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 مقدمه

 
ه گیری درست در هر زمینتعیین اهداف، راهکارها و در نهایت تصمیمگزاری، ریزی، سیاستبرنامه

هر  های جدید درباشد.رشد و پیشرفت و ایجاد فرصتنیازمند طیف وسیعی از اطالعات و آمار می

 شود.زمینه از طریق اطالعات آماری میسر می

شود.برای محسوب میهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی اطالعات دقیق مبنا و زیربنای فعالیت

های همه جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی داشتن زیر ساخت های پیشرفت

اطالعاتی و آماری ضروری است و آنها بسترهای الزم را برای آموزش و تامین نیروی متخصص 

 برای رشد و توسعه ی کشور ها پدید می آورند.

عات ، اقتصادی، تکنولوژی جوامع پیشرفته دسترسی به اطالیکی از دالیل اصلی  پیشرفت  علمی

ها و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. دولت های تحلیل آنها در حوزهآماری دقیق و مکانیزم

ریزی جهت رشد ، پیشرفت و افزایش گذاری و برنامهخصوصی برای سیاست هایبخش

ارجی در بخش صنعت و کشاورزی و... باید از گذاری داخلی و خپذیری در عرصه سرمایهرقابت

 آمار صحیح برخوردارباشند.

آوری اطالعات های آماری، ایجاد مراکز رصد و تحلیل آمار ،تالش برای جمعاستفاده از داده

ریزی کند تا بدان وسیله بتوان برنامهدقیق و پردازش آنها برای کشور های جهان فرصتی ایجاد می

ی سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و ... را در حوزه ی داخلی و بین المللی انجام های کارآمد اقتصاد

 داد.

ن ها و حرکت در محیط داخلی و بین المللی بدوکوتاه سخن آنکه تصمیم سازی نخبگان کشور

بال خواهد دنبری را برای کشور بههای هزینهداشتن اطالعات دقیق حرکتی کور می باشد و ریسک

 داشت.

سازمان ملل متحد که توسط آقای دکتر  3102ستا کتاب ترجمه جهان درآئینه آمار در این را

الهدی خواجویان در موسسه آینده پژوهی جهان اسالم ترجمه شده، سید حمزه صفوی و خانم بنت

گامی است در راستای کمک به نخبگان کشورمان برای درک حقایق محیط بین الملل و واقع بینی 

 مان ایران مثمر ثمر باشد.های درست.امید آنکه برای میهن عزیز اسالمی در جهت اتخاذ تصمیم

 

 كَتَبَ اللَّهُ لَأَغلِبَنَّ أَنا وَ رُسُلي

 دكتر سیدیحیي صفوی

 3131پاییز 

 





 
 آذربایجان

 منطقه:آسیای غربی

 aپول رایج:منات آذربایجان

 11,،,0مساحت)کیلومتر مربع(: 

 b,6،21)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 01701)در هر کیلومتر مربع(:  3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،032)هزار(: باکو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3عضویت در سازمان ملل متحد :تاریخ 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 02،361 ,13،61 2،616,

 تولید ناخالص داخلی ,6/3 1/1 1/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 ناخالص داخلیسرانه تولید  1/0،163 1/1،710 002،,/1

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,,1/0،2 1/1،602 611،,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/60 3/00 0/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 cنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 63/1 01/1 76/1

 (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  031 316 ...

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 311 061

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  016 007 031

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 033 036

 بیکاری )درصد از کل نیروی کار( 7/1 7/1 6/1

0/06g 7/02g 0/03ef )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/27g 3/20g 2/26ef )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/16 0,/0 0,/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/6 7,/0 0,/1

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 62, 0،301 0،1,3

... ,0،162h 30،010  تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 6/20 1/001 ,0/03

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/0 ,1/6 1/11
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 601،,3/3

 واردات 6/6،723

 تراز تجاری 767،,2/0

 

 (1122تجاری)شرکای اصلی 

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه ,6/0 ایتالیا 2/21

 ترکیه 6/02 فرانسه 3/01

 آلمان 7/0 آمریکا 0/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 bنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/,

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 bجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/12

 bسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/30

 سال به باال  1,جمعیت  3103 0/7-2/01

 b)زنان و مردان، درصد از کل( 

 bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/60

 bامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0-7/72,/1

 bنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 27/,

 bنرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 0/10

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1/2-6/3,2

 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 13،700,

 عالی پناهندگان سازمان ملل 

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 0/3

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 ثانویهآموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و  ,3103-311 ,0/06-6/0

 j)زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 7/66
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 )زن /  مرد در هر صدنفر(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 ,/32-7/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,1/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 های در معرض تهدیدگونه  3103 60

 مساحت جنگلی)درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/00

6/1-66،121 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

  تن( ک)هزار متریک تن و سرانه متری

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت(  3116 1/0،216

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  301

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد   0/00-1/03

 )حداقل و حد اکثر(

a  منات قدیم . 1111منات جدید = 00 ,311شروع از ژانویهb  شامل قره و قره باغ .c  نرخ رسمی

.d3110 .e . تخمین رسمیf صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 تخمین ملی jشامل پناهندگان . h.3116.iدسامبر . g.اندشده
 



 
 آرژانتین

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج:پزو آرژانتین

 3،701،611مساحت)کیلومتر مربع(:

 61،7,1)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/06)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (02،130)هزار(: بوینس آیرس) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی ,002،06 271،3,2 660،0,1

 )میلیون دالر جاری(

 نرخ رشد برحسبتولید ناخالص داخلی:  3/6 3/6 6/0

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر جاری( ,1/6،72 1/6،0,3 1/01،666

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/6،17 1/0،600 1/01،737

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت  1/30 1/33 33/,

 )درصد از تولید ناخالص  داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 10/2 2/,6 30/6

 ،حساب جاری)میلیون دالر( هاپرداختتراز  1،376 3،021 -,

 شاخص قیمت مصرف کننده 0,3 366 372

 (011=3111)b 

 شاخص تولید کشاورزی  012 001 001

(011=311,-3116) 

 ( 3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 001 001

 cdبیکاری )درصد از نیروی کار( 1/00 7/7 3/7

0/32cj 3/32 1/32dhi اشتغال در بخش صنعت 

 g)درصد از شاغلین(

3/0cj 2/0 0/0dhi اشتغال در بخش کشاورزی 

 g)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/60 1/67 2/67

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,7/, 6/76 6/76

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 2،032 1،231 ,1،71

... 00،070k 0,،362  تولید انرژی، اولیه 



 25  آرژانتین
 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 7/00 017/, 0/016

 )در هر صد ساکن(کاربران اینترنت  7/07 1/61 7/67

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/02،611

 واردات ,1/72،62

 تراز تجاری 7/01،102

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 برزیل 1/36 برزیل 7/31

 چین  2/06 چین 6/7

 آمریکا 1/01 شیلی 0/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/0

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -3/0

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/63

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/36

 سال به باال   1,جمعیت  3103 6/03-1/07

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/73-6/76

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/03

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 3/3

2/,1l 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2-2/0،666/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 6،170

 عالی پناهندگان سازمان ملل 

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 ,/1
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 )درصد از تولید ناخالص ملی( 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/011-0/011

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 1/16

 )درصد از کل(

 نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار قتل 3101-3110 6/1-1/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/27

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 306

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/00

6/6-076،171 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن)

 هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت(  3116 1/0،776

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،301

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/02-.1/33

a . نرخ رسمیb مناطق شهریc. . تراکم شهریd  سال و باالتر  01گروه سنیe.   روش تجدید نظر

صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص gسالهای گذشته قابل مقایسه نیستند .های دادهداده با   fشده.

تخمین متوسط سه  j.نیمسال دوم   i. 30تراکم شهری  h.2اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 .k 3116.l 3110ماهه.



 
 آروبا

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:گیلدر

 001مساحت)کیلومتر مربع(: 

 010)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 11,/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (27)هزار(: اورانجستاد) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری(تولید  3،220 3،601 77,،3

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسب 3/0 -7/1 6/0

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر جاری( 1/32،101 ,1/33،60 1/36،712

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  76,،1/30 1/30،1,7 1/32،3,1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت  0/23 7/30 7/30

 )درصد از تولید ناخالص  داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 76/0 76/0 76/0

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  006 -,63 -321

 )میلیون دالر(

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 007 026 061

... ... 2/31bcd  صنعت)درصد از شاغلین(اشتغال در بخش 

... ... 7/1bcd اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 722 036 071

 تولید انرژی، اولیه 030 036 ...

 e)برابر با هزار متریک تن نفت( 

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 2/061 3/011 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/31 1/63 0/17

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/060

 واردات 0/0،061

 تراز تجاری -0/0،167
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 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امریکا 11/, کلمبیا 7/61

 هلند 00/, ونزوئال 1/31

 انگلیس 7/6  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,6/6

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/00

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,0/,-0/06

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/72-0/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/06

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 7/0

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/20-2/36

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 6

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 6/1

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویهآموزش: نرخ  ,3103-311 6/013-1/010

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/17

 )درصد از کل(

 

 های زیست محیطیشاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 33

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/3

 اکسید کربنبرآورد  انتشار دی  3116 1/30-3،366

 )هزار منریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،222
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 بارش باران در شهر پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  673

 دما در شهر پایتخت ،متوسط سانتیگراد   1/20-6/31

 )حداقل و حد اکثر(

a.تخمین رسمیb. اکتبرc3117.d صنعتی استاندارد بین المللی نشان بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 f3116تخمین بخش آمار سازمان ملل متحد.e.2.اندشدهداده 



 
 آفریقای جنوبی

 منطقه:آفریقای جنوبی

 پول رایج:رند

 0،330،127مساحت)کیلومتر مربع(:

 11،6,1)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال  

 2/60)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a(0،110)هزار(: پرتوریا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  7تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری(تولید  367،113 2,2،132 610،327

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسب 2/1 6/3 0/2

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر جاری( 1/1،0,6 1/7،310 1/0،161

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,,1/1،1 1/7،017 1/7،616

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,0/0 06/, 6/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,/22 ,/2, 06/0

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -0،100 -01،007 -02,،02

 )میلیون دالر( 

 ( 3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 030 076 000

 شاخص تولید کشاورزی 013 ,00 007

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 007 007

 cبیکاری )درصد از نیروی کار( 0/32 6/36 7/36

2/36ef 1/36ef ,/31d )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

,/6ef 6/6ef 1/7d اشتغال در بخش کشاورزی 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7/61 0/62 1/66

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/1 1,/6 1,/0

 سال )درصد(

0،226 0،176hi 7،2,6 )ورود گردشگران به مرزهای  ملی)هزار 

 تولید انرژی، اولیه  66,،023 026،010 ...

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 1/00 6/010 1/021



 12  آفریقای جنوبی
 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/7 1/00 1/30

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 63،671/,

 واردات ,1/66،73

 تراز تجاری -711،,/6

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 3/06 چین 6/02

 آلمان 7/01 آمریکا 1/6

 انگلیس 1/0 ژاپن 3/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/1

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 3,/6

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/36

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/6-,/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/12-0/16

 نوزاداننرخ مرگ ومیر  3101-3101 6/61

 )درهر هزار تولد زنده(

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

6/16k 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 lسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/2-6/0،0,3

377،3,7m دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای پناهندگان و  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/60-0/60

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 صد هزار نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر قتل 3101-3110 6/61-0/01

 nکرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/63
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 666

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

1/01-660،,10 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 60,،1/3

 oبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  702

 oدما در پایتخت، متوسط سانتیگراد )حداقل و حداکثر(  6/30-1/01

a پرتوریا پایتخت اداری است،شهر کیپ تاون پایتخت قانونگذاری و شهر بلوم فونتین پایتخت

صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص dسال. 6,تا  01گروه سنی cنرخ اصلی . bقضایی است.

بندی ها بر حسب طبقهشاخص fبرآورد متوسط سه ماهه.e.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 hجذب نیروی کار و قرارداد کارگران. استثنایبه g.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

-j 3116.k 3112نیستند. مقایسه قابل گذشته سالهایهای داده با داده iآمده.دست بهروش شناسی 

3116.l .شامل پناهندگانm هستند. 2،111,)پرونده های معلق(که حدود جویانپناه شامل 



 
 آلبانی 

 منطقه:اروپای جنوبی

 لک پول رایج:

 30،760مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,2،30)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/000)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (606)هزار(: تیرانا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،016 00،616 02،111

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسب 0/1 6/2 1/3

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر جاری( 1/3،167 1/2،720 1/6،163

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  66,،1/3 1/2،711 1/6،171

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/27 2/23 3/20

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 10/012 11/016 16/017

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -170 -0،212 0،161

 (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  007 021 026

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 061 030

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 006 032

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 006 032

... 6/06de 1/02c )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینb 

... 0/66de 1/10c اشتغال در بخش کشاورزی 

 bشاغلین()درصد از 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/11 7/66 66/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7/70 2/70 2/70

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی  760 3،607 3،623

 fg)هزار(

... 0،111e 661  تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 17/, 6/66 ,6/01

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/1 1/61 1/66
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/0،660

 واردات 6/1،261

 تراز تجاری -7/2،667

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 ایتالیا 1/21 ایتالیا 6/12

 یونان 01/, صربستان 2/6

 چین ,/6 ترکیه 6/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 2/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -1/3

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/16

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/30

 سال به باال  1,جمعیت  3103 1/02-6/06

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 3/76-6/01

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,0/,

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

 میزان پیشگیری از بارداری  ,3101-311 6,/2

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 0/3-0/06

 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  پایان-3100 ,01

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3101-311 07/,-3/61

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6/11

 )زن / مرد در هر صدنفر(



 15  آلبانی
 

 عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(های قتل 3101-3110 1/7-6/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 016

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 3001

001/2،116 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن()هزار متریک تن و سرانه 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 61301

a . نرخ بازارb 3.المللی بین استاندارد صنعتیبندی طبقه حسب دربر شده داده نشان شاخص.c تخمین

ورود بازدید  gغیر از اتباع ساکن خارج از کشور. e3116.fسال. 6,تا  01گروه سنی بین  dرسمی.

 منتسب به شهروندان خارجیهای دادهhکنندگان غیر مقیم از مرزهای ملی.



 
 آلمان

 منطقه:اروپای غربی

 پول رایج:یورو

 217،030مساحت)کیلومتر مربع(:

 03،0,2)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/321)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (2،6,3)هزار(: برلین) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0672سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی ,,3،7 130،,2،21 16،1,0,،2

 )میلیون دالر جاری(

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد  برحسب 7/1 3/6 1/2

 )درصد سالیانه( 3111ثابتهای قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/22،106 1/61،0,6 1/62،0,1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/22،062 1/61،600 03,،1/66

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/07 1/07 3/00

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  061،331 311،701 313،721

 )میلیون دالر(

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 010 007 031

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 016 003

 شاخص تولید کشاورزی  011 012 016

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 012 016

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 3/00 0/7 6/1

2/30 6/30 0/36c اشتغال در بخش صنعت 

 b)درصد از شاغلین(

,/0 ,/0 6/3c اشتغال در بخش کشاورزی 

 b)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  11/, 6/13 1/12

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,,/0 ,,/7 ,,/1

 سال )درصد(

 dورود گردشگران به مرزهای  ملی)هزار( 30،111 071،,3 30،276
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... 03،160e 6,،623  تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 6/0,3 3/060 6/061

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0,/7 1/03 1/02

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/0،603،313

 واردات 1/0،3,1360

 تراز تجاری 0/330،616

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 هلند 0/6 فرانسه 1/6

 چین 6/0 آمریکا 1/7

 فرانسه 2/7 هلند ,/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -103

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 -<

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -107

 )درصد متوسط ساالنه(

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7600

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0202

 سال به باال   1,جمعیت  3103 3603/3600

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6,02

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7003/0201

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 201

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 001

7100g 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 fسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 0200/01،71000

 )هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 10،000,

 پناهندگان سازمان ملل عالی
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 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 100

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 01100/01106

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 106/100

 زنان در مجالس ملی )درصد(کرسی های  3103 2306

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 017

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/23

6/0-722،660 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 نفت( سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم 3116 1/2،360

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  170

 دما در شهر پایتخت ،متوسط سانتیگراد  )حداقل و حد اکثر(  6/2-6/1

a .نرخ بازارb .)بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپاc حسب دربر شده داده نشان شاخص 

ورود گردشگران غیر مقیم از انواع سازمانهای  d.2المللی بین استاندارد صنعتیبندی طبقه

 g 0663سال. 26تا  31گروه سنی  e3116.fاقامتی.

 



 
 آنتیگوا و باربودا

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر کارائیب شرقی

 663مساحت)کیلومتر مربع(: 

 61)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/313)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (37)هزار(: سنت جانز ) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0600نوامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،113 0،016 0،000

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسب ,/0 -6/7 -1/1

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی   1/00،661 ,1/02،11 1/03،601

 )دالر جاری(

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/00،626 ,6,،1/03 1/03،101

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت  2/36 ,2/2 1/36

 )درصد از تولید  ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/3 71/3 71/3

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -070 -0,3 -031

 )میلیون دالر(

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 ... ...

 شاخص تولید کشاورزی  61 001 002

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 61 001 002

... ,/01d ,/01  سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی

 bc)درصد(

... 0/3d 0/3  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی 

 bcسال )درصد(

 efورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 361 321 360

 تلفن، مجموع )درهر صد ساکن(مشترکین  ,1/06 2/321 3/330

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/26 1/01 1/03

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/36
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 واردات 6/670

 تراز تجاری -6/663

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 g)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 ایاالت متحده آمریکا 2/20  

 انگلستان 2/0  

 باربادوس 7/,  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/36

2/30k 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتhij 

0/0-0/6k 3103  سال به باال   1,جمعیت 

 hij)زنان و مردان، درصد از کل(

1/00n 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنlim 

,/13p 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 oسال، درصد( 01-66)در سن 

 )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران بین المللی  اواسط-3101 32-6/31/,

1q پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/012-0/66

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0,/1

 r)درصد ازکل(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 63

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/33

3/1-6,3 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/0،716s 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 



 12  آنتیگوا و باربودا
 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،113

 دما در پایتخت، متوسط سانتیگراد  )حداقل و حد اکثر(  36-6/32/,

a. نرخ رسمیb .تخمین رسمیcصنعتی استاندارد بین المللی نشان بندی ها بر حسب طبقهشاخص

یرای اطالعات  gاتباع ساکن خارج از کشور استثنایبه fپروازهای ورودی d3110.e.2.اندشدهداده 

مربوط به سیستم سالنامه های داده iتخمین موقت hبیشتر، به نکات فنی ارجاع داده می شود.

توزیع  بین  k3111.lر دسترس سرشماری.دهای دادهمراجعه به اخرین jجغرافیایی سازمان ملل متحد.

گروه سنی n 3101.oبرآورد ملی دفاکتو.mسال قبل برآورد شده است.های دادهزنان و مردان از 

تخمین sتخمین ملی .rارزش صفر است،در دسترس یا قابل اجرا نیست.p0600.qسال . 66تا  01بین 

 بخش آمار سازمان ملل



 
 آنتیل هلند

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:گیلدر آنتیل هلند

 011مساحت)کیلومتر مربع(: 

 312)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 312/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (001ویلدمشتاد))هزار(: 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 2،377 6،170 6،020

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسب 0/0 1/1 1/1

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر جاری( 33,،1/07 1/31،230 1/31،610

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/07،163 1/31،010 1/31،007

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/36 21/, 21/,

 )درصد از تولید ناخالص  داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 76/0 76/0 76/0

... 766-c 01,-  حساب جاری)میلیون دالر( هاپرداختتراز، 

 شاخص قیمت مصرف کننده 001 021 022

 (011=3111)d 

 شاخص تولید کشاورزی  010 033 ...

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 033 ...

... ,/07g 2/01 اشتغال در بخش صنعت 

 def)درصد از شاغلین(

... 0/0g 6/1 اشتغال در بخش کشاورزی 

 def)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,2/1 0/17 3/17

 )درصد(

سال  01باالی کار،مردانمشارکت در نیروی 7,/1 6,/2 6,/6

 )درصد(

 h(صد ساکنمشترکین تلفن، مجموع)درهر 7/61 6/66 ...

 

 کل تجارت

 g)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,3/06
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 واردات 1/0،627

 تراز تجاری -0/0،361

 

 اصلی تجاریشرکای 

 gi)درصد از واردات(  gi)درصد از صادرات( 

 آمریکا 6/26 هلند 3/26

 هلند 0/32 آمریکا 1/32

    

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 6/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 -3/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 62/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/01-3/07

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,2/0

 تولد )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو  3101-3101 1/72-6/76

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/03

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/12-,6/3

,/01,-2/016k 3103-311,  اولیه و ثانویهآموزش: نرخ ثبت نام ناخالص 

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

7/16k 3103-311, آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 )درصد از کل( 

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 63

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

6/21-,،03, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/01،110

 dبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  113

a  منحل شد. 3101اکتبر  01جزیره انتیل هلند در تاریخb .نرخ رسمیc 3116.d .کوراکائوe .اکتبرf 

فقط  g 3110.h.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص
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اشاره شده به کوراکائو،سنت   jمراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای iخطوط  اصلی تلفن.

 kمارتین)بخش هلندی(،بونایره،صبا و سنت اوساتیوس.

 



 
 آندورا

 منطقه:اروپای جنوبی

 پول رایج: یورو

 6,0مساحت)کیلومتر مربع(: 

 ,0: 3100جمعیت در سال

 0/006)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (36)هزار(: آندورا  الوال) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0662جوالی  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی 2،022 2،633 2،117

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسب ,/6 -6/2 -0/3

 3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالرجاری( 1/61،330 1/61،236 1/60،107

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/61،330 1/61،236 1/60،107

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/36 2/33 0/30

 )درصداز تولید ناخالص  داخلی(

 نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 01/1 71/1 77/1

 ملی آمده ازمرزهایدست بهگردشگری درآمد 002 ,03 036

 )هزار(

 تولید انرژی، اولیه  7 1 ...

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 6/030 3/033 0/031

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 27/, 0310 1/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 6/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,7/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/06

 سال به باال   1,جمعیت  3103 00/,-1/00

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 016/,
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 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/0

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/66-6/11

 آموزش:هزینه دولتی) ,3103-311 306

 درصد از تولید ناخالص داخلی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/6-2/01

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1701

 )درصد از کل( 

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/11

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 00

 )درصد از مساحت زمین ها(مساحت جنگلی  3101 ,1/2

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 107-,/3

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،3,3

a .نرخ بازارb 3110=011شاخص پایه.c  آمده.دست بهروش شناسیd سالهایهای داده با داده 

اطالعات وارد  hبرآورد قانونی. gمتحد. ملل سازمان امار بخش e 3116.fنیستند. مقایسه قابل گذشته

 دسترس درهای داده اخرین به مراجعه iشده توسط سیستم واحد سازمان ملل متحد.

 خارجی شهروندان به منتسبهای داده lملی قانونی. برآورد  j3100.kسرشماری.

 



 
 آنگوال

 منطقه:آفریقای مرکزی

 پول رایج:کوانزا

 711،,0،36مساحت)کیلومتر مربع(:

 00,،06)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/01)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (1،1,0)هزار(: لواندا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,067دسامبر  0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 23،000 03،102 016،223

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسب 1/31 1/2 6/2

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر جاری( 1/0،661 1/6،236 1/1،200

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،761 1/2،0,1 21,،1/6

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/0 2/01 2/01

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 70/01 6/63, 37/61

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  1،020 7،630 ...

2،610 2،620c 0،06, (3111=011) شاخص قیمت مصرف کنندهb 

 (3116-,311=011)کشاورزیتولیدشاخص 011 070 000

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 071 007

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6,/6 3,/7 3,/6

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,2/7 1/77 0/77

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای  ملی)هزار( 301 631 600

... 63،616d ,2،06, تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت( 

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 6/01 2/60 6/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/0 1/01 0/06

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ  3101-3101 7/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/6



 جهان در آیینة آمار 18
 

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/61

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 2-2/6/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 3/11-3/12

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,3/6

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 0/1

3/,e 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 fمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1,/2/1-6

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 32،217

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3/6-1/72

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/61

 )زن / مرد در هر صدنفر( 

 gهزار نفر( های عمدی)زنان و مردان در هر صدقتل 3101-3110 1/21-7/7

 hکرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/43

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 032

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/67

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 26,،,6/0-3

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/366

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد  7/37-2/33

 )حداقل و حداکثر(

 a.نرخ رسمیb .لوانداc .سری مربوط به سری پیشینd 3116.e 3110.f .شامل پناهندگانg  تخمین

 3103اکتبر  20از  hرسمی.

 



 
 اتریش

 منطقه:اروپای غربی

 پول رایج:یورو

 02،070مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،602)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/011)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،731)هزار(: وین) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06متحد :تاریخ عضویت در سازمان ملل 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 216،606 276،200 600،120

 تولید ناخالص داخلی 6/3 0/3 7/3

 3111ثابت سال هایقیمت برحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 )دالر جاری( سرانه تولید ناخالص داخلی  1/27،160 1/61،061 ,0,،1/66

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  00,،,1/2 1/61،101 ,1/66،10

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/33 3/30 2/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز  361،, 70,،00 7،600

031b 030 000 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 001 000

 شاخص تولید کشاورزی  010 011 010

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 011 010

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 3/1 6/6 2/6

1/3,e 6/36e 1/37cd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

2/1e 3/1e 1/1cd اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/10 6/12 6/12

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7,/2 7,/0 7,/,

 سال )درصد(

 مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به  06،613 33،116 32،103

... ,،070g ,،1,, تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/011 ,2/00 0/061

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/10 3/71 0/76

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/0,6،100

 واردات  0/003،266

 تراز تجاری -6/03،020

 

  (1122شرکای اصلی تجاری )

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 3/20 آلمان 7/21

 ایتالیا ,/1 ایتالیا 7/7

 سوئیس 1/1 سوئیس 2/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نشیننرخ رشد جمعیت شهر  3101-3101 1/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -1/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7,/6

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/06

 سال به باال   1,جمعیت  3103 ,1/30-0/3

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر  3103 1/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 02/,-6/70

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

6/11i 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 hسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 01-3/0،201/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 73،107

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 ,/1

 )درصد از تولید ناخالص ملی(
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 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/011-1/67

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 0/12

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/3-2/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/37

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 013

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/67

6/7-,3،3,3 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،036

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   31,

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,/1/06-7

a . نرخ بازارb .سری مربوط به سری پیشینc سربازان. استثنایبهd بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 ورود fبررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(. e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

-i 0661سال . 66تا  31گروه سنی  g 3116.hاقامتی. های سازمان انواع از مقیم غیر گردشگران

066, 

 



 
 اتیوپی

 منطقه:آفریقای شرقی

 بیر پول رایج:

 0،016،211مساحت)کیلومتر مربع(:

 06،726)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,7/7)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3676)هزار(: آدیس ابابا ) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661نوامبر  02تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,03،30 171،,3 21،367

 تولید ناخالص داخلی 0/00 03/, 3/00

ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/0,1 1/231 1/217

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,,1/0 1/206 ,1/21

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/32 7/36 1/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/0, ,11/0 30/07

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،1,0 -631 -702

 b(3111=011قیمت مصرف کننده)شاخص 020 202 607

 شاخص تولید کشاورزی  010 ,03 ,02

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 ,03 021

... ... ,/,cde )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 2/76cde اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/70 2/70 6/70

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/60 6/06 0/06

 سال )درصد(

 fبه مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران  337 6,0 132

... 216g 366 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/0 6/6 7/07

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/1 0/1 0/0
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 06,،6/3

 واردات ,2/0،06

 تجاریتراز  -300،,/6

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 2/06 آلمان 3/03

 عربستان سعودی 0/01 چین 0/01

 هند 6/0 سومالی 2/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 2/,

 ساالنه( )درصد متوسط

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 0/0

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/07

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/61

 سال به باال   1,جمعیت  3103 1/1-7/1

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0,/,-2/10

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3,/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/2

7/06h 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1-1/160/,

 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 361،303

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 7/6

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 ثانویه آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ,3103-311 6,/,-1/77

 )زن / مرد در هر صد نفر( 
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 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/21

 )درصد از کل(

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/60-3/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/37

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 معرض تهدیدگونه های در  3103 032

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/00

0/1-7،000 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/20

 بارش باران در شهر پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،111

 پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در   3/32-6/01

a .نرخ رسمیb  3110=011شاخص پایه.c .مارسd  سال به باال. 01گروه سنیe ها بر حسب شاخص

 gکشور. از خارج ساکن اتباع شامل f.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

3116.h 3111.i .شامل پناهندگانj   ثبت شده مرگ و میر از کشورهای های دادهتخمین بر اساس

 دیگر در منطقه.

 



 
 اردن

  منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:دینار اردن

 06،230مساحت)کیلومتر مربع(:

 221،,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/71)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،076)هزار(: امّان)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 03،106 631،,3 30،061

 ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسبتولید  0/0 2/3 3/,

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر جاری( 1/3،217 1/6،370 ,1/6،11

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،631 1/6،216 1/6،167

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   21/, 0/32 6/36

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 70/1 70/1 70/1

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -3،373 -0،003 -3،001

 )میلیون دالر(

 (3111=011کننده)شاخص قیمت های مصرف 002 066 ,01

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 011 011

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  60 036 026

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 036 026

0/00 7/00 7/31b )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

7/0 1/3 6/2b )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/03 2/01 01/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,,/6 1,/6 1,/6

 )درصد(

 cورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 3،607 6،117 2،671

... 00,d 311 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت( 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/71 0/006 031/,

 صد ساکن(کاربران اینترنت )در هر  6/03 3/37 6/26
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/7،6,2

 واردات 0/00،210

 تراز تجاری -01،227/,

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 عربستان سعودی 0/33 عراق 3/01

 چین 1/01 آمریکا 0/02

 آمریکا 6/1 هند 6/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/02

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,0/2

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/1-6/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 3/73-3/71

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/06

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 6/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 2/16

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 6/61-1/3،672

 ef)هزار و درصد از کل جمعیت(

611،60,g پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

6/6h 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 1/00-7/61

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0/13

 )درصد از کل(

 هزار نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد قتل 3101-3110 3/,-6/00

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/01
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 62

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

7/2-33،121 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( سرانه 3116 1/0،301

 بارش باران در  پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3,6

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/32-2/00

a .نرخ رسمیb  2.انددهشصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

شامل  fخارجی. شهروندان به منتسبهای داده d 3116.eکشور. از خارج ساکن اتباع شامل

کمک توسط کمیساری  23،311برآورد دولتی رقم پناهندگان عراقی در اردن.تعداد  gپناهندگان.

 h 0666عالی پناهندگان ثبت شده است.

 



 
 ارمنستان

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:درام

 36،762مساحت)کیلومتر مربع(:

 2،011)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/016)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0،00)هزار(: ایروان) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،611 6،3,1 01،020

 تولید ناخالص داخلی 6/02 3/3 7/6

ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/0،160 1/3،661 1/2،371

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  63,،1/0 1/2،061 1/2،202

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/36 6/22 ,2/3

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 06/611 66/2,2 77/201

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -13 -0،272 -0،026

0,1b 016 007 (3111=011کننده) شاخص قیمت مصرف 

 شاخص تولید کشاورزی  012 012 ,00

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 013 ,00

 اشتغال در بخش صنعت 6/01 ,0/0 ...

 cd)درصد از شاغلین(

 اشتغال در بخش کشاورزی ,3/6 3/66 ...

 cd)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/13 1/66 6/66

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6,/6 6,/, 3/71

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 206 06, 710

 تولید انرژی، اولیه ,20 200 ...

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین تلفن،  0/36 3/066 3/033
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/1 1/31 1/23

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/0،231

 واردات 2/6،016

 تراز تجاری -6/3،700

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 1/30 روسیه ,7/0

 چین 0/6 آلمان 1/03

 ترکیه 6/1 بلغارستان 1/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6,/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/31

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 03-3/07/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/07

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/70-2/77

 زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد  3101-3101 2/36

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 7/0

0/12g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 hمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/01-3/263

 کمیساریایپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 01،063

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 3/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/00-,1/0

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 ,1/1

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/6-1/0
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 61

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/6

1/0-6،600 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن و سرانه متریک تن()هزار 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/730

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  377

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  3/00-1/1

aرخ رسمی.نb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc .تخمین رسمیd ها بر حسب شاخص

شامل  e 3110.f 3116.g 3111h.2اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 پناهندگان

 



 
 اروگوئه

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج:پزوی اروگوئه

 301،,07مساحت)کیلومتر مربع(:

 2،201)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/06)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (73,،0)هزار(: مونته ویدئو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661دسامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 داخلی)میلیون دالر جاری( تولید ناخالص 07،2,2 26،603 701،,6

 تولید ناخالص داخلی 1/7 6/0 7/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی ,1/1،33 66,،1/00 1/02،006

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/1،171 1/00،201 1/02،601

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ,1/0 0/00 1/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/36 16/31 61/06

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  36 -0,2 -0،663

 )میلیون دالر(

 (3111=011کننده)مصرفقیمتشاخص 0,3 321 366

 شاخص تولید کشاورزی 010 006 ,00

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 001 007

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 6/01 ,/0 ...

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 6/30 2/30 0/30

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 6/, 1/00 7/01

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/13 6/11 11/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/76 ,7/, ,1/7

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،010 3،212 3،017

 تولید انرژی، اولیه 171 611 ...

 )برابر با هزار متریک تن نفت(
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1,/1 2/0,1 2/0,6

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/31 ,6/6 6/10

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/1،201

 واردات ,61،,/7

 تراز تجاری -3/0،130

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آرژانتین 32/, برزیل 6/31

 برزیل 0/30  

 چین 6/00  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -6/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد(  3103 63/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/33

 سال به باال   1,جمعیت  3103 7/01-0/30

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/62

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/72-7/01

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/00

 به ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده 3101-3101 1/3

1/77o 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/3-6/76

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 331

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 6/3

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/66-0/012
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 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3,/1

 )درصد از کل(

 نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار قتل 3101-3110 6/7-3/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/03

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 77

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/01

2/3-7،001 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 انرژی )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف  3116 1/617

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،010

 دما در پایتخت، متوسط سانتیگراد  )حداقل و حد اکثر(  6/30-6/03

a .نرخ بازارb .مونته ویدئوc پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd .مناطق شهرنشینe  گروه سنی

 مقایسه قابل گذشته سالهایهای داده با داده hآمده.دست به شناسی روش f 311,.gسال به باال. 06

 استثنایبه j.2اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص iنیستند.

 nبرای اطالعات بیشتر به نکات فنی مراجعه شود. l 3116.mشامل معادن و اکتشافات. kسربازان.

 o 3116سال . 11تا  01گروه سنی 

 



 
 اریتره

 منطقه:آفریقای شرقی

 ناکفا پول رایج:

 11,،007مساحت)کیلومتر مربع(:

 1،601)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,0/6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (703)هزار(: اسمره) 3100در سالپایتخت و جمعیت 

 0662مه  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،160 3،007 16,،3

 تولید ناخالص داخلی 3/, 3/3 7/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/361 1/612 1/603

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/367 6-7-1 ,1/60

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/31 2/6 1/01

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 20/01 20/01 20/01

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  017 017 000

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 017 017 001

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/70 76/, 0/76

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/06 1/61 1/61

 )درصد(

 bcورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 02 06 017

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/0 6/, 1/1

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/0 6/1 ,/3

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط  3101-3101 1/1

 ساالنه(

 ه(متوسط ساالن نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد 3101-3101 2/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/30

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/60
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 سال به باال 1,جمعیت  3103 3/2-6/6

 )زنان و مردان، درصد از کل(  

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/67

 سال(امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان،  3101-3101 6,/7/16-6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/67

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/6

1/0d 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 ,2/1-1/0

 e)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 6/,73

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 0/3

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 3/62-0/26

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6/37

 )درصد از کل(

 های عمدیقتل 3101-3110 ,/0/36-3

 f)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/33

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 012

 زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت  3101 1/01

0/1-102 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/23

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  122

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد  3/32-6/0

 )حداقل و حداکثر(

a .نرخ رسمیb کشور. از خارج ساکن اتباع شاملc مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود 

 از میر و مرگ شده ثبتهای داده براساس تخمین یراساس بیشترین بخش ، fتخمین.d 3113.eملی.

 منطقه. در دیگر کشورهای



 
 ازبکستان

 منطقه:آسیای مرکزی

 سوم ازبکستان پول رایج:

 667،611مساحت)کیلومتر مربع(:

 37،7,1)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3,/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،337) )هزار(:  تاشکند3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,06،26 26،072 61،110

 تولید ناخالص داخلی 1/7 1/0 2/0

 3111سال ثابتهایقیمت برحسبنرخ رشد

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/111 1/0،637 60,،1/0

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/116 1/0،630 63,،1/0

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/33 ,1/3 ,7/3

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/0،077 61,،11/0 11/0،760

 شاخص تولید کشاورزی  011 037 026

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011غذایی)شاخص تولید  66 021 067

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 1/67 67/, 7/67

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/73 6/76 7/76

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 363 671 ...

... ,,،161b ,0،72,  تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/6 3/02 60/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/2 1/31 3/21

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت روستایی   3101-3101 0/0
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 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,3/2

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/30

 سال به باال  1,جمعیت  3103 7/1-3/7

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/60

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 1-6/70,/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/66

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 6,/6

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 3/6-6/0،071

 از کل جمعیت()هزار و درصد 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 306

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 011//3/012-7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 20/,

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0/,-1/,

 )درصد از کل(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/33

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 16

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

2/6-00,،602 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،626

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  606

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/30-2/0

a متحد . ملل سازمان عملیاتی ارز نرخb 3116 



 
 اسپانیا

 منطقه:اروپای جنوبی

 پول رایج:یورو

 111،663مساحت)کیلومتر مربع(:

 a 611،,6)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/60)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (176،,مادرید))هزار(: 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی 0،021،776 ,,0،206،0 ,0،670،31

 )میلیون دالر جاری(

 تولید ناخالص داخلی 2/, -2/1 6/1

  3111سالثابتهایقیمتبرحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 110،,1/3 1/21،066 1/20،031

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  00,،1/31 ,,1/36،7 1/20،070

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/36 2/33 0/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 دالر(میلیون)،حساب جاریهاپرداختتراز -02،200 -2،036, -13،300

 c(3111=011کننده)مصرفقیمتشاخص 010 006 000

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 02 03

 شاخص تولید کشاورزی  61 010 011

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 010 011

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 3/6 0/31 30/,

0/30 0/32 7/36f اشتغال در بخش صنعت 

 de)درصد از شاغلین(

3/6 2/6 2/1f اشتغال در بخش کشاورزی 

 de)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/61 1/10 10/,

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/1 7,/6 7,/6

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 11،606 77,،13 66,،,1
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... 01،662g 01،,16 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/062 0/011 ,01/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/67 1,/0 7,/,

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/360،070

 واردات 1/2,3،026

 تراز تجاری -2,,،6,/1

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 0/00 فرانسه 6/07

 فرانسه 0/01 آلمان 3/01

 چین 0/7 پرتغال 1/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 aجمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -<

 aجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 77/,

 aسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/01

 سال به باال 1,جمعیت  3103 3/31-0/31

 a)زنان و مردان، درصد از کل(  

 aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/67

 aامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/70-0/06

 aنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/,

 aزن(نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر  3101-3101 1/0

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 1,/7

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 277،,/0/06-1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 626،,

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی(آموزش:هزینه  ,3103-311 1/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 001/,-006/,
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 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/12

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/,-3/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,1/2

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 123

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/2

2/,-307،666 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف انرژی  3116 1/3،127

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,62

 دما در پایتخت، متوسط سانتیگراد   1/06-7/6

 )حداقل و حد اکثر( 

a.شامل جزایر قناری ،سئوتا و ملیلهb .نرخ بازارc 3110=011شاخص پایه.d  سال به  ,0گروه سنی

صنعتی استاندارد بین بندی ها بر حسب طبقهشاخص f.بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا( eباال.

 g 3116.اندشدهالمللی نشان داده 

 



 
  استرالیا

 منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر استرالیا

 63،136,،7مربع(:مساحت)کیلومتر 

 a ,1,،33)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/3)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (266)هزار(: کانبرا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 67,،716 0،302،213 0،101،6,0

 تولید ناخالص داخلی 1/2 6/0 6/2

 3111سالثابتهایقیمتبرحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/27،326 20,،1/17 7،126,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/21،707 1/11،610 ,6،62,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/37 ,1/3 37/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,2 60/1 60/1

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -60،730 -,,,،21 -23،003

 )میلیون دالر(

 (3111=011کننده) شاخص قیمت مصرف ,00 026 026

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 001 001

 شاخص تولید کشاورزی  010 66 010

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 010 010

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 1/1 3/1 0/1

... 0/30fg 2/30de )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 2/2fg ,/2de اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/17 7/10 0/10

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/73 1/73 2/73

 سال )درصد(

 hiورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 1،666 1،001 1،071

... 210،,11g 370،177  انرژی، اولیهتولید 
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 i)برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/026 060/, 1/011

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2,/1 ,1/7 1/76

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 20,،1/361

 واردات 2/326،206

 تراز تجاری 7/00،200

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 1/00 چین 1/37

 آمریکا 6/00 ژاپن 3/06

 ژاپن 6/7 جمهوری کره 6/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 aنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/0

 a)درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -0/1

 a)درصد متوسط ساالنه( 

 aجمعیت شهر نشین)درصد(  3103 6/06

 aسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/06

 سال به باال   1,جمعیت  3103 31/,-1/00

 a)زنان و مردان، درصد از کل(

 aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/66

 aبه زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(امید  3101-3101 6/76-2/06

 aنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/6

 aنرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 0/71

 lسال، درصد( 01-66)در سن 

 بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران  اواسط-3101 6/30-1/6،700

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان ,7,،30

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 0/1

 )درصد از تولید ناخالص ملی(
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 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3/006-7/001

 مرد در هر صد نفر()زن / 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,0/1

 )درصد ازکل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/2-3/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/36

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 mگونه های در معرض تهدید 3103 0,6

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/06

2/00-266،0,7 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 iسرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/1،636

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  36,

 ر(سانتیگراد )حداقل و حداکثدما در پایتخت، متوسط   ,/1/06-6

a.شامل جزیره کریسمس،جزیره کوکو،جزیره نورفولکb  نرخ بازارc  21ماه منتهی به  03میانگین 

صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص eمیانگین ماه فوریه،مه،آگوست و نوامبر. dژوئن سال جاری.

 ملی اقامت استثنایبه g 3116.hماهه سه  برآورد میانگین f.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

سرزمین های  استثنایبه jملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود i. کشور از خارج در

 جزیره ایسلند وجزیره کوکو استثنایبه l 3113-3110.mسال. 16تا  ,0گروه سنی بین   kخارجی.

 

 



 
 استونی

 منطقه:اروپای شمالی

 aپول رایج: یورو

 61،337مساحت)کیلومتر مربع(: 

 0،260)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 36/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (611)هزار(: تالین) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0660سپتامبر  07ملل متحد:تاریخ عضویت در سازمان 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 02،612 00،600 33،071

 تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد برحسب 6/0 2/2 2/0

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/01،221 1/06،012 163،,1/0

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/6،627 1/02،2,2 76,،1/01

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/23 0/06 7/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

77/1d 70/00bc 33/02bc )نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا 

 جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز  -,0،20 166 677

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 006 010 010

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 016 033

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  012 001 ,00

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 001 ,00

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 6/7 ,6/0 1/03

6/20g 0/21g 0/22f )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینe 

 اشتغال در بخش کشاورزی 3/1 3/6 6/6

 e)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/12 ,1/1 ,7/1

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1,/6 7,/7 0,/3

 )درصد(

 ملی )هزار(ورود گردشگران به مرزهای  0،607 3،273 1,,،3

 تولید انرژی، اولیه 2،006 2،211 ..

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/061 3/016 0/076
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0,/1 0/76 ,1/7

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 00،023/,

 واردات 7/00،702

 تجاریتراز  -10,/0

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 6/00 روسیه 7/01

 آلمان 6/6 سوئد 2/06

 فنالند 0/6 فنالند 7/02

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 ه(ساالننرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط  3101-3101 <

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/01

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/07-6/37

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/01

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6-1/01,/0

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 7/0

2/71j 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 iسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 02-1/003/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 67،010

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/0

 ثانویهآموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و  ,3103-311 3/012-7/013

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از  ,3103-311 1,/6

 کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/06-6/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/06



 جهان در آیینة آمار 66
 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 تهدیدگونه های در معرض  3103 07

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت ز مین ها( 3101 1/13

6/00-01،620 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،2,0

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  71,

 پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در   6/0-0/0

a  کرون(. ,,01,6یورو= 0،کرون استونی با یورو جایگزین شد)3100ژانویه  0از ابتدایb  نرخ

 gسربازان. استثنایبه fسال. 76تا  01گروه سنی  eنرخ بازار. dپول رایج=کرون استونی. cرسمی.

 j0666سال. 66تا  31گروه سنی   h 3116.iیررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(.

 



 
 اسلوواکی

 منطقه:اروپای شرقی

 aپول رایج:یورو

 b ,66،12مساحت)کیلومتر مربع(: 

 1،673)تخمین در هزار(: 3100جمعیت در سال 

 000/,)در هر کیلومتر مربع( : 3100تراکم جمعیت در سال 

 (626)هزار( : براتیسالوا )3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0662ژانویه  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,67،06 07،173 111،,6

 تولید ناخالص داخلی ,/7 3/6 2/2

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/0،066 1/01،660 1/07،161

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،166 1/01،732 1/07،306

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,3/, 2/33 1/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

77/1e 71/1e 61/20cd  پول ملی در برابر دالر آمریکا(نرخ ارز( 

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -6،111 -2،116 03

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 022 012 016

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 063 013

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 013 02 63

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 02 63

 بیکاران )درصد از نیروی کار( ,2/0 6/06 1/02

... 0/27i 0/20fgh )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 3/2i 7/6fgh )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/10 6/11 3/10

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/1 0,/1 0,/0

 )درصد(

 jورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،101 0،237 0،6,1

... 3،10,k 3،023 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/011 030/, 7/030

 هر صد ساکن(کاربران اینترنت )در  3/11 7/71 6/76
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/70،607

 واردات 61,،,2/7

 تراز تجاری ,6/0،76

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 l)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان ,7/0 آلمان 6/31

   جمهوری چک 3/06

   لهستان 2/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 ساالنه(متوسطنشین)درصدنرخ رشد جمعیت شهر 3101-3101 0/1

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت روستایی)درصد متوسط 3101-3101 2/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/16

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/01

 سال به باال  1,جمعیت  3103 3/01-2/30

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 66/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/70-1/76

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/1

 نرخ باروری،کل)کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

0/76n 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 mسال، درصد( 01-66)در سن 

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/3-7/021

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 061

 پناهندگان سازمان ملل

 دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی(آموزش: هزینه  ,3103-311 0/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/63-2/62

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 0/16

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/3-6/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/07
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 66

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/61

3/,-22،0,2 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 کیلوگرم نفت(سرانه مصرف انرژی )معادل  3116 1/3،110

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  117

 دما درپایتخت،متوسط سانتیگراد )حداقل و حداکثر(  3/01-7/1

a کرون(.,21003یورو= 0،یورو به جای کرون اسلوواکی جایگزین شد)3116ژانویه  0از ابتدایb 

 استثنایبه fنرخ بازار . eپول رایج=کرون اسلوواکی. dنرخ رسمی. cآبهای داخل کشور. استثنایبه

ها بر حسب شاخص hسربازان. استثنایبه  gافرادی که مرخصی برای مراقبت از کودکان گرفته اند.

یررسی نیروی کار اروپایی)آمار  i.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

درصد از کل  31ورود گردشگران غیر مقیم به اماکن رفاهی تجاری)نمایش دهنده حدود   jاروپا(.

 nسال. 66تا  01گروه سنی  mمراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای k 3116.lگردشگران(.

0667.o شامل پناهندگان 

 



 
 اسلوونی

 منطقه:اروپای جنوبی

 aپول رایج:یورو

 31،372مساحت)کیلومتر مربع(: 

 3،121)تخمین در هزار(:  3100جمعیت در سال 

 6/011)در هر کیلومتر مربع(:  3100تراکم جمعیت در سال 

 (372)هزار(: لیوبلیانا )3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مه  33تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 21،700 67،016 11،306

 تولید ناخالص داخلی 1/6 3/0 1/,

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/07،061 1/32،321 1/36،716

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  06,،1/07 1/33،010 1/36،2,7

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/31 0/31 1/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

77/1d 71/1d 62/313bc )نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا 

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -00, -371 6

 (3111=011قیمت مصرف کننده)شاخص  020 011 012

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 013 016

 شاخص تولید کشاورزی 66 63 60

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 63 60

 بیکاری )درصد از نیروی کار( ,/1 3/7 3/0

... 1/23h 3/27efg )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 0/0h 0/0efg اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/13 0/12 0/12

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,,/0 1,/3 1,/0

 )درصد(

 iورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،111 0،0,6 3،127

... 3،1,0j 0،660  انرژی،اولیهتولید 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/020 6/066 1/066

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,0/6 1/71 1/73

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/30،606

 واردات ,0/20،32

 تراز تجاری -7/3،313

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 ایتالیا ,1/0 آلمان 0/30

 آلمان ,3/0 ایتالیا 6/00

 اطریش 0/7 اطریش 7/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه(نرخ  3101-3101 2/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,3/,-2/31

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,1/6

 بدو تولد )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در  3101-3101 0/03-,0/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

6/70l 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 kسال، درصد( 01-66)در سن 

 درصد از کل جمعیت( مهاجران بین المللی )هزار و اواسط-3101 0/0-6/0,2

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 361

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/60-2/67

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 0/17

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1-7/1/,
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/23

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 031

 مساحت زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از  3101 3,/1

,/7-01،376 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 07,،1/3

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,0،2

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/01-6/1

a تالر اسلوونی(. 3220,6یورو=0،یورو جایگزین تالر اسلوونی شد)3117ژانویه  0ابتدای ازb  نرخ

بندی ها بر حسب طبقهشاخص fسه ماهه دوم. eنرخ بازار. dپول جاری=تالر اسلوونی. cرسمی.

 استثنای سربازان و زندگی منظم نظامیان دربه g.2اند.صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده شده

 اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود iبررسی نیروی کار اروپا)آمار اروپا(. hسربازخانه ها.

 l 0661-0666سال. 66تا  01گروه سنی  j 3116.kاقامتی

 



 
 افغاستان

 منطقه: آسیای جنوبی

 پول رایج: افغانی

 13،0,6,مساحت)کیلومتر مربع(: 

 23،210)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 66/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (2167)هزار(: کابل) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,066نوامبر سال  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی ,/33, ,170/0 666/00

 تولید ناخالص داخلی 6/6 3/2 7/1

 311ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/361 1/103 ,1/10

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/361 1/611 1/1,1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/30 1/07 0/01

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 60/11 37/61 16/66

 شاخص تولید کشاورزی  017 006 016

(011=311,-3116) 

 شاخص تولید غذایی 017 006 016

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/02 1/01 7/01

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  01/, 6/01 2/01

 سال )درصد(

... 631b 01 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/6 6/60 2/16

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/0 1/6 1/1

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/271

 واردات 261،,/2

 تراز تجاری -106،,/6
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 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 پاکستان 7/02 پاکستان 1/60

 روسیه 03/, هند 7/00

 ازبکستان 1/00 روسیه 0/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/32

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/61

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 2-6/2/,

 جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(نسبت  3103 3/017

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 3/66-1/66

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/036

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 ,/1

 میزان پیشگیری از بارداری ,3101-311 0/33

 درصد()سال،  01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( 3101-اواسط 2/1-6/61

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 0،160،276

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/06-1/17

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/00

 )زن / مرد در هر صدنفر( 

 cهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/2-6/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/37

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 معرض تهدیدگونه های در  3103 ,2

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/3

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 216،,-3/1

 )هزار متریک تن / متریک تن سرانه( 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/70

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  203
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 متوسط سانتیگراد )حداقل و حد اکثر(دما در پایتخت،   06-2/6/,

a .نرخ اصلیb 3116.c قه.منط در دیگر کشورهای از میر و مرگ شده ثبتهای داده تخمین براساس 

 



 
 اکراین

 منطقه:اروپای شرقی

 پول رایج:گریونا

 12،111,مساحت)کیلومتر مربع(:

 61،061)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/76)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،036)هزار(: کی یف)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری(تولید  063،,0 606،,02 0,1،361

 تولید ناخالص داخلی 7/3 0/6 3/1

   3111سال ثابتهای برحسب قیمترشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/0،02 1/2،113 17,،1/2

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،001 1/3،660 07,،1/2

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/33 0/00 6/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/1 7/,6 66/7

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 3،126 -,2،10 -0،666

... 3,3b 067 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 66 010

 شاخص تولید کشاورزی  011 017 036

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 017 036

 dبیکاری )درصد از نیروی کار( 3/7 0/0 6/7

... 6/32e 3/36 اشتغال در بخش صنعت 

 cd)درصد از شاغلین(

... 0/01e 6/06 اشتغال در بخش کشاورزی 

 cd)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7/10 1/12 2/12

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1,/1 ,,/3 ,,/,

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 20,،07 30،312 30،601

... ,0،667b ,7،216 تولید انرژی، اولیه 
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 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/00 0/067 1/010

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/2 2/32 21/,

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0،262,/1

 واردات 17,،1/03

 تراز تجاری -1/06،306

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 2/21 روسیه 1/36

 آلمان 2/0 ترکیه 1/1

 چین 7/, ایتالیا 6/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -3/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6,/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 06/,

 سال به باال  1,جمعیت  3103 2/31-,0/0

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/01

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 76/,-2,/1

 مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ  3101-3101 0/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 ,,/7

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 00-1/1،317/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 01,،,6

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 3/61-,6/,

 f)زن / مرد در هر صد نفر( 
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 سوم دخترآموزش: دانش آموزان سطح  ,3103-311 1/12

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/01-6/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 01

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/07

6/1-370،612 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/3،32

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  60,

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/00-2/6

a . نرخ رسمیb 3116.c صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 تخیمن ملی e 3110.fسال . 71تا  01گروه سنی  d.2.اندشده

 
 



 
 اکوادور

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج:دالر آمریکا

  2,6،,31مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,,,،06)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/17)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (33,،0)هزار(: کیتو) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661دسامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری(تولید  663،,2 17،670 200،,,

 تولید ناخالص داخلی 7/1 2/, 7/7

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/3،710 1/6،110 ,1/6،13

 )میلیون دالر جاری(

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  17,،1/3 1/2،620 1/6،626

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/33 3/31 30/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  676 -02,،0 -316

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 071 306 336

 شاخص محصوالت کشاورزی 60 031 033

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 030 032

1/, ,/7de 6/7c )بیکاری )درصد از نیروی کارb 

... ,/00 3/07h )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینfg 

... 3/30 1/20h )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینfg 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/11 7/12 2/16

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  06/, 03/, 7/03

 )درصد(

 ijورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0,1 0،167 0،060

... 37،131k 36،006 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن،مجموع)درهر صد ساکن( 1/16 ,00/, 006/,

 صد ساکن(کاربران اینترنت )در هر  ,/1 1/36 6/20
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/33،263

 واردات ,0/36،30

 تراز تجاری -0،662/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 3/30 آمریکا 1/62

 چین 7/02 پرو 6/7

 کلمبیا 7/0 ونزوئال ,/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 36/,

 سال به باال 1,جمعیت  3103 0/0-1/01

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/72-6/70

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

7/73l 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 262/,-6/3

 m)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 066،666

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 دولتیآموزش:هزینه  ,3103-311 6/6

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/012-0/016

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/13
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 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/2-,7/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/23

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 3،303

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/2

0/3-21،170 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف انرژی  3116 1/710

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،106

a پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفb .مناطق شهر نشینc 3117.d دست به شناسی روش

بندی ها بر حسب طبقهشاخص gسال به باال. 01گروه سنی  f.باشدنمیداده کامال قابل مقایسه  eآمده.

