفاق على البحوث والتطویر

75156505األنواع المھددة باالنقراض (عدد)

29.130.331.7المناطق الحرجیة (% من مساحة األرض)

67.3 / 83.96.1 / 98.77.5 / 8.8تقدیرات انبعاث CO2 (بالملیون طن/ طن للفرد الواحد)

432396281إنتاج الطاقة - المنتجات األولیة (بالبیتاجول)

11510286نصیب الفرد من إمدادات الطاقة (جیجاجول)

194 00727 76515 14عدد السیاح/الزوار الوافدین على الحدود الوطنیة (باآلالف)

66.173.273.2المواقع الھامة المشمولة بالحمایة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة (%)

(GNI من %) 0.170.170.16صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الممنوحة

1  2017. 2  2018. 3  یشار إلى محلیات كالیثیا وبیریستیریون وبیراوس وغیرھا. 4  البیانات مصنفة حسب التصنیف الصناعي الدولي
الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4. 5  بیانات تقدیریة. 6  احتسبتھا شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة بناًء على مؤشرات وطنیة. 7 

2016. 8  2014. 9  البیانات تحیل إلى فترة 5 سنوات تسبق السنة المرجعیة. 10  2015. 11  البیانات محدثة حتى نھایة شھر كانون األول/
دیسمبر. 12  السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 16 و 74 عاما. 13  2004. 14  عضو في (OECD) لجنة المساعدة اإلنمائیة.
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 مالحظات فنية

 265    ٢٠١٩كتيب اإلحصاءات العاملية طبعة عام 

واملصطلحات  يرد أدانه وصٌف موجز للمؤشرات املعروضة يف املوجزات التعريفية العاملية واإلقليمية والُقطرية.
 .مرتبة حسب الرتتيب األجبدي اإلنكليزي

 
: متثل عموماً عدد األشخاص املولودين يف بلد غري البلد الذي يعيشون فيه. ويف أعداد املهاجرين الدوليني

انت مسجلة عن بلد املولد، اسُتخدمت بدال منها البياانت املتعلقة بعدد األشخاص الذين حالة عدم توافر بيا
حيملون جنسية أجنبية. وجرى احتساب أرقام تقديرية يف حالة عدم توافر بياانت قائمة على أدلة. وتشري 

ني املعرب عنها كنسبة البياانت إىل األعداد املقدر وجودها يف منتصف العام. وُُتتسب أعداد املهاجرين الدولي
مئوية من السكان عن طريق قسمة األعداد التقديرية للمهاجرين الدوليني على اجملموع التقديري للسكان مث 

 .١٠٠ضرب احلاصل يف 
: األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، االجتاهات يف أعداد املهاجرين الدوليني: تنقيح عام مصدر البياانت

 .٢٠١٨ كانون الثاين/ينايرر مرة يف  ، اطلع عليه آخ٢٠١٧
 

: يشار هنا إىل نسبة األشخاص الذين يستخدمون شبكة اإلنرتنت األفراد الذين يستخدمون شبكة اإلنرتنت
من أي مكان وألي غرض، بصرف النظر عن نوع اجلهاز والشبكة املستخدمني. وقد يتم ذلك عرب حاسوب 

به ذلك من حواسيب حممولة(، أو عرب هاتف حممول، أو )أي حاسوب مكتيب أو حجري أو لوحي أو ما شا
جهاز ألعاب إلكرتونية، أو تلفزيون رقمي أو ما شابه ذلك. وميكن أن يتاح الوصول إىل اإلنرتنت عرب شبكة 

اثبتة أو حممولة. وهناك بعض احلدود اليت تتعلق ابلبياانت املعروضة ابلنسبة هلذا املؤشر، حيث تقتضي احلاجة 
تقديرات اخلاصة ابلعديد من البلدان النامية اليت مل تبدأ بعد مجع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات احتساب ال

 واالتصاالت اخلاصة ابألسر املعيشية.
: االُتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، قاعدة بياانت االُتاد الدويل لالتصاالت، اطلع عليها مصدر البياانت

 .٢٠١٩كانون الثاين/يناير آخر مرة يف  
 

: مؤشرات متثل احلصص املنسوبة ملكوانت الزراعة، والصناعة، واخلدمات واألنشطة األخرى -االقتصاد 
مقوّمةً ابألسعار احلالية ومصنفةً حسب نوع النشاط االقتصادي وهي: الزراعة “ إمجايل القيمة املضافة”

الل احملاجر، والصناعة التحويلية، )الزراعة، والصيد، واحلراجة، وصيد األمساك(، والصناعة )التعدين واستغ
وشبكات اإلمداد ابلكهرابء والغاز واملياه؛ والبناء(، واخلدمات والقطاعات األخرى، حمسوبة على أساس فئات 

، ما مل يُشر إىل تنقيح آخر يف حاشية 3التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 
 .من احلواشي

األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات، نيويورك، قاعدة بياانت احلساابت القومية: ُتليل اجملاميع : تمصدر البياان
 ٢٠١٩ فرباير /شباط يفاطلع عليها آخر مرة  ،الرئيسية

 
: يعين احلصول على أنواع الوقود أو الطاقة من تدفقات الطاقة الطبيعية أو املنتجات األولية -إنتاج الطاقة 

أو االحتياطيات الطبيعية من الوقود األحفوري املوجودة داخل اإلقليم الوطين أو استخراجها الغالف احليوي 
من تلك املصادر يف شكل مالئم يتيح استخدامها. وال يشمل ذلك املواد اخلاملة املنزوعة من أنواع الوقود 

توصف املنتجات الناجتة عن املستخرجة وال الكميات اليت يعاد حقنها أو تلك اليت جيري حرقها أو إطالقها. و 
وهي ال تشمل اإلنتاج الثانوي، أي صنع منتجات الطاقة من خالل عمليات “. أولية”ذلك أبهنا منتجات 

ُتويل أنواع الوقود أو الطاقة األولية و/أو الثانوية األخرى. وتُعرض البياانت مقيسًة بوحدة طاقة موحدة )هي 
، واخُلّث، (، وهي ُتيل إىل مPetajouleالبيتاجول ) صادر الطاقة األولية التالية: الفحم الصلد، والفحم الُبينّي

والصخور النفطية، والنفط اخلام التقليدي، وسوائل الغاز الطبيعي، وغري ذلك من املواد اهليدروكربونية واملواد 
ثانوية، وثُ ْفل املضافة واملواد املشبعة ابألكسجني، والغاز الطبيعي، واحلطب، وخملفات اخلشب ومنتجاته ال

قصب السكر، والنفاايت احليوانية، واحمللول الكحويل األسود، واملواد واملخلفات النباتية األخرى، والبنزين 
األحيائي، وأنواع الديزل األحيائي، والكريوسني األحيائي املستخدم كوقود للنفااثت، وأنواع الوقود األحيائي 

والنفاايت الصناعية، والنفاايت البلدية، وغري ذلك من املصادر النووية  السائلة األخرى، وأنواع الغاز األحيائي،
والفولطاضوئية الشمسية واحلرارية الشمسية واملائية والرحيية واحلرارية األرضية ومصادر املد واجلزر واألمواج 
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عندما يكون اإلنتاج  واملصادر البحرية األخرى. وال تتضمن البياانُت اخُلّث والكتلة األحيائية والنفاايتي إال
“ موازين الطاقة”( ومنشور ٢٠١١ألغراض توفري الطاقة. انظر التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة )

[Energy Balances لعام ]لالطالع على وصف كامل للمنهجية املتبعة.  ٢٠١٥ 
، اطلع ٢٠١٦م : األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات، نيويورك، حولية إحصاءات الطاقة لعامصدر البياانت

 ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  عليها آخر مرة يف
 

: هو مؤشر حييل إىل اإلنفاق املنتظم على النشاط (GDPاإلنفاق على البحوث والتطوير )% من 
اإلبداعي من أجل زايدة رصيد املعارف، مبا يف ذلك املعارف اإلنسانية وتلك املتعلقة ابلثقافة واجملتمع، 

من املعارف البتكار تطبيقات جديدة. وهو جمموع اإلنفاق داخل الوحدة اإلحصائية  واستخدام هذا الرصيد
على البحوث والتطوير، الذي يتم على الرتاب الوطين خالل فرتة زمنية حمددة. ويشمل اإلنفاَق على البحوث 

دفوعة يف اخلارج والتطوير الذي يتم داخل البلد بتمويل من اخلارج، ولكنه ال أيخذ يف االعتبار املبالغ امل
 ألغراض البحوث والتطوير.

: معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، مونرتايل، مصدر البياانت
 .٢٠١٨سبتمرب/أيلول قاعدة البياانت اإلحصائية ملعهد اليونسكو لإلحصاء، اطلع عليها آخر مرة يف 

 
: حييل هذا املؤشر إىل عدد النبااتت واحليواانت اليت تشتد احلاجة لالهتمام اضاألنواع املهددة ابالنقر 

 حبفظها، وجيمع بياانهتا االُتاُد الدويل حلماية الطبيعة/اللجنة املعنية ببقاء األنواع. 
نقراض القائمة احلمراء لألنواع املهددة ابال ،غالند وكمربيدج االُتاد العاملي حلفظ الطبيعة،: مصدر البياانت

 [،IUCN Red List of Threatened Speciesالصادرة عن االُتاد الدويل حلماية الطبيعة ]
 .٢٠١٩آذار/مارس مرة يف اطلع عليها آخر 

 
، “بدون عمل”: مؤشر حييل إىل األشخاص الذين جتاوزوا سنا معينة وكانوا خالل فرتة مرجعية حمددة البطالة

را أو ميارسون عمال حرا، على النحو املعّرف يف سياق العمالة؛ أو أي أهنم مل يكونوا يعملون عمال مأجو 
، أي أهنم كانوا متاحني للتوظيف أبجر أو للعمل احلر خالل الفرتة املرجعية؛ أو “متاحني حاليا للعمل”
، أي أهنم كانوا، يف فرتة زمنية حمددة وقريبة العهد، قد خطوا خطواٍت حمددة للبحث عن “ابحثني عن عمل”

مأجور أو لالخنراط يف العمل احلر )انظر التوصيات الدولية احلالية ملنظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات  عمل
عاما وما فوقها وتستند إىل التقديرات  ١٥العمل(. والبياانت ُتيل إىل الفئة العمرية املتمثلة يف البالغني سن 

 حاشية من احلواشي. املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، ما مل يُذكر خالف ذلك يف
 : منظمة العمل الدولية، جنيف، الطبعة التاسعة من املؤشرات الرئيسية لسوق العمل مصدر البياانت

[KILM 9th edition[ وقاعدة البياانت اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية ]ILOSTAT اطلع ،]
 .٢٠١٨كانون الثاين/يناير عليهما آخر مرة يف  

 
: األمم املتحدة منظمة حكومية دولية أعضاؤها هم بلدان العامل أمجع. وتضم تحدةاتريخ عضوية األمم امل

دولة عضوا، بعضها انضم إىل املنظمة ابلتوقيع على ميثاق األمم املتحدة والتصديق  ١٩٣األمم املتحدة حاليا 
ختاذ ، يف حني انضمت البلدان األخرى لألمم املتحدة يف وقت الحق، من خالل ا١٩٤٥عليه يف عام 

املنظمة قرارا بقبول عضويتها. وعادة ما تتبع يف ذلك اخلطوات التالية: أوال، يطلب البلد االنضمام إىل عضوية 
املنظمة ويصدر إعالانً بقبوله االلتزامات املنبثقة عن امليثاق؛ اثنيا، يتخذ جملس األمن قرارا يوصي فيه اجلمعية 

 ذ اجلمعية العامة يف هناية املطاف قرارا بقبول عضوية ذلك البلد.العامة بقبول عضوية البلد يف املنظمة، وتتخ
: األمم املتحدة، إدارة شؤون اإلعالم، شعبة األخبار ووسائط اإلعالم، نيويورك، الدول مصدر البياانت

 .٢٠١٨أاير/مايو األعضاء واتريخ قبول عضويتها، اطلع عليها آخر مرة يف 
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: مؤشرات تبني حركة السلع من وإىل ردات، وميزان التجارة الدوليةاو الصادرات، وال -لتجارة الدولية 
البلد. ويالحظ أن السلع اليت تقتصر حركتها على نقلها عرب إقليم بلد من البلدان )السلع العابرة( أو اليت 

 دُيسمح بدخوهلا بصورة مؤقتة )ابستثناء السلع املسموح هبا ألغراض التجهيز الداخلي( ال تضيف إىل رصي
، يتطابق “نظام التجارة العام”املوارد املادية للبلد وال تدرج يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع. ويف 

، “نظام التجارة اخلاص”تعريف إقليم البلد من املنظور اإلحصائي مع تعريفه من املنظور االقتصادي. أما يف 
معينا من اإلقليم من املنظور االقتصادي، هو يف  اءفإن تعريف اإلقليم من املنظور اإلحصائي ال يشمل إال جز 

هي جزء من اإلقليم “ منطقة التداول احلر”األساس ذلك اجلزء الذي ميثل منطقة التداول احلر للسلع. و 
ويف حالة الصادرات، تكون قيمة “. التصرف يف السلع دون تطبيق قيود مجركية”االقتصادي للبلد ميكن فيه 

ر جللب البضائع إىل مركبة النقل  عاملعاملة هي قيمة بي السلع، مبا فيها تكلفة النقل والتأمني، اليت حيددها املصدّي
ر )أي تقييم مشابه للتسليم على ظهر السفينة ) (. ويف حالة الواردات، تكون FOBعلى حدود البلد املصدّي

النقل والتأمني حىت حدود البلد  ةقيمة املعاملة هي القيمة اليت اشرتى هبا املورّيُد السلع مضافا إليها تكلف
(. والواردات والصادرات  CIFاملستوريد )أي تقييم مشابه لتقييم السعر شاماًل التكلفة والشحن والتأمني )

كالمها مقّوم بدوالر الوالايت املتحدة. وقد مت التحويل من العمالت الوطنية بواسطة عوامل ُتويل للعملة 
)سعر التعادل أو املتوسطات املرجحة(. ومجيع اجملاميع اإلقليمية حمسوبة  قائمة على أسعار الصرف الرمسية

 بوصفها جمموع مكوانهتا.
، نيويورك، قاعدة البياانت اإلحصائية لتجارة السلع األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات: مصدر البياانت

 .٢٠١٩أاير/مايو األساسية، اطلع عليها آخر مرة يف 
 

: يبني اجتاهاتي اإلنفاق احلكومي العام على الشؤون واخلدمات التعليمية يف يمو اإلنفاق احلك -التعليم 
مراحل التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي والعايل وعلى اخلدمات الفرعية للتعليم، معرَبا عنها كنسبة 

 مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل.
مم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، مونرتايل، ألا: معهد اإلحصاء التابع ملنظمة مصدر البياانت

 .٢٠١٩ارس آذار/مقاعدة البياانت اإلحصائية ملعهد اليونسكو لإلحصاء، اطلع عليها آخر مرة يف 
 

: هو إمجايل معدل االلتحاق املعدل اإلمجايل لاللتحاق ابلتعليم االبتدائي والثانوي والعايل -التعليم 
دائي والثانوي والعايل، بغض النظر عن السن، معرباً عنه كنسبة مئوية من الشرحية السكانية املؤهلة تبابلتعليم اال

اليت تكون، يف سنة دراسية معينة، يف السن الرمسي لاللتحاق ابملرحلة التعليمية املقابلة لذات السن. ويوفر 
االبتدائية مثال(. وتقدم التعليَم يف مستواه  مستوى التعليم االبتدائي العناصر األساسية للتعليم )يف املدارس

الثانوي املدارُس اإلعدادية والثانوية ودور إعداد املعلمني يف هذا املستوى التعليمي واملدارُس ذات الطابع املهين 
أو التقين. والتعليم العايل هو ذلك الذي توفره اجلامعات وكليات املعلمني والكليات املهنية العليا والذي 

، كشرط أدىن للقبول فيه، اجتياز مرحلة التعليم الثانوي بنجاح أو تقدمي ما يدل على ُتصيل مستوى بليتط
معادل من املعارف. ويقاس معدل االلتحاق ابلتعليم يف بداية العام الدراسي أو األكادميي. ويشمل املعدل 

ف النظر عن أعمارهم، أما ر صاإلمجايل لاللتحاق بكل مستوى من املستوايت التعليمية مجيع الدارسني ب
السكان فيقتصر قياسهم على الشرائح العمرية املناظرة للسن الرمسي لاللتحاق ابملدارس. ولذلك، فإنه ابلنسبة 

للبلدان اليت تكاد أن تكون التغطية التعليمية فيها شاملًة جلميع السكان الذين هم يف سن الدراسة، ميكن أن 
يف املائة إذا كان التوزيع الفعلي للدارسني حسب  ١٠٠ق ابلتعليم نسبة احيتجاوز املعدل اإلمجايل لاللت

 أعمارهم يتسع نطاقه مبا يتجاوز السن الرمسية لاللتحاق ابملدارس.
: معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، مونرتايل، مصدر البياانت

 .٢٠١٩ آذار/مارسملعهد اليونسكو لإلحصاء، اطلع عليها آخر مرة يف  قاعدة البياانت اإلحصائية
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املنتج خالل  (CO2): متثل حجم اثين أكسيد الكربون CO2 ؛تقديرات انبعاث اثين أكسيد الكربون
 احرتاق أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية، والناتج عن اشتعال الغاز وتصنيع اإلمسنت. وقد حُوّلت البياانت

غرام من الكربون=  1األصلية إىل بياانت عن انبعااثت اثين أكسيد الكربون ابستخدام املعادلة التالية: 
 غرامات من اثين أكسيد الكربون. 3.667

: مركز ُتليل املعلومات املتعلقة بثاين أكسيد الكربون التابع ملخترب أوك ريدج الوطين، والية مصدر البياانت
املتعلقة بتقديرات انبعاث اثين أكسيد الكربون على الصعيد الوطين، اطلع عليها آخر  تتينيسي، قاعدة البياان

 .٢٠١٧مرة يف آذار/مارس 
 

 60سنة و  14-0يشري إىل النسبة املئوية من السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني : التوزيع العمري للسكان
 سنة فأكثر يف منتصف العام، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية.

