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مقدمه ناشر:
یکی از دالیل اصلی پیشرفت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فنّاورانه جوامع پیشرفته ،دسترسی و تولید اطالعات به روز و داشتن مکانیسمهای تحلیل دقیق آن بوده است .سیاستگذاری ،تصمیمگیری
درست ،تعیین اهداف ،برنامهریزی و تدوین راهکارها در هر زمینه نیازمند طیف وسیعی از اطالعات و آمار ،بررسی روندها ،و داشتن تصویری جامع و واقعبینانه از تحوالت پیرامون است .در واقع حرکت
در محیط داخلی و بینالمللی بدون داشتن اطالعات دقیق ،ریسکهای هزینهبری را برای کشورها به دنبال خواهد داشت .دولتها و حتی بخشهای خصوصی برای سیاستگذاری و برنامهریزی
جهت رشد ،پیشرفت و افزایش رقابتپذیری در عرصههای مختلف ،بایستی دسترسی به آمار صحیح و به روز داشته باشند .البته واضح است که داشتن آمار بدون داشتن تفسیر و تحلیل الزاماً نمیتواند
آن چنان که باید و شاید کمککننده باشد .دادههای خام علیرغم اهمیت خود ،بدون تحلیل علمی موشکافانه نمیتوانند بستر آگاهسازی و تأثیرگذاری را فراهم آورند.

نکته دیگر در خصوص دادههای آماری و تحلیل آن ،اهمیت مقایسه کشورها و مناطق از منظر شاخصهای مختلف است .چون دادهی صرف به تنهایی نمیتواند گویای جایگاه یک کشور یا
منطقه باشد و در مقایسه با سایر مناطق است که میتوان به جایگاه واقعی و سرعت رشد و پیشرفت یا عقبماندگی دست یافت.
مؤسسه آیندهپژوهی جهان اسالم ،به عنوان یکی از مؤسسههای پیشروی کشور در خصوص مطالعات جهان اسالم ،به دنبال تولید محتوای علمی برای دستیابی به راهکارهای ارتقا سطح کیفی و کمی
مناسبات کشورهای اسالمی برای بهبود جایگاه کشورهای جهان اسالم در نظام بینالملل ،فزونیبخشی امنیت ،رفاه و آسایش شهروندان این کشورها و زمینهچینی برای همگرایی و یکپارچگی میان آنها
است .زیرا معتقدیم که جهان اسالم ،ظرفیت بینظیری از توانمندیها و پتانسیلهای انسانی و طبیعی است که میتواند در آینده تبدیل به یک بلوک قدرت جهانی شود .موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و
ژئواستراتژیک جهان اسالم که بخشی از مهمترین گذرگاههای عبور اجباری جهان مانند تنگههای هرمز ،بابالمندب ،ماالکا ،بسفر ،داردانل و کانال سوئز را در خود جای داده است ،ژئوکالچر جهان اسالم،
از جمله مشترکات مهم و گسترده دینی مسلمانان مانند اعتقاد به یک خدا ،یک کتاب آسمانی ،یک پیامبر ،یک قبلهگاه ،و نیز آداب عبادی مشترک مانند نماز ،روزه ،حج و همچنین قرابتها و ارتباطات
تاریخی و تمدنی ،و در نهایت ژئواکونومی جهان اسالم ،که غنیترین منابع انرژی فسیلی و معدنی در جغرافیای آن هستند ،اضالع مربعی استراتژیک را تشکیل میدهند که با نگاهی راهبردی و جامعنگر
مؤلفههای تشکیل یک بلوک قدرت جدید را به ما نمایان میکند .هرچند که در حال حاضر تشکیل چنین بلوک قدرتی به دلیل عدم آگاهی نسبت به ظرفیتهای موجود ،تعصبات کور و اختالفات مذهبی،

قومی ،سرزمینی و نیز جمود فکری و دنیاطلبی برخی از حاکمان کشورهای اسالمی ،منفعتطلبی قدرتهای استعماری ،دخالتهای نامشروع و سیاستهای خصمانه آنها در قبال کشورهای اسالمی با
مشکالت فراوانی همراه است و ممکن است اندکی دور از ذهن به نظر برسد.
بنابراین آنچه در قدم اول موردنیاز است نقد وضعیت موجود و تصویرسازی واقعی از وضع فعلی جهان اسالم بر پایه آمارها و شاخصهای دقیق علمی است تا تصمیم سازی و تصمیمگیریها بر
بستر دقیقی از تحلیل علمی بنا گردد.
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کتاب پیش رو از آنجهت اهمیت دارد که میتواند تصویری به نسبت دقیق از وضع موجود جهان اسالم و مقایسه آن با کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ارائهدهد .مطالب کتاب در دو بخش
ارائه شده است .در بخش اول ،اطالعات پایهی  57کشور اسالمی در قالب اینفوگرافی به تصویر کشیده شده است تا خوانندگان در یک نگاه کلی بتوانند تصویری کلی از آن کشور داشته باشند .در بخش
دوم کتاب جهان اسالم در حوزههای سیاسی ـ امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی با بررسی  23شاخص جهانی به تصویر کشیده شده است .در هر یک از شاخصها نیز ،برای آن که بتوان به درستی به جایگاه
کشورهای اسالمی پی برد ،جهان اسالم با سه منطقه اتحادیه اروپا ،مرکوسور (آرژانتین ،اوروگوئه ،برزیل و پاراگوئه) و ببرهای آسیا (سنگاپور ،تایوان ،هنگ کنگ و کره جنوبی) مقایسه شده است.
الزم به ذکر است که  23شاخص پیشگفته از بین  60شاخص مورد مطالعه انتخاب شدهاند که توسط سازمانها و مؤسسات مختلفی از جمله مراکز آماری و مطالعاتی کشورها یا سازمانهای
بینالمللی مانند بانک جهانی ،سازمان ملل و که همه ساله اطالعات آماری و براوردهای مختلفی را در مورد کشورها ارائه میکنند ،تولید و منتشر شدهاند .مالک انتخاب شاخصها بهروزتر بودن،
دقیقتر بودن و کاملتر بودن دادهها (پوشش تعداد بیشتری از کشورها) به نحوی که بتوانند تکمیلکننده سایر شاخصها نیز باشند بوده است .البته این پژوهش محدودیتهایی نیز داشته و نقدهایی
نیز به این آمارها وارد است؛ اول اینکه دادهها ممکن است سوگیری داشته یا در خصوص آمارهای اجتماعی و فرهنگی ،به بنیانهای فرهنگی و اجتماعی بومی کشورها توجه نشده باشد ،دوم اینکه
برخی کشورها اساساً زیرساخت آمارگیری دقیق ندارند یا به عمد آمار اشتباه ارائه میدهند ،و سوم اینکه بنیانهای فکری تولید شاخصها و اینکه چه متغیرهایی میتواند به عنوان شاخص یک موضوع
قرار بگیرند میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته و نیز در کشورهایی با فرهنگ متفاوت با یکدیگر تفاوت داشته و میتواند محل اشکال و سئوال قرار بگیرد.
با تمام این وجود ،در یک نگاه کلی شاخصها و آمارهای جهانی به عنوان نتیجهی کار علمی بخشی از خرد بشری قابل اعتنا بوده و به عنوان حداقل دادهی موجود میتواند مبنای مقایسه قرار
گیرد .امیدواریم کتاب فعلی با همه نواقصش بتواند گوشهای از خالءهای موجود در حوزه پژوهش را پر کند.
واضح است که کار فعلی نیز مانند سایر کارهای پژوهشی خالی از اشکال نیست .مؤسسه آیندهپژوهی جهان اسالم در تالش است تا در کارهای آتی به سوی تولید شاخص و مدل بومی برای
ارزیابی کشورهای اسالمی در حوزههای مختلف حرکت کنند .از این رو از تمام خوانندگان این کتاب خواهشمندیم نظرات اصالحی خود را در خصوص کتاب فعلی و نیز روشهای تولید شاخص و
مدلهای بومی برای ارزیابی کشورهای اسالمی با ما به اشتراک بگذارند.