 خارج در ملی اقامت استثنایبهiسه ماهه چهارم. h.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 شامل پناهندگان k 3116.l 3116.mملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود jکشور. از

 

 



 
 الجزایر

 منطقه: شمال آفریقا

 پول رایج:دینار

 3،200،760مساحت)کیلومتر مربع(:

 21،601)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/01)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,3،60)هزار(: الجزیره) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,3اکتبر  0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

  

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 012،060 ,0,0،60 060،721

 تولید ناخالص داخلی 0/1 2/2 6/3

 3111سالثابتهایقیمت برحسب رشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/2،020 1/6،1,7 1/1،132

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،011 1/6،301 ,1/1،07

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6/33 ,0/2 ,0/3

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 20/72 66/76 ,7/,1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  30،102 00،023 06،262

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 007 ,06 016

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 67 67

 شاخص تولید کشاورزی  66 031 036

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 031 036

... 0/22e 1/3, )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 7/00e 7/31 اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/02 7/06 1/01

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/72 7/70 6/70

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،662 3،171 3،261

... 072،3,7h 006،236 تولید انرژی، اولیه 

 fgتن نفت()برابر با هزار متریک 
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/66 7/011 1/017

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/1 1/03 1/06

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,2/72،62

 واردات 7/67،306

 تراز تجاری ,30،,3/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 واردات()درصد از   )درصد از صادرات( 

 فرانسه 0/01 آمریکا 31/,

 چین 1/01 چین 3/06

 ایتالیا 6/6 ایتالیا 0/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی 3101-3101 -6/0

 )درصد متوسط ساالنه(  

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/72

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,3/,

 سال به باال 1,جمعیت  3103 6/7-,/1

 )زنان و مردان، درصد از کل(  

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/010

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 6/70-1/71

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/30

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 0,/6

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 7/1-2/363

 ijکل جمعیت()هزار و درصد از 

66،6,6k پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 2/6
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 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/01-6/66

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 1/10

 )زن / مرد در هر صدنفر(

 lهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/01-0/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 20/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 001

 )درصد از مساحت زمین ها( مساحت جنگلی 3101 1/0

1/2-030،302 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،007

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  160

 ر(حداکثدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و   7/32-6/00

a .نرخ رسمیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

3116.d .سپتامبرe .سه ماهه چهارمf کشور از خارج ساکن اتباع شامل.g غیر کنندگان بازدید ورود 

بر اساس  kشامل پناهندگان. jخارجی. شهروندان به منتسبهای داده h 3116.iملی. مرزهای به مقیم

 براساس تخمین lسهراووی در اردوگاهتیندوف وجود دارد.. 0,1،111اظهارات دولت الجزایر تعداد 

 منطقه. در دیگر کشورهای از میر و مرگ شده ثبتهای داده

 



 
 ال سالوادور

 منطقه:آمریکای مرکزی

 پول رایج: دالر امریکا

 a 30،160مساحت)کیلومتر مربع(:

 337،,)تخمین در هزار( :  3100جمعیت در سال 

 ,1/36)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (11,،0)هزار(: سان سالوادور) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 07166 30،630 32،116

 تولید ناخالص داخلی 2/, 6/0 1/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/3،031 1/2،6,1 1/2،713

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،766 1/2،270 11,،1/2

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/01 2/02 3/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/0 71/0 71/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -33, -10, -0،322

 c(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 000 061 067

 d(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 ,01 010

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  66 016 030

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 010 032

... 6/30g 3/33ef )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینd 

... 0/31g 1/31ef  کشاورزی)درصد از شاغلین(اشتغال در بخشd 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  66/, 0/67 6/67

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  77/, 7/70 70/,

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،037 0،011 0،006

... 3,1h 326  فت(تن نتولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/11 1/061 0/060

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/6 6/01 7/07
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/1،210

 واردات 1/6،6,6

 تراز تجاری -,1,،2/6

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 3/20 آمریکا ,0/6

 گواتماال 6/6 گواتماال 6/02

 مکزیک 6/7 هندوراس 3/02

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 ه(ساالننرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط  3101-3101 -0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1,/2

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 21/,

 سال به باال  1,جمعیت  3103 01/,-0/0

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7-0/77,/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

 )بارداریازمیزان پیشگیری 3101-,311 1/73

 iسال، درصد(01-66سندر

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 7/1-2/61

 j)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 62

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/61-6/00

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/16

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/011-3/02

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,3/3
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 76

 ها( مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین 3101 1/06

1/0-,،361 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/261

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،726

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/21-6/00

a کیلومتر مربع میباشد. 30،161076کل مساحت بدون در نظر گرفتن آخرین حکم الههb  نرخ

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص  dمناطق شهر نشین.  cاصلی.

گروه سنی  h 3116.iسال به باال. ,0گروه سنی  gسال به باال.01گروه سنی  fدسامبر.  e.2.اندشده

 شامل پناهندگان jسال. 66تا  01



 
 امارات متحده عربی

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:درهم امارات متحده عربی

 11,،02مساحت)کیلومتر مربع(:

 7،060)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/66)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (663)هزار(: ابوظبی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0670دسامبر  6تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 07,،001 ,302،60 61,،220

 تولید ناخالص داخلی 6/6 2/0 3/6

  3111ثابت سال هایقیمتبرحسبرشد نرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/66،201 1/27،767 1/63،630

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/61،166 1/20،026 1/66،316

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   6/00 6/30 6/37

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 7/2, 7/2, 7/2,

 شاخص تولید کشاورزی  011 000 000

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 000 000

... 2/36ef 0/26cd اشتغال در بخش صنعت 

 b)درصد از شاغلین(

... 3/6ef 6/6cd کشاورزیاشتغال در بخش 

 bشاغلین()درصد از

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7/27 7/62 1/62

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/63 1/63 2/63

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,7،03 ... ...

... 072،700i 076،101 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/060 3/0,1 0/070

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/61 0,/1 1/71
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,1/313،11

 واردات 1/301،661

 تراز تجاری 00,،1/60

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 i)درصد از واردات(  i)درصد از صادرات( 

    

    

    

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 2/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/06

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,0/0

 سال به باال  1,جمعیت  3103 1/0-3/0

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,1/33

 امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 1/70-,1/7

 )زنان/مردان، سال(

 نرخ مرگ ومیر نوزادان 3101-3101 ,/,

 )درهر هزار تولد زنده( 

 نرخ باروری،کل  3101-3101 7/0

 )کودک زنده به ازای هر زن(

1/37k 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1/71-2/2،362

 lm)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 733

 سازمان مللکمیساریای عالی پناهندگان 

0/0o 3103-311, آموزش:هزینه دولتی 

 n)درصد از تولید ناخالص ملی(
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 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/60-,6/,

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 7/16

 )درصد از کل( 

 های عمدیقتل 3101-3110 </<

 pو مردان در هر صد هزار نفر()زنان 

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/07

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 66

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/6

,/33-01,،,61 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 تن()هزار متریک تن و سرانه متریک 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/6،600

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  06

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  7/22-3/31

a.نرخ اصلیb 2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

 شامل hورود گردشگران غیر مقیم فقط به هتل ها. gفوریه. e  3110.fسرشماری جمعیت. dدسامبر.

 فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای i 3116.jکشور. از خارج در ساکن اتباع و داخلی گردشگری

 oتخمین ملی. nشامل پناهندگان. mخارجی. شهروندان به منتسبهای داده k 0661.lشده. اشاره

3116.p منطقه. در دیگر کشورهای از میر و مرگ شده ثبتهای داده براساس تخمین 

 



 
 اندونزی

 منطقه: آسیای جنوب شرقی

 پول رایج:روپیه

 0،601،620مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,363،23)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,0/03)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (6،7,6)هزار(: جاکارتا) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0611سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0,6/301 710،137 026،,06

 تولید ناخالص داخلی 7/1 ,/3 ,/1

  3111سال ثابتهایقیمت برحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/0،310 1/3،613 1/2،661

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/0،06 1/3،0,6 1/2،261

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 32/, 0/23 1/23

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/6،021 11/0،660 11/6،1,0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  370 1،066 3،171

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) ,01 337 326

 شاخص تولید کشاورزی 60 031 031

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011غذایی)شاخص تولید  60 030 031

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 0/01 2/7 ,/7

,/31d 2/06d 7/00c اشتغال در بخش صنعت 

 b)درصد از شاغلین(

6/21d 2/20d 1/66c اشتغال در بخش کشاورزی 

 bشاغلین(b)درصد از 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/11 1/10 3/10

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/01 3/06 3/06

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 1،113 7،112 11,،7

... 362،000e 306،736 تولید انرژی، اولیه 
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 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,3/, 0/011 7/002

 هر صد ساکن( کاربران اینترنت )در 2/, 6/01 1/00

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,312،66/,

 واردات 077،621/,

 تراز تجاری 1,0،,1/3

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 0/06 ژاپن ,0/,

 سنگاپور 06/, چین 2/00

 ژاپن 1/00 سنگاپور 0/6

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/10

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,6/3

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/7-2/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0-0/70,/2

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/36

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 0/3

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 0,/6

 fgمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/1-6/033

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 6،326

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/67-0/60

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 ,7/6

 hهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/02-2/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/00



 11  اندونزی
 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0،016

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/13

6/0-610،603 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 انرژی )معادل کیلوگرم نفت( سرانه مصرف 3116 1/166

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  11,،0

دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و   0/20-1/31

 حداکثر(

aرخ بازار .نb.آگوستc  صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 e.3.دانشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص d.2.اندشده

3116.f خارجی. شهروندان به منتسبهای دادهg .شامل پناهندگانh  ثبتهای داده براساس تخمین 

 منطقه در دیگر کشورهای از میر و مرگ شده



 
 اوگاندا

 شرق آفریقامنطقه:  

 پول رایج: شیلینگ اوگاندا

 360،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 26،116)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/063)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (16,،0)هزار(: کامپاال)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,3اکتبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 01،161 07،721 06،370

 تولید ناخالص داخلی 1/01 ,/2 0/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/212 1/120 1/110

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/266 1/133 1/166

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2/30 0/33 0/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,0،00/,0 21/3،210 66/3،661

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -,3 -0،016 -,3،37

 (3111=011مصرف کننده) شاخص قیمت 036 ,00 330

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 000 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 000 001

... 1/,d 1/6 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینbc 

... ,/,1d ,/70 اشتغال در بخش کشاورزی 

 bc)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/77 ,3/7 ,1/7

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/01 76/, 1/76

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6,0 ,66 0،010

... 001d 01, تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین تلفن،  6/6 6/26 7/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/0 1/03 1/02

 



 15  اوگاندا
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/3،016

 واردات 21,،6/1

 تراز تجاری -0/2،670

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 هند ,1/0 سودان 3/01

 کنیا 6/00 کنیا 1/01

 چین 2/6 رواندا 1/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصدمتوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 جمعیت شهر نشین)درصد(  3103 ,1/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/60

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/2-3/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/12-6/11

 زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد  3101-3101 2/73

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/1

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 7/32

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 eمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,6,/,-6/0

الی ع پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای 3100-پایان 300،106

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 3/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/06-0/02

 f)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3/30

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/01-1/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/21
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0,6

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/01

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/2

 باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش   0،331

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/37-7/07

a . نرخ اصلیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

 تخمین یونسکو fشامل پناهندگان. d 3116.eسال. 6,ت  06گروه سنی 

 

 



 
 ایاالت متحده آمریکا

 منطقه:آمریکای شمالی

 پول رایج:دالر آمریکا

 36،160,،6مساحت)کیلومتر مربع(:

 202،101)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/23)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (6،711)هزار(: واشینگتن دی سی )3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

06،660،21

1 

06،606،61

1 

03،1,6،21

1 

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری(

 تولید ناخالص داخلی 0/2 6/3 0/0

ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/63،221 617،,1/6 1/67،003

 سرانه درآمد  ناخالص ملی 1/63،677 ,1/67،11 1/60،101

 )دالر جاری( 

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   1/06 6/06 7/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -761،701 -660،6,1 -6,1،631

 )میلیون دالر(

(3111=011کننده)مصرفقیمتشاخص 002 037 020

a 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 61 011

 شاخص تولید کشاورزی 011 ,01 010

 (011=311,-3116) 

 شاخص تولید غذایی 011 017 012

(011=311,-3116) 

 b)درصد از نیروی کار( بیکاری 0/1 6/, 6/0

... 7/0,d ,/31c  اشتغال

 bشاغلین(ازصنعت)درصدبخشدر

... ,/0 ,/0c اشتغال در بخش کشاورزی 

 b)درصد از شاغلین(

 سال  01کار،زنان باالی مشارکت در نیرو 2/10 1/17 1/17

 )درصد(
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سال  01نیروی کار،مردان باالمشارکت د 6/73 3/71 0/71

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,66،31 ,16،76 3،700,

... 0،136،731 

g 

 تولید انرژی، اولیه 0،611،621

 ef)برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع 037/, 020/, 0/012

 )درهر صد ساکن(

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0,/1 1/76 6/77

 

 کل تجارت

 eدالر آمریکا()میلیون  

 صادرات 1/0،676،721

 واردات ,1/3،3,3،10

 تراز تجاری -2/703،011

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 e)درصد از واردات(  e)درصد از صادرات( 

 چین 6/00 کانادا 1/06

 کانادا 0/06 مکزیک 6/02

 مکریک 7/00 چین 1/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 جمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/0

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی 3101-3101 -1/,

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/03

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/31

 سال به باال   1,جمعیت  3103 3/07-1/30

 مردان، درصد از کل()زنان و 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 67/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/00-,3/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,/1

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 70/,



 11  آمریکاایاالت متحده 
 

 hسال، )درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1/02-2/63،002

 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

37,،606j پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 6/1

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 7/60-0/60

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 0/17

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/0-,/,

 kهای زنان در مجالس ملی )درصد(کرسی  3103 1/07

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0،312

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/22

1/07-1،361،330 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 ef)هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 ef)معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف انرژی  3116 ,60،,/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  600

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/,-6/06

a .تمامی مصرف کنندگان شهریb  سال به باال. ,0گروه سنیc بندی ها بر حسب طبقهشاخص

برق،گاز،بخار ،تهویه مطبوع و تامین و  استثنایبه d.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

شامل ساموئای آمریکا،گوام،جزایر  fشامل پورتوریکو و جزایر ویرجین آمریکا. eذخیره آب.

تا  01گروه سنی  g 3116.hمارینای شمالی،جزیره مرجانی جانستون،جزایر مید وی و جزایر ویک.

زمین های ایاالت متحده و شهروندان آمریکایی که تخمین شامل افراد به دنیا آمده در سر iسال. 66

افرادپناهنده ای  که در  استثنایبه jدر خارج از کشور  به دنیا آمده اند و مقیم ایاالت متحده هستند.

اشاره به کل اعضای تصمیم  kانتظار تصمیم گیری دفتر اجرایی یرای بررسی  مهاجرتشان هستند.

 گیری مجلس..

 



 
 ایتالیا

 منطقه: جنوب اروپا 

 پول رایج:یورو

 ,210،22مساحت)کیلومتر مربع(:

 1،706,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/310)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (2،360)هزار(: رم) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی 371،,0،70 660،,3،11 3،061،620

 )میلیون دالر جاری(

تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد  6/1 0/0 6/1

 3111ثابت سال های قیمت برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی  ,1/21،66 1/22،671 036،,1/2

 )دالر جاری(

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/21،616 1/22،001 1/21،066

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/30 06/, 06/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 نرخ ارز  01/1 71/1 77/1

 a)پول ملی در برابر دالر آمریکا(

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -36،766 -73،101 -70،076

 )میلیون دالر(

037c 032b 003b شاخص قیمت مصرف کننده 

 (011=3111) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 06 00

 شاخص تولید کشاورزی 010 67 66

 (011=311,-3116) 

 شاخص تولید غذایی 011 67 61

(011=311,-3116) 

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 7/7 6/0 6/0

1/30 0/30 0/21e اشتغال در بخش صنعت 

 d)درصد از شاغلین(

7/2 0/2 3/6e اشتغال در بخش کشاورزی 

 d)درصد از شاغلین(



 232  ایتالیا
 

 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7/27 7/27 6/27

 سال )درصد(

مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/0 16/, 16/,

 سال )درصد( 01

ورود گردشگران به مرزهای ملی  102،,2 ,3,،62 006،,6

 f)هزار(

... 00،,11h 30،766 تولید انرژی، اولیه 

 g)برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع 0,6/, 0/001 ,1/00

 )درهر صد ساکن(

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/21 7/12 ,0/1

 

 کل تجارت

 g)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,2/132،31

 واردات 1/110،023

 تراز تجاری -7/21،171

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 g)درصد از واردات(  g)درصد از صادرات( 

 آلمان 1/01 آلمان 1/02

 فرانسه 2/0 فرانسه 1/00

 چین 6/7 آمریکا ,/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 جمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -6/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد(  3103 0,/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/06

 سال به باال 1,جمعیت  3103 0/36-0/36

 )زنان و مردان، درصد از کل(  

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,0/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 06/,-3/76
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 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

7/,3j 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 iسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/7-6/6،6,2

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 73،7,0

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 7/6

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 010-3/011/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 17/,

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0-1/1/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 30/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 3,0

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/20

,/,-611،110 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف انرژی  3116 27,،1/3

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  722

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  01/,-2/31

a . نرخ بازارb تنباکو. استثنایبهc  قبل.های ردیفردیفهای جایگزین شده باd   بررسی نیروی کار

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص e اروپایی)آمار اروپا(.

 66تا  31گروه سنی  h 3116.iشامل سن مارینو.  gکاگران فصلی و مرزی. استثنایبه  f.2.اندشده

 j066,-0661سال .

 



 
 ایران

 آسیامنطقه: جنوب غرب 

 پول رایج:ریال  ایرانی

 0٬,60٬061a مساحت)کیلومتر مربع(:

 76،766)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/61)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (7،216)هزار(: تهران) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,311،10 630،6,1 130،021

 تولید ناخالص داخلی 2/1 6/1 1/3

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/3،660 1/1،766 677،,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،612 1/1،711 602،,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/31 ,1/3 3/37

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/6،160 11/01،212 11/00،0,1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 062 ,20 ,,6

 کشاورزیشاخص تولید  012 ,01 006

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 ,01 006

... 1/00e 2/01 )بیکاران)درصد از شاغلینc 

... 3/23d 2/21 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینcf 

... 3/30d 7/36 اشتغال در بخش کشاورزی 

 cf)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/06 ,0/0 ,6/0

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/76 0/70 1/73

 )درصد(

 gورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،006 3،620 2،216

... 2,0،616e 231،00, تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/60 1/010 0/003

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/0 ,1/0 1/30
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/021،166

 واردات 0،206,/1

 تراز تجاری 3،331,/1

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 h)درصد از واردات(  h)درصد از صادرات( 

 عربیامارات متحده  ,3/,  

    

    

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6,/3

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 33/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/7-6/7

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/013

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/70-2/71

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/32

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/,

2/72i 311,-3101 سال، درصد( 01-66سن )دربارداریازمیزان پیشگیری 

 jمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/3-7/3،030

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 606،,00

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/61-7/63

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 کل(از)درصددخترسومسطحآموزاندانشآموزش: ,3103-311 1/66

 عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(های قتل 3101-3110 1/,-2/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/2

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 010
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/7

3/0-,10،1,2 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن()هزار متریک تن و سرانه 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،711

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  321

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/33-7/00

a .زمینb .نرخ رسمیc  سال به باال. 01گروه سنیd 3110.e 3116.f بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 hملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود g..2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 شامل پناهندگان i 3113.jمراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای

 



 
 ایرلند

 منطقه:اروپای شمالی

 رایج:یورو پول

 6،031,مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,6،13)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6,/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،030)هزار(: دوبلین) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 313،713 317،311 330،133

 تولید ناخالص داخلی 6/1 -0/1 6/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/60،7,0 2,7،,1/6 ,1/60،02

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/63،16 1/20،612 1/26،616

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,7/3 1/03 0/01

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -7،011 616 066

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 006 030 020

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 016 016

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 010 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 010 016

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 2/6 02/, 6/06

6/00d 1/06d 6/37bc )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

,/6d ,/6d 6/1bc )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/10 6/13 13/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/73 0,/2 0,/1

 )درصد(

7،,21 7،026fg 7،222 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارe 

... 0،21,h 0،113  ،اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت(تولید انرژی 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/013 7/010 012/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 60/, 6,/6 ,0/7
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,6/036،26

 واردات 7،171,/6

 تراز تجاری 3،371,/1

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  از صادرات( )درصد 

 انگلیس 26/, آمریکا 0/32

 آمریکا 3/03 انگلیس 01/,

 آلمان 7/7 بلژیک 1/06

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/,

 جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 2/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/00-,1/0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 6/70-3/02

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/3

0/,6j 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 iسال، درصد( 01-66)در سن  

 بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( مهاجران اواسط-3101 060/,-06/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 00,،02

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/000-1/006

 مرد در هر صد نفر()زن / 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6/13

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/3-1/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/01
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 22

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/00

6/6-60،,10 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،312

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  722

 ر(سانتیگراد)حداقل و حداکثدما در پایتخت،متوسط   ,/0/03-2

a . نرخ بازارb .سه ماهه چهارمc صنعتی استاندارد بین المللی نشان بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 روش fشمال ایرلند.های توریستشامل   eبررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(. d.2.اندشدهداده 

 jسال. 66ت  00گروه سنی  h 3116.iپیشین.های ردیف به مربوطهای ردیف gآمده.دست به شناسی

3111-3116 

 

 



 
 ایسلند

 منطقه: اروپای شمالی

 پول رایج:کرونای ایسلند

 012،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 236)تخمین در هزار(: 3100جمعیت در سال 

 3/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,31)هزار(: ریکیاویک) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 ,066نوامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,30،,0 03،1,6 ,06،13

 تولید ناخالص داخلی 3/7 -1/6 3/,

ثابت سال های قیمت برحسبنرخ رشد 

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/16،006 1/26،3,2 1/62،361

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/13،61 1/23،277 7,6،,1/2

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/30 0/03 1/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 3,/60 11/001 70/033

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -60,،3 -0،103 -672

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 033 003 061

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 016 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 016 001

 cبیکاران)درصد از شاغلین( 1/3 7/, 1/7

0/00f 6/07f 7/30e )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینd 

1/1f 1/1f 1/,e اشتغال در بخش کشاورزی 

 d)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/71 0/71 0/71

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/01 3/70 6/70

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 276 606 ,,1

... 0،,60g 612 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/0,1 1/0,7 1/0,6

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/07 1/61 1/61



 جهان در آیینة آمار 223
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/1،260

 واردات 0/6،061

 تراز تجاری 1/112

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 نروژ 6/01 هلند 6/23

 آمریکا 6/01 آلمان 1/01

 آلمان 6/7 انگلیس 1/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/62

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/31

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/00-,1/0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 010/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/01-0/02

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/3

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/3

 )هزار و درصد از کل جمعیت( مهاجران بین المللی اواسط-3101 2/00-3/27

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 361

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3/012-2/016

 نفر()زن / مرد در هر صد 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 2,/1

 )درصد از کل(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/26

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 06

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 <
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6/,-3،13, 3116 

 

 کربنبرآورد  انتشار دی اکسید 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/7،277

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  760

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/7-6/0

a .نرخ رسمیb .بر اساس متوسط ساالنه ماه فوریه، دسامبر و ؤانویه سال بعدc  سال به  ,0گروه سنی

صنعتی استاندارد بین المللی نشان بندی ها بر حسب طبقهشاخص eسال. 76تا  ,0گروه سنی dباال.

 g 3116بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(. f..2.اندشدهداده 



 
 باربادوس

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر  باربادوس

 621مساحت)کیلومتر مربع(: 

 376)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 27,/1)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (033: بریج تاون)3100پایتخت و جمعیت در سال

 ,,06دسامبر  6تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد : 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 2،610 6،361 6،202

 تولید ناخالص داخلی 1/6 3/1 1/,

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/06،660 1/01،120 1/01،766

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/02،727 1/06،220 1/06،626

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6/00 1/06 06/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/3 11/3 11/3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -6,7 -,32 ...

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 002 066 0,2

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 00 01

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,01 63 62

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,01 63 62

 بیکاران )درصد از شاغلین( 0/6 0/01 3/00

2/31e ,/06e 2/07cd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

2/2e 0/3e 2/2cd )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6,/6 6,/0 6,/0

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,0/7 ,2/7 ,3/7

 )درصد(

 مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به  160 123 1,0

 1,f 61 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,0/03 6/070 6/070

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,0/1 3/71 0/70
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/110

 واردات 6/0،771

 تجاریتراز  -1/0،3,7

 

 شرکای اصلی تجاری

 g)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 6/20  

 ترینیدادو توباگو ,1/3  

 سورینام 0/6  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,0/0

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/06-1/06

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/60

 زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(امید به  3101-3101 6/72-2/01

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/03

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/,

1/11i 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 hسال، درصد( 01-66)در سن 

 المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران بین  اواسط-3101 1/00-0/30

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/000-3/007

 j)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6,/0

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/01-2/7

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 60
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/06

0/01-

0،173 

3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن و سرانه متریک تن( )هزار

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،763

a .نرخ رسمیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص..c 

3116.d 3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.e  میانگین

 66تا  01گروه سنی  hمراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای f 3116.gبرآورد سه ماه.

 تخمین ملی i 0600.jسال.

 

 



 
 باهاما

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر باهاما

 02،662مساحت)کیلومتر مربع(:

 267)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/36)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (316)هزار(: ناسائو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0672سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 داخلی)میلیون دالر جاری(تولید ناخالص  ,7،71 7،770 7،700

 تولید ناخالص داخلی 6/2 3/1 0/,

   3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/36،021 1,,،1/33 1/33،620

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/32،732 33،1,1 1/30،006

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3/36 6/32 ,1/3

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/0 11/0 11/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -710 -006 -0،160

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 031 036

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  60 ,00 006

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 ,00 006

6/03e 1/0,cd 0/07 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینb 

7/2e 6/3cd 1/2 اشتغال در بخش کشاورزی 

 b)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0,/1 6,/2 6,/2

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/70 6/76 2/76

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 10,،0 0،271 ,0،26

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/002 7/0,3 6/036

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/31 1/62 1,/1
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,6/73

 واردات 2/2،601

 تراز تجاری -02,،6/3

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 f)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 6/00 امریکا 2/70

 ترینیداد و توباگو 7/6 انگلیس 2/6

   فرانسه 7/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/06

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/6-1/03

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 0/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/73-6/70

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

7/,0h 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 gسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/6-6/22

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 63

 عالی پناهندگان سازمان ملل

6/3i 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملیi 

آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه )زن / مرد  ,3103-311 3/013-6/011

 در هر صد نفر(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/1-,6/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/02

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0,



 227  باهاما
 

 )درصد از مساحت زمین ها(مساحت جنگلی  3101 1/10

,/7-3،102 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 تن( ک)هزار متریک تن و سرانه متری

1/3،120k 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,0،26

 حداکثر(دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و   6/30-7/31

a .نرخ اصلیb ت.شده اس داده المللی نشان بین استاندارد صنعتیبندی طبقه حسب بر شاخصc 

 hسال . 66تا  01گروه سنی  gمراجعه شود. فنی نکات بیشتربه اطالعات برای fمه. d 3116eآوریل.

0600.i .تخمین یونسکوj 3111.k متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخش 

 

 

 



 
 بحرین

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:دینار بحرین

 710مساحت)کیلومتر مربع(: 

 0،236)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/0،767)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3,3)هزار(: منامه) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0670سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 02،616 30،621 31،031

 تولید ناخالص داخلی 6/7 1/6 3/3

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/00،1,6 1/07،276 1/06،103

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/07،666 1/01،666 1/00،363

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/32 0/30 0/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 20/1 20/1 20/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  0،676 771 2،367

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 011 031 006

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 007 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 63 001 010

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 63 001 010

... ... 1/01bcd  صنعت)درصد از شاغلین(اشتغال در بخش 

... ... 0/1bcd )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,0/2 3/26 6/26

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  02/, 3/07 2/07

 )درصد(

... 6،621e 2،606 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 00،261f 0,،716 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/023 2/063 6/060

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/30 1/11 1/77

 



 221  بحرین
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/7،170

 واردات 6/01،072

 تراز تجاری -2،013/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 6/02 عربستان سعودی 3/32

 برزیل 6/03 قطر 1/00

 امریکا 3/0 عمان 6/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 النه(سانرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط  3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/00

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/31

 سال به باال 1,جمعیت  3103 6/2-1/6

 )زنان و مردان، درصد از کل(  

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,,7/0

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,7/76-0/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,/7

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

0/,0g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 0/26-6/201

 h)هزار و درصد از کل جمعیت(
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 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 ,016-3/01/,

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1,/1

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/1-1/1
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 23

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

7/31-36،310 3116 

 

برآورد  انتشار دی اکسید کربن)هزار متریک تن و سرانه 

 متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1,،1/0

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  70

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   0/21-1/32

a .نرخ رسمیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

3116.d .نوامبرe  3117.f 3116.g 0661.hخارجی. شهروندان به منتسبهای داده 

. 

 



 
 برزیل

 منطقه: امریکای جنوبی

 پول رایج:رئال

 0،106،077مساحت)کیلومتر مربع(:

 11,،,06)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/32)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (2،002)هزار(: برازیلیا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 003،166 3،062،121 10,،,3،67

 تولید ناخالص داخلی نرخ رشد برحسب 3/2 1/7 7/3

 )درصد سالیانه(3111ثابت سال های قیمت

 سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر جاری( 1/6،762 1/01،662 1/03،166

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1,،1/6 1/01،761 ,1/03،21

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/01 1/06 2/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 26/3 6/0, 0/,0

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  02،606 67،232 -03,،13

 )میلیون دالر(

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 010 061 312

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 001 001

 شاخص تولید کشاورزی  66 033 030

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 032 030

 cdبیکاری )درصد از نیروی کار( 6/6 ,/7 ,/1

... 0/33fg 6/30e اشتغال در بخش صنعت 

 bc)درصد از شاغلین(

... 1/07fg 1/31e اشتغال در بخش کشاورزی 

 bc)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/10 6/16 16/,

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/03 1/00 6/01

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 1،210 1،0,0 1،622

... 0,1،672g 020،106 تولید انرژی، اولیه 
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 )برابر با هزار متریک تن نفت( 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7,/0 7/031 0/061

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/30 7/61 1/61

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 120،,7/31

 واردات 362،,6/33

 تجاریتراز  2/36،761

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امریکا 0/01 چین 2/07

 چین 1/06 امریکا 0/01

 آرژانتین 1/7 آرژانتین 6/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 3/0

 متوسط ساالنه()درصد 

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/06

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/36

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/6-6/00

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,0/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 7/71-6/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 2/01

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 00,/6/1-1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 6،067

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/001-0/000

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 ,6/1



 211  برزیل
 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/16-6/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/,

 

 محیطیزیست های شاخص

   إ

 گونه های در معرض تهدید 3103 0،110

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 3,/1

6/0-2,,،067 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/063

 مجموع کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت،   0،113

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,0/0-,3/,

a .نرخ بازارb اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c  گروه

 g 3116آگوست. fسپتامبر . eمناطق شهری. ,dسال به باال. 01سنی 

 

 



 
 برمودا

 منطقه:امریکای شمالی

 پول رایج:دالر برمودایی

 12مساحت)کیلومتر مربع(: 

 1,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/0،337)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (00)هزار(: همیلتون ) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،0,0 1،7,1 1،672

 تولید ناخالص داخلی 1/3 -6/0 1/,

 3111سال ثابتهایقیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی  1/71،601 ,,1/00،7 1/60،701

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/62،010 63,،1/001 1/006،666

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  06/, 0/00 0/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) ,00 ,02 026

 شاخص تولید کشاورزی  60 007 001

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 007 001

... ... 0/03abc )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 7/0ac اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

 dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 371 323 ,32

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/0,6 0/336 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1,/1 3/06 2/00

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 واردات 0/001

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امریکا 1/70  

 کانادا 3/03  
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 ونزوئال 1/6  

 
 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/011

2/07h 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیت 

,/0,-6/31h 3103  سال به باال   1,جمعیت 

 efgزنان و مردان، درصد از کل(

 fijنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/61

6/7,-2/03h 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالf 

0/0k 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنf 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/21-6/06

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 3/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 ,3/01-1/0

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 7,/6

 )درصد از کل( 

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 11

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/31

3/7-6,1 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،271

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،601

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   06/,-6/36

a 3116.b معادن و اکتشافات. استثنایبهc صنعتی استاندارد بین المللیبندی ها بر حسب طبقهشاخص 

 سالنامه سیستم در شده ذکر اطالعاتfبرآورد قانونی. eحمل و نقل هوایی. d..3.اندشدهنشان داده 

 توزیع h 3101.iدسترس. در سرشماری آخرین به شده ارجاع داده gملل. سازمان شناختی جمعیت

 تخمین بخشk3116.lتخمین قانونی ملی.jقبل برآورد شده است. سالهای دادهاز  مردان و زنان بین

 متحد. ملل سازمان آمار

 



 
 برونئی

 منطقه:آسیای  جنوب شرقی

 برونئیپول رایج: دالر 

  1،7,1مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,61)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/71)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0)هزار(: سری بگاوان) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0606سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،120 03،270 2,1،,0

 تولید ناخالص داخلی 6/1 3/, 3/3

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 366،,1/3 1/20،101 1/61،210

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  366،,1/3 1/20،0,0 ,1/61،66

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   6/00 6/01 6/02

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,, 36/0 21/0

... 2،677b 6،122  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

017 011c 010 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 d(3111=011شاخص قیمت های صنعتی) 011 00 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 07 002 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 07 006 001

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( ,0/1 7/11 1/11

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 1/70 ,0/7 ,1/7

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,03 306 363

... 31،03,b 30،617 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/07 0/036 0/030

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,1/2 1/12 ,1/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 جمعیت)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3
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 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,6/7

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 31/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/0-,/0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 01/,-,1/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/6

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 1/3

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/060-,6/2

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 31،663

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/2

 نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه آموزش: ,3103-311 6/017-2/016

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0,/0

 )درصد از کل(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 </<

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 076

 مساحت زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از  3101 1/73

7/32-6،376 3116 

 

برآورد  انتشار دی اکسید کربن)هزار متریک تن و سرانه 

 متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/0،77

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،602

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/20-2/32

a .نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 حمل و نقل وهوایی. e.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 



 
 بریتانیا

 منطقه:اروپای شمالی

 استرلینگپول رایج:پوند 

 a 363،661مساحت)کیلومتر مربع(:

 3،607,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 a 6/317)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (6،111)هزار(: لندن)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،361،062 166،,,3،3 3،636،006

 تولید ناخالص داخلی 0/3 0/0 0/1

 3111سال ثابتهایقیمتبرحسبنرخ رشد

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/20،021 136،,1/2 1/20،600

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/20،711 061،,1/2 1/26،210

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  ,0/, 6/06 3/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 10/1 6/1, 1/1,

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -16،601 -71،321 -6,1،,6

 )میلیون دالر(

 (3111=011کننده) شاخص قیمت مصرف 002 020 020

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 60 61

 شاخص تولید کشاورزی  011 013 011

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 013 011

 cبیکاری )درصد از نیروی کار( 0/6 0/7 1/0

0/06f 0/06f 3/33de اشتغال در بخش صنعت 

 c)درصد از شاغلین(

3/0f 3/0f 2/0de اشتغال در بخش کشاورزی 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/11 1/11 11/,

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6,/2 0,/, 0,/1

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 30،126 30،361 ,36،21
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... 067،632g 066،276  انرژی، اولیهتولید 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/0,1 006/, 1/006

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/71 1/70 1/03

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/672،717

 واردات 27،362,/6

 تراز تجاری -,2/0,2،60

 

 (1122تجاری)سالشرکای اصلی 

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 03/, آمریکا 3/02

 چین 6/0 آلمان 3/00

 آمریکا 0/0 فرانسه 6/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -<

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/76

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/07

 سال به باال  1,جمعیت  3103 3/30-7/36

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/67

 به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(امید  3101-3101 2/70-6/03

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 1/06

 hسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 610،,/6/01-7

 )هزار و درصد از کل جمعیت(
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پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 310،001

 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 1/,

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,0/011-2/01

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,1/,

 )درصد از کل( 

 های عمدیقتل 3101-3110 7/0-0/1

 )زنان و مردان در هر صد هزار نفر(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/33

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 03

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/03

7/7-676،060 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/2،12

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   00,

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد )حداقل و حد اکثر(  6/06-1/7

a کانال ایسلند و وجزیره ایسلند. استثنایبهb .نرخ بازارc  سال به باال. ,0گروه سنیd .سه ماهه دومe 

بررسی نیروی کار  f.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 سال 66تا  ,0گروه سنی  g 3116.hاروپایی)آمار اروپا(.



 
 بالروس

 منطقه:اروپای شرقی

 پول رایج:روبل بالروس

 11,،317مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،116)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,0/6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،0,0)هزار(: مینسک) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 21،301 11،330 ,11،02

 ناخالص داخلیتولید  6/6 7/7 2/1

 3111 سال ثابت هایقیمت حسب بر رشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/2،171 1/1،711 1/1،7,0

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،101 26,،1/1 1/1،106

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  ,1/3 2/26 1/20

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/3،013 11/2،111 11/0،211

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  667 -0،3,1 -1،713

... ,32b 206 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 ,06 016

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 007 007

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 007 007

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/10 1/11 3/11

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3,/6 3,/3 3,/,

 )درصد(

 dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 60 031 ,00

... 3،616e 3،163 نفت( متریک تنهزارباتولید انرژی، اولیه)برابر 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/71 0/011 6/011

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ... 0/20 26/,

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/60،600
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 واردات 0/61،716

 تراز تجاری -6/6،261

 

 (1122اصلی تجاری)شرکای 

 f)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 1/16 روسیه 0/26

 آلمان 1/, هلند 0/06

   اکراین 1/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/71

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/01

 سال به باال  1,جمعیت  3103 0/06-1/32

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,0/0

 زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(امید به  3101-3101 ,1-6/7,/3

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,/1

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

,/73g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران بین  اواسط-3101 6/00-6/0،161

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان ,0،12

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 61/012-2/010

 هر صد نفر( )زن / مرد در

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6/17

 h)درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/2-,/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,0/3

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 33
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/63

2/,-,1،362 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،136

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  77,

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   6/6-0/3

a .نرخ رسمیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 بیشتر،به اطالعات برای e 3116.fسازماندهی گردشگری. d.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 تخمین ملیg311,-3111.hفنی مراجعه شود. نکات

 

 



 
 بلژیک

 منطقه:اروپای غربی

 پول رایج: یورو

 21،130مساحت)کیلومتر مربع(:

 01،716)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/213)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a(0،666)هزار(: بروکسل) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661دسامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 277،210 1,,،670 106،033

 تولید ناخالص داخلی 0/0 6/3 0/0

  3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 326،,1/2 1/66،120 1/67،017

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  673،,1/2 1/66،060 1/60،223

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/31 1/31 7/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  7،712 023،, -6،026

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 000 032 037

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 011 001

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 010 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 010 016

 بیکاران)درصد از شاغلین( 6/0 2/0 0/7

3/32 6/32 7/36d )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

2/0 6/0 1/3d اشتغال در بخش کشاورزی 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/61 67/, 7/67

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/1 1,/0 1,/,

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 767،, ,7،00 7،666

... 6،,20f 6،230 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/020 ,0/01 7/016



 215  بلژیک
 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/11 1/71 1/70

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/677،631

 واردات ,0/6,1،30

 تراز تجاری 0/03،716

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 هلند 7/06 آلمان 3/00

 آلمان 0/06 فرانسه ,6/0

 فرانسه 01/, هلند 3/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 2/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی   3101-3101 -6/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/67

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,6/0

 سال به باال   1,جمعیت  3103 ,30-3/3/,

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,3/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 3/77-0/03

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

,/76g 311,-3101  بارداریمیزان پیشگیری از 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی اواسط-3101 0/6-6/676

 h)هزار و درصد از کل جمعیت( 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 63،011

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 ,/,

 )درصد از تولید ناخالص ملی(
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 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 ,3/010-0/01

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3/11

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/3-1/0

 )درصد(کرسی های زنان در مجالس ملی  3103 1/20

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 20

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/33

7/6-012،110 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 00,،1/2

 باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش   031

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,/6/02-7

a .اشاره به جمعیت بروکسلb .نرخ بازارc. )بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپاb ها بر شاخص

 به مقیم غیر گردشگران ورود e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی حسب طبقه

 موجود. سرشماری آخرین به مربوطهای دادهf3116.g 3116.hاقامتی. اماکن انواع

 

 



 
 بلغارستان

 منطقه: اروپای شرقی

 پول رایج: لوا

 001،076مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,7،66)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7,/3)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،076)هزار(: صوفیه) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 30،066 67،737 12،106

 تولید ناخالص داخلی ,/6 6/1 7/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/2،726 2,0،,/1 1/7،007

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،721 363،,/1 666،,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/31 0/33 6/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,, 67/0 10/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -2،267 -160 176

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 021 070 ,00

 (3111-011شاخص تولید صنعتی) 011 60 012

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  60 011 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 ,01 011

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 0/01 3/01 3/00

... 2/22 3/26c )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینb 

... 0/, 6/0c )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینb 

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/66 1/60 60/,

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,1/1 1,/1 1,/2

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6،027 167،, 230،,

... ,،216d ,،,,0 )تولید انرژی، اولیه )برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع )درهر صد ساکن( 6/003 0/0,1 7/070

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/31 ,3/6 1/10
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/30،0,1

 واردات 23،662/,

 تراز تجاری -6/6،230

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 7/07 آلمان 6/00

 آلمان 1/00 رومانی 6/,

 ایتالیا 0/7 ترکیه 1/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -0/3

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/72

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/06

 سال به باال 1,جمعیت  3103 30-0/30/,

 )زنان و مردان، درصد از کل(  

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/62

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/71-0/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/,

6/,2f 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 eسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/0-3/017

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 7،173

 پناهندگان سازمان مللعالی 

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 6/,

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/66-6/60

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/11
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 )درصد از کل( 

 عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر( هایقتل 3101-3110 1/3-,/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/31

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 02

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/2

7/1-63،771 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن( )هزار متریک تن و سرانه

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،062

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  170

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/01-1/1

a .نرخ بازارb .)بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپاc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 f 0660-0667سال. 66تا  31گروه سنی  d 3116.e.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 



 
 بلیز

 منطقه:آمریکای مرکزی

 پول رایج:دالر  بلیزی

 ,,33،6مساحت)کیلومتر مربع(:

 200در هزار(:)تخمین 3100جمعیت در سال 

 0/02)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (06)هزار(: بلموپان) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0600سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،001 0،610 0،676

 تولید ناخالص داخلی 0/2 7/3 6/3

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/2،6,0 ,1/6،66 ,2,،1/6

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  2،1,0 1/6،001 1/6،201

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/00 1/00 1/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/3 11/3 11/3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -010 -,6 -20

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 002 030 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,6 60 00

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,6 60 00

... ... 6/07bcd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 1/06bcd )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

 )درصد(سال01کار،زنان باالینیرویدرمشارکت 0/66 1/60 2/60

 سال01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/01 0/00 0/00

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 327 363 311

... 30e , )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,3/6 1/73 6/73

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/6 1/06 ...

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,3/26
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 واردات 1/021

 تراز تجاری -2/626

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امریکا 1/20 امریکا ,7/1

 کوراکائو 06/, انگلیس ,0/,

 چین 3/06 گواتماال ,/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر 3101-3101 1/0

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 2/3

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/22

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,/1-1/,

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر  3103 2/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/76-0/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,3/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 7/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 2/26

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 ,1/01-0/6

 f)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 022

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 ,/,

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

1/67-,/61g 3103-311,  آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3,/1

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/72-0/01
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/2

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 66

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 0,/1

6/0-606 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/107h 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   3،131

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد  6/21-2/31

 )حداقل و حداکثر(

a .نرخ رسمیb .آوریلc  سال به باال. 06گروه سنیd صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 آمار تخمین بخش g  3116.hشامل پناهندگان. e 3116.f.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 متحد ملل سازمان

 



 
 بنگالدش

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 پول رایج:تاکا

 067،171مساحت)کیلومتر مربع(:

 011،666)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/0،106)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (01،260)هزار(: داکا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0676سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد :

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 30,،17 06,،66 311،,01

 تولید ناخالص داخلی ,/1 ,/0 ,/7

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/601 71,/1 ,1/71

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/620 1/722 1/7,6

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/36 6/36 7/36

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,,/30 71/71 01/00

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -,07 3،016 366

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 037 002 312

 cd(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 060 072

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 012 036 023

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 021 020

... ... 1/06ce  صنعت)درصد از شاغلین(اشتغال در بخش 

... ... 0/60ce )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/11 ,6/1 3/17

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/01 6/06 2/06

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 310 212 ...

... 07،,,1f 03،3,3 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع 3/7 3/67 1/17

 )درهر صد ساکن(

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/1 7/2 1/1
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 کل تجارت

 g)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/02،062

 واردات 33,،6/07

 تراز تجاری -6/6،676

 

 (1122اصلی تجاری)شرکای 

 g)درصد از واردات(  g)درصد از صادرات( 

 چین 01/, امریکا 7/31

 هند 3/02 آلمان 3/01

 کویت 3/7 انگلیس 1/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/2

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 1/,

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/30

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/21

 سال به باال  1,جمعیت  3103 1/7-,/1

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/013

 به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(امید  3101-3101 0-3/71,/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/60

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 0/11

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 المللیمهاجران بین  اواسط-3101 7/1-2/0،101

 h)هزار و درصد از کل جمعیت( 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 70,،336

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 3/3

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/27

 )درصد از کل( 
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 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/03-2/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/06

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 036

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/00

2/1-11،66, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/06

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،016

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  21-1/30/,

a .نرخ رسمیb .مقامات دولتیc صنعتی استاندارد بین المللی نشان بندی ها بر حسب طبقهشاخص

نشان دهنده سال منتهی به ماه  eژوئن سال آغاز شده. 21ماه منتهی به  03متوسط  d.2.اندشدهداده 

 از میر و مرگ شده ثبتهای داده براساس تخمین iشامل پناهندگان f 3116.g 3117.hژوئن.

 منطقه.. در دیگر کشورهای

 



 
 بنین

 منطقه:افریقای غربی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 006،7,2مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،011)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/76)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a(201پورتو نووو )(: 111) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،210 110،, 7،361

 تولید ناخالص داخلی 6/3 3/, 0/2

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/170 1/760 1/013

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/1,7 1/760 1/762

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6/06 1/31 7/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -371 -00, ...

027 026d 001 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)c 

 e(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 026 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 007 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 032 031

 شاغلین( اشتغال در بخش صنعت)درصد از ,,/0 7,/0 7,/6

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 70/, 2/70 3/70

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,07 066 316

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/0 1/00 1/07

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/0 0/2 1/2

 

 کل تجارت

 f)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/626

 واردات 2/0،666

 تراز تجاری -0/0،116
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 (1122شرکای اصلی تجاری)

 f)درصد از واردات(  f)درصد از صادرات( 

 فرانسه ,2/0 نیجیریه 1/60

 چین 03/, چین 00/,

 توگو 6/01 هند 3/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/3

 جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 0/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 61/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/62

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/2-6/1

 برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در  3103 1/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/16-7/10

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,7/7

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/1

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/07

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1/3-1/323

 gh)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 7،171

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/1

 نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویهآموزش:  ,3103-311 1/010-6/76

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/30

 )درصد از کل(

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 31-6/6/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/60

,/1-6،010 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(
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 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0,6

 cبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،210

 cدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/21-2/36

a .پورتو نوو پایتخت قانون اساسی و کوتونو مقر دولت استb .نرخ رسمیc . کوتونوd های ردیف

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص eپیشین.های ردیف به مربوط

 براساس تخمین iشامل پناهندگان. hخارجی. شهروندان به منتسبهای داده f 3101.g.2.اندشده

 منطقه در دیگر کشورهای از میر و مرگ شده ثبتهای داده

 



 
 بوتان

 مرکزی-منطقه:اآسیای جنوبی

 پول رایج:نگولترم

 20،266مساحت)کیلومتر مربع(:

 720)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/06)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (66)هزار(: تیمفو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0670سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 دالر جاری( تولید ناخالص داخلی)میلیون 006 0،101 0،731

 تولید ناخالص داخلی 0/7 0/00 6/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/0،363 1/3،002 ,1/3،22

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،332 1/3،100 1/3،363

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/66 10/, 2/12

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 17/61 00/66 12/,3

211- 063- 76-b  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 007 ,01 071

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,01 61 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,01 61 011

3/6g 7/,f 3/07de )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

0/,1g 1/16f ,/62de )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینc 

 سال )درصد(01کار،زنان باالینیرویدرمشارکت 2,/6 1,/1 1,/0

 سال01باالیکار،مرداننیرویدرمشارکت 77/, ,1/7 ,1/7

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 06 60 ,,

... ,2,h 307 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/01 6/17 6,/2

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/2 02/, 1/30

 

 کل تجارت

 دالر آمریکا()میلیون  

 صادرات 1/612
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 واردات 7/0،110

 تراز تجاری -7/160

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 هند 2/73 هند 7/71

 جمهوری کره ,/1 چین ,3/0

 سنگاپور 0/2 بنگالدش 0/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط  3101-3101 0/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,6/2

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/7-6/7

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/003

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6,/1-0,/6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/20

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

 بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( مهاجران اواسط-3101 7/1-2/61

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/61-0/63

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 0/26

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/1-1/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 6,/1

,/1-630 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن و سرانه متریک تن()هزار 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/213

 jبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  766
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 jدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/36-1/06

a . نرخ رسمیb 311,.c صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 براساس تخمینh 3116.iمارس تا مه. gمارس تا آوریل fسرشماری جمعیت.  eمه. d.2.اندشده

 ونگدی فوردانگ jمنطقه. در دیگر کشورهای از میر و مرگ شده ثبتهای داده

 



 
 بوتساوانا

 منطقه:آفریقای جنوبی

 پول رایج:پوال

 103،11مساحت)کیلومتر مربع(:

 3،120)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (313)هزار(: گابورون) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,,06اکتبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,01،31 06،611 07،230

 تولید ناخالص داخلی 7/0 1/7 7/1

ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/1،6,0 1/7،637 1/0،122

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/1،131 1/7،233 ,1/0،30

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/36 0/37 1/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 10/1 ,/66 12/7

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  0،1,3 ,6 ...

 )میلیون دالر(

 کنندهشاخص قیمت مصرف  ,06 337 ,36

(011=3111) 

 شاخص تولید کشاورزی  010 036 037

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 036 030

... ... 3/01bcde )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 6/36bcde اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01باالی کار،زنانمشارکت در نیروی  7/71 70/, 7/70

 )درصد(

سال  01باالینیروی کار،مرداندرمشارکت 0/01 1/00 00/,

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،676 3،061 ...

... 107f ,06 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/27 036/, 3/011

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/2 ,/1 1/7

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/1،000

 واردات 1/7،373

 تراز تجاری -0/0،261

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آفریقای جنوبی 1,/7 انگلیس 3,/6

 چین 6/01 آفریقای جنوبی 1/02

 انگلیس 6/6 اسرائیل 3/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -7/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3,/2

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/23

 سال به باال  1,جمعیت  3103 7/1-1/7

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/013

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/12-2/10

 زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد  3101-3101 0/21

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/,

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 6/66

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 0/1-0/006

 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 2،110

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 0/7
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 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3/60-1/60

 i)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3/12

 )درصد از کل( 

 jهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/26-0/00

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/7

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 31

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/31

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 ,3/3-6،63

 سرانه متریک تن( )هزار متریک تن و

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/01

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  113

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  30-2/02/,

a رخ رسمی .نb 311,.c سربازان . استثنایبهd  سال به باال. 03گروه سنیe ها بر حسب شاخص

 به منتسبهای داده f 3116.g3111.h.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

ثبت شده مرگ و میر از کشورهای های دادهتخمین بر اساس   jتخمین یونسکو iخارجی. شهروندان

 دیگر در منطقه

 



 
 بورکینافاسو

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 373،6,7مساحت)کیلومتر مربع(:

 6,0،,0)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3,/3)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،112)هزار(: اوآگادوگو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 1،6,2 0،020 01،161

 تولید ناخالص داخلی 7/0 6/7 0/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید  1/201 ,1/12 1/161

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/203 1/126 1/162

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   7/06 6/33 1/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

... 7,,-b 006-  جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز 

021 020b 00, شاخص قیمت مصرف کننده 

(011=3111)c 

 شاخص تولید کشاورزی 012 ,00 016

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 032 001

... ... 0/2ef )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... .. 0/06ef  شاغلین(اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از 

سال  01نیروی کار،زنان باالی مشارکت در 6/77 1/77 1/77

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  61/, 1/61 6/61

 )درصد(

 gورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 361 376 320

... 00b 6 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/1 1/21 ,0/6

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/1 6/3 1/2
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/3،20

 واردات ,6/3،61

 تراز تجاری -1/66

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 فرانسه 0/03 سوئیس 6,/3

 ساحل عاج 7/01 آفریقای جنوبی 2/01

 چین 0/6 سنگاپور 7/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 ,/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 6/37

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/61

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 2/1-6/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/11-1/17

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 1/70

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/1

سال،  01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 6/07

 درصد(

 hمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/0،162-,/6

اشخاص مربوط به کمیساریای پناهندگان و دیگر  3100-پایان 0،300

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 60/,-6/16

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 23/,

 کل()درصد از 

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/23-2/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/01
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 37

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/30

1-0-0،,,7 3116 

 

 اکسید کربنبرآورد  انتشار دی 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/2

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  766

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/26-6/30

a .نرخ رسمیb 3116.c .اوآگادوگوd پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفe ها بر شاخص

شاخص اصلی پرسشنامه  f.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی حسب طبقه

 iشامل پناهندگان. hمشابه. موسسات و ها هتل در مقیم غیر گردشگران ورود gرفاهی)بانک جهانی(.