؛ ٢٠١٩األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام : مصدر البياانت
الصادرة عن األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات،  ٢٠١٥عالوة على بياانت مستقاة من احلولية الدميغرافية لعام 

، اطلع عليها ئ عن البلدان أو املناطق الصغريةدانيويورك، وبياانت مستمدة من األمانة العامة جلماعة احمليط اهل
 .٢٠١٩ وونيآخر مرة يف حزيران/ي

 
: مؤشر يقيس التغري النسيب من فرتة ألخرى يف أسعار جمموعة حمددة من الرقم القياسي ألسعار املستهلك

رحية شلالسلع واخلدمات االستهالكية اثبتة الكمية واخلصائص، تشرتيها أو تستخدمها أو تسدد مثنها ا
السكانية املتخذة شرحيةً مرجعية. ويُعَرض املؤشر كمتوسط مُرَجح لعدد كبري من املؤشرات اجملمعة األولية. 

ويُقّدر كل من املؤشرات اجملمعة األولية ابستخدام عينٍة ألسعار جمموعة حمددة من السلع واخلدمات اليت ُتصل 
من جمموعة من منافذ االستهالك أو مصادره األخرى.  عليها منطقة معينة، أو حيصا عليها املقيمون فيها،

وإىل البلد ككل، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية “ مجيع األصناف”وبوجه عام، ُتيل املؤشرات هنا إىل 
 من احلواشي.

عليها آخر  األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات، نيويورك، نشرة اإلحصاءات الشهرية، اطلع :مصدر البياانت
 ٢٠١٩ران/يونيو يز حمرة يف 

 
: يُعرب عنها بوحدات العملة الوطنية مقابل كل دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة وُتيل إىل سعر الصرف

أسعار هناية الفرتة. وُتصنف أسعار الصرف يف فئات كربى تعكس دور السلطات يف ُتديد سعر الصرف 
ستخدم سعر السوق للتعبري عن أسعار الصرف يُ الواحد و/أو أسعار الصرف املتعددة يف بلد من البلدان. و 

اليت ُتددها قوى السوق أساسا؛ فيما يعترب السعر الرمسي سعَر الصرف الذي ُتدده السلطات، بطريقة مرنة 
أحياان. وابلنسبة للبلدان اليت تعتمد ترتيبات أسعار صرف متعددة، تسمى أسعار الصرف ابملسميات التالية: 

 الصرف الثاين، وسعر الصرف الثالث. رعسعر الصرف الرئيسي، وس
عالوة  ية: صندوق النقد الدويل، واشنطن العاصمة، قاعدة بياانت اإلحصاءات املالية الدولمصدر البياانت

 .٢٠١٩أاير/مايو ، اطلع عليها آخر مرة يف سعر الصرف املعمول به يف خزانة األمم املتحدةعلى 
 

 ١د السكان الفعليني احملسوبة على أساس متوسط اخلصوبة يف دع: حييل هذا املؤشر إىل تقديرات السكان
، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية من احلواشي. وقد يتألف جمموع سكان بلد ما من ٢٠١٩ ومتوز/يولي

( أو من جمموع de jure populationجمموع املقيمني بشكل اعتيادي يف البلد )السكان حبكم القانون )
( وقت إجراء التعداد؛ de facto populationالبلد )السكان الفعليون ) يفاألشخاص املوجودين 

وألغراض املقارانت الدولية، ُيستخدم التصنيف اخلاص ابلسكان الفعليني، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية 
 من احلواشي.

، ٢٠١٩تنقيح عام  : األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، التوقعات السكانية يف العامل:مصدر البياانت
 .٢٠١٩ وحزيران/يونياطلع عليه آخر مرة يف 
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هو مؤشر يستند إىل عدد األشخاص الذين ُصنفوا يف منتصف العام يف فئة سكان  :سكان املناطق احلضرية
احلضر وفقا للتعاريف الوطنية هلذا املفهوم. ويف معظم احلاالت، تكون هذه التعاريف هي املستخدمة يف 

 لسكان.أحدث تعداد ل
 يف العامل: تنقيح عام : األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، توقعات التوسع احلضريمصدر البياانت

 .٢٠١٨أاير/مايو  اطلع عليها آخر مرة يف تشرين ،٢٠١٨
 

: هم الشركاء التجاريون الثالثة األكرب يف معامالت التجارة الدولية للبضائع الشركاء التجاريون الرئيسيون
البلد شريٌك ن ان آخر مقصد ومنشأ معروفني أو آخر شحنة معروفة(. ويف بعض األحيان، يُوَرد عوضا ع)بلد

من نوع خاص )من قبيل املناطق غري احملددة يف موضع آخر، أو املخزوانت، وما إىل ذلك(، ويشار حينئذ إىل 
خدم كما يلي: )أ( عندما إحدى الفئات اخلاصة التالية. مناطق غري حمددة يف موضع آخر، وهي فئة تست

معروف للبلد أو وقع خطأ يف تصنيفه،  تكون التجارة منخفضة القيمة، )ب( إذا كان تصنيف الشريك غري
)ج( ألسباب تتعلق ابحلفاظ على السرية. وإذا ما تسىن ُتديد موقع جغرايف يف نطاق املناطق غري احملددة يف 

مناطق غري حمددة يف موضع آخر(. واملخزوانت  -آسيا موضع آخر، فإهنا ُتسجل على ذلك النحو )مثال، 
وهي تتكون يف معظمها من أنواع الوقود واألغذية. وتنتمي املناطق احلرة  هي خمازن السفن ولوازم الطائرات،

إىل اإلقليم اجلغرايف واالقتصادي للبلد، ولكنها ال تنتمي إىل إقليمه اجلمركي. وألغراض اإلحصاءات املتعلقة 
تخدم نظام التجارة ة، ُتسجل املعامالت بني اإلقليم اجلمركي واملناطق احلرة إذا كان البلُد املبليغ يسابلتجار 

اخلاص. وقد تكون املناطق احلرة مناطق حرة جتارية )كاحملال املعفاة من الرسوم اجلمركية( أو مناطق حرة 
املنطقة أو الشريك اخلاص، ومن  صناعية. ويُعرب عن البياانت كنسب مئوية من جمموع صادرات البلد أو

 جمموع وارداته.
، نيويورك، قاعدة البياانت اإلحصائية لتجارة السلع اإلحصاءات األمم املتحدة، شعبة: مصدر البياانت

 .٢٠١٩أاير/مايو األساسية، اطلع عليها آخر مرة يف 
 

 البلدان النامية تدفقات املوجهة إىل: يُعّرف بوصفه الصايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املتلقاة أو املمنوحة
الت الرمسية، مبا يف ذلك احلكومات الوطنية واحمللية، أو وكاالهتا واملؤسسات املتعددة األطراف اليت تقدمها الوكا

أن يكون هدفها ‘ ١’التنفيذية، واليت تشمل معامالت تكون كل واحدة منها مستوفية الشرطني التاليني: 
وأن أن تكون مقدمة بشروط تساهلية ‘ ٢’النامية؛  االقتصادية والرفاه االقتصادي للبلدان الرئيسي تعزيز التنمية

يف املائة منها يف شكل منحة. ويُعرَب عن هذا املؤشر كنسبة مئوية من الدخل القومي  ٢٥يكون ما ال يقل من 
موعة البنك الدويل، اإلمجايل املعزو إما للمانح أو للمستفيد. وتشمل املؤسسات املتعددة األطراف جم

يب، وعددا من مؤسسات األمم املتحدة وبراجمها واملصارف اإلقليمية، واملؤسسات املالية التابعة لالُتاد األورو 
 وصناديقها االستئمانية.