بخش اول
اطالعنگاشت
()Infographic
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بخش اول این کتاب مجموعهای از دادههای کلی در خصوص کشورهای سازمان همکاری اسالمی است .در این بخش کتاب به دادههای جغرافیایی ،دادههای
مردمشناسی از جمله جمعیت ،دین ،نرخ سواد و شکاف جنسی ،دادههای اقتصادی شامل وضعیت صادرات و واردات ،نرخ تورم و بیکاری و  ،GDPدادههای عمومی سیاسی
و وضعیت نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی پرداخته شده است.
این دادهها به پژوهشگر و محقق کمک میکند تا در یک نگاه درک سریع و کلی از کشور مورد نظر کسب کنند و بتوانند در آخرین دادههای موجود در خصوص
جمعیت و فرهنگ ،اقتصاد و نیروهای مسلح کشورهای مورد نظر را بررسی کنند.
با این حال در این قسمت به کشورهای لیبی ،یمن و فلسطین پرداخته نشده است .علت این امر فقدان دادههای رضایتبخش از کشورهای مورد نظر بوده است،
همچنانکه لیبی و یمن در چند سال گذشته درگیر جنگ داخلی و بین المللی بودهاند و ارائه آماری شفاف از آنها مقدور نمیباشد .در این تصویر کلی مبنای ارائه اطالعات
جمعیتی سالهای  2010 ،2000و  2017و اطالعات اقتصادی سالهای  2015 ،2014و  2017بوده است تا خواننده بتواند از یکسو تصویری جامع از آخرین تحوالت

آماری این کشورها داشته باشد و از سوی دیگر بتواند با گستره زمانی مناسبی این تحوالت را بررسی کند.
در خصوص وضعیت نیروهای نظامی نیز دادههای موجود از نشریه  The Military Balanceسال  2018استخراج شدهاند .در مجموع در این بخش کوشش شده
است تا پژوهشگر به آخرین دادههای موجود دسترسی سریع و به صورت یکجا داشته باشد.
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اردن با نام رسمی پادشاهی اُردُن هاشمی در غرب آسیا قرار
دارد .نیمی از اردن را صحرای عرب پوشانده ولی بخش
باختری کشور در هالل حاصلخیز واقع شده و دارای
زمینهای قابل کشت و همچنین جنگل است .این کشور از
شمال با سوریه ،از شمال شرقی با عراق ،و از شرق و جنوب
با عربستان سعودی و از غرب با فلسطین همسایه است ،که مجموع خطوط
مرزی اردن با این کشورها به  1619کیلومتر میرسد.

اردن کشوری کوچک با منابع طبیعی محدود است .به تبع
کوچک بودن آن اقتصاد این کشور از زمره اقتصادهای
کوچک در منطقه و دنیا محسوب میشود .اردن از دیر باز با
چالشهای فراوانی روبهرو بوده که میتوان به کمبود منابع
آب ،نفت ،گاز و انرژی اشاره نمود .این چالشها سبب شده
که برای تأمین بخش اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع
خارجی وابسته باشد.

مساحت 89.350 :کیلومتر مربع

سال  5.10 :2000میلیون نفر
سال  7.182 :2010میلیون نفر
سال  9.702 :2017میلیون نفر

 97.2درصد از جمعیت اردن را مسلمانان (عمدتاً سنی) و
 2.2درصد از جمعیت این کشور را مسیحیان تشکیل
میدهند.

نرخ سواد در اردن  95.4درصد است که این شاخص در بین
مردان  97.7درصد و در بین زنان  92.9درصد است.

اردن 91امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  8.17میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات اردن کلسیوم فسفات ،لباس ،دارو و پتاسیم تشکیل
میدهد .همچنین امریکا ،عربستان سعودی ،هند ،عراق و
اندونزی اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای اردن هستند.
اردن در سال  20.7 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  12.6میلیارد دالری دامن زده است .خودرو ،گاز ،نفت
و دارو اصلیترین کاالهای وارداتی اردن در سال  2016را
تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین ،عربستان
سعودی ،امریکا ،امارات و آلمان به اردن صادر شده است.
سال  35.83 :2014میلیارد دالر
سال  37.52 :2015میلیارد دالر
سال  38.65 :2016میلیارد دالر
سال  40 :2017میلیارد دالر
سال 11.9 :2014
سال 13 :2015
سال 15.28 :2016
سال 14.9 :2017

اردن در رتبه  138شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 2.9 :2014
سال -0.9 :2015
سال -0.8 :2016
سال 3.32 :2017

نوع حکومت آن پادشاهی مشروطه و پادشاه کنونی آن ملک
عبداهلل دوم است .در این نظام نخست وزیر رئیس دولت
است .همچنین پارلمان این کشور  110کرسی دارد که
برای یک دوره  4ساله انتخاب میشوند و از این تعداد3 ،
کرسی به سرکیسیها و چچنیها 6 ،کرسی به زنان و 9
کرسی به مسیحیان اختصاص دارد .همچنین مجلس اعیان
این کشور  40کرسی دارد که توسط پادشاه به مدت  8سال بر این منصب قرار
میگیرند.

نیرویزمینی 74 :هزارنفر
نیرویدریایی 500 :نفر
نیرویهوایی 12 :هزارنفر
نیروهایعملیاتویژه 14:هزارنفر
شبهنظامی 15 :هزارنفر
تانک و نفربر:
390FV4034 Challenger 1 (Al Hussein); 182 M60
Phoenix (274 FV4030/2 Khalid in store), 141 B1
Centauro, 103 FV107 Scimitar; 50 FV701 Ferret, 13
;AIFV-B-C25; 31 BMP-2; 16 Marder 1A3; 321 Ratel-20
336 YPR-765 PRI, 370 M113A1/A2 Mk1J; 269 M577A2

هواپیماوهلیکوپتر:
2sqn with F-16AM/BM Fighting Falcon
1 sqn with AC-235, 1 sqn with AT-802U Air Tractor; Cessna
208B
1 sqn with C-130E/H Hercules, 1 unit with Il-76MF Candid
1 OCU with F-16AM/BM Fighting Falcon
1 OCU with Hawk Mk63, 1 sqn with C-101 Aviojet, 1 sqn with
T-67M Firefly, 1 sqn with AS350B3; Hughes 500
)2 sqn with AH-1F Cobra (with TOW
1 sqn with AS332M Super Puma
1 sqn with Bell 205 (UH-1H Iroquois); UH-60A Black Hawk, 1
)sqn with H135M (Tpt/SAR
;1 (Royal) flt with S-70A Black Hawk; UH-60L/M Black Hawk
AW139