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقههای دادهتخمین بر اساس  

 



 
 بوروندی

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج:فرانک بروندی

 37،026مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،171)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/210)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (11,)هزار(: بوجومبورا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,3سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،007 3،1,2 3،261

 تولید ناخالص داخلی 6/1 6/2 3/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/016 ,1/36 1/372

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/013 1/366 1/371

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/00 6/33 6/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aدالر آمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر  70/667 11/0،323 11/0،2,0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -333 -232 -201

... 0,0c 061 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)b 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 000 003

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 002 003

 شاغلین(اشتغال در بخش صنعت)درصد از  0/06 7/02 7/02

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 2/03 6/00 0/03

... 063e 060 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارd 

... 06f 01 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

1/06g 0/06 1/3 )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 هر صد ساکن(کاربران اینترنت )در  1/1 1/0 0/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/,
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 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/00

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/27

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/2-1/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,6/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 13/,-66/,

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/66

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/6

0/6h 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1,/7/1-0

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 021،313

 سازمان مللپناهندگان 

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/0

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 62-3/06/,

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6/21

 )درصد از کل(

 jعمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(های قتل 3101-3110 7/22-2/01

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/21

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,1

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/7

1/1-060 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن()هزار متریک تن و سرانه 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/01

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,70

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  36-7/00/,

a . نرخ رسمیb .بوجومبوراc 3117.d کشور. از خارج ساکن اتباع شاملe .انفصال از مجموعهf 

3116.g .فقط مشترکین موبایلh311,-3111.i .شامل پناهندگانj    ثبت های دادهتخمین بر اساس

 شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه

 



 
 بوسنی و هرزگوبین

 منطقه:اروپای جنوبی

 پول رایج:مارک تبدیل پذیر 

 10،316مساحت)کیلومتر مربع(:

 2،713)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/72)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (206)هزار(: سارایوو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مه  33تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 01،660 67,،,0 00،127

 تولید ناخالص داخلی 1/0 7/1 7/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/3،06 1/6،637 1/6،017

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،106 ,1/6،10 1/6،612

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/37 7/30 30/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,, 0/,6 10/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،066 -,66 -0،100

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 011 000 033

 c(3111=011صنعتی)شاخص تولید  011 021 062

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,6 016 ,01

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,6 011 017

 cdاشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( ... 1/20 6/30

 cd)درصد از شاغلین(کشاورزیبخشاشتغال در ... 7/06 06/,

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/23 3/21 3/21

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,7/1 1/10 10/,

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 307 2,1 263

... ,،672f 1،661 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مجموعمشترکین تلفن،  7,/0 2/016 1/001

 )درهر صد ساکن(

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/30 1/13 1,/1
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/1،011

 واردات 00،111/,

 تراز تجاری -1/1،311

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 کرواسی 2/06 آلمان 7/06

 آلمان 01/, کرواسی 06/,

 روسیه 1/01 صرب 3/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -3/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/60

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 2/00-6/30

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/63

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/72-6/70

 تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار  3101-3101 7/03

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

7/21g 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 hiمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/1-0/37

ی کمیساریای عالپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 077،030

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 7/00-0/61

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 7/11

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/2-0/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/30

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,7

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/62
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1/0-21،176 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف انرژی  3116 1/3،316

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  620

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/01-0/6

a .نرخ بازارb 3111=011شاخص پایه.c صنعتی استاندارد بین المللی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

-,f 3116.g 311اقامتی. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود eآوریل. d.2.اندشدهنشان داده 

3111.h .تخمین هاi شامل پناهندگان 

 



 
 بولیوی

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج:بولیوانو

 0،160،100aمساحت)کیلومتر مربع(:

 01،100در هزار(:)تخمین 3100جمعیت در سال 

 3/6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 b(217)هزار(: سوکره) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،166 11,،06 32،666

 تولید ناخالص داخلی 6/6 0/6 3/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/0،166 1/0،676 1/3،276

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،100 1/0،063 ,1/3،37

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   1/02 ,0/, 1/06

 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

 cنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 16/0 ,/66 ,/60

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  33, 076 127

 d(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 007 0,1 071

 شاخص تولید کشاورزی  010 032 030

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 032 030

... 6/7g ... )بیکاران)درصد از کل شاغلینef 

... 1/31gi 6/06 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینe 

... 0/23gi ,/20 اشتغال در بخش کشاورزی 

 e)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0,/0 2,/0 6,/0

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/00 1/00 6/01

 )درصد(

... 017j 136 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 06،301g 06،3,6 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع 1/22 6/01 1/60
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 )درهر صد ساکن(

 ساکن(کاربران اینترنت )در هر صد  3/1 6/33 1/21

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/6،003

 واردات 73,،7/7

 تراز تجاری 1/0،661

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 برزیل 0/00 برزیل 2/22

 آرژانتین 1/03 آرژانتین 00/,

 چین 2/03 امریکا 6/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7,/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/21

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/0-,/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 66/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6,/6-6,/0

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/61

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/2

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 1,/1

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/0-0/061

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 726

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان ,/2

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/61-3/66

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/61

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 2/1-1/0

 k)درصد از کل(
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 lهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/31

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/3

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,00

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/12

1/0-06،67, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 )معادل کیلوگرم نفت( سرانه مصرف انرژی 3116 1/121

a .داده به روز شدهb  الپاز پایتخت ومقر دولت است،سوکره پایتخت حقوقی و کرسی قوه قضاییه

 g.01تراکم جمعیت شهر نشین  fسال به باال. 01گروه سنی  eمناطق شهر نشین. dنرخ بازار. cاست.

3116.h 2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.i ها شاخص

  lتخمین ملی. kاولیه.های داده j.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی بر حسب طبقه

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقههای دادهتخمین بر اساس  



 
 اراگوئهپ

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج:گوارانی

 713،,61مساحت)کیلومتر مربع(:

 1,0،,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,3/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،026)هزار(: آسونسیون)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36در سازمان ملل متحد:تاریخ عضویت 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 7،672 00،220 33،061

 تولید ناخالص داخلی 6/3 1/01 0/2

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 داخلیسرانه تولید ناخالص  1/0،3,7 1/3،061 1/2،601

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،317 1/3،702 1/2،630

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/06 2/07 6/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 031،,/11 71/6،172 61/6،626

 جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز  ,0 -16, -371

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 011 303 336

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 67 026 060

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 066 012

 cdبیکاری )درصد از نیروی کار( ... 3/7 ...

0/07g 0/00 7/01f )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینce 

6/3,g 0/3, 6/23f اشتغال در بخش کشاورزی 

 ce)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7/16 6/17 6/17

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7/01 ,6/0 ,2/0

 )درصد(

 hورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 260 6,1 136

... 6،726i 6،612 ،اولیه تولید انرژی 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع 6/27 2/67 1/011
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 )درهر صد ساکن(

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/7 0/06 6/32

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/1،107

 واردات 03،201/,

 تراز تجاری -760،,/3

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

)درصد از   از صادرات( )درصد 

 واردات(

 چین 36/, اروگوئه 3/06

 برزیل ,2/3 آرژانتین 07/,

 آرژانتین 0/06 برزیل 3/06

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 2/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/23

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/7-2/0

 نرخ جنسیتی)مردان در برابر صد زن( 3103 7/010

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 0/71-6/76

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/37

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 6/76

 jسال، درصد( 01-66)در سن 

 کل جمعیت(مهاجران بین المللی )هزار و درصد از  اواسط-3101 1/3-2/0,0

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 022

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/6

آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه )زن / مرد  ,3103-311 2/02-0/03

 در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 0/17
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 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/,-0/33

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/03

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 11

 ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین  3101 1/66

7/1-6،106 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/210

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،610

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  11

a .نرخ بازارb .آسونسیونc  سال به باال. 01گروه سنیd  شهر. مناطق شهر نشینآسونسیون و مرکزe 

 gاکتبر به دسامبر. f.3اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 i 3116.jکشور . از خارج ملی اتباع از غیر به hبه جز وزارتخانه های آلتو پاراگوئه و بوکوئه رون.

 سال 66تا  01گروه سنی 

 

 



 
 پاکستان

 جنوبی-منطقه:آسیای مرکزی

 پول رایج:روپیه پاکستانی

 161،,76مساحت)کیلومتر مربع(:

 761،,07)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/333)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (606)هزار(: اسالم آباد)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0667سپتامبر  21تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی 016،306 072،7,6 310،0,1

 )میلیون دالر جاری(

 تولید ناخالص داخلی 7/7 1/2 1/2

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 00,/1 1/0،110 1/0،003

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)میلیون دالر جاری( 1/712 1/0،126 1/0،321

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/07 1/06 1/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 02/16 70/01 67/06

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -,1,،2 -0،216 -3،326

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 036 326 311

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  011 001 007

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 002 000

... 0/31fg 2/31e )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینcd 

... 7/66fg 1/62e اشتغال در بخش کشاورزی  

 cd)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/06 6/33 7/33

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/06 2/02 2/02

 )درصد(

 ملی )هزار( ورود گردشگران به مرزهای 760 617 ...

... 61،271h 26،,06 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/00 1,/, 6,/6

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/2 1/0 1/6
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/31،262

 واردات 2/62،170

 تجاری تراز -1/00،326

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امارات متحده عربی 01/, آمریکا 0/01

 چین 0/06 افغانستان 1/01

 عربستان سعودی 7/01 امارات متحده عربی 7/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ  3101-3101 7/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,1/2

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/26

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,/6-,/,

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 برابر هر صد زن( نسبت جنسیتی )مردان در 3103 2/012

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,,/6-6,/6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1,/7

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/2

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/37

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 المللیمهاجران بین اواسط-3101 6،322/,-2/3

 i)هزار و درصد از کل جمعیت( 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3،700،1,7

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 6/3

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1-6/10,/0

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 ,7/6

 )درصد از کل(

 jهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/6-6/3
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/33

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,00

 مساحت جنگلی)درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/3

1/0-0,0،100 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/267

 کل)میلیمتر(بارش باران درپایتخت، مجموع   0،063

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  30-0/06/,

a  نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc  سال به باال. 01گروه سنیd بر ها شاخص

 g 3110.hژانویه. fجوالی . e.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقهحسب 

3116.i جویانپناه شامل.j   ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در های دادهتخمین بر اساس

 .منطقه

 



 
 پاالئو

 میکرونزی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالرآمریکا

 616مساحت)کیلومتر مربع(: 

 30هزار(:)تخمین در 3100جمعیت در سال 

 6/66)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0)هزار(: ملکئوک)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0666دسامبر  01تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 061 303 336

 ناخالص داخلیتولید  1/1 1/3 0/0

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/7،3,7 1/01،260 ,1/00،16

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/7،603 1/0،066 1/6،761

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/06 7/00 1/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 00 ,0 016

... 3c 3 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفتb 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/71 1/011 1/010

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/6

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/01

 dسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/06

 dسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/6-3/00

2/001e 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنd 

2/,,-0/73f 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالd 

 dنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/31

1/3g 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنd 

0/23i 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 
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 hسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/30-0/1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3

 پناهندگان سازمان ملل

2/01k 3103-311,  ملی(آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالصj 

7/011-

6/011m 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311

 l)زن / مرد در هر صد نفر(

6/,2k 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 j)درصد از کل(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 تهدید گونه های در معرض 3103 ,,0

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/00

1/2،676b 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

a .)حمل و نقل هوایی)فرودگاه بین المللی پاالئوb  متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخشc 3116.d 

 e 3100.f 3111.gارتباطات اقیانوس آرام.شناسی جمعیتاطالعات وارد شده  توسط دبیرخانه برنامه 

3111-3112.h  سال. 66تا  01گروه سنیi . تخمین یونسکوk 3113.l . تخمین ملیm 3116 

 

 



 
 پاناما

 مرکزیمنطقه:آمریکای 

 پول رایج:بالبوآ

 71،607مساحت)کیلومتر مربع(:

 2،170)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/67)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0،63)هزار(: شهر پاناماسیتی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نومبر  02تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 01،6,1 161،,3 77,،21

 تولید ناخالص داخلی 3/7 7/, 01/,

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( ,1/6،77 1/7،1,0 1/0،161

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/6،223 631،,/1 1/7،010

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ,0/0 1/31 2/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( -0،133 -3،0,3 -2،076

 ab(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 012 037 021

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  66 010 003

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 010 003

1/1 6/,d 1/,c )بیکاران)درصد از شاغلین 

,/00 7/00g 1/07f )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینe 

1/07 6/07g 2/06f )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینe 

 سال )درصد(01باالیکار،زناننیرویدرمشارکت 0/60 2/66 66/,

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/00 03/, 1/03

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 713 0،236 0،672

... 221d 231 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0,/1 2/316 1/306

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/00 0/61 7/63

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/06،116
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 واردات 30،010/,

 تراز تجاری -,0/7،36

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین ,3/3 آمریکا ,2/3

 آمریکا 00/, ونزوئال 7/07

 سنگاپور 7/01 کلمبیا 0/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/71

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 01/,-6/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/72-0/76

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,3/0

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 6/3

3/10i 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 hسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/2-1/030

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 00،116

 مللعالی پناهندگان سازمان 

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/61-1/60

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 7/16

 )درصد از کل(

 در هر صد هزار نفر( های عمدی)زنان و مردانقتل 3101-3110 0/63-0/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 213

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/66
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2/3-7،027 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/716

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،617

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/22-1/31

a .مناطق شهر نشینb .شاخص پایهc 3110.e  آگوستf صنعتی بندی طبقهبر حسب  هاشاخص

صنعتی استاندارد بین بندی ها بر حسب طبقهشاخص g.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 i 0601-0606سال  66تا  01گروه سنی  h. 2.اندشدهالمللی نشان داده 

 

 



 
 پرتغال

 منطقه:اروپای جنوبی

 رایج:یوروپول 

 63،303مساحت)کیلومتر مربع(:

 61,،01)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/001)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،062)هزار(: لیسبون)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 060،060 00,،330 ,327،10

 تولید ناخالص داخلی 0/1 6/0 -7/0

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/00،06 1/30،633 ,1/33،33

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/07،63 1/31،703 1/30،611

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/32 0/06 3/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -06،030 -33،002 -01،126

 b(3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  007 037 023

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 63 61

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 67 016 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 016 011

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 7/, 0/01 7/03

... 7/37 ,/21d )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

... 6/01 0/00d اشتغال در بخش کشاورزی 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/11 ,6/1 ,1/1

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6,/2 0,/1 0,/1

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 1،7,6 ,71،, 7،3,6

... 0،,06f 166 تولید انرژی، اولیه 

 برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/060 ,2/01 2/017
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/21 0/10 2/11

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/10،623

 واردات 1/01،236

 تراز تجاری -2/30،263

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  صادرات()درصد از  

 اسپانیا 20/, اسپانیا 0/36

 آلمان 2/03 آلمان 1/02

 فرانسه ,/6 فرانسه 1/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 6/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -6/0

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0,/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/06

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,7/30-0/3

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/66

 زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(امید به  3101-3101 0/03-,0/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/0

0/0,g 311,-3101  سال،  01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن

 درصد(

 )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران بین المللی  اواسط-3101 600/,-0/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 12,

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 0/1

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/001-3/001

 نفر()زن / مرد در هر صد 
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 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 2/12

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/3-1/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/30

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 367

 جنگلی)درصد از مساحت زمین ها(مساحت  3101 1/20

6/1-17،212 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،037

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  710

 حداکثر(دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و   0/31-0/03

a . نرخ بازارb اجاره. استثنایبهc .)بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپاd بر حسب ها شاخص

 انواع به مقیم غیر گردشگران ورود e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 .f 3116.g 311,-3111اقامتی. اماکن

 

 



 
 پرو

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج: سول جدید

 ,0،301،30مساحت)کیلومتر مربع(:

 36،611)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/33)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (6،021)هزار(: لیما)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  20سازمان ملل متحد:تاریخ عضویت در 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 76،206 017،236 001،6,6

 تولید ناخالص داخلی ,/0 0/0 ,/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 داخلیسرانه تولید ناخالص  1/3،000 1/1،600 020،,/1

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  61,،1/3 1/1،1,6 11,،1/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/00 ,2/3 ,0/3

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 62/2 00/3 71/3

 جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز  0،060 -2،703 -2،260

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 ,03 020

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 020 ,02

 شاخص تولید کشاورزی 66 037 022

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 036 026

 bdبیکاری )درصد از نیروی کار( 6/, 6/7 0/7

7/32h 6/32h 0/32fg اشتغال در بخش صنعت 

 de)درصد از شاغلین(

2/0h 6/0h 7/1fg اشتغال در بخش کشاورزی 

 de)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/17 7,/6 7,/0

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/76 7/06 7/06

 )درصد(

 ijبه مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران  0،170 3،366 3،160
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... 02،376k 0،707 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع 1/36 1/000 1/030

 )درهر صد ساکن(

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/07 0/26 ,1/2

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,2,،0/61

 واردات 0/27،767

 تراز تجاری 1/7،006

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 7/06 چین 2/01

 چین ,7/0 آمریکا 2/02

 برزیل ,/6 سوئیس 6/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 شهر نشیننرخ رشد جمعیت  3101-3101 0/,

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 77/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/36

 سال به باال  1,جمعیت  3103 1/0-0/6

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر  3103 1/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,7/70-6/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 3/72

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 27/,-0/1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 20,،0

 عالی پناهندگان سازمان ملل
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 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 3/,

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 60/,-7/66

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 10/,

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/6-2/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/30

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 662

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/12

7/0-67،207 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/136

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   02

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد)حداقل وحداکثر(  ,0/33-7/0

a .نرخ بازارb.لیماc صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقهبر حسب  هاشاخص

بندی ها بر حسب طبقهشاخص gسه ماه سوم. fشهر لیما. eسال به باال. 06گروه سنی  d.2.اندشده

شامل اتباع ساکن در  iمتوسط برآورد سه ماهه. h.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 .k 3116اولیه.های داده jخارج از کشور .

. 

 



 
 نِزی فرانسهپُلی

 نِزی پُلی -منطقه: اقیانوسیه

 فرانک  سی اف پیپول رایج: 

 6،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 376)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0,/6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (027)هزار(: پاپیته) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 دالر جاری(تولید ناخالص داخلی)میلیون  1،6,2 71,،, 7،060

 تولید ناخالص داخلی 2/0 0/, 0/,

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/30،626 16,،1/36 361،,1/3

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/30،626 16,،1/36 361،,1/3

 ناخالص ثابتتشکیل سرمایه  1/07 0/07 3/07

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 06/011 00/61 63/,2

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) ,01 ,00 000

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 016 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 016 016

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/67 6/67 6/67

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,,/6 ,,/7 ,,/,

 )درصد(

 bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 310 016 0,2

... 00c 01  تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن

 نفت(

 مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین تلفن،  0,/1 1/011 1/010

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/30 1/66 1/66

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/066

 واردات 37,،7/0

 تراز تجاری -6/0،677



 جهان در آیینة آمار 284
 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 فرانسه ,6/3 کنگهنگچین، ,3/,

 سنگاپور 6/01 ژاپن 0/31

 آمریکا 2/01 فرانسه 1/31

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/10

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/36

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6-1/01/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/016

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/72-0/70

 هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر  3101-3101 3/7

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/03-0/26

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0,6

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/63

2/2-066 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،060

 dبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،7,0

 dدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/36-2/33

a .نرخ ارز عملیاتی سازمان ملل متحدb کشور. از خارج ملی اتباع از غیر بهc3116.d تاهیتی 

 



 
 پورتوریکو

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر آمریکا

 0،071مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,2،76در هزار(:)تخمین 3100جمعیت در سال 

 2/633)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،671)هزار(: سان خوان)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 017،,0 60،717 ,010،66

 تولید ناخالص داخلی -13 -0/1 -6/0

  3111سال ثابتهایقیمت برحسبنرخ رشد

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/33،700 263،,1/3 1/37،160

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/06،603 1/07،011 1/07،7,7

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 7/02 7/6 7/6

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) ,01 020 021

 شاخص تولید کشاورزی 67 011 010

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 017 001

 abبیکاری )درصد از نیروی کار( 2/00 ,0/0 7/01

 اشتغال در بخش صنعت 1/06 7/02 1/02

 bc)درصد از شاغلین(

 کشاورزیاشتغال در بخش  0/3 0/, 0/,

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/20 6/21 7/21

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/1 6/16 1/16

 سال )درصد(

 dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,0,،2 ,2،00 2،160

... 02e 03 تولید انرژی، اولیه 

 تن نفت()برابر با هزار متریک 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/01 1/013 0/011

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/32 2/61 1/60
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 اجتماعیهای شاخص

   
 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -<

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد 3101-3101 -6/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/31

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/31-,0/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/63

 تولد )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو  3101-3101 6/71-3/02

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/7

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

0/06g 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سنf 

 درصد از کل جمعیت(المللی )هزار و سهم مهاجران بین 3100اواسط  0/0-1/236

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/76-6/03

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 0/10

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 016

 مساحت زمین ها(مساحت جنگلی)درصد از  3101 3,/1

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/063

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،236

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد )حداقل و حد اکثر(  3/21-2/32

a . تخمین رسمیb   سال به باال. ,0گروه سنیc صنعتی استاندارد بندی طبقهبر حسب  هاشاخص

گروه سنی  e 3116.fغیر مقیم.های توریستحمل و نقل هوایی  d.3.اندشدهبین المللی نشان داده 

 g3113سال. 66تا  00

 



 
 تاجیکستان

 جنوبی-منطقه:آسیای مرکزی

 پول رایج:سامانی

 062،011مربع(:مساحت)کیلومتر 

 677،,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/60)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (726)هزار(: دوشنبه)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری(تولید  3،203 63,،1 132،,

 تولید ناخالص داخلی ,/7 ,/1 6/7

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/210 1/031 1/621

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/610 1/0،120 ,1/0،32

 سرمایه ناخالص ثابتتشکیل  0/00 1/36 7/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 31/2 61/6 6/,7

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -06 -202 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 036 020

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 020 061

... ... 6/07bc )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 1/11bc )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/17 2/17 6/17

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/72 0/76 0/71

 )درصد(

002 0,1 231e  مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران بهd 

... 0،112f 0،167 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/0 7/60 ,0/6

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/1 00/, 1/02

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0
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 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,3/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,0/2

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/6-1/1

 جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(نسبت  3103 ,1/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6-3/70,/0

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/10

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/2

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 0/27

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/6-2/306

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 10,،7

 پناهندگان سازمان ملل

 ملی(آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص  ,3103-311 1/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/67-3/00

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 6/30

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/3-1/0

 )درصد(کرسی های زنان در مجالس ملی  3103 1/06

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 63

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/2

6/1-3،023 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/262

 در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش باران   12,

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/33-0/0

a . نرخ رسمیb 3116.c صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 e 3110.f 3116ملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود d.2.اندشده

 



 
 تایلند

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 پول رایج:بات

 102،031مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،106,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/021)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0،63بانکوک))هزار(: 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,066دسامبر  ,0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 31,،000 260،106 2,6،716

 تولید ناخالص داخلی 3/6 1/7 0/1

 3111سال ثابتهایقیمتنرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/3،030 1/6،626 1/1،200

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،710 1/6،723 1/1،030

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت) 0/37 32/, 0/31

 درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 12/60 01/21 6/20,

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -67,،7 02،166 00،603

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 003 036 026

 شاخص تولید کشاورزی 60 001 033

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 007 036

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 0/0 1/0 7/1

7/31d ,/31d 3/31c  در بخش صنعتاشتغال 

 b)درصد از شاغلین(

7/20d 3/20d ,/63c اشتغال در بخش کشاورزی 

 b)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1,/7 2,/0 2,/0

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/00 3/01 1/01

 سال )درصد(

06،321 01،62, 00،1,7e  مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 

... 66،137f 26،,10 تولید انرژی، اولیه 
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 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/17 002/, 0/033

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/01 6/33 7/32

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/330،036

 واردات 2/330،602

 تراز تجاری 7/261

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 ژاپن 1/00 چین 1/03

 چین 6/02 ژاپن 1/01

 امارات متحده عربی ,/2 آمریکا 6/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 شهر نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت  3101-3101 0/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/26

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/03-7/06

 هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر  3103 ,1/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/70-0/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 0/00

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 gمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/0-2/0،017

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 10،017,

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 06/,-0/00

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 7/11
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 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/00-2/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/01

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 117

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/27

1/6-370،666 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،316

 کل)میلیمتر( بارش باران در پایتخت، مجموع  0،660

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  7/23-0/36

a . نرخ رسمیb 2.انددهشصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقهبر حسب  هاشاخص.c 

 f 3116.gکشور. از خارج ساکن وارد شدهن اتباع شامل eبرآورد متوسطه سه ماهه. dسه ماهه سوم .

 .شامل پناهندگان

 



 
 ترکمنستان

 جنوبی-منطقه: آسیای مرکزی

 aپول رایج:منات ترکمن

 600،011مساحت)کیلومتر مربع(:

 1،011)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/01)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (02,)هزار(: عشق آباد)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,02،66 31،110 31،763

 تولید ناخالص داخلی 1/02 3/6 7/06

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/3،627 1/2،6,7 1/1،163

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،722 1/2،160 1/6،161

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   6/33 10/, ,6/6

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bدر برابر دالر آمریکا( نرخ ارز )پول ملی ... 01/3 01/3

 شاخص تولید کشاورزی  017 033 031

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,01 031 030

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/67 ,6/6 ,6/6

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/76 7/71 ,1/7

 )درصد(

... 0c 03 گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ورود 

... 66،6,6d ,,،61, تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 01/, 7/72 1/76

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/0 1/2 1/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط  3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0
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 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/1-3/7

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,6/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6,/0-6,/3

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/60

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

0/,0e 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/6-7/317

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 00،116

 پناهندگان سازمان ملل

 صد هزار نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر قتل 3101-3110 31-2/2/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,0/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 60

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/6

7/6-60،032 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/6،162

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  337

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  3/32-6/01

a  منات قدیم. 1111منات جدید=00 3116از ابتدای ژانویهb .نرخ ارز عملیاتی سازمان ملل متحدc 

3117d 3116.e 3111 

 

 



 
 ترکیه

 منطقه:اروپای شرقی/آسیای غربی

 پول رایج: لیره ترکیه

 702،1,3مساحت)کیلومتر مربع(:

 61,،72)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/66)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (6،066)هزار(: آنکارا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر 36عضویت در سازمان ملل متحد: تاریخ 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,603،30 720،066 776،602

 تولید ناخالص داخلی 6/0 3/6 1/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه  1/7،100 1/01،111 1/01،136

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/7،17 1/01،161 1/01،600

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/30 6/00 0/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 21/0 16/0 06/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -33،216 -62,،,6 -,61،,7

,01 170 200b (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 ,00 037

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 001 ,00

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 000 000

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 01/, 6/00 0/6

1/3,d 3/3,d 0/36c )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

3/36d 7/32d 1/36c )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/32 0/30 0/30

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/70 6/70 6/70

 )درصد(

26،120e 20،26,e 31،372 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

 تولید انرژی، اولیه 07،232 32،731 ...

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/60 3/017 6/016

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/01 0/26 0/63
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/026،601

 واردات 6/361،020

 تراز تجاری -011،632/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 6/6 آلمان 2/01

 آلمان 1/6 عراق ,/3

 چین 1/6 انگلیس ,/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ  3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/73

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/31

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/0-6/01

 در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان  3103 1/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,7/,-1/73

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 1/72

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 gمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/0-1/0،600

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 21،701

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/62-0/00

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/66

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0-1/3/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/06

 



 جهان در آیینة آمار 216
 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 076

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/01

6/2-377،,00 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،316

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   202

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,/7/07-1

a . نرخ بازارb دسترس. در سرشماری آخرین به شده ارجاع دادهc بندی طبقهر حسب ها شاخص

شامل  eیررسی نیوری کار اروپایی)آمار اروپا(. d.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 شامل پناهندگان f 3116.gشهروندان ترک مقیم خارج از کشور .

 



 
 ترینیداد و توباگو

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر ترینیداد و توباگو

 1،021مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,0،26)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/3,3)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,,)هزار(: پرت آو اسپاین)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,3سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 01،603 31،213 30،617

 تولید ناخالص داخلی ,/3 1/3 -6/0

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/03،011 1/01،070 373،,1/0

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/00،17 1/01،263 611،,1/0

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 30/, 2/01 2/01

 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,/20 ,/63 ,/63

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  2،000 6،073 ...

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) ,03 ,06 ,31

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 016 0,0

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,6 66 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,6 66 011

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 1/0 6/1 ...

... 3/23d 1/20 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

... 0/2d 2/6  اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از

 cشاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/16 16/, 6/16

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/77 1/70 2/70

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6,2 ,20 ...

... 67،666f 26،630 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/66 0/0,2 2/017
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 اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران  1/36 1/60 3/11

 

 کل تجارت

 g)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/01،600

 واردات 676،,/,

 تراز تجاری 0/6،113

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 g)درصد از واردات(  g)درصد از صادرات( 

 آمریکا 1/30 آمریکا 0/60

 گابن 6/03 جامائیکا ,/1

 کلمبیا 1/6 باربادوس 6/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد(  3103 1/06

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/31

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/6-1/02

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/62

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/72-,,/6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/36

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 0/,

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 1/63

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3-6/26,

3/6i پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 hپناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/67-,0/6

 h)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 11/,

 h)درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/73-1/1

 )درصد(کرسی های زنان در مجالس ملی  3103 30/,
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,1

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/66

7/21-67،763 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,67،,1/0

 باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش   0،610

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/20-1/33

a نرخ رسمی.  b .2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقهبر حسب  هاشاخص  c 

.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقهبر حسب  هاشاخص d  3110. e حمل و  

fنقل هوایی.  3116. g  3101. h تخمین یونسکو.  i3113 

 



 
 توگو

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 701،,1مساحت)کیلومتر مربع(:

 011،,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/010)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،136)هزار(: لوما)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،001 2،072 61,،2

 ناخالص داخلیتولید  3/0 1/6 6/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/261 ,1/13 11,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/202 1/132 ,1/16

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,6/0 1/00 7/07

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

... 077-b 316-  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

026 026d 006 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)c 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 036 020

 شاخص تولید کشاورزی 67 030 030

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 036 022

... ... 0/,efg )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 0/16efg )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  76/, 2/01 6/01

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/01 3/00 6/00

 )درصد(

 hورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 00 313 211

... 0b , )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/6 3/66 6/16

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/0 1/2 1/2
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/0,1

 واردات 7/0،317

 تراز تجاری -3/263

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 0/00 چین 1/03

 فرانسه 6/02 بورکینافاسو 1/00

 بلژیک 6/1 بنین 3/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/20

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/20

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/1-7/1

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 0/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/16-,3/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7,/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/2

سال،  01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 ,0/0

 درصد(

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/3-6/001

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 06،732

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6,/0/60-1

 j)زن / مرد در هر صد نفر(

1/07k 3103-311, آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 )درصد از کل( 

 lهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/1-,0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/00
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 محیطی زیستهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 1,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/1

2/1-0،606 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/72

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   077

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  7/21-0/32

a .نرخ رسمیb 3116.c .لوماd پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفe 311,.f   پرسشنامه

صنعتی استاندارد بین بندی ها بر حسب طبقهشاخص gرفاهی اصلی)بانک جهانی(.های شاخص

شامل  iاقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود h.3.اندشدهالمللی نشان داده 

ثبت شده مرگ و میر از کشورهای های دادهتخمین بر اساس    k 0660.lتخمین یونسکو. jپناهندگان 

 دیگر در منطقه.

 



 
 تونس

 منطقه:آفریقای شمالی

 پول رایج: دینار تونس

 01,،0,2مساحت)کیلومتر مربع(:

 01،166)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6,/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (761)هزار(: تونس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,061نوامبر  03تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 23،373 66،313 223،,6

 تولید ناخالص داخلی 1/6 1/2 -1/0

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/2،31 1/6،333 1/6،272

 ناخالص ملی)دالر جاری(  سرانه درآمد 1/2،100 1/6،110 1/6،013

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/30 7/36 2/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,2 66/0 11/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -366 -3،016 ...

066 026b 006 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 031 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 010 000

 شاخص تولید غذایی 010 010 000

(011=311,-3116) 

 اشتغال در بخش صنعت 2/23 1/22 ...

 )درصد از شاغلین(

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 7/00 7/07 ...

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/36 2/31 1/31

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/2 6,/7 1/71

 )درصد(

 dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 270،, 612،, 6،701

... ,،112e 1،,26 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 تلفن، مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین  1/71 2/000 6/030

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/6 ,0/2 0/26
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/07،067

 واردات 0/32،613

 تراز تجاری -011،,/0

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 فرانسه 2/00 فرانسه 7/21

 ایتالیا 0/01 ایتالیا 7/30

 آلمان 6/7 آلمان 0/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 ,,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/32

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/01-0/01

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 73-0/77/,

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 6/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 1,/3

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 fمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 22/,-2/1

اشخاص مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان و دیگر  3100-پایان 17,،6

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/67-7/60

 g)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/16

 )درصد از کل( 

 hهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 </1/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,7/3
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 76

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,/1

6/3-31،021 3116 

 

 انتشار دی اکسید کربنبرآورد  

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/706

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,,6

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/32-2/02

a .نره بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

های داده e 3116.fکشور. از خارج ملی اتباع از غیر به d.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

ثبت شده مرگ و میر های دادهتخمین بر اساس   hتخمین یونسکو. gخارجی. شهروندان به منتسب

 از کشورهای دیگر در منطقه.

 

 



 
 تونگا

 نِزی پُلی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج: پاآنگا

 767مساحت)کیلومتر مربع(: 

 011)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/026)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (31نوکو آلوفا)ب)هزار(: 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0666سپتامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3,6 272 612

 تولید ناخالص داخلی 6/3 7/3 7/6

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 07,،1/3 1/2،107 1/6،221

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  07,،1/3 31,،1/2 ,1/6،63

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/30 36/, 0/21

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 3/,1 00/0 72/0

... 16-b 30-  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

... 312b 0,1 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)c 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 016 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 016 011

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/12 12/, 12/,

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/71 3/71 1/71

 )درصد(

 dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 63 61 ...

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/62 1/03 2/00

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/6 ,1/0 1/31

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/06

 واردات 6/063

 تراز تجاری -1/070
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 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 نیوزلند 2/21 ژاپن 0/31

 سنگاپور 2/33 نیوزلند 6/06

 آمریکا 0/03 کنگهنگچین، 6/07

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/32

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/27

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/6-,/6

 صد زن( نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر 3103 6/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6-6/71,/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 31/,

 نرخ باروری،کل)کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/2

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 0/1-6/1

 )هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 2

 پناهندگان سازمان ملل

6/2e 3103-311, آموزش:هزینه دولتی 

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/017-1/011

 )زن / مرد در هر صد نفر(

1/,1f 3103-311,  :دانش آموزان سطح سوم دخترآموزش 

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0-7/1/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 3,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/02

7/0-07, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/1,0g 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 
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a . نرخ رسمیb 3116.c اجاره. استثنایبهd .حمل و نقل هواییe 3116.f 3112.g تخمین بخش 

 .متحد ملل سازمان آمار

 



 
 تووالو

 نِزی پُلی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر استرالیا

 ,3مساحت)کیلومتر مربع(: 

 01)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/270)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (1)هزار(: فونافوتی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 3111سپتامبر  1تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 33 23 27

 تولید ناخالص داخلی -0/6 -1/1 1/0

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید  1/3،306 1/2،316 1/2،702

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  02,،1/2 1/6،700 1/1،127

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  3,/, 12/, 0/10

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 27/0 66/1 66/1

... 031cd 007  (3111=011قیمت مصرف کننده)شاخصb 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 000 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 000 016

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0 3 0

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 33/, 1/30 ,6/2

 ساکن(کاربران اینترنت )در هر صد  ... 1/31 1/21

 

 کل تجارت

 e)میلیون دالر آمریکا( 

 واردات ,1/3

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 e)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 فیجی 0/32  

 استرالیا 0/00  

 نیوزلند 6/07  
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 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/10

 fسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/20

 fسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/7-1/01

 fدر برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان  3103 3/66

7/,0-0/,1g 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالh 

2/07i 3101-3101 )نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زندهf 

7/2k 3101-3101 )نرخ باروری،کل)کودک زنده به ازای هر زنf 

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 1/21

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 lمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/0-3/1

2/0,-,/6,n 3103-311,  آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 m)زن / مرد در هر صد نفر(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,/7

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 در معرض تهدیدگونه های  3103 ,0

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/22

a .نرخ ارز عملیاتی سازمان مللb .فونفاتیc 3117.d پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفe 

3110.f آرام. اقیانوس ارتباطاتشناسی جمعیت برنامه دبیرخانه توسط شده وارد اطالعاتg 3100.h 

 i 3113-0667.j 3110-311,.kملل. سازمان شناختی جمعیت سالنامه سیستم در شده ذکر اطالعات

3117-3113.l خارجی. شهروندان به منتسبهای دادهm . تخمین ملیn 3110 

 



 
 تیمور شرقی

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 پول رایج:دالر آمریکا

 06،606مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،016)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/77)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (001)هزار(: دیلی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 3113سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،006 6،021 1،173

 تولید ناخالص داخلی 2/16 -1/0 01/,

 3111سالثابتقیمتهایبرحسبرشدنرخ

 سالیانه()درصد

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/0،761 76,،1/2 1/6،036

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/027 1/3،007 1/2،221

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 7/6 1/06 3/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... 0،707 160a  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 030 012

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 ,03 001

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/26 6/20 6/20

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,0/7 6/76 0/76

 )درصد(

10 61 06a )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارb 

... 7،600d 7،261 تولید انرژی، اولیه 

 c)برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/2 7/12 1/12

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/1 3/1 6/1

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/12

 واردات 7/226

 تراز تجاری -,6/30
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 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 اندونزی 6/30 چین ,0/3

 فنالند 3/31 استرالیا 36/,

 چین 0/07 آمریکا 0/31

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/30

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/61

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/6-3/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/016

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6,/3-3,/0

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,1/1

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 6/1

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 2/33

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/0-0/02

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 3

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/01

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,0/-1/06

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 1/61

 )درصد از کل(

 eهزار نفر( های عمدی)زنان و مردان در هر صدقتل 3101-3110 1/03-3/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/20

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 06

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/11

3/1-002 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(



 121  تیمور شرقی
 

1/1,c 3116  مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت(سرانه 

a 311,.b .حمل و نقل هوایی فرودگاه دیلیc متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخشd 3116.e 

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس  

 



 
 جامائیکا

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر جامائیکا

 01،660مساحت)کیلومتر مربع(:

 3،710)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/311)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (170)هزار(: کینگستون) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 06,3سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 00،326 02،610 ,06،76

 تولید ناخالص داخلی 6/1 -6/0 1/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/6،060 1/6،601 1/1،2,1

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،626 1/6،710 1/1،023

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,7/3 7/06 31/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 6,/20 1/01, ,27/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،170 -626 ...

 (3111=011قیمت مصرف کننده)شاخص  ,,0 ,36 206

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,6 66 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,6 66 016

 bبیکاری )درصد از نیروی کار( 2/00 6/03 ...

0/0,de 6/01de 7/07c )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینb 

,/07de 3/31de 0/00c  کشاورزی)درصد از شاغلین(اشتغال در بخشb 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/17 ,1/1 ,1/1

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,3/7 1/73 0/70

 )درصد(

 fgورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،676 0،633 0،613

... 06h 07  ن نفت(تتولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/01 031،7 1/000

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/03 7/37 1/20

 



 125  جامائیکا
 

 کل تجارت

 i)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0،237/,

 واردات 3/1،331

 تراز تجاری -2،067/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 i)درصد از واردات(  i)درصد از صادرات( 

 آمریکا 6/21 آمریکا 66/,

 ونزوئال 1/06 کانادا 2/03

 ترینیئداد و توباگو 0/02 انگلیس ,/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی   3101-3101 3/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/13

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/30

 سال به باال  1,جمعیت  3103 6/01-1/00

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,6/6

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 ,6/71-1/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/33

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

1/,6j 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 کل جمعیت(مهاجران بین المللی )هزار و درصد از  اواسط-3101 0/0-1/21

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 31

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 ,/0

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/60-0/61

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0,/6
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 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/61-2/01

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/03

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 307

 زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت  3101 1/20

3/2-0،1,, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/606

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  002

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/20-6/33

a .نرخ بازارb  سال به باال. 06گروه سنیc صنعتی استاندارد بین المللیبندی ها بر حسب طبقهشاخص 

صنعتی استاندارد بندی ها بر حسب طبقهشاخص eبرآورد متوسطه سه ماهه. d.3.اندشدهنشان داده 

حمل و نقل هوایی تورست  gکشور. از خارج ساکن اتباع شامل f.2.اندشدهبین المللی نشان داده 

 h 3116.i3101.j 3112-3113غیر مقیم.های 

 



 
 جزایر سلیمان

 مالنزیا-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر ساالمون

  ,30،06مساحت)کیلومتر مربع(:

 113)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/06)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0,)هزار(: هونیارا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0670سپتامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 636 ,7, 020

 تولید ناخالص داخلی 0/03 1/7 7/01

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/606 1/0،311 1/0،100

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/600 ,1/0،13 1/0،227

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,1/0 1/27 6/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 a)پول ملی در برابر دالر آمریکا(نرخ ارز  10/7 0/,1 7/,2

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -61 -272 ...

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 066 ... ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 012 031 006

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 031 006

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  12/, 0/12 3/12

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/76 6/76 6/76

 )درصد(

32 30 6c )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/3 6/36 2/10

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/1 1/1 ,/1

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/607

 واردات ,,0/6

 تراز تجاری -7/60
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 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 استرالیا 1/23 چین ,2/6

 سنگاپور 1/30 استرالیا ,3/0

 چین 0/01 فیلیپین ,/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 جمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/31

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/26

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/6-1/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/017

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7-1/71,/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 26/,

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل)کودک زنده به 3101-3101 1/6

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 26/,

 مهاجران بین المللی اواسط-3101 2/0-1/7

 )هزار و درصد از کل جمعیت( 

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 2/7

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 و ثانویه آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه ,3103-311 66/,-60/,

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 dهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 <3/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 332

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/76

6/1-060 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/033e 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 fبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  2،361

 fدما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/21-3/32



 121  جزایر سلیمان
 

a  .نرخ رسمیb .هونیاراc .غیر از سه ماهه اولd   ثبت شده مرگ و میر از های دادهتخمین بر اساس

 آیوکی. fمتحد. ملل سازمان آمار تخمین بخش eکشورهای دیگر در منطقه.

 

 

 



 
 جزایر فرو

 منطقه:اروپای شمالی

 پول رایج:کرون

 0،262مساحت)کیلومتر مربع(:

 66)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/21)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (31)هزار(: توشهاون) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,/23 0/1, 71/1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 016 030 ...

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  011 013 013

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 013 013

... ... 3/33cde )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 0/00cde )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

... 6b 6  انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت(تولید 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,1/02 1/0,2 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7,/6 3/71 7/01

 

 کل تجارت

 b)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/7,0

 واردات 6/702

 تراز تجاری -7/30

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 b)درصد از واردات(  bصادرات()درصد از  

 دانمارک 6/21 انگلیس 2/07

 نروژ 0/00 دانمارک 1/00

 شیلی ,/, فرانسه 0/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 روستایی  )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت  3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/60



 112  جزایر فرو
 

1/33 3103fgh  سال)درصد( 1.-06جمعیت 

0/00-1/31i 3103  سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت 

0/010i 3103gj )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن 

0/7,-2/03i 3101-3101g  )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال 

1/3k 3101-3101g )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/2-,/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 02

 مساحت زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از  3101 <

,/06-717 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/6،071l 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،306

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0-1/6/,

صنعتی  بندیها بر حسب طبقهشاخص eسال به باال. ,0گروه سنی  dسپتامبر. b 3116.cبازار.نرخ 

 سالنامه سیستم در ذکرشده اطالعات gتخمین قانونی. f.3.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

تخمین قانونی  i 3110.jدسترس. در سرشماری آخرین به شده ارجاع داده hمتحد. ملل سازمان

 متحد ملل سازمان آمار تخمین بخش k3117lملی.



 
 جزایر مارشال

 میکرونزی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر آمریکا

 000مساحت)کیلومتر مربع(: 

 11)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/213)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (20)هزار(: ماجورو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0660سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 026 077 006

 داخلیتولید ناخالص  1/3 3/1 1/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 70,،1/3 1/2،300 1/2،660

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،671 1/2،677 1/6،271

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  ,0/1 ,0/1 ,0/1

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

... 021b 017 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)a 

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  67 071 000

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 071 000

1d 1d 6c )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/6 3/01 ...

 اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران  6/2 ... ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/73

 eسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/60

 eسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/6-0/6

6/011f 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنe 

1/,7-,/71h 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالg 

1/30i 3101-3101  تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزارe 
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6/6j 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنe 

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 66/,

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/3-7/0

3/03h 3103-311,  ملی(آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالصk 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/013-6/012

 )زن / مرد در هر صد نفر(

1/1,l 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 k)درصد از کل(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/2

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 تهدیدگونه های در معرض  3103 07

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/71

6/0-012 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/,37m 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a .ماجوروb 3110.c .حمل و نقل هوایی و دریاییd .حمل و نقل هواییe وارد شده توسط های داده

 سالنامه سیستم در شده ذکر اطالعات f 3100.gاقیانوس آرام.شناسی جمعیتانجمن دبیرخانه برنامه 

 l 3112.mتخمین یونسکو. h 3116..i 3117-3112.j 311703113.kملل. سازمان شناختی جمعیت

 متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخش

 



 
 جزایر ماریانای شمالی

 میکرونزی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر آمریکا

 617مساحت)کیلومتر مربع(: 

 0,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/022)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a)هزار(: سایپان)...(3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

... 033c 011 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)b 

 bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 660 271 ,22

 eمشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 26/, 6/60 ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 60/,

 fسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,1/3

 fسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/7-,/6

2/013g 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنf 

1/76-6/76c 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالh 

6/6i 3101-3101 )نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زندهf 

,/0j 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنf 

1/31k 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3-0/16,/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 06

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,,/1

a  نفر تخمین زده شده است.گراپان در جزیره سایپان قرار  2،100 3111جمعیت سایپان در سال

فقط خطوط تلفن  eحمل و نقل هوایی. c 3116.dسایپان. bنفر است. 11،611گرفته که جمعیت آن 

 g 3100.hشناسی اقیانوس آرام.های وارد شده توسط انجمن دبیرخانه برنامه جمعیتداده fاصلی .



 115  جزایر ماریانای شمالی
 

 i 3110-311,.j 3110-0666.kملل. سازمان شناختی جمعیت سالنامه سیستم در شده ذکر اطالعات

0671 

 



 
 جزایر ویرجین ایاالت متحده 

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:ذالر آمریکا

 267مساحت)کیلومتر مربع(: 

 016)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/202)در هر کیومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (1,)هزار(: شارلوت آمالی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 000 000

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 000 000

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/16 0/12 12/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/71 1/73 0/73

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 162 161 ,12

... 1/,6a 1/026 )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

... 1/2,b 2/37  اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 61/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 06/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 2/30-0/32

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/06

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 03/,-,1/7

 زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد  3101-3101 1/01

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

6/70d 3101-311,  سال( 66تا  01نرخ پیشگیری از بارداری )درصد سنc 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0,/0-,1/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 27
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/10

a . خطوط تلفن اصلیb 3116.c  سال. 66تا  00گروه سنیd 3113. 

 



 
 جزایر ویرجین بریتانیا

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر امریکا

 010مساحت)کیلومتر مربع(: 

 32)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/011)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (01)هزار(: رود تاون) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 071 066 ,60

 تولید ناخالص داخلی 2/06 1/6 1/3

  3111سال ثابتهایقیمتنرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/26،1,1 1/20،6,1 26،101

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1,3،,1/2 1/21،067 1/21،1,1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/36 6/32 6/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 ... ...

 شاخص تولید کشاورزی 011 013 012

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 013 012

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 227 221 220

... 6/20, ,/,6a (صد ساکن مشترکین تلفن، مجموع)درهر 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ... 1/27 ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/61

2/3,e 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتbcd 

1/7-2/7e 3103  سال به باال  1,جمعیت 

 bcd)زنان و مردان، درصد از کل( 

0/01,h 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنcfg 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/0-,2/,
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پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/013-1/66

 i)زن / مرد در هر صد نفر( 

 سطح سوم دخترآموزش: دانش آموزان  ,3103-311 6,/7

 )درصد از کل( 

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 60

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/36

0/6-001 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/0،,13j 3116  نفت(سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم 

 a.فقط خطوط اصلی تلفنb .سرشماری غیر رسمی جمیعتc سالنامه سیستم در شده ذکر اطالعات 

 توزیع e 3100..fدسترس. در سرشماری آخرین به شده ارجاع داده dملل. سازمان شناختی جمعیت

تخمین  h 3116.iتخمین غیر رسمی ملی. gقبل برآورد شده است. سالهای داده از مردان و زنان بین

 متحد ملل سازمان آمار تخمین بخش jملی.

 



 
 جزیره کوک

 منطقه:پولینزی اقیانوسیه

 پول رایج:دالر نیوزلند

 ,32مساحت)کیلومتر مربع(: 

 31)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,1/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a)هزار(: آواروا)...( 3100پایتخت و جمعیت در سال 

  

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 002 360 371

 تولید ناخالص داخلی -0/0 3/1 6/2

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/6،616 1/00،061 1/02،670

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/6،616 1/00،061 1/02،670

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   0/02 6/01 2/01

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bدالر آمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر  0/,6 20/0 21/0

 c(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 000 066 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 016 ,6

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 016 ,6

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 00 016 002

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

0/6d صادرات 

 

 (1122تجاری)شرکای اصلی 

 )درصد از واردات(  d)درصد از صادرات( 

   ژاپن 0/60

   چین ,0/3

   نیوزلند 3/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1
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 )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت روستایی   3101-3101 -6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/72

 eسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,0/3

 eسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/03-7/03

3/012f 3103 )نرخ جنسیتی)مردان در برابر صد زنe 

,/,6-2/7,h 3101-3101  زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد(g 

,/00i 3101-3101 )نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زندهe 

1/3j 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنe 

3/62k 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 از کل جمعیت( مهاجران بین المللی )هزار و درصد اواسط-3101 0/06-0/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 66/,-0/06

 l)زن / مرد در هر صد نفر( )درصد زن/ مرد(

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 11

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1,/1

1/2-71 3116 

 

 اکسید کربنبرآورد  انتشار دی 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/0،0,7m 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a قرار گرفته،جمعیت هر نیست.آواروا در جزیره راروتوگا  تخمین جمعیت آواروا در دسترس

 شده وارد اطالعات d3110.eراروتونگا. c. است.نرخ ارز عملیاتی سازمان ملل متحد.01،116کدام

 سیستم در شده ذکر اطالعات f3100.gآرام. اقیانوس ارتباطاتشناسی جمعیت برنامه دبیرخانه توسط

تخمین ملی. تخمین  h 311,-3110.i 3116-3111.k0666.lملل. سازمان شناختی جمعیت سالنامه

 متحد ملل سازمان آمار بخش



 
 جزیره کیمن

 منطقه:کارائیب

 پول رایج: دالر جزیره کیمن

 3,6مساحت)کیلومتر مربع(: 

 17)تخمین در هزار(: 3100جمعیت در سال 

 6/306)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (30)هزار(: جرج تاون) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

  

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 2،163 2،060 2،3,0

 تولید ناخالص داخلی ,/1 -2/2 0/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/10،061 710،,1/1 01,،1/17

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/13،70 1/10،610 1/13،001

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/33 6/33 6/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 00/1 00/1 00/1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 007 031 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 011 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 011 001

... 0/06d 3/33 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینbc 

... 6/0d 7/0 اشتغال در بخش کشاورزی 

 bc)درصد از شاغلین(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0,0 300 216

 صد ساکن(مشترکین تلفن، مجموع)درهر  337/, 0/366 2/322

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/20 ,,/1 6,/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/011

0/00i 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتfgh 

2/0-0/0i 3103  سال به باال 1,جمعیت 
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 fgh)زنان و مردان، درصد از کل(  

0/67i 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنfgh 

2/7,-0/02k 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالgj 

,/0l 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2-7/21,/1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 6

 عالی پناهندگان سازمان ملل

6/016-6/013m 3103-311,  آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 0,/6

 )درصد از کل( 

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 20

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/11

3/6-102 3116 

 

 انتشار دی اکسید کربنبرآورد  

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،136

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،636

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/21-3/33

a .نرخ ارز عملیاتی سازمان مللb .اکتبرc صنعتی استاندارد بین المللیبندی ها بر حسب طبقهشاخص 

 در ذکرشده اطالعات gشمارش قانونی جمعیت. fحمل ونقل هوایی. d 3110.e.2.اندشدهنشان داده 

داده  i 3101jدسترس. در سرشماری آخرین به شده ارجاع داده hمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم

 k311,.l3117.m 0666بر اساس تعداد مرگ میر .

 
 



 
 جمهوری چک

 منطقه:اروپای شرقی

 پول رایج:کرونای چک

 70،0,1مساحت)کیلومتر مربع(:

 01،126)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 022/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0،37)هزار(: پراگ) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0662ژانویه  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

  

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,,021،1 060،667 307،177

 تولید ناخالص داخلی ,/0 1/3 6/0

 سالثابتهایقیمتبرحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه( 3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی ,1/03،73 1/00،6,1 17,،1/31

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/03،006 1/07،120 1/06،0,2

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/31 1/36 6/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aملی در برابر دالر آمریکا(نرخ ارز )پول  16/36 71/00 66/06

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،301 -13,،7 -266،,

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 003 036 020

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 003 006

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 61 ,6

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 60 ,6

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 6/7 2/7 ,/7

6/20c 1/20c 1/26b )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

1/2c 0/2c 1/6b )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7/11 2/66 66/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/0 0,/3 0,/3

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6،616 36,،0 0،771

... 36،100d 3,،062 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع ,7/06 7/066 1/063
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 )درهر صد ساکن(

 )در هر صد ساکن(کاربران اینترنت  2/21 0,/0 1/72

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/0,3،260

 واردات 6/011،002

 تراز تجاری 2/00،170

 

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 0/31 آلمان 3/23

 چین 1/03 اسلواکی 1/6

 لهستان ,/, لهستان ,/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/72

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/06-0/31

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,1/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/76-1/00

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/2

 ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده به  3101-3101 1/0

1/73f 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 eسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/6-1/612

2،210g پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3/61-2/61

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,0/1

 )درصد از کل( 
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 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/0-7/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/33

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 61

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/26

2/01-010،122 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 انرژی )معادل کیلوگرم نفت( سرانه مصرف 3116 1/2،326

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,13

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/,-1/03

a . نرخ رسمیb 2.انددهشصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

جمعیت  f 0667.gسال. 66تا  01گروه سنی  d 3116.eبررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(.

 .برخی دیگر از نگران های کمسیاری عالی پناهندگان برای3101پناهندگان اشاره شده تا پایان سال 

پرونده تصمیم گیری نشده و به عنوان مثال تعداد  1,1)پرونده های معلق( است .با اشاره بهجویانپناه

شده  3101و در خواست تجدید نظر در سال   3100پایان سال  پرونده تصمیم گیری نشده در 266

 است.

. 

 



 
 جمهوری ایالتی تانزانیا

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج:شیلینگ تانزانیا

 661،107مساحت)کیلومتر مربع(:

 300،,6هزار(:)تخمین در 3100جمعیت در سال 

 6/60)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,33)هزار(: دوداما)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,0دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 aتولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 06،063 33،601 01,،32

 تولید ناخالص داخلی 6/7 1/7 ,/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 a)درصد سالیانه(

 aسرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/271 ,1/13 ,1/13

 aسرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/271 1/136 1/136

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   7/36 1/20 0/23

 aناخالص داخلی()درصد از تولید 

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 10/0،0,1 01/0،611 72/0،170

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،171 -3،733 -6،1,0

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 030 063 ,30

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 67 031 020

 (3116-,311=011تولید غذایی)شاخص  ,6 ,03 036

... ... 2/6ade )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 1/7,ade )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  00/, 2/00 3/00

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/61 2/61 2/61

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 161 716 761

... 616f 126 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/0 3/67 6/11

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/6 1/00 1/03
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/6،721

 واردات 3/00،006

 تراز تجاری -666،,/3

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 هند 1/06 سوئیس 6/06

 امارات متحده عربی 0/00 آفریقای جنوبی 0/00

 سوئیس 6/6 چین 2/06

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/6

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 6/3

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/37

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/66

 سال به باال  1,جمعیت  3103 6/6-6/1

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1,/3/10-2

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/12

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/1

 بارداریمیزان پیشگیری از  3101-,311 6/26

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 16,/1/0-3

 g)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 366،316

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 ,/3

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 70/,-6/72

 h)زن / مرد در هر صد نفر( 
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 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 0/61

 )درصد از کل( 

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/61-6/2

 )درصد(کرسی های زنان در مجالس ملی  3103 ,1/2

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 701

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/20

3/1-,،616 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/1

 در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش باران   17,

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,0/30-0/0

a .به غیر از زنگبارb .نرخ رسمیc پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd 311,.e ها بر شاخص

 hشامل پناهندگان. f 3116.g.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی حسب طبقه

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس   iتخمین یونسکو.

 

 



 
 جمهوری آفریقای مرکزی

 منطقه:آفریقای مرکزی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 33،606,مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،607)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/7)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (761)هزار(: بانگوئی) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،211 ,0،60 ,3،06

 تولید ناخالص داخلی 6/3 1/2 2/2

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( ,1/22 1/610 1/606

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/226 1/611 1/6,3

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   0/6 0/06 6/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

 bc(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 003 020 ...

 d(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 ,03 ,02

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 001 033

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 006 033

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 7/70 1/73 1/73

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 1/01 3/01 0/01

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 03 16 ...