: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ابريس، قاعدة بياانت جلنة املساعدة االمنائية، مصدر البياانت
 .٢٠١٩ يونيو/حزيرانليها آخر مرة يف اطلع ع

 
واخلدمات يف جمال الرعاية الصحية املستخَدمة أو املستهَلكة تشري إىل مجيع السلع اإلنفاق اجلاري  -الصحة 

، وهو شراء األصول اجلديدة اليت “تكوين رأس املال اإلمجايل”خالل العام ابستثناء اإلنفاق الرأمسايل، أو 
دى عدة سنوات. وتتماشى هذه التقديرات مع نظام حساابت الصحة لعام يتكرر استخدامها على م

 النفقات اجلارية بنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل.. ويُعرّب عن ٢٠١١
: منظمة الصحة العاملية، جنيف، قاعدة بياانت اإلنفاق العاملي على الصحة، اطلع عليها مصدر البياانت

 .٢٠١٩نيسان/أبريل آخر مرة يف 
 

: يشمل املشتغلني ابلطب من األطباء العامني من السكان( ١ ٠٠٠االطباء )لكل  -ة الصح
خصصيني. وتصنيف األخصائيني الصحيني املستخدم يستند إىل معايري التعليم والتدريب املهنَيني، وتنظيم والت

العاملة حسب املهن الصحية، وأنشطة الوظائف ومهامها، أي أنه إطار لتصنيف املتغريات الرئيسية للقوة 
 اخلصائص املشرتكة بينها.



 )اتبع( مالحظات فنية

 ٢٠١٩كتيب اإلحصاءات العاملية طبعة عام     270

ية للقوة العاملة يف جمال قاعدة بياانت اإلحصاءات العامل: منظمة الصحة العاملية، جنيف، مصدر البياانت
 .٢٠١٩نيسان/أبريل ، اطلع عليها آخر مرة يف الصحة

 
اصمة، طبقا ملا يفيد : هي التسمية اليت تطلق على مدينة حمددة لتعيينها كعالعاصمة وعدد سكان العاصمة

حيدده البلد. ويعنّي بعُض البلدان أكثر من مدينة  املدينة مقر احلكومة طبقا ملا به البلد أو املنطقة. وقد تكون 
كعاصمة له، مع إعطاء كل منها مسة وظيفية معينة )عاصمة إدارية و/أو تشريعية، على سبيل املثال(. 

  يُذكر خالف ذلك يف حاشية من احلواشي.ا مل، م٢٠١٩والبياانت الواردة هي بياانت عام 
، نيويورك، توقعات التوسع احلضري يف العامل: تنقيح عام كاناألمم املتحدة، شعبة الس: مصدر البياانت

 .٢٠١٨أاير/مايو اطلع عليها آخر مرة يف  ،٢٠١٨
 

غري بلد إقامته  : يشري إىل أي شخص يسافر إىل بلدعدد السياح/الزوار الوافدين على احلدود الوطنية
يطة أال يكون هدفه الرئيسي من الزايرة شهرا، شر  ١٢خارج بيئته املعتادة، لفرتة ال تتجاوز املعتادة، ولكن 

القيام بنشاط مأجور يف البلد الذي يزوره وأن يقيم ليلًة واحدة على األقل يف مساكن مجاعية أو خاصة يف بلد 
السياحة الصادرة عن األمم املتحدة ومنظمة السياحة العاملية(. الزايرة )انظر التوصيات اخلاصة إبحصاءات 

لسياح غري املقيمني الذين يفدون على احلدود الوطنية، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية وتشري البياانت إىل ا
 من احلواشي.

عليها آخر مرة  : منظمة السياحة العاملية، مدريد، قاعدة البياانت اإلحصائية للمنظمة، اطلعمصدر البياانت
 .٢٠١٩كانون الثاين/يناير يف  
 

مجيع األشخاص “ العاملون”: يشمل واخلدمات والقطاعات األخرىالعمالة يف قطاعات الزراعة والصناعة 
الذين جتاوزوا سناً معينة وكانوا، خالل فرتة قصرية حمددة مدهتا إما أسبوع واحد أو يوم واحد، يعملون يف 

، انظر التوصيات الدولية احلالية ملنظمة العمل الدولية بشأن “عمال حرا” أو ميارسون“ عمل مأجور”
عمل. وتشمل البياانت َمن بلغوا سن اخلامسة عشرة وما فوقها، ما مل يُذكر خالف ذلك يف إحصاءات ال

إحدى احلواشي، الذين كانوا خالل الفرتة املرجعية يؤدون أي نوع من العمل على اإلطالق مقابل احلصول 
لصناعة )التعدين ى أجر أو إدرار ربح، وذلك يف قطاعات الزراعة )الزراعة، واحلراجة، وصيد األمساك( واعل

واستغالل احملاجر؛ والصناعة التحويلية؛ وشبكات اإلمداد ابلكهرابء والغاز والبخار وتكييف اهلواء؛ واإلمداد 
تها؛ والبناء( ويف قطاع اخلدمات والقطاعات ابملياه، وإدارة شبكة اجملارير، وأنشطة إدارة النفاايت ومعاجل

، ما مل ُيشر 4ي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح األخرى استنادا إىل فئات التصنيف الصناع
 يف حاشية من احلواشي إىل تنقيح سابق للتنقيح املذكور.

 ملؤشرات الرئيسية لسوق العمل : منظمة العمل الدولية، جنيف، الطبعة التاسعة من امصدر البياانت
[edition thKILM 9وقاعدة البياانت اإلحصائية ملنظم ] ة العمل الدولية[ILOSTAT اطلع ،]

 .٢٠١٩كانون الثاين/يناير عليهما آخر مرة يف  
 

: هو متوسط عدد سنوات العمر املتوقع عند الوالدة )أي السن صفر( ابلنسبة العمر املتوقع عند الوالدة
رحية السكانية الشواإلانث وفقاً ملعدل الوفيات املتوقع لكل شرحية عمرية واملقدر للسنة املرجعية و للذكور 

املرجعية. والبياانت املعروضة هي متوسٌط لنطاقات التوزع على مدى مخس سنوات؛ وُيشار إىل بياانت الفرتة 
، وبياانت “ 2010 ”ابسم  ٢٠١٠ - ٢٠٠٥، وبياانت الفرتة “2005 ”ابسم  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠

 حلواشي.ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية من ا ،“ 2019 ”ابسم  ٢٠١٥ - ٢٠١٠الفرتة 
؛ ٢٠١٩، نيويورك، التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام األمم املتحدة، شعبة السكان: مصدر البياانت

، تحدة، شعبة اإلحصاءاتم املاألمالصادرة عن  ٢٠١٥عالوة على بياانت مستقاة من احلولية الدميغرافية لعام 
لع عليها يط اهلادئ عن البلدان أو املناطق الصغرية، اطنيويورك، وبياانت مستمدة من األمانة العامة جلماعة احمل

 .٢٠١٩ وحزيران/يونيآخر مرة يف 
 



 )اتبع( مالحظات فنية

 271    ٢٠١٩كتيب اإلحصاءات العاملية طبعة عام 

ت. : هي تلك العمالت الورقية واملعدنية املتداولة اليت يشيع استخدامها لسداد املدفوعاالعملة الوطنية
 مسيا، وهي عرضة للتغري.هي تلك املستخدمة ر  ISOواألمساء الرمسية للعمالت ورموز العملة احملددة يف نظام 

 ISO) ٤٢١٧: املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، جنيف، الوكالة املعنية بتعهد املعيار مصدر البياانت
 ٢٠١٨ايو أاير/ميف خدمات رموز العملة، اطلع على املصدر آخر مرة  -( 4217

 
متوز/ يوليه  ١وب     ة يف : هي تقديرات عدد السكان، احملسوبة على أساس متوسط اخلصالكثافة السكانية

 ، يف كل كيلومرت مربع من مساحةي منطقة، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية من احلواشي.٢٠١٩
، ٢٠١٩ية يف العامل: تنقيح عام ، نيويورك، التوقعات السكاناألمم املتحدة، شعبة السكان: مصدر البياانت

 .٢٠١٩ وطلع عليه آخر مرة يف حزيران/يونيا
 

: تنص اتفاقية أبمره UNHCRوغريهم ممن تُعىن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛  الالجئون
املتعلقة مبركز الالجئني على أن الالجئ هو كل شخص يوجد، بسبب خوف له ما  ١٩٥١األمم املتحدة لعام 

ىل فئة اجتماعية ه من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو انتمائه إيربر 
معينة، خارج بلد جنسيته وال يستطيع أو ال يريد، بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد؛ أو كل 

ع أو ال يريد، بسبب ذلك اخلوف، شخص ال ميلك جنسيًة ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق وال يستطي
إىل األشخاص املتمتعني مبركز إنساين “ الالجئني”ري أن يعود إىل ذلك البلد. ويف هذه السلسلة، يشار بتعب

و/أو املمنوحني محاية مؤقتة. ويشمل هذا التعبري األشخاص الذين منحوا احلماية املؤقتة على أساس مجاعي.  
ائدين وملتمسي اللجوء وعدميي اجلنسية إضافة إىل املشردين داخلياً يف كما تتضمن السلسلة الالجئني الع

 م ممن ُتعىن املفوضية أبمره.بلداهنم وغريه
: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، قاعدة بياانت اإلحصاءات السكانية مصدر البياانت