شناورسطحیوزیرسطی:
)3Al Hussein (UK Vosper 30m); 4 Abdullah (US Dauntless
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ازبکستان کشوری در آسیای مرکزی و دارای مرز مشترک با
کشورهای افغانستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،و
قزاقستان است .پایتخت این کشور شهر تاشکند است.
مساحت خاک ازبکستان  447.400کیلومتر مربع است.
ازبکستان کشوری خشک و محصور در خشکی است .از
آنجایی که دریای خزر دریایی درونبوم است و به اقیانوسها راه ندارد،
ازبکستان یکی از دو کشور محصور دوگانه در خشکی در جهان است ،یعنی
همه همسایگان آن هم به دریاهای آزاد راه ندارند؛ تنها کشور دیگری که چنین
وضعیتی دارد لیختناشتاین است .هیچیک از رودخانههای ازبکستان نیز به دریا
نمیریزند .آب و هوای ازبکستان قارهای و میانگین بارش ساالنه آن بین  100تا
 200میلیمتر است .میانگین دمای تابستان نیز حدود  40درجه سانتیگراد است
در حالی که میانگین دما در زمستان منفی  23درجه سانتیگراد میباشد.
سال  24.65 :2000میلیون نفر
سال  28.56 :2010میلیون نفر
سال  32.393 :2017میلیون نفر

در حدود  88درصد از جمعیت ازبکستان مسلمان هستند که
حدود  1درصد آنها را شیعیان تشکیل میدهد .سایر جمعیت
این کشور شامل  9درصد مسیحی ارتدوکس و مابقی ،سایر
ادیان هستند.

نرخ سواد در ازبکستان  100درصد است.

ازبکستان کشوری است که پس از استقالل از شوروی سابق
بسیاری از مشکالت ریشهای را از این کشور به ارث برد.
مسائلی همچون ناکارآمدی اقتصادی ،تولید سنتی ،اقتصاد
تکمحصولی ،ارتباط ضعیف با اقتصاد جهانی چشمانداز رشد
اقتصادی در این کشور را تیره ساختند .از سوی دیگر
محاصره شدن این کشور در خشکی به دشواری دیگری برای ازبکستان تبدیل
شد که به واسطه آن دسترسی به بازارهای جهانی برای ازبکستان مشکل بود.
اما در سالهای اخیر طرح جاده ابریشم چین و سرمایهگذاری خارجی در این
منطقه این امر را نوید میبخشد که در سالهای آینده ازبکستان بتواند در کنار
سایر کشورهای آسیای مرکزی رشد اقتصادی را در کنار دسترسی به
فرصتهای موجود در اقتصاد جهانی تجربه کند.

ازبکستان 89امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  8.38میلیارد دالر کاال و خدمات
به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات ازبکستان را طال ،گاز ،پنبه ،پلیمر اتیلن تشکیل
میدهد.
ازبکستان در سال  11.2 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 2.84میلیارد دالری دامن زده است .نفت و مواد پتروشیمی،
روغن پالم ،گاز و خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی
ازبکستان در سال  2016را تشکیل میدهند.

سال  63.7 :2014میلیارد دالر
سال  66.9 :2015میلیارد دالر
سال  67.1 :2016میلیارد دالر
سال  48.72 :2017میلیارد دالر
سال 8 :2014
سال 7.94 :2015
سال 7.51 :2016
سال 7.18 :2017

اطالعاتی در دست نیست.
سال 9.1 :2014
سال 8.5 :2015
سال 8 :2016
سال 12.5 :2017

رئیس حکومت در این کشور رئیسجمهور است .در
ازبکستان ،رئیس دولت نخستوزیر است که رئیسجمهور او
را انتخاب میکند .بر اساس قانون اساسی ازبکستان
رئیسجمهور باید با رأی مردم برای دورهای هفت ساله (قابل
تمدید برای دور دوم) انتخاب شود .پارلمان این کشور 250
کرسی دارد .اسالم کریموف ،رئیسجمهور پیشین ازبکستان که در تاریخ 2
سپتامبر  2016فوت کرد ،بیش از  26سال مقام ریاست جمهوری کشور را در
دست داشت.

نیرویزمینی 24:هزارو 500نفر
نیرویهوایی 7:هزارو 500نفر
نیرویمشترک 16 :هزارنفر
شبهنظامی 20 :هزارنفر
تانکونفربر:
70 T-72, 100 T-64, 170 T-62, 13 BRDM-2,
6 BRM-1, 270 BMP-2, 50 BTR-D, 24 BTR-60,
25 BTR-70, 210 BTR-80, 50 Maxxpro, ABCV 129:
120 BMD-1; 9 BMD-2, 7 Cougar

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with MiG-29/MiG-29UB Fulcrum, 1 sqn with Su-27/Su27UB Flanker, 1 regt with Su-24 Fencer, 2 sqn with Su-25/Su25BM Frogfoot, 1 regt with An-12/An-12PP Cub; An-26/An26RKR Curl, Some sqn with An-24 Coke;C295W;Tu-134 Crusty,
;1 sqn with L-39 Albatros, 1 regt with Mi-24 Hind; Mi-26 Halo
Mi-8 Hip; 1 regt with Mi-6 Hook; Mi-6AYa Hook C
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افغانستان با نام رسمی جمهوری اسالمی افغانستان کشوری
محصور در خشکی در آسیای مرکزی است .این کشور
حدفاصل آسیای میانه ،آسیای غربی و خاورمیانه و پایتخت
آن کابل است .همسایگان افغانستان ،پاکستان در جنوب و
شرق ،ایران در غرب ،تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان
در شمال و چین در شمال شرقی هستند .افغانستان دارای  652٬864کیلومتر
مربع مساحت چهلو یکمین کشور وسیع دنیا است .افغانستان از نظر
جغرافیایی به سه منطقه متمایز از یکدیگر تقسیم میشود؛ دشتهای شمالی
زراعی ،فالت جنوب غربی که بیشتر چشماندازی بیابانی و نیمهخشک دارد و
ارتفاعات مرکزی از جمله رشتهکوه هندوکش که این دو را از هم جدا میکند.

سال  20.93 :2000میلیون نفر
سال  28.8 :2010میلیون نفر
سال  35.53 :2017میلیون نفر

در حدود  99.7درصد از جمعیت افغانستان مسلمان بوده و
 90درصد از جمعیت مسلمانان این کشور را اهل سنت
تشکیل میدهد.

نرخ سواد در افغانستان  38.2درصد است .این شاخص در
بین مردان  52و در بین زنان  24.2درصد میباشد( .آخرین
آمار منتشر شده توسط یونسکو مربوط به  2015است).

اطالعاتی در دست نیست.