... 03f 03 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/3 6/33 0/31

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/1 1/3 3/3

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/012

 واردات 7/306

 تراز تجاری -0/001
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 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 فرانسه 7/20 فرانسه ,2/3

 ژاپن 02/, ژاپن 1/01

 کامرون 7/7 کامرون 7/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/,

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 2/26

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/26

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/6/1-1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/67-2/10

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 0/61

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/6

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 1/06

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 gمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/0-1/01

اشخاص مربوط به کمیساریای پناهندگان و دیگر  3100-پایان 612/066

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/0

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 7/61-,,/1

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/36

 )درصد از کل( 

 hهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/66-6/06

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/03

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 63

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/2

1/1-321 3116 

 

 انتشار دی اکسید کربنبرآورد  

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/30i 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 
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a .نرخ رسمیb اجاره. استثنایبهc .بانگوئیd صنعتی استاندارد بین بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 به منتسبهای داده f 3116.gفقط حمل و نقل هوایی بانگوئی. e.2.اندشدهالمللی نشان داده 

 iثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس   hخارجی. شهروندان

 متحد ملل سازمان آمار تخمین بخش

 

 



 
 جمهوری خلق کره

 منطقه:آسیای شرقی

 رایج: وون کره شمالیپول 

 031،120مساحت)کیلومتر مربع(:

 36،610)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/313)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،062)هزار(: پیونگ یانگ) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0660سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 02،120 03،026 03،201

 تولید ناخالص داخلی 0/2 -1/1 -0/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/160 1/660 ,1/11

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/167 1/666 ,1/11

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 111/060 01/60 1/66,

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 66 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 66 012

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  73/, 0/70 70/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/01 6/02 7/02

 )درصد(

... 30،306b 32،007 (تولید انرژی، اولیه 

 برابر با هزار متریک تن نفت(

6/0 ,/, 3/6c )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1,/6

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/33

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,01-2/0/,

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 ,6/6
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 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1-0/73,/6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/31

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

,/,0d 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 eمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/1-0/27

 fهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/37-7/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 01/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 1,

 مساحت جنگلی)درصد از مساحت ز مین ها( 3101 1/67

0/2-71،163 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/03

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  661

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   1/,-7/01

a .نرخ ارز عملیاتی سازمان مللb 3116.c .فقط خطوط اصلی تلفنd 3113.e .تخمینf  تخمین بر

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهاساس  

 



 
 دموکراتیک کنگوجمهوری 

 منطقه:آفریقای مرکزی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 3،266،010مساحت)کیلومتر مربع(:

 7،710,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/30)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،760)هزار(: کینشازا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1ستامبر  31متحد:تاریخ عضویت در سازمان ملل 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 7،060 02،061 1,6،,0

 تولید ناخالص داخلی 0/7 3/7 ,/6

   3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/031 1/311 1/327

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/006 1/007 1/330

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6/02 ,6/3 1/37

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 30/620 02/601 1/601,

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -206 -3،076 -0،300

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 011 006

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 011 001

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/71 3/71 3/71

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/73 6/73 1/73

 )درصد(

00, 00b ,0 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 0،060c 3،113 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/6 1/00 3/32

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/1 7/1 3/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت 3101-3101 3/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/26
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 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/61

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/,-0/2

 صد زن( نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر 3103 1/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 11/,-2/67

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/016

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/1

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 31/,

 dمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/17/666

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 623،,3،71

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1,/3-,7/7

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 32/,

 eهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/21-0/7

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,21

 زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت  3101 0,/1

1/1-3،,62 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/33

a .نرخ بازارb .فقط حمل و نقل هواییc 3116.d .شامل پناهندگانe   ثبت های دادهتخمین بر اساس

 در منطقه.شده مرگ و میر از کشورهای دیگر 

 
 



 
 جمهوری دومنیکن

 منطقه:کارائیب

 پول رایج: پزوی کارائیب

 70,،60مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,01،11)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,31/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،060)هزار(: سانتا مونیکا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 22،620 11،601 11،622

 تولید ناخالص داخلی 2/6 0/7 1/6

  3111ثابت سال های قیمت رشد برحسب نرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 16,،1/2 1/1،021 1/1،103

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،617 1/6،617 1/1،230

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  ,6/0 ,2/0 ,2/0

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

76/20 62/27 00/26a )نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا 

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -672 -6،221 -6،666

260b 206 321 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 006 030

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 032 037

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 031 036

 deاشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 2/33 6/06 ...

 اشتغال در بخش کشاورزی 06/, 1/03 ...

 de)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/60 0/11 1/10

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/01 7/70 70/,

 )درصد(

 fgورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 60,،2 6،031 ,6،21

... 03,h 0,6 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/60 0/66 67/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/00 6/20 1/21
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 کل تجارت

 آمریکا()میلیون دالر  

 صادرات 003،,/1

 واردات ,0/00،01

 تراز تجاری -03،162/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 60/, آمریکا 1/16

 چین 0/6 هاییتی ,0/,

 ونزوئال ,/0 چین 6/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط  3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 1/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی 3101-3101 -7/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/71

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/21

 سال به باال 1,جمعیت  3103 1/6-1/6

 )زنان و مردان، درصد از کل(  

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 011/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,7/,-3/70

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 30/,

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 6/73

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/6-2/626

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 3،201

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 3/3

 ناخالص ملی()درصد از تولید 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/63-2/60

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

2/,0j 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 
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 i)درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/33-3/2

 مجالس ملی )درصد(کرسی های زنان در  3103 0/31

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 026

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/60

0/3-31،207 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 60,/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،667

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/21-1/30

a  .نرخ اصلیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

ها بر حسب شاخص eسال به باال. 01گروه سنی  d.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 ساکن اتباع شامل gحمل و نقل هوایی. f.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 j 3116تخمین یونسکو. h 3116.iکشور. از خارج

 

 



 
 جمهوری عربی سوریه

 غربیمنطقه:آسیای 

 پول رایج: پوند سوریه

 001،001مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,,31،7)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/003)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (11,،3)هزار(: دمشق)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 30،267 1،6,1, 6،372,

 تولید ناخالص داخلی ,/3 6/2 -1/3

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/0،12 1/3،6,3 1/2،161

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،6,0 ,1/3،06 1/2،136

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/32 0/31 1/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/13 ,10/6 11/,3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  361 -2,7 ...

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 033 072 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 06 66

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 63 016

... ,/0 6/01b )بیکاری )درصد از نیروی کار 

7/23 7/23 2/30d )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

2/06 2/06 ,/06d )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینc 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,1/0 6/03 0/02

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,0/7 70/, 70/,

 )درصد(

... 0،16, 2،170g )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارef 

... 36،,,6h 30،130 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/20 0/77 0/06

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/1 7/31 1/33

 

 



 152  جمهوری عربی سوریه
 

 کل تجارت

 i)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/00،213

 واردات 07،1,0/,

 تراز تجاری -310،,/7

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 i)درصد از واردات(  i)درصد از صادرات( 

 ترکیه 1/6 عراق 3/31

 چین 0/0 ایتالیا 6/02

 ایتالیا 6/7 آلمان 1/02

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 شهر نشین)درصد(جمعیت  3103 ,1/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/21

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/,-,/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/013

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/76-7/77

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 0/02

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 2/10

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 jkمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/6-6/3،311

600،371l دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان و  3100-پایان

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/00-0/00

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 هزار نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد قتل 3101-3110 1/6-7/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/03

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 02
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/2

2/2-,1،3,1 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،016

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  026

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/31-0/0

a .نرخ ارز عملیاتی سازمان مللb 3110.c ی صنعتی استاندارد بین المللبندی ها بر حسب طبقهشاخص

 ساکن اتباع شامل fاقامتی. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود d 311,.e.3.اندشدهنشان داده 

 شهروندان به منتسبهای داده h 3116.i 3101.jباسثنای ملیت های عراقی. gکشور. از خارج

تخمین دولت سوریه درباره  آمار پناهندگان عراقی.سازمان ملل متحد  lشامل پناهندگان. kخارجی.

 به عراقی را ثبت کرده است. کمک 012،311تعداد 

 

 

 



 
 جمهوری کره

 منطقه:آسیای شرقی

 پول رایج: وون کره جنوبی

 011،122مساحت)کیلومتر مربع(:

 60،260)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/602)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,6،72)هزار(: سئول)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0660سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,,066،0 0،106،061 367،,0،00

 تولید ناخالص داخلی 1/6 ,/2 2/,

  3111سالثابتهایقیمتبرحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/07،616 1/30،1,2 1/32،1,7

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  01/663? 1/30،161 1/32،021

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/30 0/30 6/37

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 1/0،100, 01/0،026 01/0،010

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  17,،00 36،266 111،,3

 )میلیون دالر(

030 00, 011c (3111=011کننده)مصرفقیمتشاخصb 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 026 066

 شاخص تولید کشاورزی 011 013 010

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 013 010

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 7/2 7/2 6/2

 اشتغال در بخش صنعت ,0/3 1/07 ...

 d)درصد از شاغلین(

 اشتغال در بخش کشاورزی 6/7 ,/, ...

 d)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/11 3/66 3/66

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی    6/72 70/, 6/70

 سال )درصد(

 efورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 132،, 0،760 6،761
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... 01،616g 06،060 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/023 0,6/, 6/0,6

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/72 7/02 0/02

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/111،310

 واردات 3/136،611

 تراز تجاری 7/21،012

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین ,1/0 چین 3/36

 ژاپن 1/02 آمریکا 3/01

 آمریکا 1/0 ژاپن 0/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/02

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 01/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 06-6/00/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/77-1/06

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/01

 hسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/0-0/126

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 0،766

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/010-3/011

 )زن / مرد در هر صد نفر(
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 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/26

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/3-2/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 6,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 2,/1

,/01-110،616 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 تن و سرانه متریک تن()هزار متریک 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,,1/2،6

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،266

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  3/0-,6/0

a .نرخ بازارb 3111=011شاخص پایه.c پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd ها بر شاخص

شامل اتباع خارج از کشور  e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی حسب طبقه

 سال 66تا  01گروه سنی  g 3116.hملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود fوکارکنان.

 



 
 جمهوری کنگو

 منطقه:آفریقای مرکزی

 پول رایج: فرانک سی اف آ

 263،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،601)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/03)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (00,،0)هزار(: برازاویل ) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 107،, 01،771 02،361

 تولید ناخالص داخلی 7/, 7/0 1/6

 3111سال ثابتهایقیمتنرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/0،732 1,,،1/3 1/2،060

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،311 ,1/3،61 1/3،360

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/36 6/66 1/11

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 661،60 ,11/,6

... 3،000-b ,6,  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

... 026d 001 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)c 

 شاخص تولید کشاورزی 011 031 036

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 031 036

... ... ,/31efg )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 6/21efg اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7,/1 0,/3 0,/6

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  70/, 7/73 6/73

 سال )درصد(

 hورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 21 010 ...

... 06،2,0i 03،760 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 تلفن، مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین  ,2/0 3/66 0/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/0 1/1 1/,
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 کل تجارت

 i)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 607،,/,

 واردات 6/6،2,6

 تراز تجاری 3/3،160

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 i)درصد از واردات(  i)درصد از صادرات( 

 آنگوال 1/01 چین 6/03

 فرانسه 3/03 آنگوال 0/02

 سنگاپور 0/01 فرانسه 1/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه(  3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6,/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/61

 سال به باال 1,جمعیت  3103 ,/0/1-1

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/16-,1/,

 هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر  3101-3101 ,,/7

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/6

2/66k 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/2-3/062

یای کمیسار پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 3100-پایان 061،206

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 ,/3

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

6/00-6/76m 3103-311, آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 l)زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,0/2

 )درصد از کل( 



 جهان در آیینة آمار 158
 

 های عمدیقتل 3101-3110 1/60-1/02

 n)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/7

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 016

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,,/1

1/1-0،663 3116 

 

 کربن برآورد  انتشار دی اکسید

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/010

a .نرخ رسمیb 3117.c .برازاویلd پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفe اصلی پرسشنامه 

صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص gژوئن تا آگوست. fرفاهی)بانک جهانی(.های شاخص

اقامتی و هتل  اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود h.3.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

ثبت شده مرگ های دادهتخمین بر اساس   m 3116.nتخمین یونسکو. i 3116.j 3101.k 3111lها.

 و میر از کشورهای دیگر در منطقه.

. 

 



 
 جمهوری مردمی الئوس

 آسیای شرقی-منطقه:جنوب

 پول رایج:کیپ

 011،,32مساحت)کیلومتر مربع(:

 300،,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,3/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (001)هزار(: وینتیان)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،707 766،, ,0،06

 تولید ناخالص داخلی ,/0 0/0 1/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 ناخالص داخلی)دالر جاری( سرانه تولید 1/673 1/0،100 1/0،212

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/6,0 1/0،161 1/0،367

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/26 0/21 1/22

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/01،762 70/0،110 36/0،132

 جاری)میلیون دالر( ،حسابهاپرداختتراز  -076 36 ...

332b 310 0,2b (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 020 061

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 020 060

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/77 ,7/, ,1/7

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/01 6/76 1/76

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 73, 71,،0 ,0،70

... 730cd ,01 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/02 ,,/3 6/00

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/1 1/7 1/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1
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 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/21

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/23

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/1/1-7

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6,/6-,,/6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,0/2

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 1/3

1/20e 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 fgمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/1-6/00

1h پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 22

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/00-1/76

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 0/60

 iهزار نفر( های عمدی)زنان و مردان در هر صدقتل 3101-3110 1/2-,/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/31

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 061

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 0,/1

2/1-0،001 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/016d 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0,,،0

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/20-0/30

a .نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc 3116.d  تخمین کمیساری عالی

ارزش صفر،در   hشامل پناهندگان. gخارجی. شهروندان به منتسبهای داده e 3111.fپناهندگان.

ثبت شده مرگ و میر از کشورهای های دادهتخمین بر اساس   iدسترس نیست یا قابل اجرا نمیباشد.

 دیگر در منطقه



 
 جمهوری مقدونیه

 جنوبیمنطقه:اروپای 

 پول رایج: دینار

 31،702مساحت)کیلومتر مربع(:

 3،1,6)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/01)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (666)هزار(: بلگراد)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0662آوریل  0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 1،607 6،226 01،0,1

 تولید ناخالص داخلی 6/6 0/0 1/2

  3111سال ثابتهایقیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/3،627 1/6،123 1/6،631

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،000 1/6،670 1/6،061

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/30 1/31 6/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 10/,0 ,20/6 12/67

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -016 -311 -376

... 031b 016 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 010 016

 شاخص تولید کشاورزی 011 ,00 002

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 ,00 006

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 3/27 1/23 6/20

... 2/20d 2/23 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

... 7/06d 1/06 اشتغال در بخش کشاورزی 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/63 7/63 6/63

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6,/1 0,/6 0,/6

 سال )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 067 3,3 237

... 3،000f 0،602 تولید انرژی، اولیه 

 با هزار متریک تن نفت()برابر 
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/00 036/, 6/036

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,1/3 6/10 ,7/1

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/6،611

 واردات 2/7،117

 تراز تجاری -6/3،110

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 6/01 آلمان 6/37

 روسیه 0/6 صربستان 06/,

 انگلیس 6/0 بلژیک ,/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 2/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -3/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/16

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/07

 سال به باال   1,جمعیت  3103 01-6/06/,

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/011

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 1/72-0/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/02

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

1/02g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی اواسط-3101 7/036-,/6

 h)هزار و درصد از کل جمعیت( 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 72,،3

 عالی پناهندگان سازمان ملل

1/2i 3103-311, آموزش:هزینه دولتی 

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/01-6/01
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 نفر( )زن / مرد در هر صد

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 13/,

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/3-1/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/21

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 60

 )درصد از مساحت زمین ها( مساحت جنگلی 3101 1/26

1/1-00،222 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،1,0

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  116

 حداکثر(دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد)حداقل و   ,/3/00-1

a .نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود d 3110.e.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 .i 3113شامل پناهندگان. f 3116.g 311,-3111.hاقامتی.

 

 



 
 جمهوری مولداوی

 منطقه:اروپای شرقی

 پول رایج: لئو مولداوی

 ,22،06مساحت )کیلومتر مربع(:

 a 2،161)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/016)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (77,)هزار(: کیشیناو )3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،600 1،003 7،111

 تولید ناخالص داخلی 1/7 0/7 ,/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 7621 37,،1/0 1/0،671

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/610 1/0،7,3 1/3،013

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   36/, 33/, 3/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 02/03 01/03 70/00

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -360 -1,0 -001

0,1 012 011cd (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  011 62 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 62 011

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 2/7 6/7 ,/7

 eاز شاغلین(اشتغال در بخش صنعت)درصد  ,1/0 7/00 7/00

 eاشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 61/, 1/37 1/37

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,6/6 6/27 6/20

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/10 1/66 0/61

 )درصد(

 fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 32 0 00

... 33g 02  انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت(تولید 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 12/, 0/030 0/020

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 06/, 2/23 1/20
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,0/3،30

 واردات 2/1،060

 تراز تجاری -1/3،676

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 6/01 روسیه 3/30

 اکراین 6/03 رومانی 1/07

 رومانی 0/00 ایتالیا 7/6

 اجتماعیهای شاخص

   

 aنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -0/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 aجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/60

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,0/,

 aسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/06-3/06

 aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/61

 aزندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(امید به  3101-3101 1/72-,,/3

 aنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/06

 aنرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

0/,7h 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران بین  اواسط-3101 6/00-2/610

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3،3,0

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 1/06-0/61

 i)زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,7/1

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/6-1/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/06
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 21

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/03

2/0-6،162 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/161

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  167

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   1/,-2/06

 a .شامل ترانزیتb . نرخ رسمیc پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd  شاخص

 f.2.انددهشصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص e.3111=011پایه

 تخمین ملی g 3116 .H 3111.iبه جز مناطق سمت چپ رودخانه دنیستر و شهرداری بِندِر.

 



 
 جیبوتی

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج:فرانک جیبوتی

 32،311مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,61)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/26)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,66)هزار(: جیبوتی) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0677سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 716 0،036 0،302

 تولید ناخالص داخلی 3/2 1/2 0/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/077 1/0،370 1/0،607

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/616 1/0،217 1/0،102

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   2/06 0/06 6/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aدالر آمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر  73/077 73/077 73/077

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  31 11 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 61 006 006

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 61 006 006

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/22 1/21 ,1/2

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,,/1 7,/1 7,/3

 )درصد(

... 12c 21 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارb 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,/0 7/31 6/32

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/0 ,/1 1/7

 

 کل تجارت

 d)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/2,2

 واردات 67,/,

 تراز تجاری -6/302
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 (1122شرکای اصلی تجاری)

 d)درصد از واردات(  d)درصد از صادرات( 

 فرانسه 1/21 اتیوپی 6/21

 امارات متحده عربی 1/00 فرانسه 0/31

 عربستان سعودی ,/1 سومالی 6/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( نرخ 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/77

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/21

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/0/1-0

 در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان  3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1,/1/17-1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/71

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/,

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 0/07

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 eمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/02-3/006

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 33،367

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/0

 نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویهآموزش:  ,3103-311 6/66-0/63

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/26

 )درصد از کل( 

 fهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/,-,/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/02

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,0

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 <

,/1-120 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(
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 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/001

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0,6

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/22-6/31

a .نرخ رسمیb اقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورودc 3110.d 3116.e  شامل

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقههای دادهتخمین بر اساس   fپناهندگان.

 



 
 چاد

 منطقه:آفریقای مرکزی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 0،306،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,00،13)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،176)هزار(: انجامنا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 1،072 0،606 01،611

 تولید ناخالص داخلی 6/7 06/, 2/,

 ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 11,/1 1/766 1/617

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/220 1/620 1/107

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/31 7/33 33/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

 b(3111=011قیمت مصرف کننده)شاخص  ,03 067 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 016 011 017

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 016 001 003

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 6,/1 6,/1 6,/6

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 0/01 3/01 3/01

... 70 6,c  مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 

... 1،762d 0،066 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/3 ,0/3 0/23

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/1 7/0 6/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/30

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/61

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/6-6/6
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 )مردان در برابر هر صد زن( نسبت جنسیتی 3103 1/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 10/,-60/,

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/032

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 7/1

0/3e 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 fمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/2-2/200

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 667،721

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/10-,7/,

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 0/06

 gهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/32-6/7

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/03

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 22

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/6

1/1-606 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/,h 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

101i   کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع 

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/21-310

a .نرخ ارزb .انجامناc 311,.d 3116f .شامل پناهندگانg   ثبت شده مرگ های دادهتخمین بر اساس

 فقط ژانویه تا نوامبر. iتخمین سازمان ملل متحد. hو میر از کشورهای دیگر در منطقه.

 

 



 
 چین

 منطقه:آسیای شرقی

 پول رایج:رنمینبی

 6,0،,6،16مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،267،1,1)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/061)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (01،166)هزار(: پکن) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 70,،3،302 1،6,0،6,3 7،312،706

 تولید ناخالص داخلی 2/00 2/01 3/6

  3111سال ثابتهایقیمتبرحسبنرخ رشد

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/0،777 1/6،101 1/1،626

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،766 1/6،106 1/1،121

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   7/26 61/, ,3/6

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 17/0 ,/3, ,/21

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  023،230 327،001 310،706

 )میلیون دالر(

 c(3111=011کننده)مصرفقیمتشاخص 017 036 021

 شاخص تولید کشاورزی 011 000 032

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 006 032

 اشتغال در بخش صنعت 0/32 7/30 ...

 def)درصد از شاغلین(

 اشتغال در بخش کشاورزی 0/66 ,7/2 ...

 def)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6,/0 7,/6 7,/7

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/00 3/01 0/01

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 016،,6 6,,،11 17،100

... 0،006،671 

g 

 تولید انرژی، اولیه 0،626،2,1

 )برابر با هزار متریک تن نفت(
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,6/1 ,1/0 6/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/0 2/26 2/20

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/0،060،200

 واردات 1/0،762،261

 تراز تجاری 10/016،662

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 h)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 ژاپن 3/00 آمریکا 0/07

 جمهوری کره 2/6 کنگهنگچین، 0/06

   ژاپن 0/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/10

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/00

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/03-2/06

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 71/,-0/73

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 06/,

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/,

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 06/,

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 01,/0/1-0

210،160i پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 پناهندگان سازمان ملل

6/0k 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 1/63-7/61

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 7/66

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/3-1/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/30
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 600

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/33

0/1-

7،,01،031 

3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،620

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  170

 متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،   ,/7/07-1

a  به جز آمار جمعیت استان تایوان.شودمیشامل آن ن کنگهنگبرای اهداف آماری چین  منطقه.b 

سال  ,0گروه سنی  fتخمین رسمی. eدسامبر . d.311=011نرخ اصلی :در همان ماه  cنرخ رسمی 

پناهنده ویتنامی  211،111تعداد  iشود.مراجعه  فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای g 3116.hبه باال.

 k 0666.شودمیاز طرف دولت چین یکپارچه شده و از آنها محافظت 

 

 



 
 کنگهنگ چین،

 منطقه:آسیای شرقی

 کنگهنگپول رایج: دالر 

 0،016مساحت)کیلومتر مربع(:

 7،033)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 610،,/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (7،033)کنگهنگ)هزار(:  3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 077،773 ,336،07 362،213

 تولید ناخالص داخلی 0/7 1/7 1/1

 3111ثابت سال های قیمت رشد برحسب نرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 011،,1/3 1/20،706 1/26،0,0

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,02،,1/3 1/23،211 ,1/21،00

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/31 2/30 6/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/7 77/7 77/7

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  31،000 03،261 03،616

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 66 016 001

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 1/, 2/6 ...

... 6/03de 0/01c )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینb 

... 3/1de 2/1c اشتغال در بخش کشاورزی 

 b)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/10 1/10 1/10

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/70 0,/2 0,/0

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 06،772 31،101 ,33،20

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/000 6/317 7/371

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,6/1 1/73 1/76

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/611،172

 واردات 101،0167

 تراز تجاری -2/11،300
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 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 3/62 چین 0/16

 ژاپن 1/0 آمریکا 6/6

 سنگاپور ,/1 ژاپن 0/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/011

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/00

 سال به باال  1,جمعیت  3103 1/06-6/06

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/06

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,3/01-6/0

 هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر  3101-3101 1/3

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/76

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/20-0/3،760

ای کمیساریپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 711

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 2/00-6/61

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/10

 f)درصد از کل( 

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,1

2/1-2,،6,3 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 06,،1/0

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،260

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر( دما در پایتخت،متوسط  31-6/30/,
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a .نرخ بازارb جمعیت دریایی و سازمانی. استثنایبهc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 تخمین ملی e 3116.fمتوسط برآورد سه ماهه. d.3.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 

 



 
 چین،ماکائو

 منطقه:آسیای شرقی

 پول رایج: پاتاکا

 21مساحت)کیلومتر مربع(: 

 ,11)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/00،136)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,11)هزار(: ماکائو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

  

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 00،760 30،371 630،,2

 تولید ناخالص داخلی 1/0 1/37 7/31

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/36،662 1/10،666 1،110,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/33،600 1/67،130 1/16،026

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/31 1/03 2/03

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 66/7 13/0 11/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  3،663 03،106 

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 66 036 020

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 61 61

1/3 0/3de 0/6 )بیکاری )درصد از نیروی کارc 

... 1/0,cgh 1/31f )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینb 

... 3/1ij 0/1 اشتغال در بخش کشاورزی 

 bf)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/16 ,,/2 ,,/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/72 ,6/7 3/77

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6،106 ,00،63 03،631

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,6/06 2/327 2/372

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ب6/26 0/12 1/10

 

 کل تجارت

 آمریکا( )میلیون دالر 

 صادرات 1/071
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 واردات ,0/7،63

 تراز تجاری -,0/7،11

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  k)درصد از صادرات( 

 چین 6/36  

 کنگهنگچین، 6/00  

 فرانسه 6/,  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( نرخ 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/011

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/03

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/02-6/00

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 1/63

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/76-0/02

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/0

 درصد از کل جمعیت(مهاجران بین المللی )هزار و  اواسط-3101 7/16-7/366

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 00

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 3/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/60-,0/6

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 1/10

 )درصد از کل(

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 6

0/3-0،6,, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،231

 باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش   3،032

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  3/31-3/31
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a .نرخ بازارb 2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

داده ها صرفا قابل مقایسه با سال های  eآمده.دست به شناسی روش dسال به باال. ,0گروه سنی 

شامل معادن  h 3116.iمعادن و اکتشافات. استثنایبه gسال به باال. 06گروه سنی  f.باشدنمیگذشته 

 مراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای j 3110.kو اکتشافات.

 

 



 
 دانمارک

 منطقه: اروپای شمالی

 پول رایج: کرون

 62،166مساحت)کیلومتر مربع(:

 1،172)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/036)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0،31)هزار(: کپنهاگ) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر   36سازمان ملل متحد:تاریخ عضویت در 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,7,،317 200،606 223،106

 تولید ناخالص داخلی 6/3 2/0 0/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 ناخالص داخلی)دالر جاری(سرانه تولید  ,1/67،16 302،,1/1 1/16،100

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/60،301 1/17،131 0،601,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/06 6/07 2/07

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,/23 0/1, 71/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  00،016 07،026 30،1,0

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 033 ,03

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 07 06

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 011 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 011 011

 بیکاران )درصد از نیروی کار( 0/6 1/7 7/,

6/06d 1/06d 6/32bc )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/3d 6/3d 0/3bc )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1,/, 1,/1 0/16

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/70 6,/6 6,/0

 )درصد(

 eمرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به  6،070 0،766 7،2,2

 تولید انرژی، اولیه 36،773 33،1,7 ...

 f)برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/0,3 6/073 070/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/03 7/00 1/61
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 کل تجارت

 f)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/0003،702

 واردات 2/67،020

 تراز تجاری 06،613/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 f)درصد از واردات(  f)درصد از صادرات( 

 آلمان 6/31 آلمان 7/06

 سوئد 2/02 سوئد 3/03

 هلند 1/7 انگلیس 1/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت شهر  3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/07

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/07

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/33-1/31

 زن( نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد 3103 1/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/00-,7/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

1/70i 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 hسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/0-7/602

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 00،116

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/0

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/010-1/016

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0/10

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/1-1/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/26
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 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 20

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/02

2/0-61،,,0 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن( 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،766

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   131

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/00-1/1

a .نرخ بازارb  سال . 76تا  01گروه سنیc ی صنعتی استاندارد بین المللبندی ها بر حسب طبقهشاخص

 انواع به مقیم غیر گردشگران ورود  eبررسی نیروی کار اروپای )آمار اروپا(. d.2.اندشدهنشان داده 

  i 0600سال . 66تا  01گروه سنی  g 3116.hبه غیر از جزایر فارو و گرینلند. fاقامتی. اماکن

 

 

 

 



 
 دومینیکا

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر کارائیب

 710مساحت)کیلومتر مربع(: 

 0,هزار(:)تخمین در 3100جمعیت در سال 

 0/61)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (06)هزار(: روسو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0670سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 2,3 603 394

 ناخالص داخلیتولید  -1/1 0/3 2/1

ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( ,1/1،36 1/7،017 1/7،233

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/6،03 767،,/1 6,2،,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3/31 30/, 6/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/3 71/3 71/3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -,7 -03 -01

... 031c 01, (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)b 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 61 ,00 002

 (3116-,311=011غذایی)شاخص تولید  61 007 006

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 76 77 ,7

... 3c 3 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

1/0,6d 7/070 1/012 )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/20 1/67 2/10

 

 کل تجارت

 eآمریکا()میلیون دالر  

 صادرات 0/26

 واردات 336/,

 تراز تجاری -1/061

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 e)درصد از واردات(  e)درصد از صادرات( 

 آمریکا 0/60 سنت کیتس و نویس 07/,
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 ترینیداد و توباگو 2/01 جامائیکا 2/07

 ونزوئال 2/7 ترینسداد و توباگو 0/02

 

 

 اجتماعیهای شاخص

   
 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 <

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7,/2

1/36i 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتfgh 

7/00-0/01i 3103  سال به باال  )زنان و مردان، درصد از  1,جمعیت

 fghکل(

6/016k 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنghj 

 gامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/72-3/70

1/2m 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنg 

0/66o 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 nسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 2/0-1/1

 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1p پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 1/2

 ملی()درصد از تولید ناخالص 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/017-0/001

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/03

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 13

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1,/1

6/0-030 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 2,,/1

3،171q  )بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر 

2/36-0/32q  )دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر 
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a . نرخ رسمیb  311=011شاخض پایه.c 3116.d .فقط مشترکان تلفن همراهe 3101.f   تخمین

 آخرین به مربوطهای داده hمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم در ذکرشده اطالعات gعملی.

تا  01گروه سنی  k 3100.l3110.m 3110.nسرشماری جمعیت عملی. i311,jموجود. سرشماری

 فرودگاه ملیول هال. qارزش صفر است ،در دسترس یا قابل تهیه نیست. o 0607.pسال. 66

 

 



 
 رژیم اشغالگر قدس

 منطقه: آسیای غربی

 پول رایج : شِکِل

 33،173مساحت)کیلومتر مربع(: 

 7،1,3)تخمین در هزار(: 3100جمعیت در سال 

 263/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (760) المقدس)هزار(: بیت 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0666مه  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 022،6,0 307،661 363،631

 تولید ناخالص داخلی 6/6 0/6 7/6

 3111سال ثابتهایقیمت برحسبنرخ رشد

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/31،306 1/36،203 1/23،032

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/31،173 1/30،6,6 1/20،370

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,0/, 0/07 06/,

 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 1/6, 11/2 03/2

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  6،010 ,22،, 066

036b 036 016 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 031 037

 شاخص تولید کشاورزی  011 016 ,01

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 011 ,01

 deبیکاری )درصد از نیروی کار( 1/6 ,/, 1/,

... 6/31fg 6/30 اشتغال در بخش صنعت 

 c)درصد از شاغلین(

... 7/0g 1/3 اشتغال در بخش کشاورزی 

 cشاغلین()درصد از

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/11 1/13 1/13

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1,/0 3,/6 3,/6

 سال )درصد(

 hورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،612 3،012 3،031

... 3،100g 0،136 تولید انرژی، اولیه 
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 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/0,0 0/0,0 6/0,7

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/31 7,/1 1/71

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,7،76,/2

 واردات ,0/72،13

 تراز تجاری -0/1،736

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 i)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

   آمریکا 7/30

   چین 6/7

   بلژیک 1/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت شهرنشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/60

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/37

 سال به باال  1,جمعیت  3103 6/02-1/07

 زنان و مردان، درصد از کل()

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 67/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 76-3/06/,

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/2

 ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده به  3101-3101 6/3

1/,0k 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 iسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی اواسط-3101 6/61-1/3،661

 l)هزار و درصد از کل جمعیت( 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 67،716

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 6/1

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 013-1/016/,
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 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 11/,

 )درصد از کل( 

 نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار قتل 3101-3110 ,-7-0-3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/31

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 027

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/7

3/6-,7،0,0 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت(سرانه  3116 1/3،600

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  116

 دما در پایتخت، متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/30-1/02

a . نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

ماه  03شامل افراد که در  eشامل ساکنان شرق اورشلیم. d.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 از خارج در ملی اقامت استثنایبه g 3116.hمعادن و اکتشافات. استثنایبهfگذشته کار نکرده اند.

 k 0600-0607.lسال. 26تا  00گروه سنی  j.مراجعه شود فنی نکات بیشتر،به اطالعات برایiکشور.

 شامل پناهندگان

 



 
 رواندا

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج: فرانک رواندا

 a 261،,3مساحت)کیلومتر مربع(:

 01،662)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/601)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،116)هزار(: کیگالی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,3سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،100 31,،1 277،,

 تولید ناخالص داخلی 2/6 3/7 0/,

        3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/300 1/136 1/102

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/370 1/131 1/170

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/01 1/30 6/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bآمریکا( نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر 73/112 61/166 16,/06

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -06 -630 ...

012d 306d 020 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)c 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 066 ,01

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 ,06 017

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 0/2 ... ...

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 0/70 ... ...

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7/01 ,2/0 ,6/0

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/02 3/01 6/01

 )درصد(

... ,06 666f )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 6g , تولید انرژی، اولیه 

 با هزار متریک تن نفت()برابر 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/3 0/22 1/60

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/, 1/0 1/7

 

 



 112  رواندا
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/607

 واردات ,0،21/,

 تراز تجاری -2/626

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 واردات()درصد از   )درصد از صادرات( 

 اوگاندا 6/02 سوئیس ,6/0

 چین 7/00 جمهوری کنگو 1/06

 کنیا 7/0 کنیا 6/02

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/6

 ه(ساالننرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط  3101-3101 1/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/06

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/62

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/6-7/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,6/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/16-0/17

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/63

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/1

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 ,6/2

 درصد(سال،01-66سن)در

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1/6-1/6,1

 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 6،061,

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 63-2/61/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/62

 )درصد از کل(

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 ,/3/30-2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,2/1
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 10

 ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین  3101 1/00

0/1-701 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/00j 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  610

 دما در پایتخت ،متوسط سانتیگراد )حداقل و حد اکثر(  7/01-,6/3

a .اطالعات ایجاد شده توسط وزارت منابع طبیعیb .نرخ رسمیc .کیگالیd  شاخص پایه

011=3111.e  2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.f 

311,.g3116.h .شامل پناهندگانi   ثبت شده مرگ و میر از کشورهای های دادهتخمین بر اساس

 تخمین سازمان ملل متحد. j.دیگر در منطقه

 

 



 
 روسیه

 منطقه:اروپای شرقی

 پول رایج:روبل روسی

 07،160،361مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,063،02)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (30,،00)هزار(: مسکو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 دالر جاری(داخلی)میلیونناخالصتولید ,7,6،10 ,0،607،10 0،017،771

 تولید ناخالص داخلی ,/6 2/6 2/6

 الس ثابت هایقیمت برحسب رشد نرخ

 )درصد سالیانه(  3111

 داخلی)دالر جاری(تولید ناخالصسرانه 1/1،200 1/01،611 ,1/02،11

 سرانه درآمد  ناخالص ملی 1/1،0,1 1/01،1,1 ,1/03،10

 )دالر جاری( 

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/00 0/30 2/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 نرخ ارز  70/30 60/21 31/23

 a)پول ملی در برابر دالر آمریکا(

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  13,،06 70،101 60،026

 )میلیون دالر(

 (3111=011کننده)مصرفقیمتشاخص 311 231 ...

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 003 007

 شاخص تولید کشاورزی 011 66 ,00

 (011=311,-3116) 

 تولید غذاییشاخص  011 66 ,00

(011=311,-3116) 

,/, 1/7 3/7d )بیکاران)درصد از شاغلینc 

... 6/37e 0/36 اشتغال در بخش صنعت 

 bc)درصد از شاغلین(

... 7/6e 3/01 اشتغال در بخش کشاورزی 

 bc)درصد از شاغلین(

 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  16/, ,0/1 ,2/1

 سال )درصد(
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 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7,/6 7/71 1/70

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 33،310 33،300 36،623

... 0،313،601 

e 

 تولید انرژی، اولیه 0،320،321

 نفت(متریک تنبا هزار)برابر

 مشترکین تلفن، مجموع 2/000 7/067 3/301

 )درهر صد ساکن(

 اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران  3/01 1/62 1/66

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 663،,10/,

 واردات 160،,1/21

 تراز تجاری 0/301،610

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 7/01  

 آلمان 3/03  

 اکراین ,/1  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/76

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 01/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 33/,-0/02

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,1/0

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2-1/71,/2

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/01

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 1/0

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/76

 hسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/0-6/03،371
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330،776i پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/63-0/60

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 ,1/,

 )درصد از کل(

 نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار قتل 3101-3110 0/36-7/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 02/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 310

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/66

1/00-0،172،160 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/6،2,6

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  60,

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/0-3/0

a .نرخ رسمیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

 برای gملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود d 311,.e 3116.fسال. 73تا  01گروه سنی 

نفر  070،111شامل رقم  iسال. 11گروه سنی کمتر از  hمراجعه شود  فنی نکات بیشتر،به اطالعات

 .اندشدهشناخته  3101افراد بدون تابعیت که اساسا  به عنوان افراد بدون تابعیت در سرشماری سال 

 

 



 
 رومانی

 منطقه:اروپای شرقی

 aپول رایج: لئو

 320،60مساحت)کیلومتر مربع(:

 30،627)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/06)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،627)هزار(: بخارست)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 66،072 ,0,6،62 ,006،77

 تولید ناخالص داخلی 3/6 -0/, 1/3

   3111سال ثابتهایقیمت برحسبنرخ رشد

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/6،111 12,،1/7 1/0،012

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/6،630 1/7،1,3 1/0،720

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 7/32 1/36 36/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 00/2 31/2 26/2

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -30,،0 -7،306 -0،160

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 323 202 220

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 032 021

 شاخص تولید کشاورزی  61 60 011

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 61 60 011

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 3/7 2/7 6/7

... 7/30d 2/21c )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 0/21d 0/23c اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/60 3/60 60/,

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3,/, 6,/1 6,/6

 سال )درصد(

 eگردشگران به مرزهای ملی )هزار(ورود  1،026 7،660 00,،7

 تولید انرژی، اولیه 61,،36 32،601 ...

 )برابر با هزار متریک تن نفت(
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/00 1/026 0/020

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/30 6/26 1/66

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 63,،3,/1

 واردات 2,1،,2/7

 تراز تجاری -72,،2/02

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 0/07 آلمان 00/,

 ایتالیا 6/00 ایتالیا 0/03

 مجارستان 7/0 فرانسه 1/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -3/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -3/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/13

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/01

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/00-6/32

 جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(نسبت  3103 0/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 71-1/70/,

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/03

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

2/71h 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 gسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1-0/023/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3،122

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 ,2/67-3/6

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 ,6/1

 )درصد از کل(
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 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/3-2/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/00

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 03

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/36

7/2-76،630 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،206

 مجموع کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت،   161

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  7/1-,1/0

a  لی قدیم. 01111لئوی جدید= 3111،0جوالی  0از ابتدایb . نرخ اصلیc ها بر حسب شاخص

 eبررسی نیروی  اروپایی)آمار اروپا(. d.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 h  3116سال. 66تا  01گروه سنی  f 3116.gملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود

 

 



 
 رئونیون

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج: یورو

 3،102مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,01)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 261/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (061)هزار(: سنت دنیس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 030 036

 (3116-,311=011کشاورزی )شاخص تولید  66 011 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 011 011

6/02bc ... .. )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/2bc ... .. )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/11 7/10 6/10

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6,/, 6,/1 2,/6

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 616 631 670

... ,1e 11 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفتd 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نشین)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت شهر 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/31

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 2/00-3/02

 صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر  3103 6/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 3/76-1/00

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/1

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

,/,,g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 fسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/31-6/076
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 017

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/21

1/2-3،620 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/0،17,d 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a .نرخ بازارb .مارس تا ژوئنc جمعیت سازمانی. استثنایبهd .تخمین بخش آمار سازمان ملل متحدe 

3116.f  سال . 66تا  31گروه سنیg0667 

 

 



 
 زامبیا

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج:کواچا

 03,،713مساحت)کیلومتر مربع(:

 02،671)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/07)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،013)هزار(: لوساکا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,6دسامبر  0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 7،370 310،,0 06،306

 تولید ناخالص داخلی 3/1 0/7 ,/,

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 26,/1 1/0،320 ,1/0،63

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/103 1/0،162 1/0،3,1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  3/37 0/30 6/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 60/2،110 ,00/67،76 16/1،007

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -720 601 6,

 (3111=011کننده) شاخص قیمت مصرف 310 631 ,61

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 060 066

 شاخص تولید کشاورزی  011 063 020

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 067 063

... ... 0/7cd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 3/73cd اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/72 2/72 3/72

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,1/0 7/01 01/,

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6,, 001 ...

... 006e 013 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 تلفن، مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین  0/6 1/63 0,/3
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/3 1/01 1/00

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/6،111

 واردات 0/7،077

 تراز تجاری 0/0،032

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آفریقای جنوبی 7/21 سوئیس 6/60

 جمهوری کونگو 1/00 چین ,7/0

 چین 0/6 آفریقای جنوبی 2/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/3

 شهر نشین)درصد(جمعیت  3103 26/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,7/6

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/6-0/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 011/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 3/66-1/11

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 1/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 ,/2

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 0/61

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 fمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/0-0/322

اشخاص مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان و دیگر  3100-پایان 12,،,6

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 6/0

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

,/20h 3103-311,  آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 g)زن / مرد در هر صد نفر(

 نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار قتل 3101-3110 1/2-0/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/00
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 71

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 7,/1

3/1-0،603 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 انرژی )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف  3116 1/003

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  062

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/06-,6/3

a .نرخ رسمیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

 e.3.انددهشصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص dنوامبر تا دسامبر.

3116.f .شامل پناهندگانg .تخمین یونسکوh 3111.. 

 



 
 وهبزیمبا

 منطقه:آفریقای شرقی

 261،717مساحت)کیلومتر مربع(:

 03،716)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 23/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،163)هزار(: هراره)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0601آگوست  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 جاری(تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر  332،, 7،622 0،0,1

 تولید ناخالص داخلی -0/6 6/, 2/01

 3111ثابت سال  های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/661 1/160 61,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/607 1/101 76,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   1/3 1/06 2/32

 تولید ناخالص داخلی( )درصد از

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 77/01 ... ...

017e 012e 011bcd (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 62 ,6 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 61 011

... ... 2/6fghi  از شاغلین(اشتغال در بخش صنعت)درصد 

... ... 0/,6fghi )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

 مشارکت نیروی کار،زنان)درصد( 0/02 6/03 1/02

 مشارکت نیروی کار،مردان)درصد( 0/61 1/06 1/06

 jورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،116 3،326 3،632

... 3،366k 3،02,  ت(هزار متریک تن نفتولید انرژی،اولیه)برابر با 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/7 6,/2 6/76

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/0 1/00 7/01

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/2،103

 واردات 2/0،166

 تراز تجاری -3/1،107
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 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 واردات( )درصد از  )درصد از صادرات( 

 آفریقای جنوبی ,3/1 آفریقای جنوبی 7,/3

 کویت 2/6 امارات متحده عربی 6/1

 آمریکا ,/6 چین 2/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/2

 روستایی )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت  3101-3101 2/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/26

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 27/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/3/1-0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 67/,

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 1/16-7/13

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/67

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/2

3/,1l 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 mکل جمعیت(مهاجران بین المللی )هزار و درصد از  اواسط-3101 6/3-2/273

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 71,،16

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/62

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 nهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/36-2/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 17

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/61

7/1-0،617 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن و سرانه متریک تن()هزار 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3,0

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  060
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 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/31-2/03

a .نرخ رسمیb .محاسبه متوسط ساالنه به عنوان میانگین شاخص ماهانهcبه مربوطهای ردیف 

ها شاخص hژوئن 3116f 3116.g=011شاخص پایه  e.3111=011شاخص پایه  dپیشین.های ردیف

 J به غیر از آب،برق و گاز. i.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی بر حسب طبقه

 nان.شامل پناهندگ k 3116.l 311,-3111.mملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود

 ..اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 



 
 ژاپن

 منطقه:آسیای شرقی

 پول رایج: ین

 277،621مساحت)کیلومتر مربع(:

 667،,03)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/226)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (27،307)هزار(: توکیو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,061دسامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،170،0,7 1،660،631 1،071،217

 تولید ناخالص داخلی 2/0 6/6 -7/1

  3111ثابت سالهایقیمتبرحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 073،,1/2 1/62،276 617،,1/6

 )میلیون دالر جاری(

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/27،102 1/66،670 1/60،106

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/33 0/31 7/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 67/007 61/00 73/77

  ،حساب جاریهاپرداختتراز  0,1،701 312،631 006،1,1

 )میلیون دالر(

67b 67 60b (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 61 63

 محصوالت کشاورزیشاخص  010 66 62

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 66 62

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 6/6 0/1 1/6

 اشتغال در بخش صنعت 6/37 2/31 ...

 cd)درصد از شاغلین(

 اشتغال در بخش کشاورزی 6/6 7/2 ...

 cd)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/60 1/66 6/66

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/72 1/73 7/70

 سال )درصد(
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 efورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 730،, 00,،0 306،,

... 2,،266g 20،020 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن،مجموع)درهر صد ساکن( 2/033 2/066 7/012

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,,/6 3/70 1/76

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/032،002

 واردات 1/011،201

 تراز تجاری -,7/23،006

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 1/30 چین 7/06

 آمریکا 6/0 آمریکا 1/01

 استرالیا ,/, جمهوری کره 1/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/,

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 6/60

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/02

 سال به باال  1,جمعیت  3103 7/37-2/26

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/01-0/07

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 3/,

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

2/16i 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 hسال، درصد( 01-66)در سن 

 jمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,7/0-3،07

اشخاص مربوط به کمیساریای پناهندگان و دیگر  3100-پایان 7،100

 عالی پناهندگان سازمان ملل
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 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 013/,-1/013

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6/61

 کل( )درصد از

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 </<

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 261

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 6,/1

7/0-0،011،322 3116 

 

 اکسید کربنبرآورد  انتشار دی 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،112

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،136

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/31-6/03

a .نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc .میانگین برآورد ماهانهd ها بر حسب شاخص

 fکشور. از خارج ملی اتباع از غیر به e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

های داده iسال. 66تا  31گروه سنی  g 3116.hملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود

 خارجی. شهروندان به منتسب

 

 



 
 ساحل عاج

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 233،6,2مساحت)کیلومتر مربع(:

 31،012)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3,/1)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a(,,6)هزار(: یاموسوکرو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 07،101 33،667 36،013

 تولید ناخالص داخلی 7/0 1/2 -7/6

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/660 1/0،0,2 ,1/0،06

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/002 1/0،000 1/0،011

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3/6 6/0 7/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  61 6,1 ...

026 022d 007 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)c 

 e(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 012 ,6

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 011 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 011 001

 صنعت)درصد از شاغلین(اشتغال در بخش  3/11 1/10 0/10

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 7/00 2/00 3/00

371 3,1 003g )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارf 

... 6،320h 2،717 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/06 1/01 0/07

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/0 0/3 3/3

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/00،166

 واردات 731،,/1

 تراز تجاری 0/6،236
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 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 نیجریه 6/32 آمریکا 6/00

 فرانسه 0/00 هلند 7/00

 چین ,/6 آلمان 6/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/13

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/61

 سال به باال  1,جمعیت  3103 1/,-,/6

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/012

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/11-7/17

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0,/0

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 3/6

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 6/03

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,3/00-7/3،61

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 716،110

 ملل عالی پناهندگان سازمان

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/,

1/,3-0/63k 3103-311, آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 j)زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 2/26

 )درصد از کل( 

 lمردان در هر صد هزار نفر(های عمدی)زنان و قتل 3101-3110 07/,-1/66

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/00

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,30

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/22
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2/1-,،163 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/020

a .پایتخت کشور یماسوکرو و مقر دولت ابیجان استb .نرخ رسمیc .ابیجانd مربوطهای ردیف 

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص eپیشین.های ردیف به

 به مربوطهای داده g3117.h 3116.iملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود f.2.اندشده

ثبت شده مرگ و های دادهتخمین بر اساس   k 3113.lتخمین یونسکو. jموجود. سرشماری آخرین

 میر از کشورهای دیگر در منطقه.

. 

 

 



 
 ساموآ

 نِزی پُلی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج: تاال

 3،063مساحت)کیلومتر مربع(:

 006)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6,/7)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (27)هزار(: آپیا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,067دسامبر  01تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 621 ,16 7,,

 تولید ناخالص داخلی 2/1 0/0 6/0

  3111ثابت سال  های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/3،601 1/2،311 36,،1/2

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،376 1/2،0,6 1/2،661

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/01 1/6 1/6

 a)درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 3/,7 26/3 3/,2

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -67 -7, 70

 c(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 022 076 006

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 013 016 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 016 016

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/62 6/63 0/63

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/76 3/70 0/77

 )درصد(

 ملی )هزار(ورود گردشگران به مرزهای  013 033 030

... 1de 6 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/36 7/001 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/2 1/7 ...

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/16

 واردات 6/261
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 تراز تجاری -1/360

 

 (1122تجاری)سالشرکای اصلی 

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 نیوزلند 6/37 استرالیا 0,/1

 سنگاپور 3/30 نیوزلند 6/00

 آمریکا 2/00 ساموای آمریکا ,/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 ه(ساالن نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط 3101-3101 -1/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 06/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,6/2

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/,-,/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,0/01

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,6-1/7,/6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/2

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 7/30

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/1-1/6

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 6/1

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/06-0/67

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

6/66g 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 f)درصد از کل(

 hهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 </0/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 600

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 76

 ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین  3101 1,/1

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 6/1-0,0
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 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن( 

1/23,e 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،6,1

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  3/21-1/32

a .اشاره به تشکیل سرمایه ناخالص عمومیb .نرخ رسمیc .به غیر از اجارهd 3116.e تخمین بخش 

ثبت شده مرگ و میر های تخمین بر اساس داده g 3110.hتخمین یونسکو.fمتحد. ملل سازمان آمار

 از کشورهای دیگر در منطقه.

 

 



 
 سائوتومه و پرینسیپ

 منطقه:آفریقای مرکزی

 پول رایج:دوبرا

 6,6مساحت)کیلومتر مربع(: 

 0,6)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/076)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (6,)هزار(: سائو تومه)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0671سپتامبر  ,0در سازمان ملل متحد:تاریخ عضویت 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 032 317 ,31

 تولید ناخالص داخلی 0/2 1/6 6/6

ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 3111

 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی  1/010 1/0،316 1/0،106

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/762 1/0،370 1/0،112

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,0/3 3,0 6/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/00،636 1/00،221, 11/00،621

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -,2 -017 ...

 )میلیون دالر(

 b(3111=011کننده)مصرفقیمتشاخص 1,0 0،623 ...

 شاخص تولید کشاورزی  66 002 ,00

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 002 ,00

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/61 3/62 7/62

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  71/, ,6/7 ,7/,

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,0 0 ...

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/03 ,,/0 1/72

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/02 0/00 3/31

 

 کل تجارت

 c)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,/6
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 واردات 3/003

 تراز تجاری -0/011

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 c)درصد از واردات(  c)درصد از صادرات( 

 پرتغال 3,/2 پرتغال 3/63

 آنگوال 01/, بلژیک 6/30

 گابن 3/1 هلند 01/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت شهر  3101-3101 1/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2,/6

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/26

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/6-6/1

 زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد  3103 3/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,,/2-1,/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/67

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/2

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 6/20

 dمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/2-2/1

1e پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 پناهندگان سازمان ملل

2/010-

1/012 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل(آموزش:  ,3103-311 0/60

 fهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/2-7/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/00

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,7

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/30

0/1-030 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(
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1/370g 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a .نرخ رسمیb  066=011شاخص پایه,.c 3101.d خارجی. شهروندان به منتسبهای دادهe  ارزش

ثبت شده مرگ و میر از های دادهتخمین بر اساس   fصفر است،دردسترس یا قابل تهیه نیست.

 متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخشgکشورهای دیگر در منطقه.

 

 



 
 سری النکا

 جنوبی-منطقه:آسیای مرکزی

 پول رایج: روپیه سری النکا

 01,،1,مربع(:مساحت)کیلومتر 

 30،161)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/231)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a(62,)هزار(: کلمبو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,36،61 66،111 16،071

 تولید ناخالص داخلی ,/3 1/0 2/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/0،321 1/3،271 1/3،003

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،301 1/3،261 1/3،700

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/32 6/31 0/37

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 03/013 61/001 61/002

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -762 -0،037 -71,،6

326e 306 0,1 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)c 

 (3116-,311=011کشاورزی )شاخص تولید  013 032 007

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 036 007

 fgبیکاری )درصد از نیروی کار( ,/1 6/6 ...

 fiاشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 31/, 3/36 ...

 fiاشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 7/21 7/23 ...

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/26 26/, 7/26

 )درصد(

 سال 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,0/7 ,3/7 ,2/7

 )درصد( 

01, ,16h 166 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارj 

... 22,k 367 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین تلفن،  3/32 6/011 3/016

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/0 1/03 1/01
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/01،100

 واردات ,6,،1/06

 تراز تجاری -01,،3/6

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 هند 0/33 آمریکا 6/30

 چین 0/01 انگلیس 0/00

 سنگاپور 0/7 ایتالیا 0/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/01

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/36

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/03-0/02

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/73-6/70

 تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار  3101-3101 3/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 0,/1

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 lمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/0-6/226

الی کمیساریای عپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 301،721

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/60-1/011

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1,/0

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 </,/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 100



 112  سری النکا
 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 1,0

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/36

,/1-03،,60 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن و سرانه متریک تن()هزار 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/060

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،136

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  21-0/36/,

a .کلمبو پایتخت و سری جایواردنپورا  پایتخت  اداری و قانون گذاریستb بازارنرخ.c  کلومبوd 

گروه  f.3113=011پیشین.شاخص پایه های ردیف به مربوطهای ردیف e.3113=011شاخص پایه

صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص h 311,.iشمال و شرق استان. استثنایبه  gسال به باال. 01سنی 

های داده k 3116.lکشور. از خارج ملی اتباع از غیر به j.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 .خارجی شهروندان به منتسب

 



 
 سن مارینو

 منطقه: اروپای جنوبی

 پول رایج: یورو

 0,مساحت)کیلومتر مربع(: 

 23)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/131)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (6)هزار(: سان مارینو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،616 ,0،67 ,3،16

 تولید ناخالص داخلی 2/3 -3/1 -3/,

 3111ثابت سال  های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 6,,،6,/1 76,،3,/1 6،601,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  703،,1/1 1/16،001 2,6،,1/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,2/, 2/31 0/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 012 000 030

... 6/2,g 2/26 اشتغال در بخش صنعت 

 cdef)درصد از شاغلین(

... 2/1g 1/1 اشتغال در بخش کشاورزی 

 cde)درصد از شاغلین(

 hiورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 11 031 ,01

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/031 1/016 071/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/11 ... 66/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 )درصد متوسط ساالنه(  نرخ رشد جمعیت روستایی 3101-3101 3/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/66

3/01m 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتjkl 

7/06-3/32m 3103  سال به باال   1,جمعیت 



 111  سن مارینو
 

 jkl)زنان و مردان، درصد از کل(

 knنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/66

1/70-,/06o 3101-3101  تولد )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدوk 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/27-7/00

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3/62-3/66

 p)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/10

 )درصد از کل( 

 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی 3103 2/00

a .نرخ بازارb  3112=011شاخص پایه.c . دسامبرd .تخمین رسمیe بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 g 3110.hفقط اشاره به تولید و ساخت وساز. f.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

تخمین انجام  jشامل توریستهای ایتالیایی. iاقامتی. هتل ها اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود

 آخرین به شده ارجاع داده lمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم در ذکرشده اطالعات kشده.