 .٢٠١٩ مارس/آذارالتابعة للمفوضية، اطلع عليها آخر مرة يف 
 
ر خالف ذلك يف حاشية : مؤشر حييل إىل مساحة اليابسة مضافا إليها رقعة املياه الداخلية، ما مل يُذكاحةسامل

 من احلواشي.
وقاعدة بياانت  ٢٠١٧، نيويورك، احلولية الدميغرافية لعام األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات: مصدر البياانت

 .٢٠١٩ وحزيران/يونيع عليهما آخر مرة يف اإلحصاءات الدميغرافية، اطل
 

لخصوبة يشيع استخدامه. ويشري هذا : هو معدل اخلصوبة اإلمجايل، الذي هو مؤشر موجز لمعدل اخلصوبة
املعدل إىل عدد األطفال املولودين لكل امرأة، ابفرتاض عدم حدوث وفيات لإلانث الالئي هن يف سن 

ويف فرتة مرجعية حمددة. والبياانت املعروضة اإلجناب، ومعدالت اخلصوبة املصنفة حسب العمر يف بلد معني 
” ابسم  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠الفرتة وُيشار إىل بياانت سنوات؛ هي متوسٌط لنطاقات التوزع على مدى مخس 

” ابسم  ٢٠١٥ - ٢٠١٠، وبياانت الفرتة “ 2010” ابسم  ٢٠١٠ - ٢٠٠٥، وبياانت الفرتة “2005
 .احلواشي ، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية من ، “ 2019

؛ ٢٠١٩يف العامل: تنقيح عام  : األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، التوقعات السكانيةمصدر البياانت
الصادرة عن األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات،  ٢٠١٥عالوة على بياانت مستقاة من احلولية الدميغرافية لعام 

لع عليها حمليط اهلادئ عن البلدان أو املناطق الصغرية، اطنيويورك، وبياانت مستمدة من األمانة العامة جلماعة ا
 .٢٠١٩ وحزيران/يونيآخر مرة يف 

 
: هو معدل يعرب عن عدد األشخاص املشاركني يف القوة العاملة كنسبة مئوية معدل املشاركة يف القوى العاملة

املني وأولئك العاطلني عن من السكان الذين هم يف سن العمل. والقوة العاملة هي جمموع عدد األشخاص الع
لية بشأن إحصاءات العمل(. والسكان الذين هم يف العمل )انظر التوصيات الدولية احلالية ملنظمة العمل الدو 

د لقياس اخلصائص االقتصادية. والبياانت سن العمل هم السكان الذين يزيد عمرهم عن سن  معينة ُُتدَّ
عاما وما فوقها وتستند إىل التقديرات املنمذجة  ١٥يف البالغني سن  املعروضة ُتيل إىل الفئة العمرية املتمثلة

  يُذكر خالف ذلك يف حاشية من احلواشي.ملنظمة العمل الدولية، ما مل



 )اتبع( مالحظات فنية

 ٢٠١٩كتيب اإلحصاءات العاملية طبعة عام     272

 يف، الطبعة التاسعة من املؤشرات الرئيسية لسوق العمل : منظمة العمل الدولية، جنمصدر البياانت
[edition thKILM 9وقاعدة البياانت اإل ]حصائية ملنظمة العمل ا[ لدوليةILOSTAT اطلع ،]

 .٢٠١٩ يناير/كانون الثاينعليهما آخر مرة يف 
 

. والبياانت املعروضة : هو متوسط التغري السنوي ابلنسبة املئوية يف جمموع عدد السكانمعدل النمو السكاين
” ابسم  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠هي متوسٌط لنطاقات التوزع على مدى مخس سنوات؛ وُيشار إىل بياانت الفرتة 

” ابسم  ٢٠١٥ - ٢٠١٠، وبياانت الفرتة “ 2010” ابسم  ٢٠١٠ - ٢٠٠٥، وبياانت الفرتة “2005
 .، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية من احلواشي “ 2019

، ٢٠١٩: األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام مصدر البياانت
 .٢٠١٩ وخر مرة يف حزيران/يونيليه آطلع عا

 
: هو مؤشر يستند إىل عدد األشخاص املصنفني كسكان حضر معدل النمو السكاين يف املناطق احلضرية

م احلاالت، تكون هذه التعاريف هي املستخدمة يف أحدث تعداد وفقا للتعاريف الوطنية هلذا املفهوم. ويف معظ
للسكان. والبياانت املعروضة هي متوسٌط لنطاقات التوزع على مدى مخس سنوات؛ وُيشار إىل بياانت الفرتة 

، وبياانت الفرتة “ 2010” ابسم  ٢٠١٠ - ٢٠٠٥، وبياانت الفرتة “2005” ابسم  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠
 .ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية من احلواشي  ،“ 2019” ابسم  ٢٠١٥ - ٢٠١٠

: األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، توقعات التوسع احلضري يف العامل: تنقيح عام مصدر البياانت
 .٢٠١٩حزيران/يونيو ، اطلع عليه آخر مرة يف ٢٠١٩

 
اليت تنطوي على مقتل شخص  : تتمثل هذه املعدالت يف العدد السنوي للحاالتمعدل جرائم القتل العمد

نسمة. ويف معظم  ١٠٠ ٠٠٠على يد شخص آخر عمداً وعلى حنو غري مشروع، واملبلغ عنها يف السنة لكل 
البلدان، ال تتوافر املعلومات الوطنية عن أسباب الوفاة ابلنسبة ألغلب هذه األسباب. ولذلك، فإن التقديرات 

يل الوفيات املستمدة من بلدان أخرى يف املنطقة. وقد تستند إىل منذجة أسباب الوفاة وبياانت تسج
 اسُتخدمت أيضا معلومات وبياانت أخرى توافرت على الصعيد القطري عن أسباب وفاة حمددة.

: مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، فيينا، قاعدة البياانت اإلحصائية ملكتب مصدر البياانت
 .٢٠١٩آذار/مارس درات واجلرمية، اطلع عليها آخر مرة يف األمم املتحدة املعين ابملخ

 
: هو معدل جرى احتسابه استنادا إىل سالسل األسعار الثابتة لعام GDP ؛معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل

مة ابلعملة الوطنية. وُُتسب األرقام كمتوسط هندسي ملعدالت النمو السنوية املعرب عنها ابلنسب  ٢٠١٠ مقوَّ
 ة.املئوي

: األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات، نيويورك، قاعدة بياانت احلساابت القومية: ُتليل اجملاميع مصدر البياانت
 .٢٠١٩شباط/ فرباير الرئيسية، اطلع عليها آخر مرة يف 

 
: هو معدل وفيات الرضع )وفيات األطفال دون سن عام مولود حي( ١ ٠٠٠معدل وفيات الرّضع )لكل 

عينة إىل جمموع املواليد األحياء يف السنة نفسها. والبياانت املعروضة هي متوسٌط لنطاقات واحد( يف سنة م
، وبياانت “2005” ابسم  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠التوزع على مدى مخس سنوات؛ وُيشار إىل بياانت الفرتة 

ما مل   ،“ 2019” ابسم  ٢٠١٥ - ٢٠١٠، وبياانت الفرتة “ 2010” ابسم  ٢٠١٠ - ٢٠٠٥الفرتة 
 .كر خالف ذلك يف حاشية من احلواشييُذ 

؛ ٢٠١٩: األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام مصدر البياانت
الصادرة عن األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات،  ٢٠١٥عالوة على بياانت مستقاة من احلولية الدميغرافية لعام 

لع عليها األمانة العامة جلماعة احمليط اهلادئ عن البلدان أو املناطق الصغرية، اطنيويورك، وبياانت مستمدة من 
 .٢٠١٩ و حزيران/يونيآخر مرة يف
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: هو مؤشر حييل إىل عدد النساء من أعضاء جمالس العموم املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملاانت الوطنية
ن جمموع املقاعد املشغولة يف جمالس العموم أو يف الربملاانت يف الربملاانت الوطنية، معرباً عنه كنسبة مئوية م

 .٢٠١٩شباط/فرباير  ١ذات اجمللس الواحد، احلالة يف 
و  قاعدة بياانت عن نسبة النساء يف الربملاانت الوطنيةاالُتاد الربملاين الدويل، جنيف، : مصدر البياانت

 .٢٠١٩آذار/مارس عليهما آخر مرة يف ، اطلع قاعدة بياانت مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
 

: ُتيل إىل النسبة املئوية ملساحة اليابسة اليت تشغلها غاابت. والغابة، حسب تعريفها الذي املناطق احلرجية
 ٠.٥وضعه برانمُج تقدير املوارد احلرجية يف العامل التابع ملنظمة األغذية والزراعة، هي أرض تزيد مساحتها على 

يف املائة، أو أشجار ميكن أن  ١٠أمتار وغطاءٌ حرجي تزيد نسبته على  ٥يفوق ارتفاعها  هكتار هبا أشجار
تصل هلذه العتبات يف موضعها األصلي. وهي ال تشمل األراضي اليت ُتستغل يف األغلب لألنشطة الزراعية أو 