اقتصاد افغانستان ،تا حد زیادی به بخش کشاورزی متکی
است .افغانستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد
سرانه را در میان جمهوریهای تازه استقالل یافته دارد و از
اعضای سازمان همکاری شانگهای است .این کشور از لحاظ
منابع زیرزمینی هم بسیار غنی است ،همچنین تخمین زده
میشود که افغانستان صاحب دومین منابع بزرگ در اورانیوم ،کروم ،روی و
سرب و سومین در منگنز ،چهارمین در مس و در مورد زغال سنگ ،آهن و طال
نیز در بین  10کشور اول دنیا قرار میگیرد .همچنین یازدهمین منابع بزرگ
هم در نفت و هم در گاز طبیعی را در اختیار دارد.

رتبه  150در صادرات جهانی است و  878میلیون دالر
صادرات در  2017داشته است .صادرات عمده آن شامل
انگور ،صمغ ،میوه ،ذغال و آجیل میباشد.

 5.7میلیارد دالر واردات در  2017داشته است .واردات
عمده شامل

نظام حکومتی افغانستان جمهوری اسالمی نام دارد و از سه
قوه اجرائیه ،قانونگذاری و قضاییه تشکیل میشود.
افغانستان یک نظام ریاستی است .همچنین شورای ملی
افغانستان نهاد قانونگذاری این کشور که از دو مجلس به
نامهای ولسی جرگه (مجلس سفلی) و مشرانو جرگه (مجلس
علیا یا سنا) تشکیل میشود .انتخابات ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) در
سطح ولسوالیهای افغانستان به صورت انتخابات سراسری انجام میشود .در
کنار این دو جرگه ،لویی جرگه نیز وجود دارد .لویه جرگه بزرگترین مجمع
بزرگان و شخصیتهای قومی و اجتماعی کشور افغانستان است و در موارد
بحرانی در افغانستان تشکیل میشود.

نیروی زمینی 16700 :نفر
نیروی هوایی 7 :هزار و  300نفر
شبه نظامی 148 :هزار و  700نفر

تانک و نفربر:
173 M113A260 BRM-1
623 MSFV
200 Maxxpro

هواپیماوبالگرد:
سال  20.62 :2014میلیارد دالر
سال  19.22 :2015میلیارد دالر
سال  19.47 :2016میلیارد دالر
سال 20.82 :2017میلیارد دالر
سال 8.71 :2014
سال 8.86 :2015
سال 8.84 :2016
سال 8.84 :2017
سال 7 .4 :2014
سال -0.7 :2015
سال 4.4 :2016
سال 5 :2017

C-130H Hercules
24 Cessna 208B
1 B-727
19 EMB-314 Super Tucano
4 Mi-35 Hind
3 Cheetal
25 MD-530F
74 Mi-17
4 UH-60A+ Black Hawk
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الجزائر کشوری است در شمال قاره آفریقا ،میان مراکش و
تونس .پایتختش الجزیره نام دارد .این کشور از سمت شرق
به تونس و لیبی از سمت غرب به مراکش و صحرا ،از جنوب
غربی موریتانی ،از سمت شمال به دریای مدیترانه و از سمت
جنوب به نیجر و مالی محدود است .مساحت آن حدود
 2/381/741کیلومتر مربع یعنی تقریباً سه برابر فرانسه و در حدود یک برابر و
نیم ایران است .قسمت اعظم مناطق ساحلی الجزایر کوهستانی است و بنادر
طبیعی اندکی دارد .منطقهای که از ساحل شروع میشود و تا تل اطلس امتداد
مییابد ،حاصلخیز میباشد .در جنوب تل اطلس استپهایی وجود دارند که تا
اطلس صحرایی امتداد پیدا میکنند ،صحرا در مناطق جنوبیتر قرار دارد.

سال  31.183 :2000میلیون نفر
سال  36.117 :2010میلیون نفر
سال  41.318 :2017میلیون نفر

 99درصد از مردم الجزایر مسلمان و  1درصد مسیحی و
یهودی هستند.

نرخ سواد در الجزایر  80.2درصد است .این شاخص در بین
مردان  87و در بین زنان  73درصد می باشد.

اقتصاد این کشور شدیدا وابسته به نفت است و با کاهش
قیمت جهانی نفت در سال  ،2014این کشور متحمل ضربه
سنگینی شده است .نفت و مشتقات نفتی  95درصد صادرات
الجزایر را تشکیل می دهد و  60درصد بودجه این کشور نیز
از همین راه تامین میشود .الجزایر پس از استقالل با توجه
به تنگناهای موجود و شرایط پس از رهایی از استعمار فرانسه ،از سیستم
سوسیالیستی پیروی میکرد .اما در سالهای اخیر با خصوصیسازیهای به
عمل آمده و برداشتن برخی محدودیتها ،از این سیاست اقتصادی فاصله گرفته
است .صنایع غذائی ،صنایع سبک ،صنایع داروئی ،فوالد و صنایع معدنی از
مهمترین فعالیتهای صنعتی این کشور است.

الجزایر 56امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  37.4میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
الجزایر را گاز ،نفت خام و مشتقات نفتی ،آمونیاک وکود
شیمیایی تشکیل میدهد .همچنین اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه ،امریکا
و ترکیه از مقاصد صادراتی الجزایر هستند.
الجزایر در سال  46.9 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 9.5میلیارد دالری دامن زده است .آرد ،دارو ،مشتقات نفتی،
خودرو و تیغه آهن اصلیترین واردات الجزایر را تشکیل
میدهند .که از کشورهای چین ،اسپانیا ،آلمان ،ایتالیا و
فرانسه به این کشور صادر شدهاند.

سال  231.8 :2014میلیارد دالر
سال  165.9 :2015میلیارد دالر
سال  159 :2016میلیارد دالر
سال  170.37 :2017میلیارد دالر
سال 10.6 :2014
سال 11.2 :2015
سال 10.2 :2016
سال 10.13 :2017

الجزایر در رتبه  128شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 2.9 :2014
سال 4.8 :2015
سال 6.4 :2016
سال 5.6 :2017

رئیس حکومت در این کشور رئیس جمهور که با رأی مردم
برای دورهای پنج ساله انتخاب میشود .رئیس دولت در این
کشور نخست وزیر است .نخست وزیر را رئیس جمهور
انتخاب میکند .مجلس سنای این کشور  144کرسی دارد.
دو سوم این تعداد را اعضای شورای استانداری و شهرداری و
یک سوم باقیمانده را رئیس جمهور انتخاب میکند.
همچنین مجلس الشعبی الوطنی  462کرسی دارد که
نمایندگان آن با رأی مردم برای دورهای پنج ساله انتخاب
میشوند.