 تخمین یونسکو.. o 3111.pتخمین ملی انجام شده. m 3116.nدسترس. در سرشماری

 



 
 سنت کیتس و نویس

 منطقه:کارائیب

 پول رایج: دالر کارائیب

 3,0مساحت)کیلومتر مربع(: 

 12)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/312)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (02)هزار(: باسه تر)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0602سپتامبر  32سازمان ملل متحد:تاریخ عضویت در 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,12 72, 703

 تولید ناخالص داخلی 6/6 -6/3 1/1

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 داخلی)دالر جاری(سرانه تولید ناخالص  ,1/01،61 1/03،011 1/02،636

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/01،066 1/03،361 1/03،063

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,3/6 0/20 3/21

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/3 71/3 71/3

 دالر(،حساب جاری)میلیون هاپرداختتراز  -1, -036 -1,

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 000 ,02 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 26 27

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 26 27

 cورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 060 63 ...

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/061 1/061 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/26 ,1/7 ...

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/66

 واردات ,7/36

 تراز تجاری -0/310

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 7,/2 آمریکا 7/00



 115  سنت کیس و نویس
 

 ترینیداد و توباگو ,/2 آنتیگوا و باربودا 0/2

 انگلیس 0/6 ترینیداد و توباگو 7/3

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/23

7/21g 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتdef 

3/01-,/00g 3103  سال به باال  1,جمعیت 

 def)زنان و مردان، درصد از کل( 

 ehiنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/60

3/,0-7/71k 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالe 

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 61/,

 lسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6-0/1/,

1n پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 پناهندگان سازمان ملل

 ملی(آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص  ,3103-311 3/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 7/61-3/62

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 7,/2

 )درصد از کل( 

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,/7

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 61

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/63

0/1-3,1 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/0،,01o 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a .نرخ رسمیb  3111= 011شاخص اصلی.c  غیر مقیم.های توریستحمل و نقل هواییd  تخمین

 آخرین به شده ارجاع داده fمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم در ذکرشده اطالعات eقابل انجام.

قبل برآورد شده  سالهای دادهبراساس  مردان و زنان بین توزیع  g3111.hدسترس. در سرشماری
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ست ارزش صفر ا m 0606.nسال. 66تا  01گروه سنی  j 3116.k 0660.l.تخمین ملی عملی iاست.

 متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخش o،در دسترس یا قابل تهیه نیست.

 

 



 
 سنت لوسیا

 منطقه:کارائیب

 پول رایج: دالر کارائیب

 126abمساحت)کیلومتر مربع(: 

 ,07)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,23/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (30)هزار(: کاستریس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0676سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 067 0،0,6 0،316

 ناخالص داخلیتولید  1/0 6/1 2/0

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/1،031 77,،,/1 1/7،036

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/6،713 610،,/1 002،,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/20 1/26 6/21

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

 cنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/3 71/3 71/3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -036 -002 -306

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 003 ... ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 06 60 61

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 06 60 61

... ... 0/0,def )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 0/06df )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2,/6 2,/6 6,/3

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  77/, 1/77 2/77

 )درصد(

 gمرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به  200 ,21 203

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/07 3/021 6/062

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 30/, 1/61 1/63

 

 کل تجارت

 h)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/0,6
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 واردات 11,/7

 تراز تجاری -7/660

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 hواردات( )درصد از  h)درصد از صادرات( 

 آمریکا 63/, آمریکا 1/26

 ترینیداد و توباگو 0/32 ترینیداد و توباگو 3/32

 ژاپن 2/6 انگلیس 0/01

 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/2

 جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,0/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/31

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 01/,-0/,

 ijنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/66

 تولد )زنان/مردان، سال( امید به زندگی در بدو 3101-3101 3/73-1/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/03

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

2/67l 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 kسال، درصد( 01-66)در سن 

 درصد از کل جمعیت(مهاجران بین المللی )هزار و  اواسط-3101 6/1-3/01

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 1

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 2/61-6/63

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 2,/1

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/61-0/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,7/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 11



 111  سنت لوسیا
 

 زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت  3101 1/77

3/3-201 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/767

 mبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،266

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/21-1/36

a .اشاره به مناطق قابل سکونتb سنت لوسیا و منابع جنگلی. استثنایبهc .نرخ رسمیd 3116.e 

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص fمعادن و جنگلها . استثنایبه

های دادهبراساس  مردان و زنان بین توزیع h 3110.iکشور. از خارج ملی اتباع از غیر به g.اندشده

 ویوکس فورت l0600.mسال. 66تا  01گروه سنی  kتخمین ملی عملی. jقبل برآورد شده است. سال

 



 
 سنت وینسنت و گرنادین ها

  منطقه:کارائیب

 پول رایج: دالر کارائیب

 206مساحت)کیلومتر مربع(: 

 016)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/300)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (20)هزار(: کینگزتاون)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0601سپتامبر  ,0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 دالر جاری(تولید ناخالص داخلی)میلیون  110 71, 00,

 تولید ناخالص داخلی 1/3 -0/3 0/1

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/1،171 073،,/1 360،,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,3/, 6/31 6/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 a)پول ملی در برابر دالر آمریکا(نرخ ارز  71/3 71/3 71/3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -013 -302 -310

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 016 021 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 013 033 021

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 033 020

 سال 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/12 1/11 7/11

 )درصد( 

 مشارکت نیروی کار،مردان)درصد( 0/76 1/70 6/70

 bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,6 73 76

... 3cd 3 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 01/, 6/061 2/060

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/6 1/20 1/62

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/20

 واردات 1/202

 تراز تجاری -0/261

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال



 112  هاسنت وینسنت و گرنادین
 

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 2/26 سنت لوئیس 0/33

 توباکوترینیداد و  0/20 تریتیداد و توباگو 6/01

 انگلیس 3/1 باربادوس 1/03

 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/1

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -0/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/31

 سال به باال 1,جمعیت  3103 0/6-7/01

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/71-7/76

 هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر  3101-3101 1/30

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

2/10f 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 eسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/,-6/7

یای کمیسارپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 0

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 0/1

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/017-1/016

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/21-1/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/07

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 61

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 0,/1
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6/0-313 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/,22d 3116 کیلوگرم نفت( سرانه مصرف انرژی )معادل 

a .نرخ رسمیb  غیر مقیم.های توریستحمل نقل هواییc 3116.d ملل سازمان آمار تخمین بخش 

 f 0660سال . 66تا  01گروه سنی  eمتحد.

 

 



 
 سنگاپور

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 رایج: دالر سنگاپورپول 

 706مساحت)کیلومتر مربع(: 

 1،000)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/7،3,2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (1،000)هزار(: سنگاپور)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر 30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 031،636 337،203 316،011

 تولید ناخالص داخلی 6/7 0/06 6/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/36،613 1/66،716 1/11،107

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/37،630 ,1/62،63 1/66،116

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/30 3/36 6/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,, 36/0 21/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  0,6،,3 11،116 606،,1

 (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  012 007 032

-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 00 61 012

3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 00 61 012

 bبیکاری )درصد از نیروی کار( 0/3 0/3 6/0

... 0/30h 7/30 اشتغال در بخش صنعت 

 defg)درصد از شاغلین(

... 0/0h 0/0 اشتغال در بخش کشاورزی 

 defi)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/12 ,7/1 ,1/1

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/77 1/77 ,7/,

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 7،176 6،0,0 01،261

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,1/06 6/006 6/000
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0,/1 1/70 1/71

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 616،112/,

 واردات 1/2,1،771

 تراز تجاری 0/62،722

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 0/01 مالزی 3/03

 مالزی 7/01 کنگهنگچین،  1/00

 چین 6/01 اندونزی 6/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/011

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,3/0

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,06-6/0/,

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 010/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/70-7/02

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

1/,3k 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 jسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,,7/61-6/0،6

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 2

 پناهندگان سازمان مللعالی 

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 66/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/0-1/1

 )درصد از کل( 
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 عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(های قتل 3101-3110 1/32

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 371

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/2

1/,-20،0,6 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن()هزار متریک تن و سرانه 

 سرانه مصرف انرژی)معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/6،266

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،011

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/21-6/32

a .نرخ بازارb .)اشاره به ساکنین)شهروندان سنگاپور و ساکنین دائمیc 311,.d .ژوئنe های داده

صنعتی استاندارد بین المللی بندی ها بر حسب طبقهشاخص fموجود. سرشماری آخرین به مربوط

شامل معادن و اکتشافات آب،برق وگاز و  h 3116.iاشاره به ساخت و تولید. g.2.اندشدهنشان داده 

 k 0667سال. 66تا  01گروه سنی  jنشده.بندی طبقهفعالیت های اقتصادی 

 



 
 سنگال

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 a 703،,06مساحت)کیلومتر مربع(:

 03،7,0)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6,/6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (2،121)هزار(: داکار)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،710 03،010 06،660

 تولید ناخالص داخلی 1/, 0/6 0/3

    3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/010 1/0،126 1/0،023

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/76 1/0،102 1/0،000

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/32 3/33 0/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

  bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

... 0,1-c ,7,-  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

03, 033e 010 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)d 

 f(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 016 001

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 001 060 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 001 011 001

... ... 0/06fg  بخش صنعت)درصد از شاغلین(اشتغال در 

... ... 7/22fg )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6,/6 ,,/1 ,,/0

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/00 2/00 6/00

 )درصد(

0،110h 611h 7,6 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 0,c 02 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/00 6,/6 ,1/7

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/6 ,1/0 1/07
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/3،160

 واردات 6/1،610

 تراز تجاری -3/2،2,7

 

 (1122تجاری)سالشرکای اصلی 

 i)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 فرانسه 3/07 مالی 2/07

 نیجریه 3/6 هند 1/06

 چین ,/,  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/2

 جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد 3101-3101 0/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/63

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/62

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 2-0/6/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/60

 تولد )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو  3101-3101 1,/10-6/,

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/66

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/,

0/00j 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 kاز کل جمعیت( مهاجران بین المللی )هزار و درصد اواسط-3101 0-0/301/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 33،617

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6,/2-7,/0

 l)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 2/27

 m)درصد از کل( 

 nهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/03-0/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/63
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 66

 مساحت زمین ها( مساحت جنگلی )درصد از 3101 1/66

6/1-6،172 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن)

 هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/60

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  106

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  37-7/30/,

a  3113مساحت بر اساس سرشماری جمعیت و مسکن سال.b .مرخ رسمیc3116.dداکار.e 

صنعتی استاندارد بین المللی بندی ها بر حسب طبقهشاخص fپیشین.های ردیف به مربوطهای ردیف

 jمراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای iداده تخمین شده. g 311,.h.اندشدهنشان داده 

3111.k .شامل پناهندگانl .تخمین ملیm تخمین یونسکو.n   ثبت شده های دادهتخمین بر اساس

 مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.

 

 



 
 سوازیلند

 منطقه:آفریقای جنوبی

 پول رایج: لیالنگنی

 07،2,2مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،312)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6,/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a(,,)هزار(: مبابانه)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,0سپتامبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 داخلی)میلیون دالر جاری(تولید ناخالص  3،106 2،063 6،161

 تولید ناخالص داخلی 1/3 6/0 2/0

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 1/3،226 1/2،300 1/2،266

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،111 1/2،361 1/2،2,3

 سرمایه ناخالص ثابتتشکیل  1/01 7/6 2/6

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,/22 ,/2, 06/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -012 -206 ...

... 030cd 061 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 012 016 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 016 011

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/63 1/62 62/,

 )درصد(

 مشارکت نیروی کار،مردان)درصد( 0/71 7/71 0/71

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 027 0,0 076

... 210cd 236 )تولید انرژی،اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/33 1,/7 0,/0

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/2 1/00 0/00

 

 کل تجارت

 g)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/0،002

 واردات 0/0،371
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 تراز تجاری -,0/01

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 g)درصد از واردات(  g)درصد از صادرات( 

 آفریقای جنوبی 2/00 آفریقای جنوبی 0/76

 چین 1/6 ایتالیا 0/02

 ژاپن 6/3 نامبیا 0/3

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط  3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/30

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/27

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/7/6-0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/66-1/60

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6,/,

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/2

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 11/,

 hمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/2-6/61

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 716

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 00/,-3/66

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 دختر )درصد از کل( آموزش: دانش آموزان سطح سوم ,3103-311 0/66

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6-2/02,/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 02/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 23

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/22

6/1-0،133 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(
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1/216f 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،663

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/33-1/01

a .مبابانه پایتخت اداری و لوبامبا پایتخت قانونگذاریستb .نرخ رسمیc 3116.d  شاخص پایه

011=3117.e اقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورودf سازمان آمار تخمین بخش 

ثبت شده مرگ و میر از های دادهتخمین بر اساس   iشامل پناهندگان. g 3117.hمتحد. ملل

 ای دیگر در منطقه.کشوره

 

 



 
 سودان

 منطقه:آفریقای شمالی

 bپول رایج: پوند سودانی

 3،111،002مساحت)کیلومتر مربع(:

 23,،66)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/07)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (23,،6)هزار(: خارطوم)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,061نوامبر  03تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

1,،101c ,6،,,1 21،002 )تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری 

6/2-c ,/, 1/6 تولید ناخالص داخلی 

  3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

1/0،102c 1/0،,11 1/60, )سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری 

1/663c 1/0،166 1/000  )سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری 

1/31c 7/06 ,/31 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 dآمریکا( نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر 20/3 60/3 0/3,

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -2،102 017 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 010 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 016 ...

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/36 0/21 6/21

 )درصد(

 سال01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,0/7 ,1/7 ,1/7

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,36 661 ,12

... 36،3,1f 01،161 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,/3 0/63 2/17

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/0 1/0 1/06

 

 کل تجارت

 f)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/6،176

 واردات 6/0،106

 تراز تجاری 606/,
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 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 f)درصد از واردات(  f)درصد از صادرات( 

 چین ,0/, چین 1,/2

 ژاپن 1/6 امارات متحده عربی 1/01

 عربستان سعودی 7/, کانادا 0/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 cنرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 cنرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/22

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/26

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/2/1-0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 010/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2,/1-0,/3

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/17

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 3/6

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 7/,

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 gمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/0-1/712

3،060،36,h پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 cپناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0-2/11,/7

 )زن / مرد در هر صد نفر(

3/67j 3103-311, آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 i)درصد از کل(

 kهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 ,20-7/0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 36/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 cگونه های در معرض تهدید 3103 007

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/36

2/1-06،23, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/66
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 پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش باران در   030

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/27-0/33

aکه در سودان جنوبی هستند مگر در مواردی که در غیر این صورت استکسانی مربوط به  داده ها 

جنوب  استثنایبه cدینار. 011پوند سودانی جدید= 0، 3117جوالی  0از ابتدای  bنشان داده شده.

شامل  hشامل پناهندگان. f 3116.gکشور. از خارج ساکن اتباع شامل eنرخ رسمی. dسودان.

های دادهتخمین بر اساس   kتخمین یونسکو. iنفر از مردمی که مانند شرایط آوارگان هستند. 02،011

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.

 

 



 
 سورینام

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج: دالر سورینام

 0,2،031مساحت)کیلومتر مربع(:

 136)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (370)هزار(: پاراماریبو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0671دسامبر  6در سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،062 6،211 01,،6

 تولید ناخالص داخلی 6/2 0/6 1/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 داخلی )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص  1/6،263 1/0،363 1/0،710

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/6،201 1/0،166 11,،1/0

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 61/, 7/27 3/61

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 76/3 71/3 21/2

 دالر(،حساب جاری)میلیون هاپرداختتراز  -066 12, 310

 bc(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 070 366 362

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 027 022

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 027 022

... ... 1/32defg )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 1/0defg )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/27 0/61 1/61

 )درصد(

سال 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی 7,/2 0,/7 0,/7

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0,0 311 331

... 766h 701 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 تلفن، مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین  3,/6 0/001 1/061

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/6 20/, 1/23

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,,6/3،6
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 واردات 72,،0/0

 تراز تجاری 0/036

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا ,7/3 امارات متحده عربی ,0/3

 ترینیداد و توباگو 6/31 کانادا 00/,

 هلند ,1/0 آمریکا 3/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 6/0

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 -1/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/71

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/37

 کل(درصد ازمردان،و سال به باال )زنان 1,جمعیت  3103 1/0-0/01

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 7-3/76,/0

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 61/,

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 iمهاجران بین المللی)هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/7-1/26

دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای پناهندگان و  3100-پایان 2

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 ,6/,-60/,

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

1/,3j 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 )درصد از کل(

 هر صد هزار نفر(های عمدی)زنان و مردان در قتل 3101-3110 2/,-6/00

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/00

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 76
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/61

0/6-3،671 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،217

a .نرخ بازارb  3110=011شاخص پایه.c .پاراماریبوd 3116.e .آگوستf  .تخمین جمعیتg 

های داده h 3116i.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 j 3113خارجی. شهروندان به منتسب

 

 



 
 سومالی

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج: شیلینگ سومالی

 17,،27,مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،117)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/01)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،116)هزار(: موگادیشو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,3،20 0،170 0،1,7

 تولید ناخالص داخلی 1/2 3/, 3/,

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/377 1/001 1/003

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,,1/3 1/001 1/017

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/31 6/06 1/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 003 002

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 003 002

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/27 27/, 7/27

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  77/, 1/77 ,0/7

 )درصد(

6/,a 1/0 3/7 )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/0 ... 2/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/20

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/66

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/6-7/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/60
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 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/10-6/12

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/011

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 ,/2

,/06b 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی اواسط-3101 3/1-0/33

 cd)هزار و درصد از کل جمعیت( 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 0،2,1،002

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/30-1/01

 e)زن / مرد در هر صد نفر(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0-1/0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/02

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 021

 جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( مساحت 3101 1/00

0/1-166 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/33g 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a .فقط مشترکین تلفن همراهb 311,-3111.c .تخمینd .شامل پناهندگانe  .تخمین یونسکوf 

 آمار تخمین بخش gثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس  

 متحد. ملل سازمان

 

 

 



 
 سوئد

 منطقه:اروپای شمالی

 پول رایج:کرون سوئد

 611،361مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،660هزار(:)تخمین در 3100جمعیت در سال 

 1/30)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،201)هزار(: استکهلم)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,066نوامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 271،101 6,2،1,3 126،207

 تولید ناخالص داخلی 3/2 ,/, 6/2

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/60،163 1/66،2,6 1/17،026

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/60،227 1/11،612 1/10،061

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/07 1/00 6/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 7/,6 ,/70 ,/06

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  31،117 21،102 27،360

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 010 ,00 006

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 62 66

 کشاورزیشاخص تولید  011 66 ,6

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 66 ,6

1/7 6/0 1/7c )بیکاران)درصد از شاغلینb 

... 6/06 1/33defg )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 0/3ij 1/3defg اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

6/16 2/16ij 2/16  سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/0 0,/3 0,/0

 )درصد(

 kورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6،002 6،610 ,1،11

... 00،17,l 03،671 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(
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 تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( مشترکین 3/0,2 1/0,0 2/0,7

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/06 1/61 1/60

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/007،076

 واردات 111،,0/07

 تراز تجاری 6/00،070

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 2/00 آلمان 6/,

 نروژ 6/0 نروژ 6/6

 دانمارک 3/0 انگلیس ,/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/01

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,7/0

 سال به باال  1,جمعیت  3103 32-0/37/,

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/76-7/02

 هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر  3101-3101 1/3

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

3/71n 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 mسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,0/06-1/0،21

 مربوط به کمیساریایپناهندگان و دیگر اشخاص  3100-پایان 001،167

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 011-7/66/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/16
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 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/,-0/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/66

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,2

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 6,/1

7/6-62،710 3116 

 

 کربنبرآورد  انتشار دی اکسید 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،716

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  126

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,1/01-2

a . نرخ رسمیb   سال . 76تا  01گروه سنیc 311,.d آمده.دست به شناسی روشe استثنایبه 

صنعتی استاندارد بین المللی بندی ها بر حسب طبقهشاخص gسال. 6,تا  ,0گروه سنی   fسربازان.

سال  76تا  ,0گروه سنی  iداده ها صرفا با سالهای قبل قابل مقایسه نیستند.  h.2.اندشدهنشان داده 

.j.)بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپاk اقامتی. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورودl 

3116.m  سال . 66تا  00گروه سنیn066, 

 

 



 
 سوئیس

 منطقه:اروپای غربی

 پول رایج:فرانک سوئیس

 60،301مساحت)کیلومتر مربع(:

 7،713)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,00/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (212)هزار(: برن)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 3113سپتامبر  01تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 206،711 ,0,،111 1،7,3,,

 ناخالص داخلیتولید  7/3 1/2 6/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/10،006 1/70،010 1/01،766

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  76,،,1/1 016،,1/7 1/07،677

تشکیل سرمایه ناخالص ثابت)درصد از تولید  6/30 6/06 6/31

 داخلی( ناخالص

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 20/0 66/1 66/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  12،066 ,72،66 66،736

016b 016 016 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 007 000

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 012 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 012 016

 بیکاری )درصد از نیروی کار( ... 1/6 1/6

0/30e 0/30e 7/32cd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/2e 2/2e 0/2cd )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/16 1,/, 1,/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/71 6/71 1/71

 )درصد(

 fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 7،336 30,،0 0،126

 تولید انرژی، اولیه 6،007 60,،1 ...

 g)برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0,0/, 6/006 6/061

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/71 6/02 3/01
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 کل تجارت

 g)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/326،006

 واردات 6/310،306

 تراز تجاری 166،,6/3

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 g)درصد از واردات(  g)درصد از صادرات( 

 آلمان 2/23 آلمان 3/31

 ایتالیا 6/01 آمریکا 2/01

 فرانسه 0/, ایتالیا 0/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/72

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/01

 سال به باال  1,جمعیت  3103 2/30-1/31

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,6/6

3/01-7/06j 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال 

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 1/03

 iسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/32-0/0،7,3

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 7،201,

 سازمان مللعالی پناهندگان 

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 67/,-6/66

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3/66

 )درصد از کل( 

 و مردان در هر صد هزار نفر(های عمدی)زنان قتل 3101-3110 0/1-7/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/30
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 17

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/20

6/1-60،1,6 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 gسرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،1,7

 kبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,0،10

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد  7/03-6/6

 k)حداقل و حداکثر(

a .نرخ رسمیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

بررسی نیروی کار اروپایی)آمار   eتخمین رسمی. d.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 h 3116.iشامل لیختن اشتاین. gاقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود fاروپا(.

 زوریخ j0661-0666.kسال  66تا  31گروه سنی 

 

 



 
 سیرالئون

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:لئون

 73،211مساحت)کیلومتر مربع(:

 1،667)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/02)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (660تاون))هزار(: فری 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,0سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 30,،0 3،122 3،067

 تولید ناخالص داخلی 2/6 2/1 ,/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/20 1/623 1/602

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/200 1/627 1/110

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/00 0/36 6/61

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 13/3،623 10/6،060 70/6،277

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -070 -16, -0،303

377b 326bc 023 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 032 036

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 033 030

... ... 1/,defg اشتغال در بخش صنعت 

 )درصد از شاغلین(

... ... 1/,0defg کشاورزی اشتغال در بخش 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,,/, ,,/6 ,,/2

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7,/0 0,/6 6,/0

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 61 26 13

... 3jk 3 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

,/21m 2/26 1/1 )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/1 ... ...
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 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/2

 روستایی )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت  3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 26/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/63

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 2/,-7/2

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 1/67-6/60

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/012

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 7/6

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 3/0

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 nبین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران  اواسط-3101 ,0/0-0/01

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان ,0،01

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/,

2/71-

,/67p 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311

 o)زن / مرد در هر صد نفر( 

0/30q 3103-311, آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 o)درصد از کل( 

 rهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 ,/1/36-2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/03

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 تهدیدگونه های در معرض  3103 ,02

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/20

2/1-0،606 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/7,k 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,3،66

 پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در   6/36-0/32

a .نرخ بازارb  3112=011شاخص اصلی.c پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd 3116.e 

صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص hسال به باال. 01گروه اصلی  gتخمین جمعیت . fدسامبر.

 سازمان آمار تخمین بخش j 3116.kحمل و نقل هوایی. i.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

تخمین  oشامل پناهندگان. nفقط مشترکین موبایل. mفقط خطوط تلفن اصلی. lمتحد. ملل
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ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در های دادهتخمین بر اساس   p 3110.q 3113.rیونسکو.

 منطقه.

 

 

 



 
 سیشل

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج:روپیه سیشل

 613مساحت)کیلومتر مربع(: 

 07)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/063)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (37)هزار(: ویکتوریا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,067سپتامبر  30ملل متحد:تاریخ عضویت در سازمان 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 627 6,2 0،106

 تولید ناخالص داخلی 1/0 ,/7 6/6

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر  1/00،306 1/00،020 71,،1/00

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/01،066 1/01،361 1/01،066

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/21 ,7/2 6/21

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/1 01/03 73/02

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -000 -331 ...

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 301 330

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,6 77 06

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,6 76 07

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 036 071 066

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,0/6 6/0,0 0/077

 اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران  6/31 1/60 3/62

 

 

 کل تجارت

 b)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 261/,

 واردات 6/0،130

 تراز تجاری -00,/2

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 b)درصد از واردات(  b)درصد از صادرات( 

 امارات متحده عربی ,7/0  
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 عربستان سعودی 1/06  

 سنگاپور 3/0  

 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/16

6/33g 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتdef 

2/6-1/03g 3103  سال به باال   1,جمعیت 

 def)زنان و مردان، درصد از کل(

2/67g 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنeh 

 eiامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7-0/70,/7

2/3j 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنe 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/03-0/01

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/001-1/031

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/62

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 317

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/00

1/0-72, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،010

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   3،073

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/36-6/36

a .نرخ رسمیb 3110.c شده. اشاره فنی نکات بیشتر،به اطالعات برایd . تخمین عملیe اطالعات 

 gموجود. سرشماری آخرین به مربوطهای داده fمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم در ذکرشده

3100.h .تخمین ملی عملیi  سالگی در سال  1,داده بر اساس امید به زندگی افراد در سن

3117.j3116. 

 

 



 
 شیلی

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج:پزوی شیلی

 013،,71مساحت)کیلومتر مربع(:

 07،371)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/33)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (126،,)هزار(: سانتیاگو) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,032،11 216،,30 360،163

 تولید ناخالص داخلی ,/3 ,/0 ,/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/7،166 61,،1/03 1/06،261

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  600،,/1 1/00،701 1/02،102

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/30 1/30 3/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 30/106 27/6,0 130/,6

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  0،666 2،3,6 -2،331

011c 010 006 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 016 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 016 001

0/7 0/0de 3/6 )بیکاران )درصد از نیروی کار 

... 1/32 1/32g )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینf 

... ,/01 3/02g اشتغال در بخش کشاورزی 

 f)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/20 ,0/6 0/67

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/73 2/76 3/76

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 3،137 ,,3،7 2،171

... 6،231h 6،,71 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/01 ,3/02 3/066

 )در هر صد ساکن(کاربران اینترنت  3/20 1/61 6/12
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/00،600

 واردات 0/76،617

 تراز تجاری 116،,/1

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امریکا 3/31 چین 0/33

 چین ,6/0 امریکا 3/00

 برزیل 2/0 ژاپن 0/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/06

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/03-3/01

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/03-,3/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,/0

 ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده به  3101-3101 0/0

 iسال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری)در سن  3101-,311 6,/3

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/0-6/231

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3،120

 پناهندگان سازمان ملل

 دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( آموزش:هزینه ,3103-311 3/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 61/,-61/,

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 1/10

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/03-6/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/06

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,06



 161  شیلی
 

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/33

6/2-,,،,77 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف انرژی  3116 1/0،216

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  202

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/33-2/0

a .نرخ اصلیb .سنتیاگوc  3116=011شاخص اصلی.d آمده.دست به شناسی روشe  اطالعات

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص fاکیدا قابل مقایسه نیست .

 سال. 66تا  01گروه سنی  h 3116.iسه ماهه چهارم. g.3.اندشده

 

 



 
 صحرای غربی

 منطقه:آفریقای شمالی

 پول رایج:درهم 

 a 111،,,3مساحت)کیلومتر مربع(:

 160)تخمین ،هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/3)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (327)هزار(:  ال ایون)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 31/6 0/,2 10/0

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 013 013

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 013 013

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 3/03

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/37

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/6-0/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/000

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/71-,,/0

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 ,6/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

 cمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/1-6/6

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 20

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/2

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 1/1-320

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/016d 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a .)شامل منطقه شمالی)ساکویا ال حمراء سابق(و منطقه جنوبی)ریو د اروb .نرخ رسمیc  .تخمینd 

 متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخش

 



 
 صربستان

 منطقه:اروپای جنوبی

 پول رایج:دینار صربستان

 00،2,0مساحت)کیلومتر مربع(:

 a 6،016)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/000)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،021)هزار(: بلگارد)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 3111نوامبر  0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 31،320 ,27،17 60،117

 تولید ناخالص داخلی 6/1 1/0 0/,

  3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/2،260 1/1،127 1/1،176

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،216 1/6،631 1/1،611

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/06 0/07 0/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 33/73 30/76 07/01

6،62,- 2،00,- 7،016-c  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

012d 027d 221 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 66 010

016 013 6,e ( 3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی) 

016 013 6,e (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 

... 3/06 ,/02f  از نیوری کار(بیکاران)درصد 

... 2/3, ,/37h )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینg 

... 6/30 2/32h اشتغال در بخش کشاورزی 

 g)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/61 ,3/6 ,1/6

 e)درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2,/1 2,/2 2,/6

 e)درصد(

 iورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 612 02, 7,6

... 6،311j 6،611 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/66 6/0,1 7/0,3
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,2/3 6/61 3/63

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/00،776

 واردات 6/06،0,0

 تراز تجاری -6/0،103

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 6/02 آلمان 2/00

 آلمان 0/01 ایتالیا 0/00

 ایتالیا 6/0 بوسنی و هرزگوبین 0/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 aنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -10

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 aجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,7/1

 aسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/07

 aسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/00-1/33

 aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/60

 aامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/73-0/77

 aنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 01/,

,/0k 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنa 

3/60l 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/1-6/131

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 216،177

 پناهندگان سازمان ملل

 ناخالص ملی(آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید  ,3103-311 7/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/63-1/62

 m)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 11/,

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/3-1/0

 مجالس ملی )درصد(کرسی های زنان در  3103 6/23
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 12

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/20

7/6-6,،306 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/0،27

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  02,

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/7-,7/0

a .شامل کوزوووb .نرخ رسمیc 3117.d   311=011شاخص اصلی,.e  اشاره شده به صربستان و

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص hاکتبر . f 3110.gمونته نگرو.

تخمین  j 3116.k  3101.l 3111 .mاقامت. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود i.2.اندشده

 ارسال.

 



 
 عراق

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:دینار عراق

 621،366مربع(:مساحت)کیلومتر 

 1,,،23)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/71)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,12،,)هزار(: بغداد) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661دسامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3,0،,2 62,،001 033،711

 تولید ناخالص داخلی 6/6 6/1 0/,

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/0،23 1/2،661 1/2،710

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،212 1/2،203 1/3،606

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/06 0/06 6/01

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/0،607 11/0،071 11/0،071

... 3,،672b 7،102-  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

,67 ,,1c 232 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 کشاورزیشاخص تولید  016 016 002

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 016 016 002

... 3/00b 0/07ef )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینd 

... 6/32b 1/07ef اشتغال در بخش کشاورزی 

 d)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/02 2/06 1/06

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/1 6,/2 6,/2

 )درصد(

... 0،100 0,6b )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارg 

... 000،200h 6,،63, تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/6 6/70 02/,

 صد ساکن( کاربران اینترنت )در هر 6/1 1/3 1/1
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 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/2

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,,/6

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 63/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/,-1/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 73/,-7,/,

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/22

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/6

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 0/66

 ijمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/1-6/02

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان ,,0،713،6

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 73/,-3/06

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,3/2

 k)زن / مرد در هر صد نفر(

 lهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/2-0/1

 زنان در مجالس ملی )درصد(کرسی های  3103 3/31

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/3

,/2-

010،666 

3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 نفت(سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم  3116 1/0،1,1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  032

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  21-6/06/,

a . نرخ اصلیb 3110.c پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود f. 3116.gمه. e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 lتخمین یونسکو. kشامل پناهندگان. jخارجی. شهروندان به منتسبهای داده h 3116.iملی. مرزهای

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس  

 

 

 



 
 عربستان سعودی

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:ریال سعودی

  3،116،6,1مساحت)کیلومتر مربع(:

 30،102)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/06)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (1،610)هزار(: ریاض)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 201،102 611،633 ,167،10

 تولید ناخالص داخلی 1/, 0/1 0/7

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر  1/02،037 01,،,1/0 1/30،3,3

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/02،061 01,،,1/0 1/31،616

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,1/0 0/30 0/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/2 71/2 71/2

 دالر(،حساب جاری)میلیون هاپرداختتراز  61،1,0 710،,, 010،666

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 60 037 022

 شاخص تولید کشاورزی 011 016 016

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 016 016

... 6/31e 2/31d )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

... 0/6e 1/6d اشتغال در بخش کشاورزی 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  07/, 6/07 7/07

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/76 3/76 0/76

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،127 01،011 07،660

... 122،310e 106،601 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/76 1/312 7/317

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/03 1/60 1/67
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 67,،7/2,6

 واردات ,020،10/,

 تراز تجاری 0/322،000

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  f)درصد از صادرات( 

 چین 0/02  

 آمریکا 6/03  

 آلمان ,/0  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/03

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/36

سال به باال  )زنان و مردان، درصد از  1,جمعیت  3103 7/6-3/1

 کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/033

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 71/,-3/72

 تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار  3101-3101 ,3/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/,

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 0/32

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 0/37-6/7،300

 gh)هزار و درصد از کل جمعیت(

ای کمیساریپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 76,،71

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/016-0/010

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/13

 )درصد از کل( 

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/2-7/0
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 016

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 <

0/0,-623،600 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن و سرانه متریک تن( )هزار

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,16،,/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  000

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(   2/22-7/07

a .نرخ رسمیb .تمام شهرهاc صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 به منتسبهای داده gمراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای d 311,.e 3116.f.2.اندشده

ثبت شده مرگ و میر از های دادهتخمین بر اساس   iشامل پناهندگان. hخارجی. شهروندان

 کشورهای دیگر در منطقه



 
 عمان

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:ریال عمانی

 216،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,3،06)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (762)هزار(: مسقط)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0670اکتبر  7تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 21،611 16،330 01,،73

 تولید ناخالص داخلی 1/6 0/0 1/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/03،730 ,1/30،30 ,1/31،12

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/03،211 1/31،062 1/36،336

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   0/32 1/37 36/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 20/1 20/1 20/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  1،070 1،070 01،3,2

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 013 026 026

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  003 031 030

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 003 031 030

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 0/31 1/30 2/30

 کشاورزی)درصد از شاغلین(اشتغال در بخش  ,6/7 6/76 00/,

... 0،136b 06, )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... ,6،107b 10،160 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1,/0 7/071 0/076

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/7 3,/1 0,/1

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/67،160

 واردات 06,،6/32

 تراز تجاری 1/32،673
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 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  c)درصد از صادرات( 

 امارات متحده عربی 6/37 چین 2/21

 ژاپن 03/,  

 آمریکا 6/1  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط  3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/72

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/37

 سال به باال 1,جمعیت  3103 1/6-7/6

 )زنان و مردان، درصد از کل(  

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/066

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,6/70-6/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

7/20d 311,-3101  بارداریمیزان پیشگیری از 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 ,6/30-0/03

 e)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان ,03

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/016-0/012

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/11

 )درصد از کل( 

 fهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/3-2/0

 )درصد(کرسی های زنان در مجالس ملی  3103 3/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 01

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 <

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 3/01-60،001
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 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن( 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 172،,/1

 در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش باران   61

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/22-6/32

a .نرخ اصلیb 3116.c شده. اشاره فنی نکات بیشتر،به اطالعات برایd 3111.e به منتسبهای داده 

 ه.منطقثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در های دادهتخمین بر اساس   fخارجی. شهروندان



 
 غنا

 منطقه:آفریقای غربی

 aپول رایج:سدی

 320،122مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,,36،6)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/016)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (76)هزار(: آکرا) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0617مارس  0عضویت در سازمان ملل متحد: تاریخ

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 07،060 20،211 26،311

 تولید ناخالص داخلی ,/3 ,/, 0/01

3111سالثابتهایقیمتبرحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/761 1/0،302 1/0،171

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/701 1/0،367 1/0،166

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 31/, 6/33 ,3/3

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 60/1 67/0 11/0

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -0،011 -3،711 ...

 )میلیون دالر(

 شاخص قیمت مصرف کننده 310 100 111

(011=3111) 

 شاخص تولید کشاورزی 011 ,03 036

 (011=311,-3116) 

 شاخص تولید غذایی 011 031 036

(011=311,-3116) 

... ... ,/02cdefg )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 3/17cdrfg  در بخش کشاورزیاشتغال 

 )درصد از شاغلین(

 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7,/7 ,,/0 ,,/6

 سال )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/73 70/, 0/70

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 636 620 ...

 تولید انرژی، اولیه 606 160 ...

 تن نفت()برابر با هزار متریک 
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/06 73/, 6/01

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/0 7/03 0/06

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 00،611/,

 واردات 2/02،172

 تراز تجاری 2/6،037

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 انگلیس ,1/0 توگو 1/31

 چین 3/01 آفریقای جنوبی 0/07

 آمریکا 6/, فرانسه 6/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/2

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط  3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 13/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/20

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/7/1-2

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 012/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1,/2-0,/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/62

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/6

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/32

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7-0/0،010/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 331،,3

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/07-6/00

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزان سطح سوم دخترآموزش: دانش  ,3103-311 3/27

 )درصد از کل( 



 جهان در آیینة آمار 178
 

 jهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/31-6/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 302

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/33

2/1-7،620 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/000

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  017

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/21-6/32

a  سدی قدیم. 01111سدی جدید= 3117،0جوالی  0از ابتدایb . نرخ اصلیc 311,.d  گروه سنی

 f.2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص eسال. 6,تا  01

 از خارج ساکن اتباع شامل hسپتامبر پیش از سپتامبر سال جاری. gبررسی استاندارد های زندگی.

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس   i 3116.jشورک

 

 

 



 
 فرانسه

 منطقه:اروپای غربی

 پول رایج:یورو

 110،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,2،03,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/006)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (31,،01)هزار(: پاریس) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,11،,3،2 ,3،1,1،71 3،771،100

 تولید ناخالص داخلی 0/0 7/0 7/0

ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه( 3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/26،113 27,،1/26 63,،1/63

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/26،126 1/61،262 ,1/62،66

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/06 1/06 0/31

 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاریهاتراز پرداخت -01،3,1 -26،761 -16،661

 )میلیون دالر(

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 006 030

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 60 62

 شاخص تولید کشاورزی  011 60 66

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 60 66

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 6/0 2/6 3/6

 اشتغال در بخش صنعت 7/32 3/33 0/33

 b)درصد از شاغلین(

 اشتغال در بخش کشاورزی 2/, 6/3 6/3

 b)درصد از شاغلین(

 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/11 3/10 0/10

 سال )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3,/1 3,/0 0,/6

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 76،600 60,،77 00،600
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... 61،366e 6,،700 تولید انرژی، اولیه 

 d)برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/026 ,6/01 1/0,0

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/63 0/01 76/,

 

 کل تجارت

 d)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/100،160

 واردات 6/711،010

 تراز تجاری -0/006،216

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 d)درصد از واردات(  d)درصد از صادرات( 

 آلمان ,6/0 آلمان ,1/0

 چین 1/0 ایتالیا 3/0

 بلژیک 0/7 اسپانیا 2/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/2

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,6/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/00

 سال به باال  1,جمعیت  3103 2/30-6/31

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/70-6/06

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/2

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

,/7,g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 06,،,/7/01-0

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 37,،3,1

 پناهندگان سازمان مللعالی 

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/000-0/000
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 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/11

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/0-6/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,6/3

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 306

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/36

0/1-2,2،110 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 dتن و سرانه متریک تن()هزار متریک 

 dسرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،770

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  11,

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/01-1/0

a . نرخ بازارb .)بررسی نیروی کار اروپا)آمار اروپاc بندی طبقه حسب دربر شده داده نشان شاخص

 .g 3111-3116فقط شهر فرانسه. e3116.fشامل موناکو. d.2المللی. بین استاندارد صنعتی

 



 
 فلسطین

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:شٍکٍل

 131،,مساحت)کیلومتر مربع(:

 b 6،013)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 06,/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (71)هزار(: رام اهلل)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 26,،6 0،220 0،7,6

 تولید ناخالص داخلی 0/, 0/6 6/6

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/0،212 1/3،1,3 1/3،003

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،616 1/3،300 1/3،373

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/37 2/07 1/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 cنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 1/6, 11/2 03/2

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -0،013 -60, 

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 006 060 012

 d(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 66 010

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 017 011 011

 تولید غذاییشاخص  017 011 011

(011=311,-3116) 

 بیکاران)درصد از شاغلین( 1/32 7/32 6/31

... ,/36 2/3,d اشتغال در بخش صنعت 

 )درصد از شاغلین(

... 0/00e ,/06d اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/06 7/06 0/01

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7,/3 ,,/2 ,,/2

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 00 133 666

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/31 ... ....

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,1/0 1/63 1/11
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 706/,

 واردات 0/6،330

 تراز تجاری -1/2،110

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 اسرائیل 6,/, اسرائیل 6/01

 ترکیخ 0/1 اردن 6/1

 چین 6/, عربستان سعودی 2/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 bنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 76/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/60

 درصد از کل()زنان و مردان،سال به باال 1,جمعیت  3103 2/6-7/6

 bهر صد زن( نسبت جنسیتی )مردان در برابر 3103 0/012

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/70-0/76

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/6

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 3/11

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 62-0/0،632/,

1g پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/06-1/06

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 1/17

 )درصد از کل(

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 31
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/3

,/1-3،0,3 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 انرژی )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف  3116 1/373

a .پیش از این به عنوان سرزمین فلسطین اشغالی ذکر شدهb .شامل شرق اورشلیمc .نرخ بازارd 

ب ها بر حسشاخص e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 انواع به مقیم غیر گردشگران ورود f.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 ارزش صفر است ،در دسترس یا قابل تهیه نیست.. gاقامتی و هتل ها. اماکن

 



 
 فنالند

 منطقه:اروپای شمالی

 پول رایج:یورو

 010،,22مساحت)کیلومتر مربع(:

 a 1،201)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 b ,1/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،026)هزار(: هلسینکی) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 دالر جاری(تولید ناخالص داخلی)میلیون  061،770 013،,32 3,2،367

 تولید ناخالص داخلی 6/3 2/2 7/3

 3111سال ثابت هایقیمت رشد برحسب نرخ

 )درصد سالیانه(  

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/27،220 1/66،063 1/60،007

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/27،112 1/66،766 1/66،013

 سرمایه ناخالص ثابتتشکیل  0/31 1/06 06/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 cنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  221،, 2،661 -0،0,1

031d 00, 01,d (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 011 010

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 013 66 66

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 66 66

 eبیکاری )درصد از نیروی کار( 6/0 6/0 0/7

6/33g 3/32g ,/31f )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینe 

3/6g 6/6g 0/6f )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینe 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,0/1 ,0/1 6/11

 )درصد(

سال 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی 1,/2 6,/1 6,/3

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 2،061 71,،2 6،063

... 1،10,h 1،27, )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 تلفن، مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین  6/061 7/076 ,0/00

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/76 ,6/0 6/06

 

 



 جهان در آیینة آمار 186
 

 کل تجارت

             

 صادرات 3/70،766

 واردات 7/02،0,0

 تراز تجاری -1/1،1,7

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 3/00 سوئد 0/00

 سوئد 0/06 آلمان 6/6

 آلمان 7/02 روسیه 2/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 aنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 aنرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 aنرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/1

 aجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/02

 aسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,1/0

 سال به باال   1,جمعیت  3103 2/32-2/30

 a)زنان و مردان، درصد از کل(

 aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,1/6

 aامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 3/77-2/02

 aهزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر  3101-3101 0/3

 aنرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

6/77j 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 iسال، درصد( 01-66)در سن 

 aمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/6-7/331

به کمیساریای  پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط 3100-پایان 01،173

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/0

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/013-7/016

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 0/12

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/2-2/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/63

 زیست محیطیهای شاخص
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 گونه های در معرض تهدید 3103 36

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/72

1/01-12،136 3116 

 

 کربنبرآورد  انتشار دی اکسید 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/6،611

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  11,

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  7/0-1/0

a . شامل جزایر آلندb .مناطقی غیر از جزایر آلندc .نرخ بازارd های ردیف به مربوطهای ردیف

 صنعتی استاندارد بین المللی نشانبندی ها بر حسب طبقهشاخص fسال. 76تا  01گروه سنی  eپیشین.

 j0606سال. 66تا  31گروه سنی  h 3116.i)آمار اروپا(.aبررسی نیروی کار اروپایی g.2.اندشدهداده 

 
 



 
 فیجی

 مالنیا -منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر فیجی

 00،373مساحت)کیلومتر مربع(:

 0,0)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/67)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (077)هزار(: سووا) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0671اکتبر  02ملل متحد:تاریخ عضویت در سازمان 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 2،117 2،072 2،002

 تولید ناخالص داخلی 6/1 -3/1 1/3

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر  11,،1/2 07,،1/2 1/6،260

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،176 1/2،170 1/6،313

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/01 ,0/0 1/07

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 76/0 03/0 03/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -317 -2,1 ...

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 ,06 016

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 010 016

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  66 02 02

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 02 02

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  26/, 2/26 2/26

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  76/, 76/, 1/76

 )درصد(

 cورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 161 23, 71,

... 61d 36 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 20/, ,3/6 7/60

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/0 1/31 1/30

 

 تجارتکل 

 e)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/060

 واردات 1/0،010

 تراز تجاری -0/6,7
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 (1122شرکای اصلی تجاری)

 e)درصد از واردات(  ef)درصد از صادرات( 

 سنگاپور 0/22 استرالیا 1/30

 استرالیا 2/31 امریکا 6/00

 نیوزلند 6/01  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 جمعیت)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -<

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 13/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/7-1/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/016

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/73-,,/6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/07

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 3/,

6/61g 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/3-1/00

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 0

 پناهندگان سازمان ملل

 دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی(آموزش:هزینه  ,3103-311 1/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,3/62-7/6

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 0/12

 h)درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 /<5/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 3,3

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/1

1/0-06, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/210

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   2،161

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  7/30-3/33
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a .نرخ رسمیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

 نکات بیشتر،به اطالعات برای d 3116.e 3101.fکارکنان. و کشور از خارج در ملی اقامت استثنایبه

 تخمین یونسکو. g 0676.hمراجعه شود. فنی

 

 



 
 فیلیپین

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 پول رایج:پزوی فیلیپین

 211،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 66،013)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,3/20)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (00،0,3)هزار(: منیال)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 012،173 066،160 336،716

 تولید ناخالص داخلی 0/6 7/, 7/2

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/0،311 1/3،061 1/3،271

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،107 1/3،010 1/2،007

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/06 1/31 2/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 17/12 06/62 62/62

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 0،601 0،633 7،170

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 021 ,,0 076

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 002 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 002 001

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 1/0 2/7 1/7

6/06 1/01 ,/01ef )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینd 

1/22 3/22 1/2,ef اشتغال در بخش کشاورزی 

 d)درصد از شاغلین(

 01باالینیروی کار،زنانمشارکت در 0/66 1/66 7/66

 سال)درصد(

نیروی درمشارکت 1/01 6/76 6/76

 )درصد(سال01باالیکار،مردان

 gورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 32,،3 2،131 2،607

... 0،,,2h ,،1,1 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 66/, 6/63 0/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/1 1/31 1/36
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 کل تجارت

 آمریکا()میلیون دالر  

 صادرات 0/60،163

 واردات 63,،2,/7

 تراز تجاری -11,،01/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 ژاپن 1/00 ژاپن 1/00

 آمریکا 6/01 آمریکا 0/06

 چین 3/01 چین 7/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط  3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 3/3

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 26/,

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,/6/1-6

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 73/,-,,/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/31

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/2

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 7/11

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1/1-6/621

 ij)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان ,016،70

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 7/3

 ناخالص ملی()درصد از تولید 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 2/67-6/60

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 2/16
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 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/26-0/2

 مجالس ملی )درصد(کرسی های زنان در  3103 6/33

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 710

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/3

7/1-,0،661 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/323

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،310

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  3/20-3/31

a .نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc 311,.d بندی ها بر حسب طبقهشاخص

نظامیان که در سربازخانه ها  استثنایبه fاکتبر. e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

شامل  jخارجی. شهروندان به منتسبهای داده h 3116.iکشور. از خارج ساکن اتباع شامل gهستند.

 پناهندگان.

 



 
 قبرس

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:یورو

 6،310مساحت)کیلومتر مربع(:

 c 0،007)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/031)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (312)هزار(: نیکوزیا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 داخلی)میلیون دالر جاری(تولید ناخالص  613،,0 32،112 36،666

 تولید ناخالص داخلی 6/2 2/0 1/1

  3111سال ثابتهایقیمتنرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/33،360 1/30،602 1/21،132

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/30،273 1/37،1,1 1/21،662

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/06 0/06 ,2/0

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

77/1f 71/1f 60/1de )نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا 

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -670 -3،216 -,3،16

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 036 026

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 011 63

 شاخص تولید کشاورزی  60 06 01

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 06 01

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 2/1 ,/3 7/7

6/30 0/31 0/36h اشتغال در بخش صنعت 

 g)درصد از شاغلین(

6/2 0/2 ,/6h اشتغال در بخش کشاورزی 

 g)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  12/, 0/17 3/17

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/72 2/70 1/70

 سال )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 3،671 3،072 3،263

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,1/00 0/020 1/026
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 ساکن(کاربران اینترنت )در هر صد  0/23 1/12 7/17

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/0،616

 واردات 0،700/,

 تراز تجاری -022،,/0

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  i)درصد از صادرات( 

 یونان 3/30 یونان 32/,

 اسرائیل 0/01  

 انگلیس 7/0  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 cجمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 0/0

 cنرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 cنرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 cجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/71

 cسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/07

 سال به باال 1,جمعیت  3103 2/01-1/00

 c)زنان و مردان، درصد از کل(  

 cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/016

 cامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/77-0/03

 cنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/6

 cزن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر 3101-3101 1/0

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/07-2/016

,،1,3j پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/013-0/010

 k)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,0/6

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/3-2/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/01
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 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,1

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/06

1/7-0،062 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،317

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   210

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/03-,1/3

a .داده ها به مناطق تحت کنترل حکومت و غیر آن  اشاره کرده استb یورو 3110از ابتدای ژانویه،

 eنرخ رسمی. dشامل شمال قبرس. cپوند قبرس جایگزین شد(. 10101376یورو= 0با پوند قبرس )

ها بر حسب شاخص hبررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(. gنرخ بازار. fپول رایج=پوند قبرس.

 فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای i.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 تخمین ملی. kبه پایان رسید. 0666فعالیت های کمکی سازمان ملل در قبرس در سال  jمراجعه شود.

. 

 



 
 قرقیزستان

 منطقه:آسیای مرکزی

 پول رایج:صوم

 066،610مساحت)کیلومتر مربع(:

 1،262)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/37)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (026)هزار(: بیشکک)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،6,1 6،766 1،606

 تولید ناخالص داخلی -3/1 -1/1 7/1

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/600 1/066 1/0،160

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/673 1/021 1/0،1,2

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,3/0 0/30 6/36

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aآمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر  21/60 01/67 ,60/6

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -3, -6,7 -312

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 033 ... ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 016 010

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 ,01 016

... ,/31d ,/07 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینbc 

... 1/26d 1/20 )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینbc 

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/16 3/11 1/11

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/71 3/70 70/,

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 206 ,0،20 2،006

... 0،00,e 0،632 ،اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت( تولید انرژی 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/06 0/010 7/002

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/01 6/00 1/31

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/0،670
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 واردات 7/6،3,1

 تراز تجاری -0/3،00

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 22/, سوئیس 0/66

 چین 7/30 قزاقستان 06/,

 قزاقستان 6/, روسیه 6/06

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت روستایی  3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/21

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/36

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/1-1/7

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/67

 سال( امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، 3101-3101 6-6/73,/2

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/23

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/,

0/67f 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/6-7/333

301،012g پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/63-0/63

 h)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 2/11

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/00-6/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/32

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 61

 ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین  3101 1/1
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 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 ,70،,-2/0

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/113

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  663

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/07-0/6

a .نرخ رسمیb .نوامبرc صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 hنفر که در وضعیت آوارگی هستند. 0,1،111شامل  d 3110.e 3116.f 311,-3111.g.2.اندشده

 تخمین ملی.

 



 
 قزاقستان

 منطقه:آسیای مرکزی

 رایج:تنگه پول

 3،736،611مساحت)کیلومتر مربع(:

 317،,0)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,/1)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (6,,)هزار(: آستانه)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663مارس  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 17،036 060،167 637،,00

 تولید ناخالص داخلی 7/6 2/7 1/7

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخل )دالر جاری( 1/2،7,1 1/6،320 1/00،112

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،600 1/0،161 1/01،100

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/30 2/36 6/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 60/022 11/067 61/060

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -,0،11 3،616 06،001

... 060b 061  (3111=011مصرف کننده)شاخص قیمت 

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  011 017 061

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 010 062

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 0/0 0/1 6/1

 اشتغال در بخش کشاورزی 1/00 7/00 1/06

 c)درصد از شاغلین(

 cکار(بیکاری )درصد از نیروی  6/23 2/30 ,1/3

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6,/6 ,,/6 ,,/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/71 ,0/7 3/77

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 2،062 2،262 ...