 ى مساحة األراضي.لالستخدام احلضري. وُتسب البياانت استنادا إىل تقديرات املناطق احلرجية مقسومة عل
، FAOSTAT: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، روما، قاعدة بياانت مصدر البياانت

 .٢٠١٨ تشرين األول/أكتوبراطلع عليها آخر مرة يف 
 

: يستند ُتديدها إىل املناطق اجلغرافية الكلية املرتبة حسب القارات وعلى أساس املناطق اجلغرافية املنطقة
 .٢٠١٧ ومتوز/يولي ٣١غراض اإلحصاءات حىت كوّينة هلا اليت استخدمت ألامل

 ٢٠١٧، نيويورك، احلولية اإلحصائية لعام األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات: مصدر البياانت
أمساء البلدان واملناطق، واجملموعات اإلقليمية واجملموعات األخرى )بناء  -)اإلصدار الستون( املرفق األول  

: الرموز املوحدة للبلدان أو املناطق واألقاليم اجلغرافية ألغراض االستخدام يف M 49لسلسلة على ا
 .٢٠١٧اطلع عليها آخر مرة يف تشرين األول/أكتوبر اإلحصاءات(، 

 
: هو مؤشر يبنّي األراضي اليت تساهم املواقع اهلامة املشمولة ابحلماية اليت جتسد التنوع البيولوجي لليابسة

كبرية يف احلفاظ على التنوع البيولوجي على الصعيد العاملي، مقيسًة كنسبة من األراضي مشمولة   مسامهةً 
ابلكامل مبناطق حممية. وتستند البياانت إىل التداخل املكاين بني مضّلعات مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية 

سية ومضّلعات املناطق احملمية اليت تشملها اليت تشملها قاعدة البياانت العاملية ملناطق التنوع البيولوجي الرئي
قاعدة البياانت العاملية عن املناطق احملمية. وُُتسب األرقام اخلاصة بكل منطقة ابعتبارها النسبة املغطاة مبناطق 

حممية يف كل منطقة من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، مقّومة كمتوسط )أي حمتسبة كمتوسط( على صعيد  
 التنوع البيولوجي الرئيسية اليت توجد داخل املنطقة.كافة مناطق 

املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة، كامربيدج، قاعدة : مصدر البياانت
 .٢٠١٨أاير/مايو ، اطلع عليها آخر مرة يف بياانت مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

 
ا يغطي الصناعة )التعدين واستغالل احملاجر؛ والصناعة التحويلية؛ وشبكات : عادة ممؤشر اإلنتاج الصناعي

اإلمداد ابلكهرابء والغاز والبخار وتكييف اهلواء؛ واإلمداد ابملياه، وإدارة شبكة اجملارير، وأنشطة إدارة النفاايت 
 4شطة االقتصادية، التنقيح ومعاجلتها؛ والبناء( استنادا إىل فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األن

 )أي الفئات ابء وجيم ودال وهاء(، ما مل ُيشر يف حاشية من احلواشي إىل تنقيح آخر/فئات تصنيف أخرى.
)اإلصدار مثانية  ٢٠١٣األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات، نيويورك، احلولية اإلحصائية لعام : مصدر البياانت

 .٢٠١٥شرين الثاين/نوفمرب اطلع على املصدر آخر مرة يف ت (،ومخسون
 

( استنادا إىل جمموع كميات Laspeyres formula: ُُتسب مبعادلة السبري )مؤشرات اإلنتاج الزراعي
خمتلف السلع األساسية الزراعية املنتجة، ابستخدام أسعار تلك الكميات كمعامل ترجيح. والسلع األساسية 

يعا من احملاصيل ومنتجات الثروة احليوانية اليت ينتجها كل اليت يشملها حساب مؤشرات اإلنتاج الزراعي هي مج
بلد من البلدان. وتشمل هذه املؤشرات كل املنتجات تقريبا، مع استثناء رئيسي واحد هو احملاصيل العلفية. 

وتقاس كميات اإلنتاج لكل سلعة أساسية ابستخدام متوسط األسعار الدولية للسلع األساسية يف الفرتة 
م اجملموع الكلي للسنة الواحدة املرجعية ك معامل ترجيح، وجُتمع قيمتها عن كل سنة. وحلساب املؤشر، ُقسي
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. وُتسب املؤشرات دون أي استقطاعات تتعلق ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤على اجملموع الكلي املتوسط للفرتة املرجعية 
 .“إمجايل”لفظة ابألعالف والبذور، وتشري إليها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( ب

، FAOSTAT: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، روما، قاعدة بياانت مصدر البياانت
 .٢٠١٨أاير/مايو اطلع عليها آخر مرة يف 

 
: هو بيان يلخص املعامالت االقتصادية اليت تتم بني املقيمني يف بلد من البلدان وغري ميزان املدفوعات

لد خالل فرتة زمنية حمددة، عادة ما تكون سنة واحدة. وهو يشمل املعامالت املتعلقة املقيمني بذلك الب
م ميزان املدفوعات عموما إىل  ابلسلع، واخلدمات، والدخل، والتحويالت، واألصول واخلصوم املالية. ويقسَّ

عن ميزان املدفوعات عنصرين رئيسيني مها: احلساب اجلاري، واحلساب الرأمسايل واملايل. والبياانت املعروضة 
هي بياانت من فئة احلساب اجلاري. واحلساب اجلاري سجٌل جلميع املعامالت الواردة يف ميزان املدفوعات 

بشأن صادرات البضائع واخلدمات ووارداهتا ومدفوعات اإليرادات والتحويالت اجلارية، اليت تتم بني املقيمني 
 يف بلد من البلدان وغري املقيمني فيه.

صندوق النقد الدويل، واشنطن العاصمة، قاعدة البياانت اإلحصائية املتعلقة مبيزان : البياانتمصدر 
 ٢٠١٩حزيران/يونيو  ، اطلع عليها آخر مرة يفاملدفوعات

 
: هو مقياس جممع لإلنتاج يساوي جمموع القيمة املضافة اإلمجالية لكل GDPالناتج احمللي اإلمجايل؛ 

يمة مض افاً إليه ذلك اجلزء من الضرائب )ورمبا جمموع الضرائب( املفروض على املنتجات، وحدات اإلنتاج املقي
انقصاً اإلعاانت املقدمة هلا، الذي مل يكن مشموال بعملية تقييم املخرجات. وهو يساوي أيضا جمموع 

سعر االستخدامات النهائية للسلع واخلدمات )مجيع االستخدامات ابستثناء االستهالك الوسيط( مقيسًة ب
الشراء، خمصوما منه قيمة واردات السلع واخلدمات، كما أنه يساوي جمموع املداخيل األولية املوزعة على 

يمة )انظر نظام احلساابت القومية لعام  مة ابلقيمة احلالية لدوالر ٢٠٠٨وحدات اإلنتاج املقي (. والبياانت مقوَّ
َيم االقتصادية الوالايت املتحدة، وهي تقديرات جملموع اإلنتاج من السل ع واخلدمات يف البلدان معرَبا عنه ابلقي

وليس كمقياس ملستوى معيشة السكان يف تلك البلدان. ولكي تكون التغطية قابلًة للمقارنة فيما بني أكرب 
مة بدوالر الوالايت املتحدة إىل بياانٍت رمسية عن الناتج  عدد ممكن من البلدان، استندت تلك التقديرات املقوَّ

مة ابلعملة الوطنية، جرى تكميلها بتقديرات ابلعملة الوطنية أعدهتا شعبة اإلحصاءات احمل لي اإلمجايل مقوَّ
ابالستعانة ببياانت إضافية مستمدة من مصادر وطنية ودولية. والتقديرات املعروضة هنا هي يف معظم احلاالت 

املتحدة ألغراض ُتديد مسامهات أعضاء األمم  تلك اليت قبلتها جلنة االشرتاكات التابعة للجمعية العامة لألمم
املتحدة يف امليزانية العادية للمنظمة. وأسعار الصرف اليت اسُتخدمت ألغراض ُتويل بياانت الناتج احمللي 

مة ابلعملة الوطنية إىل دوالر الوالايت املتحدة هي متوسُط أسعار السوق اليت نشرها صندوق  اإلمجايل املقوَّ
 قاعدة بياانت اإلحصاءات املالية الدولية. ومل ُتستخدم أسعار الصرف الرمسية إال يف حالة عدم النقد الدويل يف

توافر أسعار السوق احلرة. أما ابلنسبة لغري األعضاء يف صندوق النقد الدويل، فقد اسُتخدم ألغراض التحويل 
أن التحويل من العملة احمللية إىل  متوسُط أسعار الصرف املعمول هبا يف األمم املتحدة. وجتدر اإلشارة إىل