نیروی زمینی 110 :هزار نفر
نیروی هوایی 14 :هزار نفر
نیروی دریایی 6 :هزار نفر
شبه نظامی 187200 :نفر
تانک ونفربر:
400 T-90SA; 325 T-72 ;300 T-62; 270 T-54/T-55
44 AML-60
26 BRDM-2; 64 BRDM-2M
685 BMP-1; 304 BMP-2M; 100 BMP-3
250 BTR-60;150 BTR-80
150 OT-64 , 55 M3 Panhard , 176+ Fuchs 2 , 100 Fahd

شناورهایسطحیوزیرسطحی:
)2 Kilo (FSU Paltus
)2 Improved Kilo (RUS Varshavyanka
3 Adhafer ; 2 Erradii (MEKO 200AN);3 Mourad Rais
3 Rais Hamidou; 3 Djebel Chenoua; 1 Rais Hassen Barbiar
9 Osa II
9 Kebir

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with MiG-25PDS/RU Foxbat
4 sqn with MiG-29C/UB Fulcrum
3 sqn with Su-30MKA Flanker
2 sqn with Su-24M/MK Fencer D
1 sqn with Su-24MR Fencer E
MiG-25RBSh Foxbat D
1 sqn with Il-78 Midas
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امارات متحده عربی یا امارات یک پادشاهی مطلقه فدرال در
جنوب غربی قاره آسیا و در شرق شبه جزیره عربستان ،در
خاورمیانه است که از جنوب با قطر و عربستان سعودی ،از
شرق با عمان و از شمال با خلیج فارس همسایه است.
امارات عربی متحده ،اتحادی از هفت شیخنشین کوچک به
نامهای ابوظبی (که پایتختی را بر عهده دارد) ،دبی ،شارجه ،عجمان ،فجیره،
رأس الخیمه و ام القوین است که بعد از استقالل از بریتانیا در  2دسامبر
 1971میالدی شکل گرفت .مساحت این کشور  83.600کیلومترمربع است که
در رده  115دنیا از نظر پهناوری قرار میگیرد .آب و هوایی بیابانی و سرزمینی
هموار دارد که قسمت شرقی آن کوهستانی و سردتر است و تنها  0.77درصد
خاک آن قابل کشاورزی است.

سال  3.15 :2000میلیون نفر
سال  8.27 :2010میلیون نفر
سال  9.4 :2017میلیون نفر

 76درصد مسلمانه 9 ،درصد مسیحی و کمتر از  5درصد
سایر ادیان

در طول سالهای گذشته امارات متحده عربی تمام
تالشهای خود را صرف ساخت اقتصادی کرد که بتواند به
محیطی امن برای کسب و کارهای مختلف تبدیل شود .نظام
بازار ،اتخاذ سیاستهای تشویقی ،موقعیت مناسب
جغرافیایی ،انعطافپذیری در سیستم اقتصادی و سیاسی
همگی موجب شده است تا امارات متحده عربی به قلب مالی منطقه غرب آسیا
تبدیل شود .اکنون بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان در امارات مشغول به
فعالیت هستند و این کشور یکی از اصلیترین مقاصد جذب سرمایهگذاری
خارجی در غرب آسیا است.

رتبه  32در صادرات جهانی 142 ،میلیارد دالر صادرات در
سال  2016دارد .صادرات امارات عمدتاً شامل طال ،الماس و
جواهر است .هند ،سوئیس ،چین و ژاپن و عمان اصلیترین
مقصدهای صادراتی امارات هستند.

 175میلیارد دالر واردات در 2016و  34میلیارد دالر تراز
منفی تجاری دارد .عمدهترین واردات آن مواد نفتی ،نفت
خام ،طال ،الماس و خودرو است .چین ،هند ،آلمان و انگلیس
اصلیترین کشورهای صادرکننده کاال به امارات هستند.

امارات عربی متحده ،اتحادی از هفت شیخنشین کوچک به
نامهای ابوظبی (که پایتختی را بر عهده دارد) ،دبی ،شارجه،
عجمان ،فجیره ،راسالخیمه و امالقوین است که بعد از
استقالل از بریتانیا در  2دسامبر  1971میالدی شکل گرفت.
این روز را با نام روز ملی امارات جشن میگیرند .هر یک از
این  7امیرنشین از استقالل فراوانی برخوردارند ،اما یک امیر موروثی به عنوان
حاکم کشور ایفای وظیفه میکند و شورای عالی حکام که متشکل از هفت امیر
است ،رئیس دولت و کابینه را انتخاب میکند .در حال حاضر امیر و رئیس
دولت امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است .همچنین با وجود  10وزیر
زن در کابینه امارات میتوان گفت که این کشور یک کشور پیشتاز در زمینه
اعطای پستهای کلیدی به زنان در بین کشورهای غرب آسیا است.
نیرویزمینی 44:هزارنفر
نیرویهوایی 4:هزارو 500نفر

نیرویدریایی 2 :هزارو 500نفر
گاردریاستجمهوری 12:هزارنفر
تانکونفربر:
45 AMX-30, 340 Leclerc, 36 OF-40 Mk2 (Lion),
76 FV101 Scorpion, 45 AMX-30, 340 Leclerc, 36
OF-40 Mk2, 15 AMX-10P, 390 BMP-3
هواپیما وهلیکوپتر:

نرخ سواد در بین جمعیت امارات  93.8درصد است .این نرخ
در بین مردان  93درصد و در بین زنان  95.8درصد است.

سال  403.14 :2014میلیارد دالر
سال  358.14 :2015میلیارد دالر
سال  357.5 :2016میلیارد دالر
سال  382.58 :2017میلیارد دالر
سال 6.74 :2014
سال 5.87 :2015
سال 4.9 :2016
سال 4.93 :2017

3 san F-16E/F Block 60 Fighting Falcon, 3 sqn Mirage
2000-9DAD/EAD/RAD, 1 flt Saab 340 Erieye 2 fit
AW109K2; AW139, 1 fft A330 MRTT, 1 sqn C-17A
Globemaster, 1 san C-130H/H-30 Hercules, L-100-30, 1
sgn CN-235M-100, 1 san Grob 115TA, 1 sgn Hawk
Mk102, 1 sqn PC-7 Turbo Trainer, 1 sqn PC-21, 1 sqn Bell
412 Twin Huey,1 (Spec Ops) group with AS365F Dauphin
2, H125M Fennec; AW139, Bell 407MRH, Cessna 208B
Grand Caravan, CH-47C/F Chinook, DHC-6-300/400
Twin Otter, UH-60L/M Black Hawk 29 AH-64D Apache

شناورسطحیوزیرسطحی:

امارات در رتبه  121شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال 2.3 :2014
سال 4.1 :2015
سال 1.6 :2016
سال 2 :2017

FRIGATE 1 Abu Dhabi, CORVETTES 5 Baynunah ,2 Muray Jib,
2 Ganthoot, 2 Mubarraz, 6 Ban Yas,12 Butinah 6 Ghanatha

16

اندونزی یا به طور رسمی جمهوری اندونزی کشوری است
که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد .این کشور
یک مجمعالجزایر متشکل از  17.508جزیره و  33استان
است .جمعیتی بیش از  260میلیون نفر دارد و چهارمین
کشور پرجمعیت دنیا است .همچنین با 1.919.440
کیلومترمربع ( 741.50مایلمربع) ،پانزدهمین کشور بزرگ جهان از لحاظ
مساحت است .این کشور دارای اقوام گوناگونی میباشد ،جاوهایها با حدود 40
درصد (بزرگترین قوم) و پس از آنها سوندانیها  15درصد جمعیت این کشور
را تشکیل میدهند .جاوهایها بر امور سیاسی چیرگی دارند .اندونزی کشوری
است که به شکل یک قوس در طول خط استوا کشیده شده است .اندونزی
بزرگترین مجمع الجزایر جهان است که بین دو خشکی ،یعنی جنوب شرق
آسیا و استرالیا قرار دارد .وسعت آبهای این کشور  3برابر خشکی آن است.
سال  211.540 :2000میلیون نفر
سال  242.5 :2010میلیون نفر
سال  263.991 :2017میلیون نفر

اندونزی بزرگترین یکی از بزرگترین اقتصادهای جنوب شرق
آسیا و یک اقتصاد نوظهور بسیار موفق است .همین امر
موجب شده است که این کشور در میان کشورهای گروه 20
قرار بگیرد .بیکاری و تورم پایین در کنار صادرات و رشد
خوب اقتصادی اندونزی را در میان اقتصادیهای موفق دنیا
قرار داده است .همچنین دادههای موجود نشان میدهد که صادرات این کشور
نیز با حفظ تراز مثبت روندی رو به رشد دارد.