... 017،200d 036،763 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/12 ,6/06 7/0,0

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/2 20/, 1/61
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/00،017

 واردات 3/20،101

 تراز تجاری 7/11،167

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 0/63 چین 1/00

 چین 3/02 ایتالیا 0/07

 آلمان 1/1 روسیه 1/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 1/12

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/31

 سال به باال  1,جمعیت  3103 7-7/03/,

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/63

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 3-0/73,/2

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 7/32

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 7/11

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 06-1/2،176/,

اشخاص مربوط به کمیساریای  پناهندگان و دیگر 3100-پایان 00،711

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/011-6/012

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/10

 کل( )درصد از

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/0-,6/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/36

 



 جهان در آیینة آمار 431
 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 70

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

2/06-331،,00 3116 

 

 اکسید کربنبرآورد  انتشار دی 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/6،260

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  200

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  -71-1/6/,

a .نرخ رسمیb 3110.c صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 .d 3116.2.اندشده

 

 

 



 
 قطر

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:ریال قطر

 17,،00مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،071)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/0,0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (1,7)هزار(: دوحه)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0670سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 66،120 037،223 072،231

 تولید ناخالص داخلی 1/7 ,7/0 1/02

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/16،361 1/73،267 03,،1/63

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/67،370 1،120,/1 1/02،3,0

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/23 3/26 3/36

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 6/2, 6/2, 6/2,

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت ... ... 10،670

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 006 0,3 0,1

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 060 300

 شاخص تولید کشاورزی 61 032 ,03

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 61 032 ,03

0/16 2/10cg 1/60cdef )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/0 ,/0cg 7/3cdef اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,6/6 0/13 0/10

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7/66 3/61 3/61

 )درصد(

 hiورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 602 0،106 3،137

... 066،120g 67،062 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/003 6/061 1/026
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/36 00/, ,3/0

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 واردات 3/33،230

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 1/00  

 چین 6/,  

 امارات متحده عربی 1/0  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت شهر  3101-3101 1/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/66

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/06

 سال به باال  1,جمعیت  3103 3/,-1/3

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 زن( نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد 3103 2/206

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/70-3/70

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

3/62k 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 lمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/0،211-,0/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 0،236

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/013-0/016

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6,/3

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/,-1/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/1
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 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 26

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/66-71،307

1/0,،126 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 71

 مجموع کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت،   30/,-7/23

a .نرخ رسمیb  3113=011شاخص پایه.c صنعتی استاندارد بین بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 iفقط ورودی های هتل. g 3116.hتخمین جمعیت. fمارس. d 3116.e.2.اندشدهالمللی نشان داده 

 k 0660.lشامل گردشگری خارجی. jاقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود

 خارجی.. شهروندان به منتسبهای داده

 



 
 کاستاریکا

 منطقه:آمریکای مرکزی

 پول رایج:کولون کاستاریکا

 10،011مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،737)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/63)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،101)هزار(: سان خوزه) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 06،6,1 300،,2 60،117

 تولید ناخالص داخلی 6/1 7/6 601

 3111ثابت سالهای نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 22,،1/6 1/7،776 ,7,،1/0

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/6،613 1/7،1,2 1/0،671

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/00 6/06 1/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,0/66, 67/103 06/100

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -600 -0،300 -3،061

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 071 3,0 300

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 010 003

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 016 006

0/06cf 1/06de ,/30cde )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

0/06cf 1/01de 3/01cde )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

 سال )درصد( 01باالیکار،زناننیرویدرمشارکت 1/66 ,1/6 ,6/6

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/01 6/70 6/70

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 76,،0 3،011 3،063

... 710g ,00 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/17 ,6/6 7/032

 ساکن(کاربران اینترنت )در هر صد  0/33 ,1/2 0/63

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/01،333



 437  کاستاریکا
 

 واردات 0/00،3,2

 تراز تجاری -0،160/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 61/, آمریکا 2/20

 چین 6/0 هلند ,/7

 مکزیک ,/7 پاناما 1/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 <

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1,/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/32

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/6-0/01

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/012

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/77-1/03

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/6

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 0/0

1/01i 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 hسال، درصد( 01-66)در سن 

 jمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/01-3/606

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 31،103

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 011/,-7/012

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 0/16

 )درصد از کل( 

 نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار قتل 3101-3110 3/,-0/00

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 20/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,36

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/10
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0/0-0،201 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 انرژی )معادل کیلوگرم نفت( سرانه مصرف 3116 ,,,/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,,0،0

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,6/36-3/0

a .نرخ بازارb .مناطق مرکزیc .جوالیd  سال به باال. 03گروه سنیe بندی ها بر حسب طبقهشاخص

صنعتی استاندارد بندی ها بر حسب طبقهشاخص f.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 شامل پناهندگان i 0666.jسال. 66تا  00گروه سنی  g 3116.h.2.اندشدهبین المللی نشان داده 

 

 



 
 جدید کالدونیای

 میکرونزی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج: فرانک سی اف پی

 00،171مساحت)کیلومتر مربع(:

 311)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/02)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (017)هزار(: نومئا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,32،, 0،011 6،016

 تولید ناخالص داخلی 2/, 1/2 6/2

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 607،,1/3 1/21،360 61,،1/20

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  607،,1/3 1/21،360 61,،1/20

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/30 3/26 7/26

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 06/011 00/61 63/,2

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 010 006 033

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 67 ,6

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 67 ,6

... 6/33g 2/30 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینdef 

... 7/3g  0/2 )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

def 
 مشارکت نیروی کار،زنان)درصد( 7/67 ,0/6 ,0/6

 مشارکت نیروی کار،مردان)درصد( 0/71 0,/, 0,/6

 hورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 010 66 003

... 26i 20 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 03 ,0/00 0/006

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/23 1/63 1/11

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 17,،1/0

 واردات ,6,،6/2

 تراز تجاری -6/3،126
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 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 فرانسه 0/33 ژاپن 0/31

 سنگاپور 06/, فرانسه 6/07

 چین 1/01 استرالیا 3/02

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 شهر نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت  3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 36/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/00-6/03

 صد زن( نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر 3103 7/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/72-1/01

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/3

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 32-0/16/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 677

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/6

1/03-3،6,0 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،027

 پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش باران در   0،173

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  3/31-,1/3

a .نرخ ارز عملیاتی سازمان ملل متحدb .نومئاc پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd  تخمین

صنعتی استاندارد بین المللی بندی ها بر حسب طبقهشاخص fسال به باال. 06گروه سنی  eجمعیت.

 .i 3116کشور. از خارج ساکن اتباع شامل g3110.h.2.اندشدهنشان داده 

 



 
 کامبوج

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 پول رایج: ریٍل

 000،121مساحت)کیلومتر مربع(:

 06،211)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/76)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،111)هزار(: پنوم پن) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 جاری(تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر  362،, 00،363 03،021

 تولید ناخالص داخلی 2/02 ,/1 0/7

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/670 1/761 1/067

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/612 1/716 1/020

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  6/00 ,3/0 ,1/0

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/6،003 11/6،110 11/6،126

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -217 -076 ...

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 006 0,1 076

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 060 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 060 016

 اشتغال در بخش صنعت ... ,3/0 ,6/0

 cd)درصد از شاغلین(

 اشتغال در بخش کشاورزی ... 3/16 0/11

 cd)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,6/7 2/76 3/76

 )درصد(

سال 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی ,7/0 ,0/, ,7/0

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،633 3،110 3،003

.. 6e 6 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/0 1,/3 72/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/1 2/0 0/2
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 716،,/0

 واردات 062،,/2

 تراز تجاری 0/1,1

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 2/30 امریکا 6/20

 ویتنام 6/06 کنگهنگچین، 6/07

 تایلند 0/00 سنگاپور ,/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط  3101-3101 0/3

 ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/31

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/21

 سال به باال  1,جمعیت  3103 2/1-0/7

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,1/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1,/3-0,/3

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/13

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

1/61f 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 3/3-0/221

 g)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 002

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 3/,

 ناخالص ملی()درصد از تولید 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 0/00-,1/0

 h)زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 7/27

 )درصد از کل(
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 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/26-6/2

 مجالس ملی )درصد(کرسی های زنان در  3103 2/31

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 331

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/17

2/1-6،,16 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/017

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,2,،0

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/23-0/32

a .نرخ بازار B .پنوم پنc  سال. 6,تا  01گروه سنیd .بررسی اجتماعی و اقتصادیe 3116.f 3111.g 

ثبت شده مرگ های دادهتخمین بر اساس   iتخمین یونسکو. hخارجی. شهروندان به منتسبهای داده

 و میر از کشورهای دیگر در منطقه.

. 

 

 



 
 کامرون

 منطقه:آفریقای مرکزی

 پول:رایج فرانک سی اف آ

 11,،671مساحت)کیلومتر مربع(:

 31،121)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/63)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،623)هزار(: یائونده) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 100،,0 06,،32 601،,3

 تولید ناخالص داخلی 2/3 3/2 0/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/661 1/0،311 1/0،206

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/601 1/0،001 1/0،3,3

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/07 1/06 6/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,6،,11

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -662 -,01 ....

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 000 036 022

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 013 011

 (3116-,311=011کشاورزی )شاخص تولید  012 026 061

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 062 06

 cاشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 0/06 03/, ...

 اشتغال در بخش کشاورزی 7/11 2/12 ...

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3,/, 2,/6 6,/3

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,6/7 2/77 6/77

 )درصد(

... 172 610d )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 6،637e 6،613 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/02 ,0/6 7/11

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/0 2/1 1/1



 425  کامبوج
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/3،067

 واردات 6/1،176

 تراز تجاری -1/3،637

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 فرانسه 2/07 هلند 2/06

 چین 3/06 فرانسه 00/,

 آلمان 1/6 چین 1/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 جمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 3/2

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/13

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/61

 سال به باال   1,جمعیت  3103 1/1-6/1

 درصد از کل( )زنان و مردان،

 نرخ جنسیتی)مردان در برابر صد زن( 3103 7/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 12/,-6/10

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/6

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 3/36

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,06/,-1/0

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 70,،012

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 1/2

 ناخالص ملی()درصد از تولید 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 70/,-2/60

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3/63

 )درصد از کل( 
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 fهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 31-6/02/,

 مجالس ملی )درصد(کرسی های زنان در  3103 6/02

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 23,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/63

2/1-,،,,0 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/010

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،160

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/30-0/06

a .نرخ رسمیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c 

شده مرگ و میر از ثبت های دادهتخمین بر اساس   d 311,.e 3116.fسال به باال. 01گروه سنی 

 کشورهای دیگر در منطقه.



 
 کانادا

 منطقه:آمریکای شمالی

 پول رایج:دالر کانادا

  71,،6،606مساحت)کیلومتر مربع(:

 26،211)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a(0،310)هزار(: اتاوا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  6تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،022،717 0،177،161 0,6،,0،72

 تولید ناخالص داخلی 1/2 3/2 1/3

ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/21،006 2,0،,1/6 1/11،1,1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/26،6,0 ,1/61،11 ,0,،1/66

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/30 0/33 1/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,0 11/0 13/0

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  30،706 -66،217 -,66،10

 )میلیون دالر(

 شاخص قیمت مصرف کننده 003 033 ,03

 (011=3111) 

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 00 63

 شاخص تولید کشاورزی 013 012 016

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 012 011

 بیکاری )درصد از نیروی کار( ,/0 1/0 1/7

... 1/30e 1/33 اشتغال در بخش صنعت 

 cd)درصد از شاغلین(

... 6/3e 7/3 اشتغال در بخش کشاورزی 

 cd)درصد از شاغلین(

 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1,/6 0,/0 0,/6

 سال )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7/73 1/70 6/70

 سال )درصد(
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 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 00،770 167،,0 106،,0

... 277،663f 200،60, تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/010 7/031 0/032

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/70 2/01 1/02

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/611،621

 واردات 1/611،176

 تراز تجاری -1/066

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امریکا 1/66 امریکا 7/72

 چین 0/01 انگلیس 3/6

 مکزیک 1/1 مکزیک 0/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/0

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی 3101-3101 6/1

 )درصد متوسط ساالنه( 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/01

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,2/0

 سال به باال 1,جمعیت  3103 2/06-2/33

 )زنان و مردان، درصد از کل(  

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 60/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/70-1/02

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/6

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 7/0

1/76h 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 gسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 2/30-2/7،313

 )هزار و درصد از کل جمعیت(



 421  کانادا
 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 721،,31

 سازمان مللکمیساریای عالی پناهندگان 

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 1/1

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/010-3/011

 )زن / مرد در هر صد نفر(

6/1,h 3103-311, آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 )درصد از کل( 

 های عمدیقتل 3101-3110 7/3-6/1

 )زنان و مردان در هر صد هزار نفر(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/36

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 06

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/26

3/01-102،107 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن()هزار متریک تن و سرانه 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,2,,/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  662

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/01-0/0

a .اوتاوا پایتخت استb .نرخ بازار .c صنعتی استاندارد بین المللی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 e 3110.fبه غیر از افراد مقیم و افراد بومی که در این مناطق زندگی میکنند. d.2.اندشدهنشان داده 

3116.g  سال . 66تا  00گروه سنیh 3113. 

 



 
 کرواسی

 منطقه:اروپای جنوبی

 رایج:کوناپول 

 166،,1مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,6،26)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/77)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0,)هزار(: زاگرب) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0663می  33تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 66،030 16،673 3،662,

 تولید ناخالص داخلی 2/6 -6/0 1/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/01،161 ,1/02،11 1/06،307

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/6،07 1/02،121 1/02،702

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/36 31/, 0/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,/32 17/1 03/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -3،6,1 -6,2 -,60

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 006 022 ,02

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 66 60

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 66 ,6

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 66 ,6

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 03/, 0/00 6/02

1/37d 2/37d ,/30bc )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/01d 6/06d 2/07bc )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,6/6 ,1/6 ,1/6

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/6 16/, 7/16

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 7،762 6،000 6،637

... 2،0,1f 2،,12 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/036 2/016 ,16/01

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/22 1,/2 7/71



 412  کرواسی
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/02،2,6

 واردات 7/33،706

 تراز تجاری -7/6،211

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  صادرات()درصد از  

 ایتالیا ,6/0 ایتالیا 0/01

 آلمان 03/, بوسنی و هرزکوبین 2/03

 روسیه 3/7 آلمان 0/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -103

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 102

 رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( نرخ 3101-3101 -106

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1000

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0600

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3706/,310

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6306

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 7202/0106

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,10

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 001

1001h 311,-3101 درصد(سال،01-66سنمیزان پیشگیری از بارداری)درg 

 iبین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران  اواسط-3101 0106/71101

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 36،210

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 602

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6307/6700

 در هر صد نفر( )زن / مرد

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 1,02

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 003/001

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3200

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 066



 جهان در آیینة آمار 411
 

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 2601

606/30،106 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 0،62,01

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,01

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   0107/106

a .نرخ بازارb سربازان. استثنایبهc صنعتی استاندارد بین المللی نشان بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود eبررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(. d.2.اندشدهداده 

 شامل پناهندگان. h 0671.iسال . 66تا  01گروه سنی  f 3116.gاقامتی.

 

 



 
 کلمبیا

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج:پزوی کلمبیا

 0،060،760مساحت)کیلومتر مربع(:

 637،,6)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/60)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،766)هزار(: بوگوتا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  1تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,,1،,06 260،,30 222،001

 تولید ناخالص داخلی 7/6 1/6 6/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/2،611 ,00،,/1 1/7،011

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،231 1/1،666 037،,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/06 7/30 1/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا(نرخ  33/3،306 00/0،606 71/0،663

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -,0،00 -0،7,1 -6،601

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 061 077 006

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 012 017

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 ,01 001

 c)درصد از نیروی کار(بیکاری  0/00 0/00 0/01

 deاشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 2/31 1/31 ...

 اشتغال در بخش کشاورزی 6/30 6/07 ...

 de)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/13 2/11 0/11

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/00 7/76 7/76

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 622 3،201 ...

 تولید انرژی، اولیه 163،,7 61،062 ...

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0,/, 000/, 002/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/00 ,1/2 6/61
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 612،,1/1

 واردات 76,،0/16

 تراز تجاری 7/3،370

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 1/31 آمریکا 1/20

 چین 1/01 هلند 6/6

 مکزیک 0/00 شیلی 6/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 7/0

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی 3101-3101 3/1

 )درصد متوسط ساالنه(  

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 71/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/30

 سال به باال   1,جمعیت  3103 2/0-1/01

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 ,7/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/71-7/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,7/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

3/70g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/1-2/001

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 06,،2،000

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی ,3103-311 1/6

 )درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 013-2/011/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 10/,



 415  کلمبیا
 

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2-2/1,/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/03

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 667

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/11

,/0-70،072 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/131

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   766

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/7-,1/0

a . نرخ رسمیb .گروه کم درآمدc  01سال به باال  در مناطق شهر نشین گروه سنی   03گروه سنی 

صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص eسال به باال. 03گروه سنی  bسال به باال در مناطق روستایی.

 .f 3116.g 3111-3116.3.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 

 

 

 



 
 کنیا

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج:شیلینگ کنیا

 100،202مساحت)کیلومتر مربع(:

 01,،60)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 70/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (2،2,2)هزار(: نایروبی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 00،726 23،000 26،116

 تولید ناخالص داخلی 6/1 0/1 6/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/13 1/766 1/006

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/132 1/760 ,1/00

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 7/00 2/31 0/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 دالر آمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر  27/73 71/01 17/01

 a،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -313 -3،2,6 -2،222

013e 026de 066c (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)b 

 شاخص تولید کشاورزی  010 031 033

(011=311,-3116) 

 شاخص تولید غذایی) 010 ,03 032

011=311,-3116) 

... ... 7/,fg اشتغال در بخش صنعت 

 از شاغلین( )درصد

... ... 0/,0fg )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1,/1 0,/1 0,/1

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6,/6 0/70 0/70

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،266 0،671 ...

... 367h 267 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/02 1,/1 1,/1

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/2 1/30 1/30

 



 417  کنیا
 

 کل تجارت

 i)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/1،0,6

 واردات 6/03،163

 تراز تجاری -632،,/0

 

 شرکای اصلی تجاری

 i)درصد از واردات(  i)درصد از صادرات( 

 چین 03/, اوگاندا 7/03

 امارات متحده عربی 0/03 انگلیس 0/6

 هند 0/01 تانزانیا 0/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/36

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/63

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/,-6/2

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 3/16-,7/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/10

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/,

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/61

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 jبین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران  اواسط-3101 1/3-0/007

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 630،037

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,0/60-6/0

 مرد در هر صد نفر()زن / 

آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از  ,3103-311 3/60

 کل(

 kهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/27-2/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/6
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,26

 مساحت جنگلی  )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,/1

2/1-03،261 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/61

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،136

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   6/32-1/03

a .نرخ رسمیb نایروبیc .قشر کم درآمدd پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفe  شاخص پایه

011=3117.f .درآمد خانوار و بررسی هزینه هاg صنعتی استاندارد بندی ها بر حسب طبقهشاخص

ثبت های دادهتخمین بر اساس   kشامل پناهندگان. h 3116i 3101.j.3.اندشدهبین المللی نشان داده 

 شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.

 



 
 کوبا

 منطقه:کارائیب

 aپول رایج: پزوی کوبا

 016،006مساحت)کیلومتر مربع(:

 00،316)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/013)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,3،00)هزار(: هاوانا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 66,،63 6،230, 0،701,

 تولید ناخالص داخلی 3/00 6/3 7/3

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/2،706 1/1،706 ,01،,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،722 20,،1/1 107،,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  1/6 6/01 3/03

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

... 031b 016 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 67 ,0 66

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 ,0 61

... 1/07 0/06e )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینcd 

... 1/00 3/31e اشتغال در بخش کشاورزی 

 cd)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/20 0/62 2/62

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7,/2 0/71 6,/6

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 3،3,0 3،117 00,،3

... 2،603g 2،612 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/0 2/06 2/33

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/6 6/01 3/32

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1
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 متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد  3101-3101 <

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/71

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,1/0

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/06-,0/0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/010

 سال(امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان،  3101-3101 6/77-2/00

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/1

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 73/,

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/1-2/01

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 206

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/03

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 66/,-,0/6

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزان سطح سوم دخترآموزش: دانش  ,3103-311 1,/6

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/7-3/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/61

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 203

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/3

0/3-20،160 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/700

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،006

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  30/,-0/30

a .پزوی تبدیل پذیر کوبا تنها در داخل کشور قابل خرج کردن استb 3110.c ها بر حسب شاخص

سال برای مردان  16تا  07گروه سنی  d.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 .g 3116حمل و نقل هوایی. fدسامبر . eسال برای زنان. 16تا  07و 

 

 



 
 کومور

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج:فرانک کومور

 3،321مساحت)کیلومتر مربع(:

 716)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/227)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (16)هزار(: مورونی) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0671نوامبر  03عضویت در سازمان ملل متحد: تاریخ

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 207 162 01,

 تولید ناخالص داخلی 3/6 0/3 3/3

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی  13,/1 1/761 1/016

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  11,/1 1/722 1/013

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/6 2/06 ,6/0

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 12/607 00/2,0 33/201

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,6 002 003

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,6 006 003

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 1/23 7/26 0/21

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 7/76 6/01 6/01

... 00b 3, )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/1 6/31 0/20

 اینترنت )در هر صد ساکن( کاربران 1/3 0/1 1/1

 

 کل تجارت

 b)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 03/,

 واردات 1/000

 تراز تجاری -6/0,0

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 b)درصد از واردات(  b)درصد از صادرات( 

 امارات متحده عربی 6/36 فرانسه 7/62



 جهان در آیینة آمار 411
 

 فرانسه 6/30 سنگاپور 0/32

 پاکستان 7/06 هلند ,/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/30

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 63/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/,-6/2

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2,/1-3,/2

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3,/0

 )کودک زنده به ازای هر زن( نرخ باروری،کل 3101-3101 7/6

7/31c 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/3-1/02

1d پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/0-6/73

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 6/61

 )درصد از کل( 

 fنفر( های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزارقتل 3101-3110 6/7-,6/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/2

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 63

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/3

3/1-031 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/16g 3116  انرژی )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،711

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/36-3/30



 411  کومور
 

a . نرخ رسمیb 3116.c 3111.d .ارزش صفر است،در دسترس یا قابل تهیه نیستe  تخمین

تخمین  gمیر از کشورهای دیگر در منطقه.ثبت شده مرگ و های دادهتخمین بر اساس   fیونسکو.

 متحد. ملل سازمان آمار بخش

 



 
 کویت

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:دینار کویت

 07،000مساحت)کیلومتر مربع(:

 3،000)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/010)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,3،61)هزار(: شهر کویت)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,2مه  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 01،760 036،220 ,0,1،60

 تولید ناخالص داخلی 01/, 6/7 3/0

 3111ثابت سال های قیمت رشد برحسبنرخ 

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 00,،1/21 1/61،621 1/17،013

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  11,،1/26 1/60،361 0،126,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 06/, 1/06 01/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 36/1 30/1 30/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  21،170 033،,2 ...

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 016 060 060

 شاخص تولید کشاورزی  67 026 027

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 021 020

... ... ,/31bc )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 7/3bc )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  7/66 2/62 6/62

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7/00 3/03 2/03

 )درصد(

 dمرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به  2،676 1،310 1،176

... 036،660e 06,،1,1 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/033 1/000 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/31 0,/6 3/76

 

 



 415  کویت
 

 کل تجارت

 e)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,10،62/,

 

 تجاریشرکای اصلی 

 )درصد از واردات(  ef)درصد از صادرات( 

 ....  .... 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/60

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,3/,

 سال به باال   1,جمعیت  3103 3/6-0/2

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/067

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/76-6/71

 ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ  3101-3101 7/,

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

1/13g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 0-1/3،167,/0

 hi)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 66،612

 jعالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/011-7/011

 )زن / مرد در هر صد نفر(

2/,6k 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 j)درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/,-0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,/2

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 63



 جهان در آیینة آمار 416
 

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 <

2/21-01،026 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/03،0,6

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,00

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/26-6/06

a .نرخ رسمیb .تخمین جمعیتc صنعتی استاندارد بین المللی نشان بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 بیشتر،به اطالعات برای e 3116.fملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود d.2.اندشدهداده 

تخمین  jشامل پناهندگان.iخارجی. شهروندان به منتسبهای داده g 0666.hمراجعه شود. فنی نکات

 .k 3116یونسکو.

 



 
 کیپ ورد

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:اسکودو

 6،122مساحت)کیلومتر مربع(:

 110)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/036)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (023)هزار(: پرایا) 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0671سپتامبر  ,0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 673 60,،0 0،006

 تولید ناخالص داخلی ,/1 6/1 1/1

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/3،111 1/2،232 1/2،772

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،606 1/2،002 66,،1/2

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0/21 0/67 1/61

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 67/62 12/03 33/01

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -60 -302 -300

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 011 037 022

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 031 030

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 031 030

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 1/60 3/11 0/11

 بخش کشاورزی)درصد از شاغلین(اشتغال در  1/02 0/02 2/02

 bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 060 ,22 630

... 1c 0 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/23 1/06 0/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/0 1/21 1/23

 

 کل تجارت

 آمریکا()میلیون دالر  

 صادرات 0,/6

 واردات 2/6,0

 تراز تجاری -2/063

 

 



 جهان در آیینة آمار 418
 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 پرتغال 0/26 اسپانیا ,,/,

 هلند 01/, پرتغال 7/01

 اسپانیا 1/01 آلمان 6/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 ساالنه(نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط  3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2,/6

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/21

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/1-7/0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 60/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/71-7/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/3

2/,0d 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/3-0/03

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/67-7/011

 صد نفر()زن / مرد در هر 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,0/1

 )درصد از کل( 

 eهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/30-0/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/31

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 67

 جنگلی )درصد از مساحت زمین ها(مساحت  3101 1/30

7/1-201 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/301

 fبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  71

1/32-1/32g   ر(حداکثدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل وf 



 411  وردکیپ
 

a .نرخ رسمیb اقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورودc 3116.d 3111.e 

اشاره به  gسال. fثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس  

 میانگین دمایی..

 

 



 
 کیریباتی

 میکرونزی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر استرالیا

 a,73مساحت)کیلومتر مربع(: 

 010)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/026)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 b)هزار(: بایریکی)...(3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0666سپتامبر  06عضویت در سازمان ملل متحد:تاریخ 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,01 ,06 003

 تولید ناخالص داخلی 1/1 -6/1 1/2

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 داخلی)دالر جاری(سرانه تولید ناخالص  1/0،060 1/0،6,0 1/0،012

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،202 1/0،726 1/3،011

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 3/67 7/63 3/63

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 cنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,2 60/1 60/1

... 031e 001 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)d 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 61 007 ,00

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 61 007 ,00

 fgورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6 1 1

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/1 0/06 1/33

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/6 0/6 1/01

 

 کل تجارت

 آمریکا()میلیون دالر  

 صادرات 0/,

 واردات 7/60

 تراز تجاری -0/02

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 استرالیا ,0/2 ... 

 سنگاپور 0/07 ... 

 فیجی 6/02 .... 



 442  کیریباتی
 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشیننرخ رشد  3101-3101 0/0

 )درصد متوسط ساالنه(

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/66

 jسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/26

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,/,-0/6

 i)زنان و مردان، درصد از کل( 

,/60j 3103 برابر هر صد زن( نسبت جنسیتی )مردان درi 

 kامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 2,/6/10-0

1/13m 3101-3101 )نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زندهi 

1/2n 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنi 

 از کل جمعیت(مهاجران بین المللی )هزار و درصد  اواسط-3101 1/3-1/3

,/00p 3103-311, آموزش:هزینه دولتی 

 o)درصد از تولید ناخالص ملی(

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/67-1/016

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 معرض تهدیدگونه های در  3103 63

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/01

,/1-10 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/001q  3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a . کیلومتر مربع غیر قابل سکونت. 06 استثنایبهفقط مناطق خشکیb  تخمین جمعیت بایریکی در

 e 3110.fتاراوا. dتخمین رسمی. cنفر است. 66،201دسترس نیست.تخمین جمعیت جنوب تاراوا 

 iمراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای hتاراوا و جزیره کریسمس. gحمل و نقل هوایی.

 اطالعات j 3100.kآرام. ساقیانو ارتباطاتشناسی جمعیت برنامه دبیرخانه توسط شده وارد اطالعات

 pتخمین یونسکو. l 3111.m 3112.n 3111-3116.oمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم در ذکرشده

3113.q متحد ملل سازمان آمار تخمین بخش 

 

 



 
 گابن

 منطقه:آفریقای مرکزی

 سی اف آپول رایج:فرانک 

 0,,،3,7مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،126)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/1)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0,)هزار(:لیبروبل) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،616 00،770 ,36،06

 تولید ناخالص داخلی 1/, 1/, 0/1

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 610،,/1 1/03،6,6 1/01،720

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  020،,/1 1/01،007 1/02،103

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/06 1/36 0/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 0،602 ... ...

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 011 032 036

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 033 022

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 033 022

... ... 0/00cd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 3/36cd )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/11 ,1/1 ,2/1

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1,/1 6,/6 1,/1

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 3,6 ... ...

... 03،613f 02،033 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,1/, 1/016 2/006

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/6 3/7 1/0

 

 



 441  گابن
 

 کل تجارت

 f)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,1/1،21

 واردات 6/3،111

 تراز تجاری 0/3،011

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 f)درصد از واردات(  f)درصد از صادرات( 

 فرانسه 6/23 آمریکا 1/16

 بلژیک 7/01 چین 1/0

 آمریکا 0/7 اسپانیا 2/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,1/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 26/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/7-,/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6,/3-2,/2

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/62

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 3/2

7/23g 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 hمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/00-0/306

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 03،763

 iمللعالی پناهندگان سازمان 

0/2g 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملیi 

0/6-6/61g 3103-311, آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 k)زن / مرد در هر صد نفر( 

7/21j 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 )درصد از کل(

 مردان در هر صد هزار نفر( های عمدی)زنان وقتل 3101-3110 1/31-1/7

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/01

 

 



 جهان در آیینة آمار 444
 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 311

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/01

0/0-0،,32 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/61

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،063

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  30-2/32/,

a .نرخ رسمیb .لیبرویلc رفاهی)بانک جهانی(.های شاخص اصلی پرسشنامهd ها بر حسب شاخص

غیر مقیم در های توریستحمل و نقل  e.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 jتخمین یونسکو. iخارجی. شهروندان به منتسبهای داده f3116.g 3111.hفرودگاه لیبرویل.

0666.k   ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس 

 

 



 
 گامبیا

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:داالسی

 00،361مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,0،77)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/017)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,11)هزار(: بانجول) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 06,1سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 21, 6,2 0،331

 تولید ناخالص داخلی -6/1 ,/0 1/1

   3111سالثابتهایقیمتبرحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/606 1/117 06,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/276 1/102 21,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 3/36 1/37 30/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 02/30 26/30 36/21

 ،حساب جاریهاپرداختتراز  -10 30 30

 )میلیون دالر(

 b(3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف 017 062 313

 شاخص تولید کشاورزی  66 022 ,0

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 022 ,0

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/70 6/73 6/73

 )درصد(

  سال 01کار،مردان باالی در نیرویمشارکت 6/02 3/02 0/02

 )درصد(

 cورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 010 60 ,01

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/06 6/00 0/60

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/2 3/6 6/01

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/66



 جهان در آیینة آمار 446
 

 واردات 7/262

 تراز تجاری -1/366

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 ساحل عاج 0/30 سنگال 2/21

 برزیل 7/6 گینه 0/32

 چین 0/0 مالی ,7/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/17

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/62

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/2-2/2

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/67

 به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( امید 3101-3101 1,/7/17-2

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,,/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 7/6

1/07d 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران بین  اواسط-3101 0/361-,0/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 6،116

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 3/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6,/6-6,/6

 eصد نفر( )زن / مرد در هر

3/06f 3103-311, آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 )درصد از کل( 

 gهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 ,/6/01-2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/7

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 66



 447  گامبیا
 

 جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( مساحت 3101 1/60

2/1-62, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/00

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  677

 حداکثر(دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و   1/23-6/06

a .نرخ بازارb مریم مقدس. خیابان بانجول و کومبو .c .فقط اساس نامه گردشگرانd 3110.e  تخمین

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس   f 3116.gیونسکو.

 

 



 
 گرانادا

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:دالر کارائیب شرقی

 266مساحت)کیلومتر مربع(: 

 011)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/216)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (60)هزار(: سنت جورجز) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0676سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 710 706 031

 تولید ناخالص داخلی 1/03 6/1 1/1

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 006،,/1 1/7،111 1/7،0,0

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  162،,/1 1/7،117 1/7،612

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,1/6 3/30 2/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 71/3 71/3 71/3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -062 -330 -307

... 02,b 003  (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 77 06 62

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 77 06 62

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 66 001 000

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/73 6/062 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/31 1/22 ...

 

 تجارتکل 

 c)میلیون دالر آمریکا( 

 واردات 0/300

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 c)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 6/20 ... 

 ترینیداد و توباگو 3/31 ... 

 انگلیس 3/6 ... 

 



 441  گرانادا
 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -3/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/26

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/37

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/0-0/00

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 2/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/76-7/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/02

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

2/16e 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 dسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 03/,-0/03

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 2

 پناهندگان سازمان ملل

6/2f 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی 

 نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه آموزش: ,3103-311 ,7/016-0/01

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0/17

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/06-0/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/02

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 62

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/11

2/3-361 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/761

a .نرخ رسمیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc 3116.d  سال. 66تا  01گروه سنیe 

0661.f 3112 

 



 
 گرجستان

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج: الری

 6،711,مساحت)کیلومتر مربع(:

 a 6،236)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3,/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،030)هزار(: تفلیس) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0663جوالی  20تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 600،, 20,،00 06،2,7

 تولید ناخالص داخلی 6/, ,/2 1/7

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/0،623 76,،1/3 1/2،206

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،612 1/3،163 1/2،300

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/30 2/06 6/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا(نرخ  76/0 77/0 7/0,

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -717 -0،232 -0،617

 c(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 023 006 ...

 d(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 027 0,7

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 030 7, 72

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 030 0, 76

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 2/6 ... ...

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 2/16 ... ...

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/11 11/, 0/11

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/72 0/72 3/76

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 1,1 3،123 3،033

... 770f ,06 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/26 ,6/00 6/022

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/0 ,6/3 ,2/,

 

 



 452  گرجستان
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/3،006

 واردات 0/7،117

 تراز تجاری -1/6،0,0

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 ترکیه 1/00 آذربایجان 1/06

 اکراین 1/01 ترکیه 6/01

 آذربایجان 7/0 ارمنستان 3/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 aنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 aجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/13

 aسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,1/0

 aسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/33-,7/0

 aجنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(نسبت  3103 1/06

 aامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 1/71-2/77

 aنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 31/,

 aنرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

2/67h 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 gسال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/6-2/0,7

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 1,0،,37

 پناهندگان سازمان ملل

 ناخالص ملی(آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید  ,3103-311 7/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 011-3/67/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 2/16

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/73-3/0

 مجالس ملی )درصد(کرسی های زنان در  3103 ,/,

 



 جهان در آیینة آمار 451
 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 11

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/26

2/0-1،061 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 26,/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,66

1/02-

1/02i 

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر( 

a .شامل ابخازیا و جنوب اوستیاb .نرخ رسمیc 1 شهرd صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 f 3116.gملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود e.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 اشاره به میانگین دمایی h 3111.iسال. 66تا  01گروه سنی 

 

 



 
 گرینلند

 منطقه:آمریکای شمالی

 پول رایج:کرون

 ,10،,,3،0مساحت)کیلومتر مربع(:

 17)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/1)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0)هزار(: نوک) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 11,،0 ,3،00 3،626

 تولید ناخالص داخلی 7/2 3/0 3/,

ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/30،01 1/20،016 1/63،171

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/30،073 1/27،3,6 1/60،101

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/36 11/, 1/67

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aدالر آمریکا( نرخ ارز )پول ملی در برابر ,/23 0/1, 71/1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 002 023 ...

 شاخص تولید کشاورزی  011 66 66

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 66 66

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/027 3/020 3/027

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/17 2,/1 6,/1

 

 تجارتکل 

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/672

 واردات ,,0/6

 تراز تجاری -6/663

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 b)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 دانمارک 1/16 ذانمارک 1/63

 سوئد 30/, پرتغال 6/2

   ایسلند 6/0

 



 جهان در آیینة آمار 454
 

 اجتماعیهای شاخص

   
 متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت)درصد  3101-3101 -<

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/01

3/33f 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتcde 

6/00-1/00f 3103  سال به باال 1,جمعیت 

 cde)زنان و مردان، درصد از کل(  

6/003f 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنdg 

0/,7-0/73h 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالd 

3/3i 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنd 

 درصد از کل جمعیت( مهاجران بین المللی )هزار و اواسط-3101 3/01-0/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,0

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/1

1/01-171 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،222

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  716

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  -2/0-1/6

a .نرخ بازارb شده.  اشاره فنی نکات بیشتر،به اطالعات برایC .تخمین قانونیd شده ذکر اطالعات 

 fموجود. سرشماری آخرین به مربوطهای داده eملل. سازمان شناختی جمعیت سالنامه سیستم در

3100.g .تخمین قانونی ملیh 3101-311,.i 3110. 

. 

 

 



 
 گواتماال

 منطقه:آمریکای مرکزی

 پول رایج:کوئتزال

 010،006مساحت)کیلومتر مربع(:

 06،717)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/021)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،0,0)هزار(: گواتماال سیتی) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661نوامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 37،300 60،260 060،,6

 تولید ناخالص داخلی 2/2 6/3 6/2

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/3،061 1/3،072 1/2،070

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،002 1/3،706 1/2،101

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/00 0/06 06/,

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/7, 13/0 00/7

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،210 -70, -0،136

311b 062 066 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 شاخص تولید کشاورزی  010 ,03 ,03

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 030 030

... ... 0/33cde )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 3/22cde اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/66 0/60 1/66

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/07 2/00 2/00

 )درصد(

 fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,0،20 ,0،07 0،032

... 631g 0،270 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/61 ,1/02 6/010

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/1 1/01 7/00



 جهان در آیینة آمار 456
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/01،0,0

 واردات 01,،,0/0

 تراز تجاری -666،,/0

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 3/26 آمریکا 60/,

 مکزیک 3/00 ال سالوادور 3/00

 چین ,/6 هندوراس 1/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/11

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/61

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/7-,/3

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 0/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0-0/71,/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,2/3

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/2

2/62h 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/6-1/16

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 016

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/3

 ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه آموزش: نرخ ,3103-311 0/60-,7/6

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 0/11

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/06-1/01

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/02

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 363



 457  گواتماال
 

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/26

0/0-01،060 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/221

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,0،00

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/31-7/06

a .نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc 311,.d  سال به باال. 01گروه سنیe 

 بازدید ورود f.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 شامل پناهندگان. g 3116.h 3113.iملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان

 

 



 
 گوادلوپ

 منطقه:کارائیب

 پول رایج: یورو

 0،711مساحت)کیلومتر مربع(:

 a 6,2)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 370/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (02تر))هزار(: باس 3100پایتخت و جمعیت در سال

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 003 033 031

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 012 06 01

 (3116-,311=011غذایی)شاخص تولید  012 06 011

7/02cd ... ... )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/3cd ... ... )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/16 2/16 3/16

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7,/1 1,/2 6,/6

 )درصد(

 efورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 273 263 ...

 hتولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت( 33 67 ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 aنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 0/1

 aجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/60

 aسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/30

 aسال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/06-,1/0

 aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/06

 aبدو تولد )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در  3101-3101 02/,-,0/7

 aنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,/7

 aنرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/3

6/36j 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1/33-6/016



 451  گوادلوپ
 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 10

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/26

0/2-0،727 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/0،303h 3116  نفت(سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم 

 kبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،776

 kدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/21-0/33

a سنت مارتین)بخش فرانسوی(.-شامل سنت بارتلیمیb .نرخ بازارc .مارس تا ژوئنd استثنایبه 

سنت مارتین)بخش -شامل سنت بارتلیمی  استثنایبهfحمل و نقل هوایی. eجمعیت سازمانی.

 سازمان آمار تخمین بخش hداده  بر اساس بررسی انجام شده در فرودگاه گوادلوپ. gفرانسوی(.

 لو رایزت. i 3116.j 067,-0671.kمتحد. ملل

 



 
 گوآم

 میکرونزی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر آمریکا

 166مساحت)کیلومتر مربع(: 

 003)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/220)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0,6)هزار(: هاگانتیا) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) ,00 016 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 67 67

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 67 67

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  60/, 1/67 6/67

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/71 0/72 1/72

 )درصد(

 مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به  0،330 ,0،06 0،016

 aمشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/20 ,6/2 ...

... ,/11b ,/20 )کاربران اینترنت )در هر صد ساکن 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/62

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,3/,

 سال به باال  1,جمعیت  3103 0/01-2/03

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/012

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 0/76-0/70

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

,/,,d 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 cسال، درصد( 01-66)در سن 

 بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران  اواسط-3101 6/62-6/70
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 27

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/67

a .فقط مشترکین اصلی تلفنb 3116.c  سال . 66تا  00گروه سنیd 3113. 

 



 
 گویان

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج:دالر گویان

 30،6,6مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,71)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (037)هزار(: جورج تاون) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 ,,06سپتامبر  31سازمان ملل متحد:تاریخ عضویت در 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،201 3،316 3،177

 تولید ناخالص داخلی -1/3 2/, 6/,

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 داخلی )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص  1/0،7,2 1/3،666 1/2،610

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،710 ,3,،1/3 1/3،670

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/31 6/31 30/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 31/311 11/312 71/312

 جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز  -,6 -0,1 ...

... 077c 030 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)b 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 ,01 002

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 ,01 002

0/01de ... ... )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/0de ... ...  شاغلین(اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از 

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/26 2/60 0/60

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7/00 76/, 0/76

 )درصد(

 fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 007 013 017

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/13 1/62 0/00

1/23 6/36 3/00g  اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران 

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/0،160

 واردات 02,،6/0



 461  گویان
 

 تراز تجاری -21,/3

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا ,3/, آمریکا 0/33

 ترینیداد و توباگو ,6/0 کانادا 0/31

   انگلیس 7/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/30

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/20

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1-1/0/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7-1/72,/3

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,0/2

 )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ باروری،کل  3101-3101 3/3

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/63

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 00/,-1/0

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 0

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 7/63-,6/0

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6,/1

 )درصد از کل(

 نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار قتل 3101-3110 1/32-1/7

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/20

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 001

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/77



 جهان در آیینة آمار 464
 

0/3-0،116 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 انرژی )معادل کیلوگرم نفت( سرانه مصرف 3116 ,0,/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،3,2

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/21-1/36

a .نرخ اصلیb .جرج تاونc پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd.مارس تا ژوئنe  به استثنای

 .g 3110فقط ورودی فرودگاه تایمهری. fجمعیت سازمانی .

 

 



 
 گویان فرانسه

 منطقه:آمریکای جنوبی

 پول رایج: یورو

 02،126مساحت)کیلومتر مربع(:

 327)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/3)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (7,)هزار(: کاین) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 010 006 033

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 61 67 010

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 61 67 010

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/12 0/12 0/12

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7,/0 6,/6 6,/1

 )درصد(

... 02b 61 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... ,0b 12 نفت( تن تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریکc 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,7/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 23/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7-1/7/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/72-1/01

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/03

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/2

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/017-,1/6

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 1,
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/60

 اکسید کربنبرآورد  انتشار دی  3116 0/2-711

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/0،3,1c 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  76,،2

 dدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/21-1/33

a .نرخ بازارb  3116.c متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخشd  روچامبیایو 

 

 



 
 گینه

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:فرانک گینه

 361،017مساحت)کیلومتر مربع(:

 01،333)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 60/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,0،70)هزار(: کونکاری) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0610دسامبر  03تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،621 1،322 1،110

 تولید ناخالص داخلی 1/2 6/0 3/6

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(  

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/231 1/136 1/166

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/206 1/107 1/120

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 37/, 1/21 60/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aآمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر  11/6،111 120،,/61 12/7،106

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0,1 -236 -0،301

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 001 626 123

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 002 006

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 002 006

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2,/7 1,/3 1,/6

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/70 2/70 2/70

 )درصد(

... 21d 61 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارc 

... 61e 62 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/3 2/61 3/66

 اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران  1/1 1/0 2/0

 

 کل تجارت

 f)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/0،621
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 واردات 1/0،021

 تراز تجاری -1/611

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 f)درصد از واردات(  f)درصد از صادرات( 

 هلند 31/, فرانسه 1/36

 فرانسه 0/01 سوئیس 1/06

 انگلیس 6/7 روسیه 01/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/21

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 63/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/,-7/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/013

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,3/12-6/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/06

 )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ باروری،کل  3101-3101 1/1

0/6g 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 hiمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 266/,-0/2

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 07،301

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 3,/0/70-1

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0/31

 )درصد از کل(

 jصد هزار نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر قتل 3101-3110 2/21-1/6

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 061

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/37

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 1-0-0،337



 461  گینه
 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن( 

1/6,k 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,2،77

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/36-6/33

a .نرخ بازارb .کونکاریc .ورود به فرودگاه کونکاریd 3117.e 3116.f 3110.g 3111.h 

شده مرگ  ثبتهای دادهتخمین بر اساس   jشامل پناهندگان. iخارجی. شهروندان به منتسبهای داده

 متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخش kو میر از کشورهای دیگر در منطقه.

 



 
 گینه استوایی

 منطقه:آفریقای مرکزی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 30،110مساحت)کیلومتر مربع(:

 731)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/31)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (027)هزار(: ماالبو) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 06,0نوامبر  03تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,7،31 ,00،00 026،,0

 تولید ناخالص داخلی 6/0 -0/1 0/7

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( ,1/00،01 070،,1/0 1/33،616

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  130،,/1 ,1/00،12 1/02،612

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7/30 1,/6 1/66

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

... ... 061c (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)b 

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  011 000 002

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 002 001

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/01 01/, 01/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/63 2/63 2/63

 )درصد(

... 32،31,d 36،,16  تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن

 نفت(

3/16e 6/10 ,/07 )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 )در هر صد ساکن(کاربران اینترنت  3/0 ,/1 ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 26/,



 472  گینه استوایی
 

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/26

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/6-6/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/11-6/13

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/62

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/1

0/01f 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 gمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/0-1/7

1h پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 سازمان مللپناهندگان 

,/1j 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملیi 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 1,/1/72-6

 i)زن / مرد در هر صد نفر( 

2/21f 3103-311, )آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل 

 lعمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(های قتل 3101-3110 0/21-0/01

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 020

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/10

0/7-6،000 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن( )هزار متریک تن و سرانه

1/3،116m 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a .نرخ رسمیb .ماالبوc 311,.d 3116.e .فقط مشترکین موبایلf 3111.g به منتسبهای داده 

 j 311,.kتخمین یونسکو. iارزش صفر است،در دسترس یا قابل تهیه نیست. hخارجی. شهروندان

3113.l   ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساسm  تخمین

 متحد. ملل سازمان آمار بخش

 



 
 گینه بیسائو

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 031،,2مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،167)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/63)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (632)هزار(: بیسائو) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0676سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 172 007 606

 تولید ناخالص داخلی 1/6 0/, 2/6

 ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/606 1/126 1/160

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/601 1/126 1/102

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,/3 3/7 7/0

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,16/11 60/661 ,11/,6

... 006-b 6,-  حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز، 

 cd(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 016 033 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 023 ,02

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 023 027

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,,/0 7,/0 0,/1

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/70 3/70 3/70

 )درصد(

... 21f 1 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارe 

... 2/1g 6/7 )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 هر صد ساکن( کاربران اینترنت )در 6/0 1/3 7/3

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 66/,



 471  گینه بیسائو
 

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/60

 سال به باال )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/1-6/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/67-6/11

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/016

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/6

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 2/01

 hمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/0-3/06

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 7،060

 سازمان مللپناهندگان 

2/1i 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی 

1/,6-

3/63j 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 kهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/20-1/6

 مجالس ملی )درصد(کرسی های زنان در  3103 1/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 16

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/73

3/1-362 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/,1l 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

0،71,m  )بارش باران در شهر پایتخت، مجموع کل)میلیمتر 

0/23-7/06m  )دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر 

a .نرخ رسمیb 3116.b 3116.c .بیسائوd  3112=011شاخص اصلی.e .حمل و نقل هواییf 

3117.g .فق مشترکین تلفنh .شامل پناهندگانi 0666.j 3111.k   ثبت های دادهتخمین بر اساس

 شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.



 
 گینه پاپوآ

 میکرونزی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:کینا

 6,3،061مساحت)کیلومتر مربع(:

 7،106)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/01)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (262)هزار(: پورت مورسبی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0671اکتبر  01تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,,6،0 6،717 ,03،10

 ناخالص داخلیتولید  6/2 7/, 6/0

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/760 1/0،601 1/0،766

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/701 1/0،363 20,،1/0

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,1/0 02/, 02/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/2 6/3, 06/3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 126 -606 ...

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) ,06 006 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 002 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 001 003

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/70 71/, 71/,

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/76 0/76 0/76

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6, ,06 0,1

... 3،260b 3،011 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین تلفن،  2/3 36/, ,0/2

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/0 2/0 1/3

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/03



 475  گینه پاپوآ
 

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/20

سال به باال  )زنان و مردان، درصد از  1,جمعیت  3103 3/6-6/1

 کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/016

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1,/0-1,/3

 مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( نرخ 3101-3101 1/66

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/2

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 7/21

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 36/,-6/1

 cd)هزار و درصد از کل جمعیت(

و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  پناهندگان 3100-پایان 6،270

 عالی پناهندگان سازمان ملل

6/12-0/61e 3103-311,  آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 )زن / مرد در هر صد نفر(

3/21g 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 f)درصد از کل(

 hدر هر صد هزار نفر( های عمدی)زنان و مردانقتل 3101-3110 6/30-0/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/3

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 617

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 2,/1

1/1-2،677 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/076

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  066

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/20-2/32

a .نرخ رسمیb3116.c3116 خارجی. شهروندان به منتسبهای دادهd .شامل پناهندگانe0660.f 

 از میر و مرگ شده ثبتهای داده براساس بخش بیشترین تخمین g0666.hتخمین یونسکو.

 منطقه. در دیگر کشورهای

 

 



 
 التویا 

 منطقه:اروپای شمالی

 پول رایج: التس 

 6،1,3,مساحت)کیلومتر مربع(:

 3،362)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/26)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (710)هزار(: لتونی ریگا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0660سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 01،620 36،166 30،601

 تولید ناخالص داخلی 0/01 -6/1 1/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 602،,/1 1/01،710 67,،1/03

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  031،,/1 1/01،606 1/03،7,6

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/20 3/00 2/30

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 16/1 16/1 16/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،663 736 -01,

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 033 0,6 ,07

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 60 017

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 016 016

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 016 016

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 6/0 7/00 6/01

2/32e 1/36e 0/31cd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینb 

1/6e 0/0e 0/03cd )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینb 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/11 7/16 3/11

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,,/0 ,,/2 7,/3

 )درصد(

 fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,0،00 0،272 0،662

... 21,g 366 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/003 ,1/03 ,1/03

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,1/6 0,/6 7/70

 



 477  التویا
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 3/00،600

 واردات 0/01،621

 تراز تجاری -2،663/,

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 بتونی 0/00 لتونی 0/00

 آلمان 0/03 استونی 02/,

 روسیه 1/0 روسیه 01/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد(  3103 7,/7

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 07-1/30/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/01

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0-1/70,/0

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,/7

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 1/0

0/,7i 311,-3101  سال،  01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن

 hدرصد(

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/01-1/221

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 00,،203

 مللپناهندگان سازمان 

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,2/60-7/6

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3,/0

 )درصد از کل( 

 مردان در هر صد هزار نفر(های عمدی)زنان و قتل 3101-3110 2/03-6/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/32

 



 جهان در آیینة آمار 478
 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 31

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/16

6/3-,،,67 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،237

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  22,

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/6-2/3

a .نرخ رسمیb  سال . 76تا  01گروه سنیc سربازان. استثنایبهd بندی ها بر حسب طبقهشاخص

پرواز  fبررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(. e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 i 0661سال. 66تا  00گروه سنی  g 3116.hهای خروجی افراد غیر مقیم.

 

 

 



 
 لبنان

 منطقه:آسیای غزبی

 رایج:پوند لبنانپول 

 01،613مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،316)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/617)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،133)هزار(: بیروت)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 30،0,0 27،036 26،126

 تولید ناخالص داخلی 7/1 1/7 1/0

 ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/1،266 1/0،700 1/6،0,1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/1،132 1/0،710 1/0،720

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/33 3/26 20/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 1/0،117 11/0،117 11/0،117

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -3،760 -7،613 -6،0,2

000cd 011c 011  (3111=011قیمت مصرف کننده)شاخصb 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 67 63 ,6

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 3 61

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/30 1/33 33/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/71 0/71 0/71

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 1/0،061 3،0,0 11,،0

... 12f 61 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/61 1/06 0/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/01 7/62 1/13

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,,6/6،3

 واردات 31،0,3/,
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 تراز تجاری -7/01،061

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 6/6 آفریقای جنوبی 0/01

 ایتالیا 2/6 سوئیس 0/03

 چین 0/0 امارات متحده عربی 7/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -3/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/07

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/32

 سال به باال )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/01-6/00

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 6/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 7/71-0/71

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/31

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

1/10g 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 hمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان ,,01،1

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/,

 ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویهآموزش: نرخ  ,3103-311 ,2/62-1/6

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 0/13

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/3-1/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/2

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 10

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/02

1/1-31،610 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/0،66



 482  لبنان
 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,03

a .نرخ بازارb .بیروتc  3110=011شاخص پایه.d  ماهه. 00میانگینe ملیت های سوری  استثنایبه

ثبت شده های دادهتخمین بر اساس   iشامل پناهندگان. f 3116.g 3116.hفلسطینی و دانش آموزها.

 مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.

 



 
 لیتوانی

 منطقه:اروپای شمالی

 پول رایج:لیتاس

 1،211,مساحت)کیلومتر مربع(:

 2،217)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/11)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,16)هزار(: ویلنیوس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0660سپتامبر  07ملل متحد:تاریخ عضویت در سازمان 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 011،,3 176،,2 63،073

 تولید ناخالص داخلی 0/7 1/0 6/1

 ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی  60,،1/7 1/00،116 1/03،6,3

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/7،131 1/01،701 1/03،603

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/33 ,6/0 0/07

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 60/3 0/3, 7/3,

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،020 126 -06,

061 026 016b (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 011 002

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,01 66 010

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,01 66 010

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 2/0 0/07 6/01

6/36e 6/36e 0/36cd  صنعت)درصد از شاغلین(اشتغال در بخش 

1/0e 1/6e 1/06cd )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/10 6/12 0/16

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2,/0 2,/6 2,/6

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 3،111 0،117 0،771

... 0،220f 0،313 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/011 3/0,6 3/072

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,3/2 3,/0 1,/0
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 30،1,0/,

 واردات 2/20،010

 تراز تجاری -7/2،723

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 روسیه 1/23 روسیه ,0/,

 آلمان 6/, التویا 0/6

 لهستان 0/, آلمان 3/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -2/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7,/3

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 31/,-,2/0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,7/0

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7-2/70,/3

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/1

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/0

7/11h 311,-3101 سال، درصد( 01-66)در سن میزان پیشگیری از بارداریg 

 بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران  اواسط-3101 1/6-6/030

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 6،270

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/60-0/67

 در هر صد نفر()زن / مرد 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 6/16

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/,-0/03

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/06

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 32
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/26

6/2-03،030 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/0،77

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  02,

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   0/01-6/3

a .نرخ رسمیb 3پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیف.c سربازان. استثنایبهd داده نشان شاخص 

بررسی نیروی کار اروپایی)آمار  e.2المللی. بین استاندارد صنعتیبندی طبقه حسب دربر شده

 h 0661-0666سال. 66تا  00گروه سنی  f3116.gاروپا(.

 



 
  لسوتو

 منطقه:آفریقای جنوبی

 پول رایج: لوتی

 21،211مساحت)کیلومتر مربع(:

 3،066)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/73)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (326))هزار(: ماسرو 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,,06اکتبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،2,0 3،076 3،662

 تولید ناخالص داخلی 7/3 1/, 3/6

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( سرانه 3,,/1 1/0،116 1/0،006

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/613 1/0،366 1/0،667

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/30 1/30 ,6/2

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,/22 ,/2, 06/0

 جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز  -07 -630 ...

310 060b 061 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 013 001 017

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 00 017

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0,/, 7/10 6/10

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/71 2/72 6/72

267 606 267c )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 07d 21 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/06 2/67 1/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/, 6/2 3/6

 

 تجارتکل 

 d)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 30,/0

 واردات ,0/0،21

 تراز تجاری -1/730
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 شرکای اصلی تجاری

 d)درصد از واردات(  d)درصد از صادرات( 

 آفریقای جنوبی 3/61 آفریقای جنوبی 6/60

 ژاپن 1/3 آمریکا 0/20

 آلمان 0/0 کانادا 0/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 <

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/30

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 ,2/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/1-1/7

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/66-0/60

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3,/0

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 0/2

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/67

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 efمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,/1/2-2

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 27

 پناهندگان سازمان ملل

 دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( آموزش:هزینه ,3103-311 1/02

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 6/77-0/03

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/11

 )درصد از کل(

 gهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/6-,2/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/31

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,0

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن)هزار متریک تن و سرانه متریک تن( 3116 1/0



 487  لسوتو
 

a .نر خ اصلیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc 311,.d 3116.e به منتسبهای داده 

ثبت شده مرگ و میر از های دادهتخمین بر اساس   gشامل پناهندگان. fخارجی. شهروندان

 کشورهای دیگر در منطقه..