دوالر الوالايت املتحدة يفضي إىل اختالل يف القابلية للمقارنة على مر الزمن وفيما بني البلدان، وهو األمر 
الذي ينبغي وضعه يف احلسبان عند استخدام البياانت. فقابلية املقارنة على مر الزمن، مثال، ختتل عندما تكون 

 الصرف خمتلفة إىل حد بعيد عن معدالت التضخم احمللي.التغريات يف أسعار 
: األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات، نيويورك، قاعدة بياانت احلساابت القومية: ُتليل اجملاميع مصدر البياانت

 .٢٠١٩يف شباط/ فرباير الرئيسية، اطلع عليها آخر مرة 
 

كور، حمسوابً على أساس متوسط معدل : هي معدل العدد التقديري للسكان الذ النسبة بني اجلنسني
 ، ما مل يُذكر خالف ذلك يف حاشية من احلواشي.٢٠١٩ ومتوز/يولي ١يف امرأة  ١٠٠ىل عدد اخلصوبة، إ

 ؛٢٠١٩ام : األمم املتحدة، شعبة السكان، نيويورك، التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عمصدر البياانت
الصادرة عن األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات،  ٢٠١٥الدميغرافية لعام عالوة على بياانت مستقاة من احلولية 

لع عليها نيويورك، وبياانت مستمدة من األمانة العامة جلماعة احمليط اهلادئ عن البلدان أو املناطق الصغرية، اط
 .٢٠١٩ وحزيران/يونيآخر مرة يف 
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الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل هي قيمة  : تقديرات نصيب  GDP؛نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

 مجيع السلع واخلدمات املنتجة يف االقتصاد مقسومًة على عدد السكان.
، نيويورك، قاعدة بياانت احلساابت القومية: ُتليل اجملاميع األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات: مصدر البياانت

 .٢٠١٩يف شباط/ فرباير الرئيسية، اطلع عليها آخر مرة 
 

: يُعّرف ابعتباره اإلنتاج من الطاقة األولية مضافاً إليه الواردات وخمصوما نصيب الفرد من إمدادات الطاقة
منه الصادرات، واملخزوانت الدولية من وقود السفن الكبرية، واملخزوانت الدولية من وقود الطائرات، والتغري يف 

وانت الدولية والتغري يف املخزوانت، يشمل املؤشر املخزوانت. وفيما يتعلق ابلواردات والصادرات واملخز 
 املنتجاتي الثانوية للطاقة إضافة إىل املنتجات األولية.

، اطلع  ٢٠١٦، نيويورك، حولية إحصاءات الطاقة لعام األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءاتمصدر البياانت: 
٢٠١٩كانون الثاين/يناير   عليها آخر مرة يف  

. 
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 املصادر اإلحصائية
 انظر ،قاعدة بياانت عن نسبة النساء يف الربملاانت الوطنية، جنيف، االحتاد الربملاين الدويل

 .ranking-https://data.ipu.org/women )للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا  )ابإلنكليزية فقط
 الصدد.

 انظر ،، جنيف، قاعدة بياانت االُتاد الدويل لالتصاالتصاالتاالحتاد الدويل لالت
D/statistics/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/ar/ITU  للحصول على مزيد من املعلومات يف

 هذا الصدد.
القائمة احلمراء لألنواع املهددة ابالنقراض الصادرة عن االُتاد  غالند وكمربيدج، بيعة،االُتاد العاملي حلفظ الط

 )ابإلنكليزية فقط( .انظر [،IUCN Red List of Threatened Speciesالدويل حلماية الطبيعة ]
statistics-st.org/about/summaryhttp://www.iucnredli  للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا

 الصدد.
 ، نوميا، املؤشرات السكانية والدميغرافية،األمانة العامة جلماعة احمليط اهلادئ برانمج اإلحصاء والدميوغرافيا

 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد. )ية فقطابإلنكليز ( http://sdd.spc.int/en/ انظر
سعر الصرف نيويورك،  األمم املتحدة، إدارة الشؤون اإلدارية، مكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلساابت،

 ابإلنكليزية فقط (easury.un.org/operationalrateshttps://trانظر ،املعمول به يف خزانة األمم املتحدة
 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.)

 نشرة اإلحصاءات الشهرية ،، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة اإلحصاءاتاألمم املتحدة
  /http://unstats.un.org/unsd/mbsانظر ،Q)منشورات األمم املتحدة، السلسلة (
 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.) ابإلنكليزية فقط (

 انظر ،S) السلسلةمنشورات األمم املتحدة، (احلولية اإلحصائية  نيويورك، __________،
/yearbook-https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical 
 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.) ابإلنكليزية فقط (

منشورات األمم املتحدة، ([ Demographic Yearbookاحلولية الدميغرافية لعام ] __________،
  social/products/dyb-https://unstats.un.org/unsd/demographicانظر ،R) السلسلة

 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.) ابإلنكليزية فقط(
منشورات األمم ([ Energy Statistics Yearbookحولية إحصاءات الطاقة ] ،__________

  http://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/default.htmانظر ،J) السلسلةاملتحدة، 
 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.) ابإلنكليزية فقط (

[، UN COMTRADEة السلع األساسية ]قاعدة البياانت اإلحصائية لتجار  __________،
 انظر

https://comtrade.un.org/ )للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد. )ابإلنكليزية فقط 
منشورات األمم ([ AMA] قاعدة بياانت احلساابت القومية: ُتليل اجملاميع الرئيسية ،__________

  http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.aspانظر ،X) السلسلةحدة، املت
 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.) ابإلنكليزية فقط (

 ، انظرةقاعدة بياانت مؤشرات أهداف التنمية املستدام __________،
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport201 

7_Arabic.pdf ذا الصدد.للحصول على مزيد من املعلومات يف ه 
، نيويورك، االجتاهات يف أعداد املهاجرين ، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكاناألمم املتحدة

 [، انظرIMS: 2017]؛ ٢٠١٧الدوليني: تنقيح عام 
ww.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.shtmlhttp://w 

 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.) ابإلنكليزية فقط (
 انظر ،[WPP: 2019] ؛٢٠١٩التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام  ،__________

https://data.ipu.org/women-ranking
https://data.ipu.org/women-ranking
http://www.itu.int/ar/ITU-D/statistics/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ar/ITU-D/statistics/Pages/default.aspx
http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics
http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics
http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics
http://sdd.spc.int/en
http://sdd.spc.int/en
https://treasury.un.org/operationalrates
https://treasury.un.org/operationalrates
https://treasury.un.org/operationalrates
http://unstats.un.org/unsd/mbs/
http://unstats.un.org/unsd/mbs/
http://unstats.un.org/unsd/mbs/
https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook
https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook
https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/
http://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/default.htm
https://comtrade.un.org/
https://comtrade.un.org/
http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp
http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport201%20%207_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport201%20%207_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport201%20%207_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport201%20%207_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport201%20%207_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport201%20%207_Arabic.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.shtml
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/://esa.un.org/unpd/wpphttps )للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد. )ابإلنكليزية فقط 
 انظر ،[WUP: 2018]؛ ٢٠١٨ توقعات التوسع احلضري يف العامل: تنقيح عام ،__________

/https://esa.un.org/unpd/wup )صول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.للح )ابإلنكليزية فقط 
، نيويورك، الدول األعضاء واتريخ قبول األمم املتحدة، إدارة شؤون اإلعالم، شعبة األخبار ووسائط اإلعالم

على مزيد من املعلومات  للحصول tmlstates/index.h-http://www.un.org/ar/memberانظر ،عضويتها
 .يف هذا الصدد

 انظر ،قاعدة البياانت اإلحصائية املتعلقة مبيزان املدفوعات، صندوق النقد الدويل، واشنطن العاصمة
http://data.imf.org/bop )ا الصدد.للحصول على مزيد من املعلومات يف هذ )ابإلنكليزية فقط 

  انظر ،قاعدة بياانت اإلحصاءات املالية الدولية ،__________
http://data.imf.org/ifs) للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد. )ابإلنكليزية فقط 

، والية تينيسي، قاعدة ن التابع ملخترب أوك ريدج الوطينمركز حتليل املعلومات املتعلقة بثاين أكسيد الكربو 
  البياانت املتعلقة بتقديرات انبعاث اثين أكسيد الكربون على الصعيد الوطين، انظر

tmldive.lbl.gov/trends/emis/meth_reg.h-http://cdiac.ess) للحصول على مزيد من  )ابإلنكليزية فقط
 املعلومات يف هذا الصدد.

، مونرتايل، قاعدة البياانت معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(
على  للحصول )ابإلنكليزية فقط (//:data.uis.unesco.org/http انظر ،اإلحصائية ملعهد اليونسكو لإلحصاء

 مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.
 ( انظر ،، جنيف، قاعدة بياانت اإلحصاءات السكانية التابعة للمفوضيةمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 http://popstats.unhcr.orgللحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد. )ليزية فقطابإلنك 
، فيينا، قاعدة البياانت اإلحصائية ملكتب األمم املتحدة املعين مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية

للحصول على مزيد من املعلومات يف  )ة فقطابإلنكليزي( https://data.unodc.orgانظر ،ابملخدرات واجلرمية
 هذا الصدد.