اندونزی 25امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2016این کشور  188میلیارد دالر کاال و خدمات
به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات اندونزی را روغن پالم ،ذغال سنگ ،گاز ،نفت
تشکیل میدهد .همچنین چین ،امریکا ،ژاپن ،سنگاپور و هند
از اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای اندونزی هستند.

حدود  87.2درصد از جمعیت اندونزی مسلمان هستند.
 7درصد مسیحی پروتستان 2.9 ،درصد کاتولیک و 1.7
درصد هندو و  9درصد سایر ادیان این کشور را تشکیل
میدهند.

اندونزی در سال  153 ،2016میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات تراز تجاری مثبت 35.1
میلیارد دالری را رقم زده است .نفت و مواد پتروشیمی ،تلفن
و قطعات خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی اندونزی در سال
 2016را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین،
سنگاپور ،ژاپن ،مالزی و تایلند به اندونزی صادر شده است.

نرخ سواد در اندونزی  95.4درصد است .این شاخص در بین
مردان  97.2درصد و در بین زنان  93.6درصد میباشد.

سال  890.81 :2014میلیارد دالر
سال  86.85 :2015میلیارد دالر
سال  932.6 :2016میلیارد دالر
سال 1015.54 :2017دالر

اندونزی در رتبه  85نابرابری جنسی قرار دارد.

سال 4.5 :2014
سال 4.51 :2015
سال 4.12 :2016
سال 4.18 :2017
سال 6.4 :2014
سال 6.4 :2015
سال 3.5 :2016
سال 3.8 :2017

نظام سیاسی اندونزی ،جمهوری است .این کشور در سال
 1949از هلند استقالل یافته و در سال  1950به عضویت
سازمان ملل در آمد .مجمع شورای مردمی این کشور با
 920عضو تشکیل شده که  460نفر آنها ( 360نفر انتخابی
و  100نفر انتصابی) مجلس نمایندگان مردم را تشکیل
میدهند .در سیستم سیاسی این کشور رئیس جمهور ،رئیس دولت و رئیس
حکومت است .همچنین قوه مجریه در کنار دو مجلس این کشور نقش
قانونگذاری را نیز به عهده دارد.

نیرویزمینی 300:هزارو 400نفر
نیرویدریایی 65 :هزارنفر
نیرویهوایی 30:هزارو 100نفر
شبهنظامی 280:هزارنفر
تانکونفربر:
Leopard 2A4 42
37 Leopard 2RI, 275 AMX-13
15 PT-76, 60 Scorpion 90
55 Ferret, 18 VBL
22 Black Fox, 42 Marder 1A3
75 AMX-VCI, 34 BTR-50PK
15 FV4333, 93 M113A1-B

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with F-5E/F Tiger II, 1 sqn with F-16A/B/C/D Fighting
Falcon, 1 sqn with F-16C/D Fighting Falcon,1 sqn with Su27SK/SKM Flanker; Su-30MK/MK2 Flanker, 2 sqn with Hawk
Mk109*/Mk209,1 sqn with T-50i Golden Eagle, 1 sqn with
;EMB-314 (A-29) Super Tucano, 1 sqn with B-737-200
CN235M-220 MPA, 1 sqn with C-130B/KC-130B Hercules
1 VIP sqn with B-737-200; C-130H/H-30 Hercules; L-100- 30; F27-400M Troopship; F-28-1000/3000; AS332L Super Puma
(NAS332L); SA330SM Puma (NAS300SM), 1 sqn with C130H/H-30 Hercules; L-100-30, 1 sqn with C-212 Aviocar (NC212), 1 sqn with CN235M-110; C295M, 1 sqn with Grob 120TP,
1 sqn with KT-1B, 1 sqn with SF-260M; SF-260W Warrior,2 sqn
with H225M; AS332L Super Puma (NAS332L);SA330J/L Puma
(NAS330J/L); H120 Colibri
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اوگاندا به صورت رسمی جمهوری اوگاندا ،کشوری است در
حاشیه دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقا .اوگاندا در
حوضه نیل قرار دارد و دارای یک فالت مرکزی کمارتفاع با
پوشش گیاهی گرمدشت (ساوانا) است .این کشور دارای
زمینهای حاصلخیز کشاورزی در اطراف دریاچه ویکتوریا
است .این دریاچه از نظر ماهیگیری نیز اهمیت بهسزایی دارد
در غرب این کشور رشته کوهی با ارتفاع  5118متر وجود دارد .اوگاندا دارای
آب و هوای معتدل با میانگین دمای 24ـ  21درجه سانتیگراد ،و میزان
بارش ساالنه 150ـ 75سانتیمتر میباشد .رودهای مهم جاری در این کشور
نیل و سملیکی هستند.

سال  24.39 :2000میلیون نفر
سال  33.915 :2010میلیون نفر
سال  42.862 :2017میلیون نفر

45.1درصد از جمعیت اوگاندا مسیحی پروتستان39.3 ،
کاتولیک و حدود  13.7درصد مسلمان هستند.

نرخ سواد در اوگاندا  78.4درصد است که این شاخص در
بین مردان  85.3و در بین زنان  71.5درصد است.

اقتصاد اوگاندا اقتصادی کوچک و آسیبپذیر در افریقا است.
این اقتصاد از مشکالت عمومی اقتصادیهای افریقایی از
جمله تکمحصولی بودن ،عدم توسعه و فقدان بخش صنعتی
رنج میبرد .اتکای این اقتصاد به تولید دانههای گیاهی از
جمله قهوه و کاکائو است.