 



 
 لوکزامبورگ

 منطقه:اروپای غربی

 پول رایج:یورو

 ,3،10مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,10)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/066)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (66)هزار(: لوکزامبورگ)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 16,،27 12،221 16،130

 تولید ناخالص داخلی 6/1 7/3 0/,

 3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/03،271 1/011،161 1/001،277

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/71،761 1/76،722 1/03،161

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/33 1/00 2/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  ,6،61 6،033 6،001

036 031 003b (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 06 07

 شاخص تولید کشاورزی  66 62 63

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 62 63

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 1/6 6/6 6/6

7/03 1/03 3/07de )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

3/0 1/0 0/0e  بخش کشاورزیاشتغال در 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/61 6/60 3/66

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6,/7 1,/6 1,/3

 )درصد(

 fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 602 762 070

... 006g 02 تولید انرژی، اولیه 

 تن نفت()برابر با هزار متریک 



 481  لوکزامبورگ
 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/0,1 1/067 6/313

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/71 61/, 6/61

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 103،,7/0

 واردات 132،,2/3

 تراز تجاری -6،101/,

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 بلژیک 6/36 آلمان 2/37

 آلمان 0/36 فرانسه 0/01

 فرانسه 1/03 بلژیک 3/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 006

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 ,00

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -103

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0107

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0701

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0706/3106

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6603

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0307/,770

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 302

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 007

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2103/07203

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان ,6،73

 پناهندگان سازمان ملل

207h 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6003/01102

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 1006

 در هر صد هزار نفر(های عمدی)زنان و مردان قتل 3101-3110 301/100

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3101
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 6

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/22

6/31-01،021 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،160

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,07

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/03-7/6

a .نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc .)بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپاd  به

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص eغیر از معادن و اکتشافات.

 .g 3116.h 3110اقامتی. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود f.2.اندشده

 

 

 



 
 لهستان

 شرقی منطقه:اروپای

 پول رایج:زلوتی

 200،000مساحت)کیلومتر مربع(:

 20،366)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/033)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،732)هزار(: ورشو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 212،603 6,6،766 106،001

 تولید ناخالص داخلی 2/, 6/2 2/6

  3111 ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/7،6,2 1/03،376 1/02،636

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/7،017 1/00،0,1 1/02،130

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/00 6/06 2/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 2/,3 3/,6 63/2

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -7،363 -30،072 -33،316

 (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  001 020 027

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 026 066

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 011 013

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 011 013

 بیکاران )درصد از نیروی کار( 7/07 6/, 6/,

... 3/21d 3/36bc )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 0/03d 6/07bc )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/67 3/60 3/60

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3,/1 6,/2 6,/2

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 01،311 03،671 02،211

... ,0،662e 76،666  انرژی، اولیهتولید 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/017 7/063 ,1/06

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/20 3,/2 6,/6



 جهان در آیینة آمار 411
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/000،011

 واردات 1/316،060

 تراز تجاری -,6/30،10

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 3/33 آلمان ,1/3

 روسیه 3/03 انگلیس ,/1

 چین 7/0 جمهوری چکسلواکی ,/3

 

 اجتماعیهای شاخص

   
 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 <

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 ->

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1,/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/07-1/32

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/62

 در بدو تولد )زنان/مردان، سال( امید به زندگی 3101-3101 01/,-3/73

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/,

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

7/73g 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سنf 

 )هزار و درصد از کل جمعیت(مهاجران بین المللی  اواسط-3101 3/3-1/037

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان ,06،66

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3/60-3/67

 نفر()زن / مرد در هر صد 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 3/16

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/3-0/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/32

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 12



 411  لهستان
 

 )درصد از مساحت زمین ها(مساحت جنگلی  3101 1/21

0/7-360،,,1 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،206

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  131

 حداکثر(دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و   03-6-2-1

a . نرخ اصلیb 2.اندهشدصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص.c  به

گروه سنی  e 3116.fبررسی نیروی کار اروپایی)آمار  اروپا(. dاستثنای سربازان در سرباز خانه ها.

 .g 0660سال . 66تا  31

 
 



 
 لیبریا

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:دالر لیبریایی

 000،2,6مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،036)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/27)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (711)هزار(: مانروویا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  3سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 10, 0،176 0،067

 تولید ناخالص داخلی 2/1 2/7 3/0

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر  1/060 1/3,6 1/370

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/011 1/306 1/306

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ,6/0 1/06 2/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,11/1 11/70 11/73

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -310 -727 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 010 012

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 016 030 032

... 3/6 1/3bcd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 6/60 ,/67bcd )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/10 0/17 6/17

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3,/6 6,/1 6,/6

 )درصد(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/1 1/26 2/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ... 2/3 1/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/,

 نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت شهر  3101-3101 6/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/60



 415  لیبریا
 

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/62

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/2-0/6

 زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد  3103 3/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 10/,-,6/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,6/7

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/1

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 6/00

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,6/3-2/6

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 023،601

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 60-3/73/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

2/21f 3103-311, )آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل 

 gهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/2-,6/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/00

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 066

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/61

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 3/1-136

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/60

a .نرخ اصلیb 3117.c رفاهی.های شاخص اصلی پرسشنامهd صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

تخمین بر اساس   f 3111.gفقط مشترکین تلفن همراه. e.3.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های داده

 

 



 
 لیبی

 منطقه:آفریقای شمالی

 پول رایج: دینار لیبی

 0،716،161مساحت)کیلومتر مربع(:

 632،,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،037)هزار(: طرابلس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06سازمان ملل متحد:تاریخ عضویت در 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 61،610 16,،70 20،272

 تولید ناخالص داخلی 2/01 3/6 -0,/2

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 ناخالص داخلی)دالر جاری(سرانه تولید  1/7،070 1/00،371 1/6،001

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/7،037 1/00،317 1/6،011

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 0/, 3/6 02/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 21/0 31/0 0/,3

 جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز  06،661 010،,0 ...

 شاخص تولید کشاورزی 010 001 001

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 001 000

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 3/21 6/21 0/21

 اشتغال در بخش کشاورزی 2/71 ,6/7 ,0/7

 )درصد از شاغلین(

... 26c 00  ملی )هزار(ورود گردشگران به مرزهایb 

... 07،307d 66،106 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/66 6/061 2/070

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/2 1/06 1/07

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -<



 417  لیبی
 

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/77

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/21

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/7-,/0

 جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(نسبت  3103 66/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/73-6/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/02

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

3/61e 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 fمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 03,/6/01-1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 702،107

 پناهندگان سازمان ملل

7/3g 3103-311, )آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی 

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 001/,-1/016

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

6/10i 3103-311,  آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 h)درصد از کل(

 jهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3/1-1/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 تهدیدگونه های در معرض  3103 60

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 <

1/01-,3،032 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،631

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  226

 پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در   01/,-6/31

a . نرخ رسمیb اقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورودc 3110.d 3116.e 

0661.f خارجی. شهروندان به منتسبهای دادهg 0666.h .تخمین یونسکوi 3112.j   تخمین بر اساس

 منطقه.ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در های داده

 



 
 لیختن اشتاین

 منطقه:اروپای غربی

 پول رایج:فرانک سوئیس

 0,1مساحت)کیلومتر مربع(: 

 ,2)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,6/33)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (1)هزار(: فادوتس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661سپتامبر  00تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 10,،2 1،011 001،,

 تولید ناخالص داخلی 0/6 0/0 6/0

  3111سال ثابتهایقیمتبرحسبرشدنرخ

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/011،661 1/062،1,2 1/071،272

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/61،166 1/031،261 1/020،710

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/30 1/31 6/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aبرابر دالر آمریکا(نرخ ارز )پول ملی در  20/0 61/1 66/1

 شاخص تولید کشاورزی  010 66 66

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 66 66

 bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 11 11 12

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,6/02 6/013 0/011

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2,/6 1/01 1/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/06

1/0,f 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتcde 

6/00-2/30f 3103  سال به باال  1,جمعیت 

 cde)زنان و مردان، درصد از کل( 

 dgنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/67



 411  لیختن اشتاین
 

7/0h 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنd 

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 26-1/03/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 012

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 03/,-0/02

 j)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/27

 )درصد از کل(

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/36

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 6

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/62

a .نرخ ارز عملیاتی سازمان ملل متحدb اقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورودc 

 آخرین به مربوطهای داده eمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم در ذکرشده اطالعات dتخمین قانونی.

 تخمین ملی. jموجود. سرشماری



 
 ماداگاسکار

 منطقه:آفریقای شرقی

 aپول رایج:آریاری 

 107،361مساحت)کیلومتر مربع(:

 30،201)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,2/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،607)هزار(: آنتاناناریوو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 1،126 0،722 6،066

 تولید ناخالص داخلی 6/, 6/1 0/,

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/303 1/633 1/6,3

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3,7 1/607 1/617

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 3/33 0/00 1/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 03/3،016 ,03/3،06 60/3،367

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -,3, ... ...

 (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  012 3,2 300

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 012 036 030

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 036 036

... ... 7/2cd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... .... 6/01d )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

 سال )درصد(01باالیکار،زناننیرویدرمشارکت 0/06 1/02 6/02

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/06 7/00 7/00

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 377 ,06 331

... ,6f 1, )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/2 6/27 6/20

 ن اینترنت )در هر صد ساکن(کاربرا 1/, 7/0 6/0

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/0،670
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 واردات 0/3،617

 تراز تجاری -0،601/,

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امارات متحده عربی ,0/0 فرانسه ,1/2

 چین 0/02 سنگاپور ,/6

 فرانسه ,/0 آلمان ,/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/22

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/63

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6-0/1/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/66

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0,/,-1,/3

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/60

 باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 1/6

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 6/26

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 gمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/1-0/27

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 00

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/3

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 ,0/06-6/0

 h)زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/60

 )درصد از کل(

 iصد هزار نفر( های عمدی)زنان و مردان در هرقتل 3101-3110 0/02-0/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/07

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,01

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/33
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0/1-0،030 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/20

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،2,1

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/36-0/02

a  0آریاری ماالگایی توسط  فرانک ماالگایی جایگزین شد،به نرخ  ،3111ژانویه  0شروع از 

بندی ها بر حسب طبقهشاخص dمعادن و اکتشافات. استثنایبه cنرخ رسمی. bفرانک. 1آریاری=

 f 3116.gحمل و نقل هوایی گردشگران غیر مقیم. e.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

ثبت شده مرگ های دادهتخمین بر اساس   iتخمین یونسکو. hخارجی. شهروندان به منتسبهای داده

 ر منطقه. و میر از کشورهای دیگر د

 

 



 
 مارتینیک

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:یورو

 0،030مساحت)کیلومتر مربع(:

 617)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/2,1)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (07)هزار(: فوردو فرانس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 000 030 031

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  66 03 66

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 03 6

7/00bc ... ... )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

1/6bc ... ... )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/10 6/60 2/60

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  3/17 0/16 0/16

 )درصد(

 ملی )هزار(ورود گردشگران به مرزهای  606 670 667

.... 6de 2 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/06

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/00

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/06-2/33

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/07

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/77-7/02

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/7

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

1/21f 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 07-1/70/,
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 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 26

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/6

,/1-3،30, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن( 

1/0،7,1e 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

 gکل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   3،121

 gدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  7/36-0/33

a .نرخ بازارb .مارس تاژوئنc جمعیت سازمانی. استثنایبهd 3116.e سازمان آمار تخمین بخش 

 لو المنتین. f 067,.gمتحد. ملل

 



 
 ماالوی

 منطقه:آفریقای شرقی

 پول رایج:کواچا

 000،606مساحت)کیلومتر مربع(:

 01،200)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/036)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (773)هزار(: لیلونگوه)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,6دسامبر  0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،711 1،237 ,,1،6

 تولید ناخالص داخلی 2/2 ,/7 1/6

 ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/301 1/217 1/200

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/300 1/212 1/202

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 3/31 2/33 2/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 70/032 01/011 71/0,2

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -117 -611 -7,1

 (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  066 216 222

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 01 011 0,3

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 01 017 0,6

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/76 1/01 0/06

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,2/0 3/00 2/00

 bبه مرزهای ملی )هزار( ورود گردشگران 620 ,76 7,7

... 0,7cd 061 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/6 6/30 ,3/3

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/1 2/3 2/2

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/0،631

 واردات 7/3،637

 تراز تجاری -6/0،113
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 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آفریقای جنوبی 1/31 کانادا 8/8

 هند 1/00 زیمباوه 4/8

 چین 2/6 آفریقای جنوبی 1/8

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/2

 نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت شهر  3101-3101 3/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/01

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/61

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/6-6/1

 زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد  3103 6/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/16-3/11

 نرخ مرگ ومیر نوزادان  )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,0/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 ,/1

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/60

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 eمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/0-6/371

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 012،,0

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/1

 ناخالص اولیه و ثانویهآموزش: نرخ ثبت نام  ,3103-311 3/60-7/63

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 3/26

 )درصد از کل(

 fهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2-7/0,/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/33

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0,2

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/26

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 0/1-0،116

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(
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 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/21

 gبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،306

 gدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/36-3/03

a .نرخ رسمیb .پروازهای خروجیc 3116.d متحد. ملل سازمان آمار بخش تخمینe  شامل

 مزوزو. fثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس   fپناهندگان.

 

 



 
 مالتا

 منطقه:اروپای جنوبی

 aپول رایج:یورو

 ,20مساحت)کیلومتر مربع(: 

 600)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/0،233)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (060)هزار(: والتا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,6دسامبر  0متحد:تاریخ عضویت در سازمان ملل 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 1،600 0،001 0،007

 تولید ناخالص داخلی 7/2 2/3 0/3

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر  02,،1/06 1/06،670 1/30،3,6

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/02،613 1/07،0,0 1/06،611

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   1/33 6/07 06/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

77/1d 71/1d 2,/1bc )نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا 

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -136 -607 -,00

021 037e 002 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 013 016

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  67 ,6 61

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 ,6 61

 بیکاران)درصد از شاغلین( 2/7 ,/6 ,/1

6/36 1/36 1/36gh  شاغلین(اشتغال در بخش صنعت)درصد ازf 

0/0 3/0 7/0h )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینf 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/21 1/21 3/21

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/7 7,/0 7,/6

 )درصد(

 iورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،070 ,0،22 0،603

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/030 0/0,0 0/076

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/60 2,/1 6,/3
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 7/1،370

 واردات 6/7،261

 تراز تجاری -3/3،007

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  j)درصد از صادرات( 

 ایتالیا 0/37 .... 

 فرانسه 1/7 .... 

 انگلیس ,/0 .... 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/61

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 31-7/36/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 77-2/03/,

 هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر  3101-3101 6/1

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 2/0

0/01l 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 kسال، درصد( 01-66)در سن  

 mمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/2-1/01

الی کمیساریای عپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 0،616

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 67/,-3/016

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,2/1

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/1-6/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/0
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 21

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

1/,-3،661 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن و سرانه متریک تن()هزار 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،6,7

 nبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  112

 nدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/33-6/06

a  لیره مالتایی(. 1063636یورو =0، یورو جایگزین لیره مالتایی شد)3110ژانویه  0شروع ازb  نرخ

بررسی  fپیشین.های ردیف به مربوطهای ردیف eنرخ بازار. dپول رایج=لیره مالتایی. cرسمی.

بندی ها بر حسب طبقهشاخص hمعادن و اکتشافات. استثنایبه gنیروی کار اروپایی)آمار اروپا(.

 برای jپرواز ها و حمل و نقل دریایی خروجی. i.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 به منتسبهای داده l 0662.mسال. 61تا  31گروه سنی  kمراجعه شود. فنی نکات بیشتر،به اطالعات

 لوکا nخارجی. شهروندان

 

 

 



 
 مالدیو

 جنوبی-منطقه:آسیای مرکزی

 پول رایج:روفیا

 211مساحت)کیلومتر مربع(: 

 231)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,,6/0،1)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (023ماله))هزار(: 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 663 ,3،71 3،111

 تولید ناخالص داخلی -7/0 7/1 1/7

        3111ثابت سالهای قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/2،2,3 171،,/1 611،,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،311 ,32،,/1 ,17،,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  0,/0 ,7/1 1/17

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/03 01/03 60/01

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -372 -6,2 ...

0,2 06, 017c (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)b 

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  06 02 07

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 06 02 07

... ... 2/36defg )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 1/00defg  کشاورزی)درصد از شاغلین(اشتغال در بخش 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/11 0/11 7/11

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  76/, ,6/7 ,0/7

 )درصد(

 hورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 261 763 620

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/76 1/0,1 3/072

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/6 2/30 1/26

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/02
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 واردات 7/0،600

 تراز تجاری -6/0،230

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امارات متحده عربی 0/30 تایلند 2/31

 سنگاپور 30/, فرانسه 07/,

 هند 0/01 سری النکا 0/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/63

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/31

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,/2/7-7

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7/70-,1/7

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/0

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 7/0

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 7/26

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 سهام بین المللی مهاجرین اواسط-3101 1/0-2/2

 )هزار و درصد از کل جمعیت(ه

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/7

6/010-3/012k 3103-311,  آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 j)زن / مرد در هر صد نفر(

6/,6k 3103-311, آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/0-1/1

 )درصد(کرسی های زنان در مجالس ملی  3103 ,/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 3,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/2
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 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 ,2/2-0،13

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،163

 باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(بارش   0،610

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حد اکثر(  21-0/31/,

a .نرخ بازارb .مردc پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd .تخمین جمعیتe 311,.f استثنایبه 

حمل  h.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص gسربازان.

 ..k 3116تخمین یونسکو. J تخمین ها. iو نقل هوایی.

 

 



 
 مالزی

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 پول رایج:رینگت

 221،012مساحت)کیلومتر مربع(:

 a 30،016)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/07)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 b(,0،11)هزار(: کواالالمپور)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0617سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 062،126 032،,36 307،626

 تولید ناخالص داخلی 2/1 3/7 0/1

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/1،666 60,،1/0 1/6،677

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/1،317 1/0،610 1/6،730

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/33 2/33 0/33

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

 cنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 70/2 10/2 00/2

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  06،601 37،360 23،131

030d 036 016d (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 e(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 017 010

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 003 031

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 007 031

0/2 2/2 2/2f )بیکاران)درصد از شاغلین 

 egاشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 7/36 37/, ...

 اشتغال در بخش کشاورزی 06/, 2/02 ...

 eg)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  0/66 7/62 0/62

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/76 0/77 ,6/7

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 620،,0 36،177 36،706

... 60،711ij 6,،600 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 60/, 2/021 7/060
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 60/, ,2/1 0,/1

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 663،,7/33

 واردات 1/007،172

 تراز تجاری 7/26،606

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین 0213 چین 0/02

 سنگاپور 0/03 سنگاپور 7/03

 ژاپن 6/00 ژاپن 1/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 aنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/0

 aجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/72

 aسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/36

 سال به باال   1,جمعیت  3103 0/0-1/0

 a)زنان و مردان، درصد از کل (

 aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/013

 aامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 ,1/73-6/7

 aنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 ,/6

 aنرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/,

1/16k 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 lمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3،217/,-1/0

الی عپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 00,،307

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/00-1/06

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 11/,

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/2-1/0
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/01

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,0،06

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 3,/1

0/7-060،00, 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 تن و سرانه متریک تن( )هزار متریک

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،677

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،637

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/23-3/32

a .شامل صباح و سراواکb  و سرمایه  پوتراجایا پایتخت ادارای کواالالمپور پایتخت اقتصادی و

ها بر حسب شاخص eپیشین.های ردیف به مربوطهای ردیف dنرخ رسمی. cگذاری است.

 hسال. 6,تا  01گروه سنی  f 311,.g.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 آمار تخمین بخش i3116.jشامل ساکنین سنگاپور که از طریق جاده جوهور از مرز عبور کرده اند.

 شامل پناهندگان. k 0666.lمتحد. ملل سازمان

 

 



 
 مالی

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 0063 0،361مساحت)کیلومتر مربع(:

 01،061)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/03)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،127)هزار(: باماکو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,1،60 6،611 32,،01

 تولید ناخالص داخلی ,/0 0/1 7/3

  3111ثابت سال های قیمت برحسبنرخ رشد 

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/60 03,/1 70,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/611 1/106 ,6,/1

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6/01 3/30 3/33

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 aارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا(نرخ  ,16/11 60/661 ,11/,6

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -620 -0،061 ...

021 020c 003 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)b 

 d(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 76 03

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  012 060 062

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 013 011

... ... 1/0,de )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 1/60de )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,6/2 ,0/2 ,0/2

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/1 6,/7 1/71

0,1 0,6 062g )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارf 

... 31i 33 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفتh 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( ,/6 3/66 6,/1

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/1 6/0 1/3

 

 کل تجارت

 i)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,2/0،66

 واردات 1/6،712



 جهان در آیینة آمار 528
 

 تراز تجاری -3/3،717

 

 شرکای اصلی تجاری

 i)درصد از واردات(  i)درصد از صادرات( 

 سنگال 02/, آفریقای جنوبی 0/17

 فرانسه 6/02 سوئیس 0/03

 بنین 6/6 ایتالیا ,/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/2

 شهر نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت  3101-3101 0/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد(  3103 21/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/67

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/3-0/6

 هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر  3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 6/11-0/12

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/63

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 ,/0

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 3/0

 kمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/0-7/0,3

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 00،030

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,0-6/1,/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 1/20

 lهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/06-6/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/01

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 21

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/01

1/1-,03 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/01h 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 
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 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   660

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد )حداقل و حداکثر(  1/21-2/30

a .نرخ رسمیb .باماکوc پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفd بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود e 3116.f.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

شامل  i 3116.j 3101.kمتحد. ملل سازمان آمار تخمین بخش hحمل و نقل هوایی.gهتل ها. اقامتی و

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس   lپناهندگان.

. 

 



 
 موریس

 منطقه:آفریقای شرقی

 رایج:روپیهپول 

 a 0،6,6مساحت)کیلومتر مربع(:

 b 0،217)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 c 2,,/,)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (010)هزار(: پورت لوییس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,0آوریل  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 606،, 6،706 00،202

 تولید ناخالص داخلی 0/0 0/6 0/6

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/1،0,2 1/7،677 16,،1/0

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/1،031 1/7،1,6 1/0،772

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/30 6/36 6/32

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 dنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 7/21, 26/21 22/36

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -236 -,0،11 -0،633

 (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  030 ,07 007

 e(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 003 007

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 66 67

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 66 67

6/7 7/7gh 1/6 )بیکاران)درصد از شاغلین 

,/37fi 3/30fi 6/23 )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینe 

6/0fi 7/0fi 1/01 )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینe 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/60 6/62 0/66

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  ,0/7 7/71 1/71

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 7,0 621 6,1

... 00j 01  نفت( متریک تنتولید انرژی، اولیه)برابر با هزار 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/01 1/030 7/037

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/01 2/30 1/21

 



 512  موریس
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/3،311

 واردات 1،010/,

 تراز تجاری -3/3،612

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 هند 6/32 انگلیس 2/30

 چین 1/06 فرانسه 6/07

 فرانسه 1/6 آمریکا 1/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 bجمعیت شهر نشین)درصد(  3103 0/60

 bسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/31

 سال به باال  1,جمعیت  3103 1/01-3/02

 b)زنان و مردان، درصد از کل( 

 bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/67

 bامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 ,6/71-6/7

 bنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/03

 bنرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/,

0/71k 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 bمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/2-6/63

1l پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/66-0/66

 m)زن / مرد در هر صد نفر(

 سطح سوم دخترآموزش: دانش آموزان  ,3103-311 ,3/1

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/6-7/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/00
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 336

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/07

1/2-2،033 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/616

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  700

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  30/,-6/36

a  آگالگا.به غیر از جزیره سنت برندون وb .شامل آگالگا ،رودریگز و سنت برندونc  مساحت

صنعتی استاندارد بین بندی ها بر حسب طبقهشاخص eنرخ بازار. dآگالگا و سنت برندون. استثنایبه

 با داده hآمده.دست به شناسی روش gسال به باال. ,0گروه سنی  f.2.اندشدهالمللی نشان داده 

ارزش صفر  j 3116.k 3113.lمیانگین متوسط سه ماهه. iستند.نی مقایسه قابل گذشته سالهایهای داده

 تخمین یونسکو.mاست،در دسترس یا قابل تهیه نیست.

 



 
 مجارستان

 منطقه:اروپای شرقی

 پول رایج:فورینت

 62،137مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,,6،6)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/017)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،727)هزار(: بوداپست) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 دالر جاری(تولید ناخالص داخلی)میلیون  001،233 037،6,7 020،706

 تولید ناخالص داخلی 1/6 2/0 0/,

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/01،627 1/03،000 1/02،606

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/01،267 1/03،300 1/02،336

 ناخالص ثابتتشکیل سرمایه  0/33 2/00 6/07

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 10/302 1/310, 0/361,

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -0،32 0،101 3،122

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 022 072 001

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 010 006

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,6 01 07

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) ,6 01 07

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 3/7 3/00 6/01

7/21e 7/21 6/23cd )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینb 

0/6e 1/6e 1/1cd اشتغال در بخش کشاورزی 

 b)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/63 0/62 0/62

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/10 6/10 6/10

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 6،676 6،101 01،311

... ,،076f 7،130 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 تلفن، مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین  ,2/03 0/011 ,7/06
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/26 1/12 1/16

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,0/000،30

 واردات 1/010،271

 تراز تجاری ,0/6،06

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 6/32 آلمان 0/36

 روسیه 0/0 رومانی ,/0

 اطریش ,/, اسلوواکی 6/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -3/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/0

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 6,/6

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/06

 سال به باال   1,جمعیت  3103 3/06-3/37

 )زنان و مردان، درصد از کل(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/71-1/70

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 2/1

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

,/01h 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 gسال، درصد( 01-66)در سن 

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 7/2-0/2,0

اشخاص مربوط به کمیساریای پناهندگان و دیگر  3100-پایان 1،111

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 2/010-0/66

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,1/1

 )درصد از کل( 



 515  مجارستان
 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0-3/0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 6,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/32

6/6-60،,2, 3116 

 

 انتشار دی اکسید کربنبرآورد  

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،012

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,10

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,/1/01-2

a .نرخ رسمیb  سال. 76تا  01گروه سنیc سربازان. استثنایبهd بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 f 3116.gبررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپا(. e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده 

 شامل پناهندگان h 0662-0663.iسال. 60تا  00گروه سنی 

 



 
 مراکش

 منطقه:آفریقای شمالی

 پول رایج:درهم 

 111،,66مساحت)کیلومتر مربع(:

 23،372)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/73)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،062)هزار(: رباط)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,061نوامبر  03تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 16،136 61،012 011،317

 تولید ناخالص داخلی 1/2 7/2 0/6

  3111ثابت سالهای نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(  

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/0،616 1/3،063 1/2،017

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،622 1/3،773 1/2،160

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/37 7/21 3/20

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 31/6 0/,2 10/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 666 -6،316 -0،227

016c 010b 017  (3111=011مصرف کننده)شاخص قیمت 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 62 ,03 031

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 62 ,03 031

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 3/00 1/6 ...

 dاشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 1/06 0/33 6/30

 dشاغلین(اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از  6/61 3/61 0/26

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/37 6/31 ,3/3

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6/77 7/76 7/76

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 1،062 6،300 6،263

... 226f 006 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/61 0/000 2/036

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/01 1/66 1/10

 

 



 517  مراکش
 

 کل تجارت

 g)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/07،7,6

 واردات 6/21،270

 تراز تجاری -06,،0/07

 

 شرکای اصلی تجاری

 g)درصد از واردات(  g)درصد از صادرات( 

 فرانسه 01/, فرانسه 1/33

 اسپانیا 01/, اسپانیا ,6/0

 چین 6/0 هند ,/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 شهر نشین)درصد( جمعیت 3103 6/17

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/37

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/0-1/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2/71-6/76

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 1/30

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

1/,2h 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/1-0/66

اشخاص مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان و دیگر  3100-پایان 0،210

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 ,6/01-3/7

 j)زن / مرد در هر صد نفر( 

 کل(آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از  ,3103-311 ,6/6

 kهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 </6/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/07

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 0,1
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/00

1/0-60،771 3116 

 

 اکسید کربنبرآورد  انتشار دی 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/661

 lبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  211

 lدما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  06/,-1/33

a .نرخ رسمیb 311=011.شاخص پایه,311=011ردیف جایگزین شده با ردیف سابق,.c  شاخص

 e.2.انددهشصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص d.,311=011پایه 

 شهروندان به منتسبهای داده f 3116.g 3101 .h 3116-3112.iکشور. از خارج ساکن اتباع شامل

ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در های دادهتخمین بر اساس   kسکو.تخمین یون jخارجی.

 منطقه



 
 مصر

 منطقه:آفریقای شمالی

 پول رایج:پوند مصر

 0،113،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 03،127)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/03)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (00،0,6)هزار(: قاهره) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,66،61 32,،306 320،333

 ناخالص داخلیتولید  1/6 3/1 0/0

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/0،372 ,6,،1/3 1/3،010

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،316 36,،1/3 1/3،706

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  ,6/0 3/06 ,7/0

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 72/1 76/1 ,/13

 ، حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 3،012 -6،116 -1،606

311 323b 026 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011)شاخص تولید کشاورزی  60 001 002

 (3116-,311=011تولید غذایی)شاخص  66 001 006

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 1/00 1/6 ...

... 2/31 1/30de )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

... 3/30 6/21de )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینc 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  31/, 1/32 7/32

 )درصد(

 )درصد(سال01باالیکار،مرداننیرویدرمشارکت 0/71 3/76 2/76

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،366 06،110 6،667

... 60،0,2f 02،,66 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/23 1/66 000/,

 هر صد ساکن(کاربران اینترنت )در  7/00 3/21 21/,

 

 تجارتکل 

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/20،103
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 واردات 3،303,/1

 تراز تجاری -66,،21/,

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 6/01 ایتالیا 0/,

 چین 3/6 هند 3/7

 آلمان ,/2 عربستان سعودی ,/2

 

 های اجتماعیشاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 62/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/20

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/7-0/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/011

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 70-1/71/,

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/33

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 3/,

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 1,/2

 gمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/1-7/366

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 006،101

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 1/60-3/03

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 ,7/6

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 </3/3

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 030

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 <

7/3-301،6,1 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(



 512  مصر
 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/066

 مجموع کل)میلیمتر( بارش باران در پایتخت،  31

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  7/37-0/01

a .نرخ اصلیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 f 3116.gسال. 6,تا  01گروه سنی  eمیانگین نوامبر و مه. d.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 شامل پناهندگان

 

 

 



 
 مغولستان

 منطقه:آسیای شرقی

 پول رایج:توگریک

 ,0،1,6،00مساحت)کیلومتر مربع:

 3،011)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،006)هزار(: اوالن باتور)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,0اکتبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،132 310،, 0،1,7

 تولید ناخالص داخلی 2/7 ,/6 2/07

    3111ثابت سالهای نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/660 1/3،311 1/2،1,1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/670 1/3،167 1/3،767

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/30 1/23 1/60

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aدر برابر دالر آمریکا( نرخ ارز )پول ملی 11/0،330 67،,0،31 ,27/0،26

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -1 -,00 -3،7,1

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 011 ,,0 000

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 006 010

 شاخص تولید کشاورزی 67 007 037

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 67 001 ,03

... 6/06gh 0/0,cdef )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 1/61gh 6/26cdef اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/11 6/12 2/16

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1,/1 1,/1 1,/1

 )درصد(

 iورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 220 617 ...

... ,،060h 3،200 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/30 0/60 0/000



 511  مغولستان
 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ... 6/03 1/31

 

 کل تجارت

 j)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,0،00/,

 واردات 1/3،007

 تراز تجاری -6/321

 

 شرکای اصلی تجاری

 j)درصد از واردات(  j)درصد از صادرات( 

 روسیه 2/26 چین 3/76

 چین 0/20 کانادا 1/6

 جمهوری کره 1/, آمریکا 6/2

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 0/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/37

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/2/1-0

 برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در  3103 1/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1-0/73,/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 7/21

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

1/,,k 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 lمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/1-1/01

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 360

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 2/012-0/011

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 16/,

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0/00-0/6
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/03

 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,2

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/7

6/1-06،660 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،616

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   371

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  -,/6/1-6

a .نرخ بازارb  311=011شاخص اصلی,.c صنعتی استاندارد بین بندی ها بر حسب طبقهشاخص

های داده gسال به باال. ,0گروه سنی  F تخمین رسمی. eدسامبر. d. 2.اندشدهالمللی نشان داده 

 j 3117.kبه غیر از دیپلمات ها و اتباع خارجی در مغولستان. h 3116.iمنابع کوچک.آمده از دست به

3111.l خارجی. شهروندان به منتسبهای داده 



 
 مکزیک

 منطقه:آمریکای مرکزی

 پول رایج:پزوی مکزیک

 0،6,6،271مربع(:مساحت)کیلومتر 

 006،762)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/10)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,31،66)هزار(: مکزیکو سیتی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  7تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 161،,06 0،120،016 ,0،011،31

 تولید ناخالص داخلی 2/2 2/1 6/2

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی ,1/7،66 1/6،160 1/01،1,2

 )دالر جاری(

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/7،017 1/0،607 1/6،607

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/31 0/06 0/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 70/01 03/,2 66/02

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -,1،07 -3،010 -6،162

0,2b 010 037  (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف 

 cd(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 ,01 001

 شاخص تولید کشاورزی 60 017 ,01

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 010 ,01

3/1 2/1fg ,/2 )بیکاران)درصد از شاغلینe 

... 1/31 311i )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینeh 

... 0/02 6/06i اشتغال در بخش کشاورزی 

 eh)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/60 6/62 2/66

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/00 1/01 1/01

 )درصد(

 jورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 30،601 32،361 32،612

... 066،606k 322،173  انرژی، اولیهتولید 
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 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3,/, 0/60 1/66

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/07 0/20 ,3/2

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/266،1,6

 واردات 6/211،063

 تراز تجاری -6/0،372

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  از صادرات()درصد  

 آمریکا 0/66 آمریکا 7/70

 چین 6/06 کانادا 0/2

 ژاپن 7/6 چین 7/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 روستایی  )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت  3101-3101 -3/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/70

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/6-1/01

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/67

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 76/,-0/76

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/06

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/3

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 6/71

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 lجمعیت( مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل اواسط-3101 731/-7/1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3،202

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 013/,-3/011

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 1/11



 517  مکزیک
 

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/32-1/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,0/2

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 616

 زمین ها( مساحت جنگلی )درصد از مساحت 3101 1/22

1/6-661،073 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،261

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,00

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/,-6/32

a .نرخ اصلیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 روش  fسال به باال. 06گروه سنی  eشامل ساخت و ساز. d.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

ها بر حسب شاخص hنیستند. مقایسه قابل گذشته سالهایهای داده با داده gآمده.دست به شناسی

 خارج ساکن اتباع شامل jسه ماهه دوم. i.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

 شامل پناهندگان. k 3116.lکشور. از



 
 موریتانی

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج: وگیه

 0،121،711مساحت)کیلومتر مربع(:

 2،163)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/2)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,70)هزار(: نواکشوت)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,0اکتبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،006 ,2،01 6،662

 تولید ناخالص داخلی 1/6 1/, 0/1

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/707 1/603 1/0،316

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/720 1/061 1/0،320

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/16 6/63 6/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/371, 11/303 11/300

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 026 001 ,06

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 006 003

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 006 003

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,1/3 6/30 7/30

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  70/, 0/76 3/76

 )درصد(

... 1,7b 1 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/31 6/00 0/66

 اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران  7/1 1/6 1/6

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 1/3،610

 واردات 7/3،613

 تراز تجاری 2/1

 
 



 511  موریتانی
 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امارات متحده عربی 6/31 چین ,6/2

 بلژیک 1/06 سوئیس 02/,

 فرانسه 3/03 ایتالیا 1/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/60

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/26

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/2-3/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0,/6/17-1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6,/6

 )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ باروری،کل  3101-3101 6/6

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 2/6

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی  اواسط-3101 1/2-3/66

 cd)هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 30،006

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,,/1-3,/6

 e)زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3/30

 )درصد از کل( 

 fهزار نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر صد قتل 3101-3110 1/00-6/00

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 0/33

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 1,

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 <

,/1-3،176 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(



 جهان در آیینة آمار 543
 

1/001g 3116  مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت(سرانه 

a .نرخ بازارb 3116.c خارجی. شهروندان به منتسبهای دادهd .شامل پناهندگانc .تخمین یونسکوf 

 آمار تخمین بخش gثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس  

 متحد. ملل سازمان

. 

 

 



 
 موزامبیک

 منطقه:آفریقای شرقی

 aپول رایج:متیکال

 010،161مساحت)کیلومتر مربع(:

 32،621)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/36)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،011ماپوتو))هزار(: 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0671سپتامبر  ,0تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 176،, 6،316 03،032

 تولید ناخالص داخلی 6/0 ,/0 0/7

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/207 1/266 ,1/12

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/211 1/260 1/116

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 7/00 0/01 ,0/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 00/36 10/23 20/37

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -7,0 0،311 -01,،0

206c 307 072 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 61 003 006

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 003 031

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/07 ,2/0 ,1/0

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/02 1/02 6/03

 )درصد(

... 0،700de 170 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 6،317f 2،361 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/, 2/20 3/22

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/1 3/6 2/6

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 16,،0/2

 واردات 211،,/,
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 تراز تجاری -1/3،710

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آفریقای جنوبی 22/, هلند 6/20

 هلند 7/01 آفریقای جنوبی ,3/0

 امارات متحده عربی ,/6 انگلیس 1/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/20

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/62

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6-7/1/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 3/61

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/11-0/10

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/77

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 7/6

1/0,g 311,-3101  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 hمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/0-1/611

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان ,0,،02

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/06-6/71

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 7/20

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 12-6/0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/26

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 306

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/11

0/1-3،160 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 انرژی )معادل کیلوگرم نفت(سرانه مصرف  3116 1/70



 541  موزامبیک
 

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  006

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  00/,-3/37

a  متیکال قدیم. 0111منات جدید= ,311جوالی  0از ابتدایb .نرخ اصلیc به مربوطهای ردیف 

 مقایسه قابل گذشته سالهایهای داده با داده eآمده.دست به شناسی روش dپیشین.های ردیف

ثبت شده مرگ و میر های دادهتخمین بر اساس   iشامل پناهندگان. f 3116.g 3116-3112.hنیستند.

 از کشورهای دیگر در منطقه.

 

 



 
 موناکو

 منطقه:اروپای غربی

 رایج:یوروپول 

 3مساحت)کیلومتر مربع(: 

 21)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/07،702)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (21)هزار(: موناکو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0662مه  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،301 1،671 1،607

 تولید ناخالص داخلی 0/0 0/3 7/0

  3111سال ثابتهایقیمتبرحسبنرخ رشد

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,1/030،20 ,1/016،60 1/0,7،130

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/030،20 ,1/016،60 1/0,7،130

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/06 1/06 0/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( ,30 376 361

 (صد ساکنمشترکین تلفن، مجموع)درهر  0/061 1/0,3 3/003

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/11 1/71 ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   
 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 <

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 <

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 شهر نشین)درصد(جمعیت  3103 1/011

3/02f 3103  سال)درصد( 1.-06جمعیتcde 

0/3,-

,/20f 

 سال به باال   1,جمعیت  3103

 cde)زنان و مردان، درصد از کل(

7/66i 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنdgh 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 32/,-70/,

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 27

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 3/0



 545  موناکو
 

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/06

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 6/0

a .نرخ بازارb اقامتی و هتل ها. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورودc .شمارش جمعیت قانونیd 

 آخرین به مربوطهای داده eملل. سازمان شناختی جمعیت سالنامه سیستم در شده ذکر اطالعات

 دهش بینی پیش گذشته سالهای داده براساس مردان و زنان بین نوزیع f 3111.gموجود. سرشماری

 .i 3100تخمین ملی قانونی. hاست.

 

 



 
 مونته نگرو

 منطقه:اروپای شرقی

 پول رایج: یورو

 02،003مساحت)کیلومتر مربع(:

 23,)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/61)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (,01)هزار(: پودگوریتسا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 ,311ژوئن  30تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 3،317 6،000 6،111

 تولید ناخالص داخلی 3/6 1/3 1/3

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی 10,،1/2 101،,/1 ,1/7،06

 )دالر جاری( 

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,2,،1/2 ,,6،,/1 066،,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/00 0/30 0/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aآمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر  01/1 71/1 77/1

003- 0،103- 0،666-b حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت، 

 c(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 011 033 ...

 d(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 76 70

000 60 6,e ( 3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی) 

003 66 6,e (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 

7/06 ,/06 3/07f )بیکاری )درصد از نیروی کار 

1/06 1/31d 3/06dgh )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

,/1 3/,d ,/0dgh )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/61 ,3/6 ,1/6

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2,/1 2,/2 2,/6

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 373 0،100 0،310

... 011j 0،112 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/002 0/303 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/37 1/27 1/61
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 کل تجارت

 آمریکا()میلیون دالر  

 صادرات 37,/1

 واردات 1/3،166

 تراز تجاری -,1/0،60

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 صربستان 6/30 صربستان 7/07

 یونان 6/7 مجارستان 1/07

 بوسنی و هرزگوبین 7/, کرواسی 3/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت)درصد  3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2,/1

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/06

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/31-,6/0

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 ,6/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 1/73-6/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده(  3101-3101 7/7

 ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودک زنده به 3101-3101 0/,

6/26k 311,-3101 درصد(سال،01-66سن)دربارداری از پیشگیری میزان 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/63-,/0

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 30،0,3

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/016-0/016

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 2/16

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3-0/0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/03

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 00
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/61

0/6-2،160 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/0،7,3

 مجموع کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت،   0,,،0

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/31-7/01

a .نرخ بازارb 31171c 011=3111.d صنعتی استاندارد بین المللی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 6,تا  01گروه سنی  hاکتبر. f 3117.gاشاره شده به مونته نگرو و صربستان. e.2.اندشدهنشان داده 

 j 3116.k 311,-3111اقامتی. اماکن انواع به مقیم غیر گردشگران ورود iسال.

 

 



 
 )برمه(میانمار

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 پول رایج:کیات

 170،,7,مساحت)کیلومتر مربع(:

 60،227)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/70)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،1,1داو)پی)هزار(: نای3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0660آوریل  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 00،620 63،317 11،231

 تولید ناخالص داخلی 02/, 6/01 1/1

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/310 1/001 1/0،066

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/310 1/001 1/0،066

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 7/03 6/33 1/06

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 66/1 10/1 3/1,

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 103 0،100 ...

0,6b 01,b 367 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 020 020

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 020 020

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/76 1/71 1/71

 )درصد(

 مشارکت نیروی کار،مردان)درصد( 1/00 1/03 0/03

 cورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 323 200 260

... 02،111d 06،321 )تولید انرژی،اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین تلفن،  6/0 2/3 7/2

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/1 2/1 1/0

 

 کل تجارت

 e)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 31,،3/7

 واردات 2/6،0,6

 تراز تجاری 6/2،6,1
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 شرکای اصلی تجاری

 e)درصد از واردات(  e)درصد از صادرات( 

 چین 0/37 تایلند 7/60

 سنگاپور 37 کنگچین، هنگ 0/30

 تایلند 6/00 هند 03/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/22

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/36

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/7-0/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 7,/6-6,/0

 تولد زنده(نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار  3101-3101 0/66

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/0

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 1/60

 fمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/1-7/00

لی کمیساریای عاپناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به  3100-پایان 0،067،371

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 0/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 ,1/06-6/0

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 1/17

 gهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/7-0/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 370

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/60

3/1-00،106 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن و سرانه متریک تن()هزار 

 hسرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/60

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  00,،3



 552  میانمار)برمه(
 

a .نرخ رسمیb  311=011شاخص اصلی,.c  شامل گردشگرانی که از طریق مرز یانگون وارد

ثبت های دادهتخمین بر اساس   gخارجی. شهروندان به منتسبهای داده d 3116.e 3101.f.اندشده

 یانگون hشده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.

 



 
 نامیبیا

 منطقه: آفریقای جنوبی

 پول رایج:دالر نامیبیا

 036،3,0مساحت)کیلومتر مربع(:

 3،236)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/3)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (201)هزار(: ویندهوک )3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661آوریل 32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 7،3,0 00،667 60,،03

 تولید ناخالص داخلی 1/3 ,/, 2/,

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/2،660 1/1،102 1/1،626

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/2،627 1/6،626 1/1،2,1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 00/, 6/36 37/,

 از تولید ناخالص داخلی( )درصد

 a(3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) ,/22 ,/2, 06/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاشاخص پرداخت 3,7 -326 -101

 b(3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 006 0,1 0,6

 شاخص محصوالت کشاورزی 016 61 61

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص محصوالت غذایی) 016 60 60

... 7/07fg 0/06de )شاغلین در بخش صنعت)درصد از ساغلینc 

... 2/0,fg 6/36de )شاغلین در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینc 

 مشارکت نیروی کار  مردان)درصد( 3/11 6/10 10/,

 مشارکت نیروی کار زنان)درصد( 0,/0 6,/0 6,/6

 ملی )هزار(ورود گردشگران به مرزهای  770 606 ...

... 032h 022 (نفتی تتولید انرژی)هزار مگا وات از محصوال 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/30 0/76 1/000

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/6 00/, 1/03

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/1،611
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 واردات 617،,/2

 تراز تجاری -,6/11

 

 اصلی تجاری شرکای

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آفریقای جنوبی 0/71 آفریقای جنوبی 0/36

 چین 0/6 انگلستان 6/06

 انگلستان ,/2 آنگوال 2/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 (ساالنهنرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط  3101-3101 0/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/26

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/21

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 ,/,-0/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 2-0-1,-3,

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/36

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/2

 میزان پیشگیری از بارداری  3101-,311 0/11

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/020-,/2

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 7،100

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/0

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 6/06-2/62

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 ,0/1

 )درصد از کل( 

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/67-3/7

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/36

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 67

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/6
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,/0-2،102 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 11,/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  2,0

 سانتیگراد)حداقل و حداکثر(دما در پایتخت،متوسط   1/02-,3/,

a  مرخ رسمیb  3113=011شاخص اصلی.c صنعتی استاندارد بین بندی ها بر حسب طبقهشاخص

در  سربازان استثنایبه f 3110.gسال. 6,تا  01گروه سنی  d 3116.e.2.اندشدهالمللی نشان داده 

 میر از کشورهای دیگر در منطقه.ثبت شده مرگ و های دادهتخمین بر اساس   h3116.iها.سربازخانه

 



 
 میکرونزی )ایاالت فدرالی(

 اقیانوسیه-منطقه:میکرونزی

 پول رایج:دالر آمریکا

 713مساحت)کیلومتر مربع(: 

 003)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/010)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (7)هزار(: پالیکیر)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0660سپتامبر  07تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 311 367 200

 تولید ناخالص داخلی 0/3 0/2 1/0

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/3،301 70,،1/3 1/3،011

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،267 ,1/3،01 1/3،663

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 3/20 0/20 2/20

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 (3116-,311=011کشاورزی ) شاخص تولید 010 60 61

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 60 61

... 3,c 06 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارab 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/36 6/23 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/00 1/31 ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ  3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/33

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 21/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/1-1/7

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/016

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0-3/71,/2

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/20

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 2/2
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 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/3-7/3

1d پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان

 پناهندگان سازمان ملل

7/,f 3103-311, )آموزش: هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملیe 

 ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه آموزش: نرخ ,3103-311 1/67-0/66

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 gهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 1/,-0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/1

 

 های زیست محیطیشاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 011

 مساحت زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از  3101 1/63

 برآورد انتشار دی اکسید کربن 3116 3,-1/,

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

a .وارد شده از  ایالت کسرایی،چوک ،پوهنپی و یاپb میکرونزی. به غیر از ساکنین ایالت فدرالیc 

3110.d .ارزش صفر است ،در دسترس یا قابل تهیه نیستe .تخمین یونسکوf 3111.g  تخمین بر

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهاساس  

 



 
 نائورو

 میکرونزی -منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر استرالیا

 30مساحت)کیلومتر مربع(: 

 01)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/661)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (01)هزار(: نائورو )3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0666سپتامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( ,3 2, 73

 تولید ناخالص داخلی -0/6 1/1 1/6

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 11,،1/3 003،,/1 616،,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/3،730 ,17،,/1 ,76،,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 3/67 7/63 3/63

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 27/0 66/1 66/1

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 016 012

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 016 012

1/,1c 1/,1c 0/07b )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 ساکن(کاربران اینترنت )در هر صد  ... ,/1 ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 1/011

 dسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/21

 سال به باال  1,جمعیت  3103 1/2-2/2

 d)زنان و مردان، درصد از کل(

2/012e 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنd 

3/11-0/17g 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالf 

0/61h 3101-3101 )نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زندهd 

2/2h 3101-3101 )نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زنd 
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 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 21/,

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 0/10-2/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/76-0/03

 jهر صد نفر()زن / مرد در 

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 76

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 6/06-067

1/6،720k 3116 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

a ملل.  نرخ ارز عملیاتی سازما نb .فقط خطوط اصلی تلفنc .فقط مشترکین تلفن همراهd اطالعات 

 ذکرشده اطالعات e 3100.fآرام. اقیانوس ارتباطاتشناسی جمعیت برنامه دبیرخانه توسط شده وارد

 شهروندان به منتسبهای داده g 311,.h 3117-311,.iمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم در

 متحد. ملل سازمان آمار تخمین بخش kتخمین ملی. jخارجی.

 

 



 
 نپال

 جنوبی-منطقه:آسیای مرکزی

 پول رایج:روپیه نپال

 ,067،60مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,21،60)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/317)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،101)هزار(: کاتماندو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0611دسامبر  06تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 0،316 207،,0 00،110

 تولید ناخالص داخلی 0/2 0/6 6/2

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/212 1/161 17,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/216 1/166 01,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/06 3/33 3/30

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/76 61/70 10/01

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 0 -620 66

301 062b 032 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 006 032

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 006 032

 سال )درصد( 01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  6/01 2/01 6/01

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  00/, 7/07 07/,

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 271 12, ,72

... 370c 331 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 صد ساکن(مشترکین تلفن، مجموع)درهر  3/, 1/22 ,6/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/1 6/7 1/6

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 617/,

 واردات 6/1،601

 تراز تجاری -2/1،110
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 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 هند 2,/6 هند 7,/7

 چین 7/00 آمریکا 7/7

 متحده عربیامارات  1/, آلمان 1/6

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/07

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/26

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/1-0/7

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0-0/71,/0

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/23

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 3/,

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 1/60

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 dمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 3/2-6/661

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 076،032

 سازمان ملل پناهندگان

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 7/6

1/03-1/,7e 3103-311, آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه 

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 7/61

 )درصد از کل(

 fعمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(های قتل 3101-3110 6/06-0/3

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/22

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 61

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/31

0/1-2،106 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 متریک تن()هزار متریک تن و سرانه 

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/67
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 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،631

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/36-7/00

a .نرخ رسمیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc 3116.d .شامل پناهندگانe 3113.f 

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقههای دادهتخمین بر اساس  

 

 



 
 نروژ

 منطقه:اروپای شمالی

 پول رایج:کرون نروژ

 a 316،,20مساحت)کیلومتر مربع(:

 b 6،361)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/03)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (601)هزار(: اسلو)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 216،1,1 607،6,1 ,601،60

 ناخالص داخلیتولید  3/, 7/1 6/0

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1،7,7,/1 1/01،663 1/60،1,1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  300،,,/1 101،,1/0 1/011،363

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   3/06 0/06 3/31

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

 dنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,/77 1/,0 66/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  66،112 10،666 ...

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 016 033 036

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 00 06

 شاخص تولید کشاورزی 66 013 ,6

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 013 ,6

 eبیکاری )درصد از نیروی کار( 6/6 1/2 3/2

... 7/06 0/31g )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینf 

... 1/3 2/2g اشتغال در بخش کشاورزی 

 f)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1,/6 0,/1 0,/7

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/71 3/71 0/71

 )درصد(

 hورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 2،036 6،7,7 6،6,2

... 332،603i 321،620 تولید انرژی، اولیه 

 b)برابر با هزار متریک تن نفت(
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1/060 0/0,0 1/016

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/03 6/62 1/66

 

 کل تجارت

 b)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 016،2,1/,

 واردات 0/61،060

 تراز تجاری 0،100,/0

 

 شرکای اصلی تجاری

 b)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 سوئد 6/02 انگلیس 1/30

 آلمان 1/03 هلند 00/,

 چین 0/6 آلمان 01/,

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 bنرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 bنرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 bنرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/1

 bجمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/76

 bسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/00

 سال به باال   1,جمعیت  3103 1/31-6/32

 b)زنان و مردان، درصد از کل(

 bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/011

 bامید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 0/76-1/02

 bنرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/3

 bباروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ  3101-3101 1/3

6/00k 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 jسال، درصد( 01-66)در سن 

 bمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/01-6/601

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 07,،16

 ملل عالی پناهندگان سازمان

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/011-6/016

 )زن / مرد در هر صد نفر( 

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1,/0

 )درصد از کل( 
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 مردان در هر صد هزار نفر(های عمدی)زنان و قتل 3101-3110 7/1-1/1

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 26/,

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 62

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/22

0/6-67،120 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 bسرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 01,،1/1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  7,2

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6-6/3/,

a اسوالبارد و جزیره جان  ماین. استثنایبهb .شامل اسوالبارد و جزیره جان ماینc  مساحت به غیر از

بررسی نیروی کار  fسال به باال. ,0گروه سنی  eنرخ رسمی. dاسوالبارد و جزیره جان مایان.

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص gاروپایی)آمار اروپا(.

سال.  66تا  31 گروه سنی i 3116.jملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید ورود h.2.اندشده

K3111. 