 ، انظر.FAOSTAT، روما، قاعدة بياانت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(
http://www.fao.org/faostat/ar/#home صدد.للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا ال 
 انظر ،، ابريس، قاعدة بياانت جلنة املساعدة االمنائيةمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

/http://stats.oecd.org )للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد. )ابإلنكليزية فقط 
خدمات  -( ISO 4217) ٤٢١٧نيف، الوكالة املعنية بتعهد املعيار ، جاملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

للحصول  )ابإلنكليزية فقط( codes.html-currency-4217-https://www.iso.org/isoانظر ،رموز العملة
 على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.

 انظر ،، مدريد، قاعدة البياانت اإلحصائية للمنظمةالسياحة العاملية منظمة
 unwto.org/loi/unwtotfb-http://www.e )للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا  )ابإلنكليزية فقط

 الصدد.
، جنيف ونيويورك، قاعدة بياانت برانمج للطفولة )اليونيسيف( منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة

 ( انظر ،الرصد املشرتك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف إلمدادات املياه واملرافق الصحية
ar-report-2015-https://washdata.org/report/jmp .للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد 

 انظر ،ية للقوة العاملة يف جمال الصحةقاعدة بياانت اإلحصاءات العامل ، جنيف،منظمة الصحة العاملية
http://www.who.int/gho/ar .للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد 

 http://www.who.int/gho/ar انظر ،قاعدة بياانت اإلنفاق العاملي على الصحة ،__________
 للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.

https://esa.un.org/unpd/wpp
https://esa.un.org/unpd/wpp
https://esa.un.org/unpd/wup
http://www.un.org/ar/member-states/index.html
http://www.un.org/ar/member-states/index.html
http://data.imf.org/bop
http://data.imf.org/bop
http://data.imf.org/ifs
http://data.imf.org/ifs
http://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://popstats.unhcr.org/
http://popstats.unhcr.org/
http://popstats.unhcr.org/
https://data.unodc.org/
https://data.unodc.org/
http://www.fao.org/faostat/ar/#home
http://www.fao.org/faostat/ar/#home
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
http://www.e-unwto.org/loi/unwtotfb
http://www.e-unwto.org/loi/unwtotfb
https://washdata.org/report/jmp-2015-report-ar
https://washdata.org/report/jmp-2015-report-ar
https://washdata.org/report/jmp-2015-report-ar
http://www.who.int/gho/ar
http://www.who.int/gho/ar
http://www.who.int/gho/ar
http://www.who.int/gho/ar
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thKILM 9 ] جنيف، الطبعة التاسعة من املؤشرات الرئيسية لسوق العمل منظمة العمل الدولية،
edition]نظر.، اar/index.htm--http://www.ilo.org/beirut/lang  للحصول على مزيد من املعلومات

 يف هذا الصدد.
 [، انظر.ILOSTATقاعدة البياانت اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية ] __________،

/http://www.ilo.org/ilostat )للحصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد. )ابإلنكليزية فقط 
 ، انظر[LABORSTA]قاعدة بياانت إحصاءات العمالة  __________،

.http://laborsta.ilo.org )مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.للحصول على  )ابإلنكليزية فقط 
 

 املراجع
 ١٩٥١(. االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام ١٩٦٧إىل عام  ١٩٥١)الفرتة من عام  األمم املتحدة

(United Nations, Treaty Series, vol. 189 (1954), No. 2545, p. 137), 
art. 1  ١٩٦٧والربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني لعام (United Nations, Treaty Series, 

vol. 606 (1967), No. 8791, p. 267), 
-2545-I-189-https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20189/volume
 English.pdf 
-8791-I-606-https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20606/volume
 English.pdf. 

اصة إىل حساابت وموازين (. مفاهيم وطرائق يف إحصاءات الطاقة، مع إحالة خ١٩٨٢) األمم املتحدة
والتصويب )منشورات األمم املتحدة،  ٢٩، العدد Fتقرير تقين، شعبة اإلحصاءات، السلسلة  -الطاقة 

 والتصويب( E.82.XVII.13املبيع  رقم
 ication/SeriesF/SeriesF_29E.pdfhttp://unstats.un.org/unsd/publ. 

 ، شعبة اإلحصاءات،إحصاءات التجارةالدوليةيف البضائع، دليلتجميع اإلحصاءات). ٢٠٠٤ (األمم املتحدة
 ( A.02.XVII.17رقم املبيع ،منشورات األمم املتحدة( ٣، التنقيح ٥٢العدد  ،Fالسلسلة 

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Seriesf_87A.pdf 

شعبة  ،٤التنقي ح  جلميع األنشطة االقتصادية حدالتصنيف الصناعي الدويل املو ). ٢٠٠٨ (األمم املتحدة
 (A.08.XVII.25قم املبيع ر  ،منشورات األمم املتحدة( ٤، التنقيح ٤العدد  ،Mاإلحصاءات، السلسلة 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf 

 حصاءات،شعبة اإل ،٢مب ادئ وتوصي ات لتعدادات الس كان واملس اكن التنقيح ). ٢٠٠٨ (األمم املتحدة
 (A.07.XVII.8رقم املبيع  ،منشورات األمم املتحدة( ٢، التنقيح ٦٧العدد  ،Mالسلسلة 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2a.pdf 

شعبة  ،٢٠١٠إحصاءات التجارة الدولية للبضائ  ع: املفاهيم والتعاريف  ).٢٠١٠ (األمم املتحدة
 ( A.10.XVII.13رقم املبيع ،منشورات األمم املتحدة( ٣، التنقيح ٥٢العدد  ،Mالسلسلة  ،اإلحصاءات

s.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_52rev3a.pdfhttps://unstat 

 ، شعبة اإلحصاءات،التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ).٢٠١١ (األمم املتحدة
IRES.pdf-https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/Ad 

، شعبة الرموزاملوحدة للبلدان أو امناطق ألغراض االستخدام االحصائي). ٢٠١٨ (تحدةاألمم امل
 ٤٩العدد  ،Mالسلسلة  اإلحصاءات،

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/overview/ 

http://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/ilostat
http://www.ilo.org/ilostat
http://laborsta.ilo.org/
http://laborsta.ilo.org/
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20189/volume-189-I-2545-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20189/volume-189-I-2545-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20189/volume-189-I-2545-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20189/volume-189-I-2545-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20189/volume-189-I-2545-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20189/volume-189-I-2545-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20606/volume-606-I-8791-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20606/volume-606-I-8791-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20606/volume-606-I-8791-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20606/volume-606-I-8791-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20606/volume-606-I-8791-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20606/volume-606-I-8791-English.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_29E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_29E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_29E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Seriesf_87A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Seriesf_87A.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2a.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_52rev3a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_52rev3a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/Ad-IRES.pdf
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/Ad-IRES.pdf
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/overview/
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/overview/
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 األوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وصندوق النقد األمم املتحدة واملفوضية ّ 
، شعبة اإلحصاءات، ٢٠٠٨(. ويبني نظام احلساابت القومية لعام ٢٠٠٩) الدويل، وجمموعة البنك الدويل

 (A.08.XVII.29رقم املبيع  ،)منشورات األمم املتحدة ٥، التنقيح ٢، العدد Mالسلسلة 
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008ArabicWC.pdf 

، ٢٠٠٨(. التوصيات الدولية املتعلقة إبحصاءات السياحة ٢٠٠٨) األمم املتحدة ومنظمة السياحة العاملية
رقم املبيع  ،)منشورات األمم املتحدة ١، التنقيح ٨٣، العدد Mسلة شعبة اإلحصاءات، السل

A.08.XVII.28) 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_83rev1a.pdf 

 ليل ميزان املدفوعات وو ضع االستثمار الدويلد). ٢٠٠٩ (صندوق النقد الدويل
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/bop/2007/bopman6a.pdf 

 2015 ة املوارد احلرجية لعامالتقييم العاملي حلال ).٢٠١٥(منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
assessment/ar/-resources-http://www.fao.org/forest 

(  التصنيف االحصائى الدوىل لالمراض و املشاكل الصحية ذات العالقة، ٢٠٠٧) منظمة الصحة العاملية
 جلزء االولاملراجعة العاشرة: ا

http://apps.who.int/iris/handle/10665/119568 

، متاحة ٢٠٠٠التوصيات الدولية احلالية حول إحصاءات العمل ، طبعة  (.٢٠٠٠) منظمة العمل الدولية
bookstore/order-http://www.ilo.org/global/publications/ilo- على

en/index.htm--online/books/WCMS_PUBL_9221108465_EN/lang 
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