اوگاندا 122امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  2.79میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
اوگاندار را قهوه ،طال ،حبوبات خشک ،ماهی و دانه کاکائو
تشکیل میدهد .همچنین امارات ،کنیا ،سودان جنوبی ،کنگو و
رواندا اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای اوگاندا هستند.
اوگاندا در سال  5.84 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی 3.05
میلیارد دالری دامن زده است .نفت خام ،روغن پالم ،دارو،
تجهیزات رادیویی و خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی اوگاندا در
سال  2017را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین،
هند ،امارات ،کینا و ژاپن به اوگاندا صادر شده است.
سال  27.29 :2014میلیادر دالر
سال  27.1 :2015میلیارد دالر
سال  24.8 :2016میلیارد دالر
سال  25.89 :2017میلیارد دالر
سال 1.9 :2014
سال 1.9 :2015
سال 2 :2016
سال 2.1 :2017

اوگاندا در رتبه  43شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 3.1 :2014
سال 5.4 :2015
سال 5.5 :2016
سال 5.6 :2017

نظام سیاسی اوگاندا یک نظام سیاسی ریاستی است که در
آن رئیس جمهور ،رئیس حکومت و دولت است .او با رأی
مردم برای مدت  5سال انتخاب میشود .کابینه توسط وی و
از میان اعضای پارلمان انتخاب میشود .همچنین مسئول
اداره کابینه است .پارلمان این کشور مرکب از نمایندگان
زنان ،نیروهای دفاع مردمی ،جوانان ،معلولین و کارگران است .شورای مقاومت
ملی با  278عضو ،نقش مشورتی دارد و متشکل است از  68عضو منتصب از
سوی رئیس جمهور و  210عضو

نیروهایدفاعمردمی 45:هزارنفر
شبهنظامی 1 :هزارو 400نفر

تانکونفربر:
185 T-54/T-55; 10 T-72; 44 T-90S; ZTZ-85-IIM
40 Eland-20; 6 FV701 Ferret, 31 BMP-2
15 BTR-60; 20 Buffel; 4 OT-64; 19 Bastion

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with MiG-21bis Fishbed; MiG-21U/UM
Mongol A/B; Su-30MK
1 unit with Y-12
1 VIP unit with Gulfstream 550; L-100-30
1 unit with L-39 Albatros
1 sqn with Bell 206 Jet Ranger; Bell 412 Twin
Huey; Mi-17 Hip H; Mi-24 Hind; Mi-172
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ایران با نام رسمی جمهوری اسالمی ایران ،کشوری با
مساحت  1.648.195کیلومتر مربع در جنوب غربی آسیا
قرار دارد .همسایگان این کشور افغانستان و پاکستان در
شرق ،ترکمنستان در شمال شرقی ،دریای خزر در شمال،
آذربایجان و ارمنستان در شمال غربی ،ترکیه و عراق در غرب
و سرانجام خلیج فارس و دریای عمان در جنوب هستند .ایران از جغرافیای
چندگانهای بهرهمند است ،به صورتی که در غرب و شمال این کشور رشته
کوههای البرز و زاگرس قرار دارند .با این حال شرق و نواحی مرکزی این
کشور بیابانی و نیمه بیابانی است.

سال  66.13 :2000میلیون نفر
سال  74.57 :2010میلیون نفر
سال  81.16 :2017میلیون نفر

بیش از  99.4درصد جمعیت ایران مسلمان هستند .در بین
سایر جمعیت این کشور گروههای مذهبی مسیحی ،یهودی و
زرتشتی نیز حضور دارند.

نرخ سواد در ایران  85.5درصد است .این شاخص در بین
مردان  90.4درصد و در بین زنان  80.8درصد است.

اقتصادی ایران از سه بخش اقتصاد انرژی ،صنعتی و
کشاورزی تشکیل شده است .با این حال همچنان نفت نقش
اصلی را در منابع درآمدی و تولیدات این کشور بازی
میکند .در طول سالهای اخیر تحریمهای امریکا موجب
شکلگیری مشکالت بسیاری در بخش فروش منابع انرژی
ایران و صادارت این کشور شده است .ضعف مدیریت اقتصادی در کنار
تحریمهای موجود اصلیترین مشکل اقتصاد ایران است.

ایران 46امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  53میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
ایران را نفت خام و پتروشیمی ،اتیلن پلیمر ،الکل آسیلیک و
اوره آهن تشکیل میدهد .همچنین چین ،هند ،کره جنوبی،
ایتالیا و ژاپن اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای ایران هستند.
ایران در سال  49.9 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته است .این مقدار از واردات تراز تجاری مثبت  3.84میلیارد
دالری را در پی داشته است .خودرو ،قطعات خودرو ،ذرت ،برنج
و تجهیزات رادیویی اصلیترین کاالهای وارداتی ایران در سال
2017را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین ،کره
جنوبی ،آلمان ،ترکیه و هند به ایران صادر شده است.

سال  434.47 :2014میلیارد دالر
سال  385.87 :2015میلیارد دالر
سال  418.98 :2016میلیارد دالر
سال  439.5 :2017میلیارد دالر
سال 10.57 :2014
سال 11.6 :2015
سال 12.43 :2016
سال 12.52 :2017

ایران در رتبه  142شاخص شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 15.6 :2014
سال 11.9 :2015
سال 9.1 :2016
سال 9.6 :2017

نظام سیاسی ایران نظام سیاسی متکی بر اصل والیت فقیه
است .که در آن ولی فقیه رئیس حکومت و فرمانده نیروهای
مسلح است و رئیس جمهور منتخب مردم به مدت  4سال
ریاست قهوه مجریه را به عهده دارد.

نیرویزمینی 350:هزارنفر،سپاهپاسداران 125:هزارنفر
نیرویدریایی 18 :هزارنفر،نیرویهوایی 30:هزارنفر
شبهنظامی 40:هزارنفر

تانک و نفربر( :به دلیل مالحظات گرافیکی از ذکر نام و تعداد
تمام واحدها و یگانهای نظامی جمهوری اسالمی ایران خودداری
شد).
480 T-72S; 150 M60A1; 75+ T-62; 100 Chieftain
;Mk3/Mk5; 540 T-54/T-55/Type-59/Safir-74; 168 M47/M48
Zulfiqar
210 BMP-1, 400 BMP-2, BMT-2 Cobra, 40 Boragh with
9K111,200 M113, 300 BTR-50/BTR-60; Rakhsh
هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with F-7M Airguard; JJ-7, 2 sqn with F-14 Tomcat, 2 sqn
with MiG-29A/UB Fulcrum, 1 sqn with Mirage F-1E; F-5E/F
Tiger II, 5 sqn with F-4D/E Phantom II, 3 sqn with F-5E/F Tiger
II, 1 sqn (forming) with Su-22M4 Fitter K; Su-22UM-3K Fitter
G, 1 sqn with Su-24MK Fencer D
1 sqn with B-707; Falcon 50; L-1329
2 sqn with C-130E/H Hercules, 1 sqn with F-27 Friendship,
Falcon 20, 1 sqn with Il-76 Candid; An-140
1 sqn with CH-47 Chinook, AH-1J Cobra, Jetstar; Bell 412, Bell
214C
موشکهایسطحبهسطح:
Shahab-3 ; Ghadr-1 ; Emad-1 ; Sajjil-2 ; Khorramshahr, Fateh
110;Khalij Fars, some Shahab-1/-2; Qiam-1; Zelzal
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جمهوری آذربایجان بزرگترین کشور قفقاز در گذرگاه اروپا و
آسیای شمال غربی و کنار دریای خزر است .پایتخت آن باکو
است و همسایگانش کشورهای ایران در جنوب ،ارمنستان و
ترکیه در غرب ،گرجستان در شمال غربی و روسیه در شمال
آذربایجان هستند .مرز آبی آن با ترکمنستان و قزاقستان در
کناره دریای خزر و در جنوب رشتهکوههای قفقاز و شمال رودخانه ارس و در
کنار دریای خزر واقع شده است .سه رشتهکوه قفقاز بزرگ در شمال ،قفقاز
کوچک در غرب و کوههای تالش در جنوب ،این کشور را احاطه کردهاند .کوهها
 40درصد از مساحت آن را تشکیل میدهند .جمهوری آذربایجان 1007
کیلومتر مرز مشترک با ارمنستان 765 ،کیلومتر با ایران 480 ،کیلومتر با
گرجستان 390،کیلومتر با روسیه و  15کیلومتر با ترکیه دارد 59 .بخش11 ،
شهر دارد.