 



 
 نیجر

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:فرانک سی اف آ

 0،3,7،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 1,6،,0)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/03)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،367)هزار(: نیامی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 2،2,6 73,،1 200،,

 تولید ناخالص داخلی 6/7 3/0 2/3

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/316 ,,1/2 1/267

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/316 1/2,2 1/266

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 30/, 7/26 1/23

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aآمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر  ,16/11 60/661 ,11/,6

... 0،231-b 203- حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت، 

023 030d 006 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده)c 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 013 011 020

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 011 020

... ... 0/00efg )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... 6/1,efg )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/26 0/26 6/26

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  61/, 0/61 6/06

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 10 76 03

... 036b 011  ،فت(هزار متریک تن نبااولیه)برابرتولید انرژی 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/3 0/31 37/,

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/1 0/1 2/0

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/672
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 واردات 0/0،613

 تراز تجاری -2/630

 

 شرکای اصلی تجاری

 واردات( )درصد از  )درصد از صادرات( 

 چین ,6/3 فرانسه 2,/3

 فرانسه 3/03 سوئیس 2/6

 انگلیس 0/7 نیجریه 6/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/6

 ه(ساالننرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط  3101-3101 3/2

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/00

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/60

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/2-1/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/16-0/11

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/01

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 ,/6

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 3/00

 سال، درصد( 01-66)در سن  

 hمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/0-3/313

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 631

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 1/6

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 1/66-3/26

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 6/21

 )درصد از کل(

 iهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 2/0-,/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/02

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 36

 ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین  3101 1/0
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0/1-0،010 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 ,1/3

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  160

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  6/33-,3/2

a .نرخ رسمیb 3116.c .نیامیd پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفe اصلی پرسشنامه 

صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص gآوریل تا جوالی. fرفاهی)بانک جهانی(.های شاخص

ثبت شده های دادهتخمین بر اساس   iشامل پناهندگان. h.3.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 منطقه.مرگ و میر از کشورهای دیگر در 

 

 



 
 نیجریه

 منطقه:آفریقای غربی

 پول رایج:نایرا

 632،7,0مساحت)کیلومتر مربع(:

 0,3،670)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 6/071)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،012)هزار(: آبوجا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 06,1اکتبر  7تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 003،360 336،110 361،336

 تولید ناخالص داخلی ,/1 0/7 6/7

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/012 1/0،666 1/0،116

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/770 ,1/0،21 1/0،267

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/1 00/, 0/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/036 011/,, 37/010

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 136،,2 02،201 06,،0

 b(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 317 220 271

 شاخص تولید کشاورزی  011 011 013

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 011 013

... ... 1/00cdef )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... ... ,/66cdef اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/67 0/67 6/67

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0,/6 2,/1 2,/2

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 0،101 0،111 701

... 020،616g 010،106  انرژی، اولیهتولید 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/06 0/11 1/16

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 2/, 1/36 6/30



 561  نیجریه
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 60,،1/031

 واردات 2،670,/1

 تراز تجاری 6,,،0,/1

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  صادرات()درصد از  

 آمریکا 1/00 آمریکا 1/33

 چین 0/06 هند 3/01

 آنتیگوئا و باربودا 0/7 برزیل 6/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/2

 جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 2/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 2/11

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/63

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 6/6-7/1

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 013/,

 تولد )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو  3101-3101 7/10-6/12

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 07/,

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/1

 درصد(سال،01-66سن)درمیزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 06/,

 hiدرصد از کل جمعیت(مهاجران بین المللی )هزار و  اواسط-3101 7/1-7/0،037

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 01،221

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3,/0-1,/6

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 7/61

 )درصد از کل(

 jهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 ,/3/00-0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 ,/0

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 211
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 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/01

6/1-71،077 3116 

 

 کربن برآورد  انتشار دی اکسید

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/017

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،330

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/22-3/31

a .نرخ اصلیb .مناطق روستایی و شهر نشینc 3116.d .بررسی استاندارد های زندگیe  سپتامبر قبلی

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص fتا ماه اوت سال جاری.

تخمین بر اساس   jشامل پناهندگان. iخارجی. شهروندان به منتسبهای داده g 3116.h.3.اندشده

 ر منطقه.ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر دهای داده

 



 
 نیکاراگوئه

 منطقه:آمریکای مرکزی

 پول رایج:کوردوبا

 021،272مساحت)کیلومتر مربع(:

 1،071)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/61)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (671)هزار(: ماناگوآ)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،073 160،, 7،367

 تولید ناخالص داخلی 2/6 1/6 7/6

  3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/060 1/0،026 1/0،362

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/070 1/0،160 1/0،310

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/30 1/37 7/36

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aآمریکا(نرخ ارز )پول ملی در برابر دالر  01/07 00/30 60/33

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -706 -002 -0،213

 شاخص قیمت مصرف کننده 067 326 312

(011=3111)b 

 شاخص تولید کشاورزی 016 007 037

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 000 ,03

... 1/0, 7/06e )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینcd 

... 3/23 6/30e )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلینcd 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/62 ,3/6 ,7/6

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/01 1/01 1/01

 )درصد(

 fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 703 0،100 0،1,1

... ,0g ,0  انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت(تولید 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/36 6/73 0/07

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3/, 1/01 01/,
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 6/3،301

 واردات 2/1،167

 تراز تجاری -,,6/3،7

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  صادرات()درصد از  

 آمریکا 0/00 آمریکا 6/21

 ونزوئال 7/01 ونزوئال 2/02

 چین 3/6 کانادا 1/03

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/0

 روستایی  )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت  3101-3101 7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/17

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 2/22

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/7-,/3

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 0/67

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 6/70-1/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 6/73

 hجمعیت(مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل  اواسط-3101 7/1-0/61

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 63

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 ,/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 ,7/66-3/6

 )زن / مرد در هر صد نفر(

0/13j 3103-311, )آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کلi 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/310/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/61

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 030



 571  نیکاراگوئه
 

 ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین  3101 ,1/3

0/1-6،616 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/366

 kبارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  0،606

6/3,-6/3,l  )دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثرk 

a .نرخ اصلیb  0666=011شاخص اصلی.c  0666=011شاخص اصلی.c  سال به  01گروه سنی

 fنوامبر. e.3.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص dباال.

 j 3112.kتخمشن یوسنکو. iشامل پناهندگان. g 3116.hکشور. از خارج ساکن اتباع شامل

 جیناندگا..

 

 



 
 نیوزلند

 منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر نیوزلند

 371،6,7مساحت)کیلومتر مربع(:

 6،601)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,2/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (601ولینگتون))هزار(: 3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 002،002 062،100 0,3،702

 تولید ناخالص داخلی 3/2 3/1 0/0

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/37،121 1/23،717 076،,1/2

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/31،711 1/20،066 ,,1/21،1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/32 00/, 0/00

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 67/0 21/0 21/0

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -0،777 -6،666 -716،,

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 002 021 021

 b(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 62 62

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 66 012 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 66 016 017

 نیروی کار(بیکاری )درصد از  0/2 ,/1 ,/1

... 6/31f 1/33de )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

... ,/,f 0/7de اشتغال در بخش کشاورزی 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1,/2 0,/1 0,/,

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/76 3/76 0/76

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 3،212 3،663 3،173

... 00،061f 01،110 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/037 6/011 0/010



 575  نیوزلند
 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 3,/7 1/02 ,1/0

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 22,،3/27

 واردات 000،,2/2

 تراز تجاری 6/0،130

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 چین ,1/0 استرالیا 7/33

 استرالیا ,1/0 چین 6/03

 آمریکا 2/01 آمریکا 6/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 ,2/0

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/31

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/60-6/06

 )مردان در برابر هر صد زن(نسبت جنسیتی  3103 ,7/6

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/70-0/03

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/3

1/71h 311,-3101 میزان پیشگیری از بارداری 

 gسال، درصد( 01-66)در سن  

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6/33-0/6,3

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 3،076

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 3/7

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 016-7/003/,

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر  ,3103-311 0/10

 )درصد از کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 0-0/0/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/23
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 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 016

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/20

6/7-23،120 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،317

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   617

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  0/01-,7/0

a .نرخ بازارb  مارس آغاز شده بود. 20متوسط پایان دوره تمام شده چهار سه ماهه که ازc  میانگین

 eبه غیر از چتمس،حوزه قطب جنوب و جزایر فرعی دور از ساحل دیگر. dتخمین سه ماهه.

گروه سنی  f 3116.g.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 h 0661سال. 66تا  31

 



 
 نیووی

 نِزی پُلی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج:دالر نیوئه

 3,1مساحت)کیلومتر مربع(: 

 0)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/1)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0)هزار(: الوفی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 0/,6 20/0 21/0

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 006 010 ...

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 62 07

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 62 07

 cورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 2 , ,

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3,/2 0,/0 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/10 ... ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -1/2

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/20

 eسال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 3/36

 سال به باال   1,جمعیت  3103 06-3/06/,

 e)زنان و مردان، درصد از کل(

1/6,f 3103 )نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زنe 

1/,7-1/7,h 3101-3101 )امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سالg 

0/7i 3101-3101 )نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زندهe 

,/3i 3101-3101 زنده به ازای هر زن( نرخ باروری،کل )کودکe 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 31-6/1/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 2/036-,0/6

 j)زن / مرد در هر صد نفر( 

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 66
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 )درصد از مساحت زمین ها( مساحت جنگلی 3101 1/73

1/3-6 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

1/726k 3116 )سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت 

a .نرخ ارز عملیاتی سازمان مللb 3116.c .شامل ساکنین نیووی که معموال در نیوزلند هستندd  فقط

 وساقیان ارتباطاتشناسی جمعیت برنامه دبیرخانه توسط شده وارد طالعات eخطوط اصلی تلفن

 h 311,.i 311,-3110.jمتحد. ملل سازمان سالنامه سیستم در ذکرشده اطالعات f 3100.gآرام.

 متحد.. ملل سازمان آمار تخمین بخش kتخمین ملی.

 

 



 
 واناتو

 مالنزی-منطقه:اقیانوسیه

 پول رایج: واتو 

 03،006مساحت)کیلومتر مربع(:

 ,36)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 3/31)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (67)هزار(: پورت ویال)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0600سپتامبر  01سازمان ملل متحد:تاریخ عضویت در 

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 262 02, 770

 تولید ناخالص داخلی 3/1 3/3 2/6

  3111ثابت سال  های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی  1/0،0,3 1/3،010 1/2،0,0

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،720 07,،1/3 1/3،666

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7/06 1/22 1/22

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 22/003 01/62 62/,1

 دالر(،حساب جاری)میلیون هاپرداختتراز  -12 -011 -037

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 003 022 026

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 012 017 011

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 017 011

... 1/7bcd ... )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

... 1/,1bcd ... )اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین 

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1,/2 0,/2 0,/2

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  00/, 7/76 7/76

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 3, 67 66

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/6 0/030 ...

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/1 1/0 ...

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2,/1
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 واردات 301/,

 تراز تجاری -0/307

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 استرالیا 7/36 مالزی 1/31

 سنگاپور 3/00 فیلیپین 0/00

 نیوزلند 7/03 استرالیا 2/00

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 6/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/,

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 3/31

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 27/,

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 1/,-1/,

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/012

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 72/,-6,/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 0/36

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 0/2

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 6/20

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/1-0/1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3

 پناهندگان سازمان ملل

 دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی(آموزش:هزینه  ,3103-311 3/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 3/06-,1/0

 )زن / مرد در هر صد نفر(

0/2,f 3103-311, آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر 

 e)درصد از کل( 

 gهای عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 </2/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 006

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 037

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/2

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن 3116 1/1-007



 582  واناتو
 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 کیلوگرم نفت(سرانه مصرف انرژی )معادل  3116 1/073

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  3،333

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  3/30-1/30

a .نرخ رسمیb .تخمین جمعیتc نوامبرd 3116.e .تخمین یونسکوf 3116.g   تخمین بر اساس

 .ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقههای داده

 



 
 ونزوئال

 منطقه:آمریکای جنوبی

 aپول رایج: بولیوار

 603،111مساحت)کیلومتر مربع(:

 36،627)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/23)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (2،363)هزار(: کاراکاس)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661نوامبر  01تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 061،106 262،010 201،062

 تولید ناخالص داخلی 2/01 -1/0 1/6

 3111ثابت سال  های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/1،617 1/02،106 1/01،720

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/1،271 1/02،630 1/01،712

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/31 7/00 07/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 bدالر آمریکا( نرخ ارز )پول ملی در برابر 01/3 16/3 36/6

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  31،112 03،170 37،311

067e 01,e 311cd (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 010 011 017

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 010 011 010

 کار(بیکاران)درصد ا ز نیروی  3/03 1/0 1/0

0/30h 0/33 0/31g )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینf 

1/0h 7/0 7/6g اشتغال در بخش کشاورزی 

 f)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/10 10/, 0/13

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1/00 3/01 3/01

 )درصد(

 گردشگران به مرزهای ملی )هزار(ورود  ,71 ,13 161

... 06,،700i 311،0,0 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 1,/, 7/031 7/033

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 03/, 6/27 3/61

 



 581  ونزوئال
 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/60،220

 واردات 207،,2/,

 تراز تجاری 7/16،611

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 j)درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آمریکا 6/37 .... 

 چین 1/03 .... 

 برزیل 0/, .... 

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نشین)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت شهر 3101-3101 7/0

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -0/,

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/62

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/30

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0-7/6/,

 صد زن(نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر  3103 011/,

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 0/70-7/77

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/01

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 6/3

2/71k 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 1/2-6/0،117

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 306،260

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/,

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/62-6/66

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 3,/0

 l)درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 07-7/6/,

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/07

 



 جهان در آیینة آمار 584
 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 300

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/13

1/,-006،,66 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،106

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   602

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,2/21-1/0

a  بولیوار. 01111بولیوار = 3110،0ژانویه  0از ابتدایb .نرخ رسمیc .کاراکاسd . مناطق شهریe 

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص f.3110=011شاخص اصلی 

 رهاشا فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای i 3116.jمیانگین برآورد دو ساالنه. hترم دوم. g.3.اندشده

 تخمین ملی. k 0660.lشده.

 



 
 ویتنام

 منطقه:آسیای جنوب شرقی

 پول رایج: دنگ

 221،617مساحت)کیلومتر مربع(:

 00،763)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 2/3,0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،611)هزار(: هانوی)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0677سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 داخلی)میلیون دالر جاری(تولید ناخالص  13،607 637،,01 11,،032

 تولید ناخالص داخلی 6/0 ,/0 6/1

ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه( 3111

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( ,2,/1 1/0،300 1/0،263

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  36,/1 1/0،0,0 1/0،262

 سرمایه ثابت ناخالصتشکیل  6/23 21/, 6/36

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(  

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( ,11/01،60 11/00،623 11/31،030

 ،حساب جاریهاتراز پرداخت -1,1 -,6،37 ,32

 )میلیون دالر(

 کنندهمصرفقیمتشاخص ,03 310 ...

(011=3111)b 

 c(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 ,01 0,7

 شاخص تولید کشاورزی  011 031 037

(011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 006 031

2/30f ... 6/07cde )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین 

6/60f ... 6/17cde اشتغال در بخش کشاورزی 

 )درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/72 0/72 3/72

 )درصد(

 01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7/00 0/00 3/00

 سال )درصد(

 gورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 2،677 1،111 106،,

... 10،20,h 10،160 تولید انرژی، اولیه 



 جهان در آیینة آمار 586
 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 تلفن، مجموع)درهر صد ساکن(مشترکین  1/00 6/062 6/016

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 7/03 7/21 0/21

 

 کل تجارت

 j)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات ,7/73،32

 واردات 06،020/,

 تراز تجاری -10,،6/03

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 j)درصد از واردات(  j)درصد از صادرات( 

 چین 0/32 آمریکا 7/06

 جمهوری کره 1/00 چین 7/01

 ژاپن 01/, ژاپن 7/01

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/2

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 نشین)درصد(جمعیت شهر  3103 7/20

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 1/32

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/7-3/01

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/67

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 6/72-6/77

 نوزادان )درهر هزار تولد زنده(نرخ مرگ ومیر  3101-3101 2/00

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 1/76

 klمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 6,/0/1-2

اشخاص مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان و دیگر  3100-پایان 00،300

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/00-,6/0

 m)زن / مرد در هر صد نفر(

 کل(آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از  ,3103-311 3/66

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 3-1/1/,



 587  ویتنام
 

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 6/36

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 103

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/66

1/1-063،060 3116 

 

 اکسید کربنبرآورد  انتشار دی 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/6,1

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  ,7,،0

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/37-6/31

a .نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc صنعتی بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 ورود gمیاننگین تخمین سه ماهانه. fجوالی. d 3116.e.2.اندشدهاستاندارد بین المللی نشان داده 

 منتسبهای داده j 3101.kفقط مشترکین موبایل. h 3116.iملی. مرزهای به مقیم غیر کنندگان بازدید

 نسکو.تخمین یو mشامل پناهندگان. lخارجی. شهروندان به

 



 
 هاییتی

 منطقه:کارائیب

 پول رایج:گورد

 37،711مساحت)کیلومتر مربع(:

 01،036)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0/2,6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،317)هزار(: پورتو پرنس) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661اکتبر  36تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 2،017 176،, 723،,

 تولید ناخالص داخلی 0/0 -6/1 1/,

  3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/617 10,/1 1,,/1

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/606 16,/1 ,,,/1

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 2/06 2/02 06/,

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 11/62 77/26 60/61

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -2,0 -,0،61 ...

61, 271 313b (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 013 ,01 003

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 017 002

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  3/10 0/16 1,/0

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  6,/1 1/71 71/,

 )درصد(

266 311d 003 )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزارc 

.. 00e 03 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

1/60f 1/61 6/, )مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن 

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/6 6/0 ...

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/2



 581  هاییتی
 

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -7/0

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 0/16

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/21

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3/7-,/3

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6/60

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 2،6,-0/0

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 2/10

 )کودک زنده به ازای هر زن(نرخ باروری،کل  3101-3101 3/2

1/23g 3101-311,  سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن 

 مهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 2/1-1/21

 پناهندگان و موارد مربوط به سازان ملل متحد  ,

 صد هزار نفر(های عمدی)زنان و مردان در هر قتل 3101-3110 3/0-6/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3/6

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 ,06

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/6

3/1-3،3,0 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( سرانه 3116 1/76

a .نرخ اصلیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc .حمل و نقل هواییd ملی اتباع از غیر به 

 g 311,-3111فقط مشترکین موبایل. e 3116.fکشور. از خارج

 



 
 هلند

 غربی منطقه:اروپای

 پول رایج:یورو

 27،216مساحت)کیلومتر مربع(:

 1,,،,0)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,0/66)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a(,0،11)هزار(: آمستردام)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0661دسامبر  01تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 20،670, 776،763 032،,02

 تولید ناخالص داخلی 1/3 0/, 1/0

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/26،017 ,62،,1/6 1/11،301

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  ,1/26،26 006،,1/6 11,،1/11

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/00 6/07 0/07

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت 00,،,6 11،262 26,،71

 (3111=011کننده)شاخص قیمت مصرف  002 033 031

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 017 ,01

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 011 000 001

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 000 001

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 7/6 1/6 6/6

2/01 6/01 ,/06d )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

1/3 0/3 3/2d اشتغال در بخش کشاورزی 

 c)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  ,0/1 2/10 2/10

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  73/, 1/70 2/70

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 01،103 01،002 00،211

... ,1،671f ,1،66,  ،اولیهتولید انرژی 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 7/062 1/016 0/0,0
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/00 7/61 2/63

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/121،171

 واردات 663،027/,

 تراز تجاری 3/27،720

 

 شرکای اصلی تجاری

 )درصد از واردات(  صادرات()درصد از  

 آلمان 1/07 آلمان 6/32

 بلژیک 0/01 بلژیک 0/00

 چین 0/, فرانسه 7/0

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/1

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 7/1

 )درصد متوسط ساالنه(  نرخ رشد جمعیت روستایی 3101-3101 -0/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 02/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/07

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 0/30-6/36

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 7/60

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد  3101-3101 6/70-0/03

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 3/6

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 0/0

 میزان پیشگیری از بارداری 3101-,311 6,/1

 gسال، درصد( 01-66)در سن  

 کل جمعیت( مهاجران بین المللی )هزار و درصد از اواسط-3101 101-6/0،713

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 07،132

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 6/1

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 2/001-1/006

 )زن / مرد در هر صد نفر(

آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از  ,3103-311 0/10

 کل(

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/0-1/1
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 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 7/20

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 21

 زمین ها(مساحت جنگلی )درصد از مساحت  3101 1/00

3/01-0,6،100 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/2،732

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  701

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,/6/02-0

a .آمستردام پایتخت و الهه مقر دولت استb .نرخ بازارc .)بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپاd 

 گردشگران ورود e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 سال. 61تا  00گروه سنی  f 3116.gاقامتی. اماکن انواع به مقیم غیر

 



 
 هند

 جنوبی -منطقه:آسیای مرکزی 

 پول رایج:روپیه هند

 2،307،3,2مساحت)کیلومتر مربع(:

 0،360،663)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 7/277)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 a)هزار(: دهلی)...( 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661اکتبر  21تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

3100 3101 3111  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 027،666 70،367,،0 10,،0،067

 تولید ناخالص داخلی 2/6 6/, ,/6

 3111ثابت سال های نرخ رشد برحسب قیمت

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی)دالر جاری( 1/721 1/0،271 1/0،130

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/736 ,1/0،21 1/0،106

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1/20 1/23 2/23

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 bنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 17/61 00/66 12/,3

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاتراز پرداخت -01،306 -13،371 -1،120,

 c(3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 033 002 066

 de(3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 013 010

 شاخص تولید کشاورزی 011 036 020

 (011=311,-3116) 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 011 032 036

 اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلین( 1/06 6/33 ...

 اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از شاغلین( 0/11 0/10 ...

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/27 1/36 1/36

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  2/02 7/01 7/01

 )درصد(

 ملی )هزار(ورود گردشگران به مرزهای  2،606 ,1،77 216،,

... 612،6,3g 206،726 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 2/03 6,/2 6/76

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 6/3 1/7 0/01
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 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 2/210،62

 واردات 0/6,3،613

 تراز تجاری -1/0,1،606

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  h)درصد از صادرات( 

 چین 1/03 امارات متحده عربی 6/03

 امارات متحده عربی 7/7 آمریکا ,/0

 سوئیس ,/0  

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 2/0

 نشین)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت شهر  3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 20/,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 6/36

 سال به باال  1,جمعیت  3103 0/,-6/7

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 زن( نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد 3103 ,7/01

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7,/,-6,/6

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/67

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/3

2/1,i 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 jمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 ,1،62/-1/1

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 27,،000

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 2/2

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 0/01-6/00

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/61

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 6/2-1/0

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/00



 515  هند
 

 محیطیزیست های شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 621

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/32

7/0-0،677،011 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/626

 کل)میلیمتر(بارش باران در پایتخت، مجموع   ,70

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  2/20-1/06

a   تخمین زده شده است.دهلی نو شامل تراکم شهری  3100نفر در سال  366،660جمعیت دهلی نو

ها بر حسب شاخص dکارگزان صنعتی. cنرخ بازار. cنفر است. 11,،12,،33دهلی و جمعیت آن 

آوریل  0ماهه شروع شده از  03میانگین  e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی طبقه

مراجعه  فنی نکات بیشتر،به اطالعات برای g 3116.hکشور. از خارج ملی اتباع از غیر به .

 شامل پناهندگان. i311,-3111.jشود.

 



 
 هندوراس

 منطقه:آمریکای مرکزی

 پول رایج: لمپیرا

 003،663مساحت)کیلومتر مربع(:

 7،711)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 0,/6)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (0،100)هزار(: تگوسیگالیا) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661دسامبر  07سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 6،717 01،611 07،667

 تولید ناخالص داخلی ,/0 0/3 2/,

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 داخلی )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص  1/0،600 ,1/3،13 1/3،311

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/0،213 1/0،667 1/3،031

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 6/36 6/32 3/31

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 61/00 61/00 61/00

 جاری)میلیون دالر(،حساب هاپرداختتراز  -216 -611 -0،112

 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 011 310 333

 (3111=011شاخص تولید صنعتی) 011 016 001

 شاخص تولید کشاورزی  013 017 006

(011=311,-3116)b 

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 013 011 001

... 1/06 6/31e اشتغال در بخش صنعت 

 cd)درصد از شاغلین(

... 1/2, 3/26e اشتغال در بخش کشاورزی 

 cd)درصد از شاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  26/, 6/60 2/63

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  7/02 6/03 0/03

 )درصد(

 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 72, 0,2 070

... 361f 060 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(
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 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 0/31 6/022 0/000

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( ,/1 0/00 6/01

 

 کل تجارت

 f)میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 30,،2/3

 واردات 1/1،612

 تراز تجاری -3/2،231

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 f)درصد از واردات(  fصادرات()درصد از  

 آمریکا ,1/2 آمریکا 7/67

 گواتماال 01/, ال سالوادور 1/7

 مکزیک ,/, آلمان ,/1

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 1/3

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین 3101-3101 0/2

 )درصد متوسط ساالنه(

 جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 0/1

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 7/13

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 7/21

 سال به باال  1,جمعیت  3103 ,/7-,/0

 )زنان و مردان، درصد از کل( 

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 1/011

 تولد )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو  3101-3101 2/70-6/71

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 1/32

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 1/2

3/,1g 311,-3101  میزان پیشگیری از بارداری 

 سال، درصد( 01-66)در سن 

 مهاجران بین المللی اواسط-3101 2/1-2/36

 h)هزار و درصد از کل جمعیت( 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای  3100-پایان 07

 عالی پناهندگان سازمان ملل

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه ,3103-311 66/,-6/62

 )زن / مرد در هر صد نفر( 
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 آموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر ,3103-311 1/12

 )درصد از کل( 

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 7/026-7/6

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 1/06

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 313

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 ,1/6

1/0-7،,60 3116 

 

 انتشار دی اکسید کربنبرآورد  

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/220

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  073

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  ,6/37-7/0

a .2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص نرخ اصلی.c  گروه

صنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص dسال به باال. 01سنی 

 شامل پناهندگان.. f 3116.g 311,-3111.hسپتامبر . e.3.اندشده



 
 یمن

 منطقه:آسیای غربی

 پول رایج:ریال یمن

 137،6,0مساحت)کیلومتر مربع(:

 36،011)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 1/67)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (3،606)هزار(: صنعا)3100پایتخت و جمعیت در سال 

 0667سپتامبر  21متحد: تاریخ عضویت در سازمان ملل

 

 اقتصادیهای شاخص 

1122 1121 1112  

 تولید ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری( 06،160 36،120 20،663

 تولید ناخالص داخلی 0/1 0/7 -1/01

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه( 

 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی  1/633 1/0،317 1/0،371

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/067 1/0،362 1/0،320

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  2/00 0/01 0/01

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( 

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 10/061 01/302 01/302

 دالر( ،حساب جاری)میلیونهاپرداختتراز  36, -0،731 -2,,،0

266 363b 076 (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 60 020 ,06

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 60 020 067

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  1/32 0/36 3/31

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  0/70 7/70 1/73

 )درصد(

... 0،131c 22, )ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار 

... 06،600d 31،101 )تولید انرژی، اولیه)برابر با هزار متریک تن نفت 

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 6/01 6/11 6/10

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 0/0 6/03 6/06

 

 کل تجارت

 آمریکا()میلیون دالر  

 صادرات 667،,/7

 واردات 01،122/,

 تراز تجاری -6/2،101
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 (1122شرکای اصلی تجاری)سال

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 امارات متحده عربی 01/, چین 6/23

 عربستان سعودی 7/0 تایلند 2/00

 سوئیس 1/7 هند 7/02

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 جمعیت)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد  3101-3101 1/2

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 0/6

 نرخ رشد جمعیت روستایی )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 3/3

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 6/23

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0/62

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 7/2-1/6

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 2/010

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال( 3101-3101 7,/6-7,/1

 نرخ مرگ ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( 3101-3101 6/66

 به ازای هر زن(نرخ باروری،کل )کودک زنده  3101-3101 7/37

 سال، درصد( 01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن  3101-,311 0/3-6/107

 eمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت( اواسط-3101 172،627

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 3/1

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 16/,-6/70

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 7/30

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 fآموزش: دانش آموزان سطح سوم دختر )درصد از کل( ,3103-311 1/,-1/2

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 2/1

 

 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 370

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/0

1/0-32،677 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/303

a .نرخ رسمیb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc کشور. از خارج ملی اتباع شاملd 3116.e 

 ثبت شده مرگ و میر از کشورهای دیگر در منطقه.های دادهتخمین بر اساس   fشامل پناهندگان.



 
 یونان

 منطقه:اروپای جنوبی

 پول رایج:یورو

 020،617مساحت)کیلومتر مربع(:

 00،261)تخمین در هزار(:3100جمعیت در سال 

 ,2/0)در هر کیلومتر مربع(: 3100تراکم جمعیت در سال 

 (2،606)هزار(: آتن) 3100پایتخت و جمعیت در سال

 0661اکتبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:

 

 اقتصادیهای شاخص

1122 1121 1112  

 ناخالص داخلی)میلیون دالر جاری(تولید  ,361،17 210،1,1 366،110

 تولید ناخالص داخلی 2/3 -1/2 -,/6

 3111ثابت سال های قیمت نرخ رشد برحسب

 )درصد سالیانه(

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری( 1/30،6,0 116،,1/3 310،,1/3

 سرانه درآمد  ناخالص ملی)دالر جاری(  1/30،011 1/31،700 ,1/31،60

 تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 7/31 ,0/, 1/06

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 aنرخ ارز )پول ملی در برابر دالر آمریکا( 01/1 71/1 77/1

 ،حساب جاری)میلیون دالر(هاپرداختتراز  -00،322 -21،067 -36،377

062b 026 000b (3111=011شاخص قیمت مصرف کننده) 

 (3111=011صنعتی)شاخص تولید  011 01 70

 (3116-,311=011شاخص تولید کشاورزی ) 012 03 01

 (3116-,311=011شاخص تولید غذایی) 012 01 07

 بیکاری )درصد از نیروی کار( 0/6 1/03 7/07

0/07 7/06 6/33d )اشتغال در بخش صنعت)درصد از شاغلینc 

6/03 1/03 6/03d  اشتغال در بخش کشاورزی)درصد از

 cشاغلین(

سال  01مشارکت در نیروی کار،زنان باالی  2/63 1/66 0/66

 )درصد(

سال  01مشارکت در نیروی کار،مردان باالی  1,/1 6,/6 1,/1

 )درصد(

 eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار( 06،7,1 01،117 637،,0

... 6،167f 6،310 تولید انرژی، اولیه 

 )برابر با هزار متریک تن نفت(

 مشترکین تلفن، مجموع)درهر صد ساکن( 3/060 1/0,1 ,6/01
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 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن( 1/36 6/66 1/12

 

 کل تجارت

 )میلیون دالر آمریکا( 

 صادرات 0/20،700

 واردات 1،023,/3

 تراز تجاری -0/36،030

 

 (1122شرکای اصلی تجاری)

 )درصد از واردات(  )درصد از صادرات( 

 آلمان 1/01 ایتالیا 2/6

 روسیه 1/6 ترکیه 0/7

 ایتالیا 3/6 آلمان 7/7

 

 اجتماعیهای شاخص

   

 نرخ رشد جمعیت)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 103

 نرخ رشد جمعیت شهر نشین)درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 ,10

 نرخ رشد جمعیت روستایی  )درصد متوسط ساالنه( 3101-3101 -106

 جمعیت شهر نشین)درصد( 3103 007,

 سال)درصد( 1.-06جمعیت  3103 0600

 سال به باال  )زنان و مردان، درصد از کل( 1,جمعیت  3103 3306/3701

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن( 3103 6000

 امید به زندگی در بدو تولد )زنان/مردان، سال(  3101-3101 ,030/,770

 ومیر نوزادان )درهر هزار تولد زنده( نرخ مرگ 3101-3101 601

 نرخ باروری،کل )کودک زنده به ازای هر زن( 3101-3101 001

7,03h 311,-3101  سال،  01-66میزان پیشگیری از بارداری )در سن

 gدرصد(

0100/0،02300 3101-

 اواسط

 iمهاجران بین المللی )هزار و درصد از کل جمعیت(

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی  3100-پایان 61،731

 پناهندگان سازمان ملل

 آموزش:هزینه دولتی)درصد از تولید ناخالص ملی( ,3103-311 600

 آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه و ثانویه  ,3103-311 01,06/01206

 )زن / مرد در هر صد نفر(

 سوم دختر )درصد از کل(آموزش: دانش آموزان سطح  ,3103-311 6600

 های عمدی)زنان و مردان در هر صد هزار نفر(قتل 3101-3110 -<101

 کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد( 3103 3001
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 زیست محیطیهای شاخص

   

 گونه های در معرض تهدید 3103 373

 مساحت جنگلی )درصد از مساحت زمین ها( 3101 1/21

6/0-66،026 3116 

 

 برآورد  انتشار دی اکسید کربن

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن(

 سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 3116 1/3،013

 بارش باران در پایتخت، مجموع کل)میلیمتر(  606

 دما در پایتخت،متوسط سانتیگراد)حداقل و حداکثر(  1/33-2/03

a . نرخ بازارb پیشین.های ردیف به مربوطهای ردیفc )بررسی نیروی کار اروپایی)آمار اروپاd 

اطالعات بر اساس  e.2.اندشدهصنعتی استاندارد بین المللی نشان داده بندی ها بر حسب طبقهشاخص

 خارجی. شهروندان به منتسبهای داده h 3110.iسال. 61تا  ,0گروه سنی  f 3116.gاداری.های داده

 





 
های مختلف اقتصادی، ی مطرح شده در بخشها  شاخصدر این بخش، تعریف مختصری از 

 محیطی ارائه شده است.اجتماعی و زیست

: این شاخص تعداد دانش آموزان دختر در سطح آموزش: دانش آموزان دختر سطح سوم

های دهد. این شاخص درواقع به افرادی اشاره دارد که در دانشگاه، دانشکدهسوم را نشان می

به اطالعات موجود بین  هادادهاند. این معلم و مدارس تخصصی سطح باال، آموزش دیدهتربیت

 کند. اشاره می 3103و  ,311های سال

 نسبت با ستا برابر ناخالص نامثبت نسبت: ثانویه و اولیه ناخالص نامثبت نرخ: آموزش

 مربوط شآموز سطح آن به رسماً که سنی گروه جمعیت به سن، گرفتن نظر در بدون کل، نامثبت

نام در سطوح اول و دوم آموزشی است. آموزش در سطوح دهنده کل ثبتاین شاخص نشان .است

طه، ها، مقطع متوسکند. آموزش در سطح دوم شامل دبیرستاناولیه، پایه اساسی آموزش را فراهم می

 نام در آغاز سال تحصیلی است.  . ثبتشودمیای معلم و مدارس فنی و حرفهمدارس تربیت

این شاخص، میزان های دولتی )درصد از تولید ناخالص داخلی(: هآموزش: هزین

دبستانی، دبستان، راهنمایی و های دولتی برای امور و خدمات آموزشی را در سطح پیشهزینه

 دهد که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است.متوسطه نشان می

 ارز یکل صورتبه شود دادوستد اصلی کشور جز دیگر کشورهای در که پولی واحدهای : بهارز

 .شودمی گفته

یک سن  که باالی شودمیشاغلین، شامل افرادی های کشاورزی و صنعتی: اشتغال در بخش

 کنندیمو مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت  کنندمیخاصی هستند و بین یک روز تا یک هفته کار 

تی های کشاورزی و صنعشاخص به شاغلینی اشاره دارد که در بخشو یا دارای شغل آزاد هستند. این 

 مشغول هستند. 

 متوسط ددهمی نشان که است آماری شاخص یک زندگی به امیدامید به زندگی در بدو تولد: 

 دچن جامعه آن عضو هر دیگر عبارت به یا و است چقدر جامعه برای زنان و مردان یک در عمر طول

  .باشد داشته زندگی انتظار تواندمی سال

به میانگین کلی بارش باران و برف در پایتخت کشورها اشاره دارد که این بارش در پایتخت: 

 آمده است. تعریف میانگین بارش ودست بههای هواشناسی در پایتخت کشورها از ایستگاه هاداده

 های بارشی در بین کشورهای مختلف متفاوت است.دوره

 باشد کار جویای و( سال 1, تا 01) کار سن در که شودمی گفته فردی به قتصادا در بیکاربیکاری: 

 یستند،ن کار انجام به قادر که جهت آن از مسن افراد و کودکان. نکند پیدا درآمدی منبع یا شغل اما

 جزو ،نباشند کار جویای اگر نیز دانشجویان و دارخانه زنان. آیندنمی حساب به فعال جمعیت جزو

 .شوندنمی شمرده فعال جمعیت

 حکومتی محدوده یک یا کشور یک سیاسی یا اصلی شهر کشور، سیاسی مرکز یا : پایتختپایتخت

است.  عواق آن در حکومتی مهم نهادهای و بوده ترپرجمعیت و تربزرگ شهرها سایر از غالباً که است

 پایتخت رسمی و دیگری به عنوانها با عنوان بعضی از کشورها دو پایتخت دارند که یکی از آن

 پایتختی با کارویژه خاص مطرح است.

طبق ملل:  مانساز پناهندگان عالی کمیساریای به مربوط اشخاص دیگر و پناهندگان

 نتیجه در که گرددمی اطالق شخصی به «پناهنده» اصطالح سازمان ملل متحد، 0610 کنوانسیون

 یا مذهب یا نژاد به مربوط علل به اینکه از موجه ترس علت به و 0610 ژانویه یکم از قبل حوادث

 در ،گیرد رارق شکنجه تحت سیاسی عقاید داشتن یا اجتماعی هایگروه بعضی در عضویت یا ملیت
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 مذکور ترس علت به یا و تواندنمی و بردمی سر به خود عادی سکونت محل کشور از خارج

 از سپ و است تابعیت فاقد که صورتی در یا دهد قرار کشور آن حمایت تحت را خود خواهدنمی

 ترس علت به یا تواندنمی ـ بردمی بسر خود دائمی سکونت محل کشور از خارج در حوادثی چنین

 .بازگردد کشور آن به خواهدنمی مذکور

 0661 در که است المللیبین سازمانی متحد ملل سازمانتاریخ عضویت در سازمان ملل: 

 3100 سال در و تأسیس کشور 10 توسط سازمان این. شد ملل جامعه جایگزین و تأسیس میالدی

 که ودشمی مستقلی کشورهای همه شامل تقریباً آن اعضای. داشته است عضو کشور 062 میالدی،

 پذیرفته استن را سازمان در عضویت که واتیکان، فقط. اندشده شناخته رسمیت به المللیبین نظر از

 متحد ملل سازمان در شد، لغو چین خلق جمهوری عضویت از بعد عضویتش که( تایوان) ملی چین و

 در وابسته مؤسسات و عضو کشورهای و است نیویورک در متحد ملل سازمان مقر .نیستند عضو

 هاآن به مربوط اجرایی امور و المللیبین امور مورد در منظم جلسات تشکیل با سال هر طول

 .کنندمی گیریتصمیم

 CO2 انتشار پردازد. منابعمی CO2این شاخص به ارزیابی میزان انتشار گاز  :CO2تخمین انتشار 

 هایکنندهم(گر …و بنزین نفت،گاز، صنایع، )گازوئیل، در استفاده مورد فسیلی هایسوخت شامل

فرمول . اشدبمی درختان قطع طبیعی و چمنزارهای نمو و رشد در تغییر وپز،پخت برق، تولید محیط،

 CO2گرم  6/2,,اند از: یک گرم کربن = محاسبه این شاخص عبارت

این شاخص، به کل جمعیت یک کشور اشاره دارد. کل جمعیت یک کشور به تخمین جمعیت: 

قت مقیم یک کشور و دیگری جمعیت مو. یکی جمعیت دائم به معنی افراد شودمیدو دسته تقسیم 

 که به معنای کل افراد حاضر در کشور است. در این تخمین، جمعیت موقت مدنظر است.

 خروج و ورود میان نسبی تفاوت که است اقتصادی معامالت از حسابیصورت ها:پرداخت تراز

 تراز .دهدمی نشان آن تجاری هایطرف با را کشور یک هایطلب و هابدهی و خدمات کاال،

 ثبت را خدمات کاالها و ستد و داد جاری، است: حساب مستقل حساب سه شامل معموالً پرداخت

 رسمی: ذخیره حساب. کندمی ثبت را هاسرمایه یا هادارایی وانتقالنقل سرمایه، حساب. کندمی

 داشتبر حق مانند المللی،بین هایپول خارجی، ارز طال، مثل کشور رسمی هایدارایی در تغییرات

 .ندکمی ثبت آن را امثال و(  است پول المللیبین صندوق مخصوص پول نام)  SDR یا  مخصوص

ال از تخمین جمعیت در س هادادهبه میزان جمعیت در هر کیلومترمربع اشاره دارد. تراکم جمعیت: 

 آمده است.دست به 3100

 توسط تثاب هایدارایی تحصیل کل ارزش از است عبارتتشکیل سرمایه ثابت ناخالص: 

 عین،م حسابداری دوره یک طول در ثابت هایدارایی مجانی انتقال یا فروش منهای کنندگانتولید

 شده هاضاف نشده، تولید ثابت هایدارایی ارزش به نهادی واحدهای توسط که آنچه ارزش اضافه به

  .است

 کنندیماین شاخص، اشاره دارد به افرادی که از اینترنت استفاده تعداد کاربران اینترنت: 

تلفن  دهند. این وسیله ممکن است کامپیوتر،ای که مورد استفاده قرار مینظر از وسیله یا شبکهصرف

المللی ها و همچنین اتحادیه بینهمراه و تلویزیون دیجیتال باشد. این اطالعات از طریق سرشماری

 اند.آمدهت دسبهمخابرات 

ی های زنان در مجلس ملاین شاخص به تعداد کرسیهای زنان در مجلس ملی: تعداد کرسی

 های مجلس مشخص شده است.اشاره دارد که به عنوان درصدی از کل صندلی
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که به مرحله اول از تولید اشکال مختلف انرژی اشاره دارد )که درواقع شامل تولید انرژی، اولیه: 

مربوط  اهدادهبدون تصفیه و جدا کردن سایر محصوالت پتروشیمی(. این  شودمیمراحل استخراج 

، سنگ، نفت شل، نفت خام، میعانات گاز طبیعیبه منابع انرژی اولیه تجاری شامل: انواع زغال شودمی

 گرمایی و انرژی باد.ای، زمینالکل، گاز طبیعی، برق، انرژی هستهبیودیزل، 

 است یخدمات و کاالها مجموع ارزش دربرگیرنده داخلی ناخالص تولیدتولید ناخالص داخلی: 

 از ورمنظ تعریف، این در .شودمی تولید کشور یک در سال، یک معموالً معین، دوران یک طی که

 هاآن ودخ و اندقرارگرفته تولید زنجیر انتهای در که است خدماتی و کاال نهایی، خدمات و کاالها

اس دالر اس شوند. تولید ناخالص داخلی در این کتاب برنمی خریداری دیگر خدمات و تولید برای

 متحده آمریکا نشان داده شده است. جاری ایاالت

 رشد اقتصادی: 1112ثابت سال های قیمت اساس تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد بر

 تولید درش معادل اقتصادی رشد آن. اولیه مقدار به متغیر آن در افزایش مقدار نسبت از است عبارت

 است.  داخلی ناخالص

مربوط به سال  هادادهسال اشاره دارد. این  06مردان زیر  زنان و به جمعیتسال:  1-23جمعیت 

 است. 3102

مربوط به  هادادهسال و باالتر اشاره دارد.  1,به جمعیت زنان و مردان ساله و باالتر:  41جمعیت 

 است. 3102سال 

 وند.شعنوان جمعیت شهری شناخته میدهنده میزان جمعیتی است که بهنشانجمعیت شهری: 

 وجود فرمول دو سرانه درآمد محاسبه برایدرآمد ناخالص ملی: سرانه درآمد ناخالص ملی: 

 برابری روش ،کنندمی محاسبه آن اساس بر را خود آمار المللیبین هایسازمان که روشی. دارد

 جمعیت بر را کشور ملی ناخالص تولید سرانه، درآمد محاسبه برای دوم روش .است خرید قدرت

 اما هستند اتکاقابل آمارها این دوی هر .است کشور سرانه درآمد آمدهدستبه عدد کرده، تقسیم

 درآمد مقدار چه که است این خرید قدرت اساس بر آمار معنی است، متفاوت قدری هاآن مفاهیم

 همه هم درواقع و دارد کشورها دیگر در مقدار همان اندازهبه خریدی قدرت الف کشور قیمت به

 .کنندمی مقایسه خرید قدرت با را درآمد قدرت کشورها

انگین اساس می ، برهادادهاین گراد )حداقل و حداکثر(: دما در پایتخت، متوسط سانتی

 آمده است. دست بههای هواشناسی پایتخت گیری ماهانه دما در ایستگاهاندازه

 داخلی لیدتو کاالهای تمامی ارزش داخلی، ناخالص تولید سرانهسرانه تولید ناخالص داخلی: 

 یمتقس سال همان در کشور آن جمعیت متوسط بر که است سال طول در هاآن به مربوط خدمات و

 .است شده

ولید ت»آید. میدست بهی مربوط به مصرف انرژی که از فرمول زیر هادادهسرانه مصرف انرژی: 

 «ذخایرتغییرات  -/ذخایر انبارشده + –صادرات  –+ واردات 

 بارداری زا پیشگیری های مختلفروش از نسبی آگاهی : درصدشاخص پیشگیری از بارداری

 سال.  66تا  01زنان بین  در

 عمده هایبخش برای تولید در ماهانه تغییرات صنعتی، تولیدات شاخصشاخص تولید صنعتی: 

 از. شودمین وسازساخت شامل اما دهد،می نشان را عمومی خدمات و تولید معدن، ازجمله صنعتی

 ورمت توسط شاخص این دالر، ارزش برحسب نه و شودمی تعیین بازده برحسب تولید که آنجا

 تولید ظرفیت از دقیق شاخص یک صنعتی تولیدات شاخص که شودمی باعث و شودمین تحریف
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 یک و است وکارکسب چرخه با همگام بسیار صنعتی تولیدات شاخص .باشد کشور صنعتی

 افزایش. است شدهگرفته نظر در شخصی درآمد و متوسط درآمد تولید، اشتغال، از دقیق فشارسنج

 و نندکمی عمل خوبیبه صنعت در هاشرکت که دهدمی نشان صنعتی تولیدات شاخص ماه به ماه

 هاینبهج تنها صنعتی تولیدات شاخص آنجاکه از حال، این با. دهدمی قرار تأثیر تحت را بازار این

 .شناسندنمی باال تأثیر با شاخص یک عنوانبه را آن دهد،می پوشش را اقتصاد از محدودی

شامل مواد خوراکی و مواد مغذی است اما قهوه و چای جزو این شاخص شاخص تولید غذایی: 

شوند چون این کاالها، دارای ارزش غذایی نیستند. این شاخص در بین کشورهای محسوب نمی

 کند.غذایی خاصی تولید می مختلف، متفاوت است زیرا هر کشوری مواد

اس میزان تولید محصوالت کشاورزی مختلف اس این شاخص بر شاخص تولید کشاورزی: 

. این محصوالت شامل تولیدات کشاورزی و دامی موجود در هر کشور است؛ اما شودمیمحاسبه 

کاال ای هقیمت اساس . میزان تولید هر محصول، برشودمیای شامل این محصوالت نتولیدات علوفه

دست آوردن شاخص، . برای بهشودمیسبه و برای هر سال محا شودمیگیری در دوره پایه اندازه

آید. این دست میبه 3116-,311مجموع برای یک سال، از مجموع میانگین برای دوره پایه 

 صرفاً به مفهوم خوراک و دانه نیست و به مفهوم ناخالص سازمان فائو اشاره دارد. ها  شاخص

 که شده طراحی منظور بدین( CPI) کنندهمصرف قیمتی : شاخصکنندهشاخص قیمت مصرف

 رتصوبه را زمان طول در هاکنندهمصرف توسط شده خریداری کاالهای قیمت به مربوط اطالعات

 همیتا حائز کالن اقتصاد در هم و خرد اقتصاد در هم( تورم) هاقیمت تغییر نرخ .دهند نشان خالصه

 کنندهمصرف مخارج سطح از وتحلیلتجزیه یک( CPI) کنندهمصرف قیمت شاخص .است بسیاری

 011 از شروع شاخص مقدار اساس بر و باشدمی خدمات و کاالها سبد از مجموعه یک خرید برای

 . شودمی ارزیابی

ترین شرکای تجاری در معامالت دهنده بزرگاین شاخص، نشانشرکای تجاری اصلی: 

 المللی است. بین

یت و اساس جنس که بر شودمیانجام  های غیرقانونی که در یک سالتعداد قتلهای عمدی: قتل

های ی مربوط به سالهادادهی این کتاب به آخرین هادادههزار نفر مشخص شده است.  در هر صد

 اشاره دارد.  3101تا  3110

 این شاخص، به کل میزان صادرات و واردات یک کشور اشاره دارد.کل تجارت: 

از  واناتی اشاره دارد که نیازمند توجه بیشتریبه تعداد گیاهان و حیهای در معرض تهدید: گونه

 المللی حفاظت از طبیعت هستند.المللی مانند اتحادیه بینسمت نهادهای ملی و بین

 این شاخص به کل مساحت مناطق آبی و خشکی اشاره دارد.مساحت: 

ت عنوان درصدی از جمعیدهنده تعداد افراد شاغل بهاین شاخص، نشانمشارکت در نیروی کار: 

 در سن کار است. نیروی کار مجموع افراد شاغل و افراد بیکار است. 

یت اساس تقسیم تعداد مشترکین تلفن همراه بر کل جمع این شاخص برمشترکین تلفن همراه: 

 آید.میدست به 011و ضرب در عدد 

وسیله جنگل پوشانده شده است. این ص به مناطقی اشاره دارد که بهاین شاخمناطق جنگلی: 

 .شودمیهای مورد استفاده کشاورزی و شهری نشاخص شامل زمین

 اساس قاره مرتب شده است. مناطق جغرافیایی عمده، برمنطقه: 
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برای محاسبه تعداد مهاجرین، تعداد افرادی که در یک کشور زندگی المللی: مهاجرین بین

 3102به اواسط سال  هاداده. کنندمیاند، کم  را از افرادی که در آن کشور به دنیا آمده کنندمی

 .شودمیمربوط 

دست به برای که ملی پولی واحد از مقداری از است عبارت خارجی ارز نرخ از منظورنرخ ارز: 

 یروهاین آن در که است شود. نرخ ارز ثابت، وضعیتی پرداخت باید دیگر کشور واحد پول آوردن

 عینیم ارز نرخ موجود، هایضرورت و مالحظات به بسته مرکزی بانک اما هستند، فعال کامالً بازار

 آن از خود، ذخایر سازوکار طریق از و بازار در مداخله با و کندمی تعیین هدف ارز نرخ عنوانبه را

 بر ارز خنر آن در که شودمی گفته بازار از ترتیباتی نرخ ارز شناور به .کندمی حمایت هدف نرخ

 تعیین آزاد صورت به و پولی مقامات مداخله بدون ارز تقاضای و عرضه نیروهای تعامل اساس

 . شودمی

 دنیا هب اشزندگی طول در زن یک که است فرزندانی تعداد میانگین باروری، :  نرخباروری نرخ

 آورد. می

 هاادهداین شاخص به میانگین درصد تغییر جمعیت در یک سال اشاره دارد. نرخ رشد جمعیت:  

 است. 3101-3101مربوط به سال 

اخیر  هایبر اساس تعداد افراد روستایی در سرشماری هادادهاین نرخ رشد جمعیت روستایی: 

 اند. بندی شدهطبقه

ناخته وان جمعیت شهری شعندهنده نرخ رشد جمعیتی است که بهنشاننرخ رشد جمعیت شهری: 

 شوند.می

 دادتع تقسیم از که است بهداشتی شاخص یک نوزادان ومیرمرگومیر نوزادان: نرخ مرگ

 سال همان در متولدشده زنده نوزادان به سال یک طول در سالهیک از کمتر نوزادان ومیرمرگ

 هر ازای در که دهدمی نشان شاخص این. شودمی ضرب 0111 در آن حاصل و آیدمیدست به

 .میرندمی سالگییک از پیش هاآن از نفر چند سال یک در متولدشده زنده بچه 0111

مربوط به  هاادهد .شودمی گفته جمعیت یک در صد زن به مردان تعداد نسبت بهنسبت جنسیتی: 

 است. 3102سال 

 دالیل یگرد و کار استراحت، برای گردشگر فردی است کهورود گردشگران به مرزهای ملی: 

 اقامت جاآن در متوالی سال یک برای حداکثر و کرده سفر خویش معمول سکونت محیط از خارج به

 کنند.می
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 نمایه

  تعداد  طبقه بندی شاخص

  331 اقتصادی ارز

  330 اقتصادی اشتغال در بخش صنعتی )درصد از شاغلین(

اشتغال در بخش کشاورزی )درصد از 

 شاغلین(

  330 اقتصادی

 مردان،/زنان) تولد بدو در زندگی به امید

 (سال

  337 اجتماعی

 دختر سوم سطح آموزان دانش: آموزش

 (کل از درصد)

  330 اجتماعی

 ویهثان و اولیه ناخالص نام ثبت نرخ: آموزش

  (نفر صد هر در مرد/  زن)

  330 اجتماعی

 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولیدناخالص داخلی(  

  330 اجتماعی

 مجموع پایتخت، در باران بارش

 (میلیمتر)کل

  330 محیط زیست

  320 اقتصادی  (کار نیروی از درصد) بیکاری

  306 عمومی )هزار(  3100پایتخت و جمعیت در سال 

 به مربوط اشخاص دیگر و پناهندگان

  ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای

  330 اجتماعی

  320 عمومی  متحد ملل سازمان در عضویت تاریخ

 تخمین انتشار دی اکسید کربن 

 )هزار متریک تن و سرانه متریک تن( 

  331 محیط زیست

 ، حساب جاری هاتراز پرداخت

 )میلیون دالر آمریکا( 

  306 اقتصادی

  3100 سال در جمعیت تراکم

  (مربع کیلومتر هر در)

  330 عمومی

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

  331 اقتصادی

 تولید انرژی، اولیه 

 )برابربا هزار متریک تن نفت( 

  333 اقتصادی

  336 اقتصادی  (جاری دالر میلیون)داخلی ناخالص تولید

 برحسب رشد نرخ: داخلی ناخالص تولید

  (سالیانه درصد)3111 سال ثابتهای قیمت

  336 اقتصادی

  337 اجتماعی  سال)درصد( 1.-06جمعیت 

  باال به سال 1, جمعیت

  (کل از درصد مردان، و زنان) 

  337 اجتماعی



 625  نمایه
 

  330 اجتماعی  (هزار در تخمین)3101 سال در جمعیت

  323 اجتماعی جمعیت شهرنشین )درصد( 

 سانتیگراد پایتخت،متوسط در دما

  (حداکثر و حداقل)

  321 محیط زیست

  331 اقتصادی  (جاری دالر)  داخلی ناخالص تولید سرانه

  331 اقتصادی  (جاری دالر)ملی ناخالص  درآمد سرانه

  333 اقتصادی سرانه مصرف انرژی )معادل کیلوگرم نفت( 

  331 اقتصادی  (3111=011)صنعتی تولید شاخص

  332 اقتصادی (3116-,311=011)غذایی تولید شاخص

 شاخص تولید کشاورزی 

(011=311,-3116 ) 

  306 اقتصادی

  331 اقتصادی ( 3111=011شاخص قیمت مصرف کننده )

 شرکای تجاری اصلی 

 )صادارت و واردات، درصد( 

  337 اقتصادی

 عمدی های قتل

  (نفر هزار صد هر در مردان و زنان)

  ,33 اجتماعی

  ,33 اقتصادی  (ساکن صد هر در) اینترنت کاربران

  336 اجتماعی  (درصد) ملی مجالس در زنان های کرسی

 کل تجارت 

 آمریکا( دالرمیلیونتراز،وواردات)صادارت،

  321 اقتصادی

  321 محیط زیست  تهدید معرض در های گونه

  332 محیط زیست  (ها زمین مساحتازدرصد) جنگلی مساحت

  336 عمومی  (مربع کیلومتر)مساحت

 سال 01 باالی کار،زنان نیروی در مشارکت

  (درصد)

  222 اقتصادی

 01 باالی کار،مردان نیروی در مشارکت

  (درصد) سال

  337 اقتصادی

  336 اقتصادی  (نساک صد درهر) مجموع تلفن، مشترکین

  336 عمومی منطقه 

  المللی بین مهاجران

  (جمعیت کل از درصد و هزار)

  ,33 اجتماعی

 بارداری از پیشگیری میزان

  (درصد سال، 01-66 سن در) 

  331 اجتماعی

  332 اقتصادی  (آمریکا دالر برابر در ملی پول) ارز نرخ

  باروری،کل نرخ

  (زن هر ازای به زنده کودک)

  332 اجتماعی

  336 اجتماعی  روستایی جمعیت رشد نرخ



 جهان در آیینة آمار 626
 

  (ساالنه متوسط درصد)

 نشین شهر جمعیت رشد نرخ

  (ساالنه متوسط درصد)

  323 اجتماعی

  330 اجتماعی  (ساالنه متوسط درصد)جمعیت رشد نرخ

  نوزادان ومیر مرگ نرخ

 (زنده تولد هزار درهر)

  ,33 اجتماعی

  336 اجتماعی (زن صد هر برابر در مردان) جنسیتی نسبت

  321 اقتصادی (هزار) ملی مرزهای به گردشگران ورود

 