سال  8.122 :2000میلیون نفر
سال  9.32 :2010میلیون نفر

سال  9.827 :2017میلیون نفر

در حدود  96.9درصد از جمعیت آذربایجان مسلمان (عمدتاً
شیعه) و  3درصد مسیحی هستند.

اقتصادی آذربایجان وابسته به نفت و نوسانات قیمت این
محصول است .بانک جهانی در تازهترین گزارش خود با
عنوان «چشمانداز اقتصاد جهانی» ،رشد اقتصادی جمهوری
آذربایجان در سال  2018میالدی را  0.9درصد پیشبینی
کرده است .بر اساس این گزارش در سال  2017میالدی در
مقایسه با  2016رکود اقتصادی با آهنگ ضعیف در کشور آذربایجان مشاهده
میشود .گفتنی است که کاهش قیمت نفت در سالهای  2014الی 2016
میالدی در بازارهای جهانی تأثیر منفی بر اقتصاد جمهوری آذربایجان داشته و
مشکالتی در حوزه بانکی ایجاد کرده است.

آذربایجان 77امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان در
سال  2017است .این کشور  14.3میلیارد دالر کاال و خدمات
به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات آن نفت خام و مواد پتروشیمی ،آلومینیوم خام،
سیلیون و گاز است .ایتالیا ،آلمان ،ترکیه  ،کانادا و جمهوری
چک از اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای آذربایجان هستند.

آذربایجان در رتبه  97شکاف جنسیتی قرار دارد.

نیروی زمینی 56,850 :نفر
نیروی دریایی 2,200 :نفر
نیروی هوایی 7,900 :هزار نفر
شبه نظامی 15,000 :هزار نفر

آذربایجان در سال  8.1 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و تراز تجاری مثبت آن  6.17میلیارد دالر است.
لولههای آهنی ،خودرو ،شیر و سوپاپ و گندم اصلیترین
کاالهای وارداتی آذربایجان در سال  2016را تشکیل میدهند.
این کاالها از کشورهای آلمان ،چین ،اکراین ،ترکیه و روسیه
وارد شده است.
سال  75.24 :2014میلیارد دالر
سال  53.7 :2015میلیارد دالر
سال  37.87 :2016میلیارد دالر
سال  40.75 :2017میلیارد دالر

نرخ سواد در آذربایجان  99.8درصد است .درصد مردان
 99.9و زنان  99.7است.

ساختار حکومتی جمهوری آذربایجان شبیه سایر
جمهوریهای مشترکالمنافع است .دارای قوای سهگانه
میباشد .رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه از سوی
مردم انتخاب میشود .او مسئول عزل و نصب نخستوزیر،
وزرای کابینه و مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور
(به عنوان رئیس قوه قضائیه) میباشد همچنین ریاست شورای عالی امنیت
ملی را به عهده دارد که رئیس نهاد ریاست جمهوری دبیر این شورا میباشد.
مصوبات مجلس پس از امضاء و تایید رئیسجمهور الزماالجرا است .انتخابات
پارلمانی هر  5سال یکبار برگزار میشود .مجلس جمهوری آذربایجان دارای
 125نماینده است که برای  5سال از سوی مردم انتخاب میگردند.

سال 4.91 :2014
سال 4.96 :2015
سال 5 :2016
سال 5.03 :2017
سال 1.5 :2014
سال 4.1 :2015
سال 12.6 :2016
سال 13 :2017

تانکونفربر:
95 T-55 , 244 T-72 , 100 T-90S , 58 BRM-1
3 BMP-2 , 88 BMP-3 , 7 BTR-80A
10+BTR-82A
336 MT-LB
10 BTR-60
132 B 5TR-70
20 BMD-1

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with MiG-29 Fulcrum; MiG-29UB Fulcrum
1 regt with Su-24 Fencer; Su-25 Frogfoot; Su-25UB Frogfoot B
1 sqn with An-12 Cub; Yak-40 Codling
1 regt with Ka-32 Helix C; Mi-8 Hip; Mi-24 Hind; PZL Mi-2
Hoplite

شناورسطحی:
)1 Kusar (ex-FSU Petya II
)1 Luga (Wodnik 2
)2 Petrushka (FSU UK-3
1 Araz
3 Stenka
2 Jurrat

20

آلبانی با نام رسمی جمهوری آلبانی کشوری در جنوب
شرقی قاره اروپا و پایتخت آن شهر تیرانا میباشد .آلبانی
کوچکترین کشور بالکان است که از شمال غرب با
مونتهنگرو ،از شمال شرق با کوزوو ،از شرق با مقدونیه و از
جنوب و جنوب شرقی با یونان همسایه است .در غرب دریای
آدریاتیک در غرب و دریای یایونی در جنوب غربی آن قرار دارد .ساحل آلبانی در
تنگه اوترانتو با ساحل ایتالیا  72کیلومتر فاصله دارد .وسعت آلبانی 28.748
کیلومتر مربع و مرز آن با دریا بالغ بر  316کیلومتر میباشد .این کشور اهمیت
جغرافیایی مهمی دارد زیرا در محلی کلیدی واقع شده و کوتاهترین بندرگاه از
مدیترانه به بالکان و قاره آسیا است .آلبانی آب و هوای نسبتاً معتدلی دارد.
تابستانها هوا گرم و خشک و زمستانها هوا سرد و مرطوب است .اغلب خاک این
کشور را کوه و تپه پوشاندهاست.
سال  3.121 :2000میلیون نفر
سال  2.940 :2010میلیون نفر
سال  2.930 :2017میلیون نفر

در حدود  56.7درصد از جمعیت آلبانی مسلمان 10 ،درصد
کاتولیک و  6.8درصد ارتودوکس هستند.

نرخ سواد در آلبانی  97.6درصد است .این شاخص در بین
مردان  98.4درصد و در بین زنان  96.9درصد می باشد.

اقتصاد آلبانی یکی از اقتصادهای بسیار ضعیف اروپایی است.
امری که این کشور را از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه
 120جهان قرار داده است .تسلط طوالنی مدت یک دولت
کمونیستی بر این کشور و حضور در ساختار ضعیف و
ناکارآمد اقتصادهای اروپای شرقی اصلیترین دلیل ناتوانی
اقتصادی آلبانی است .این کشور با وجود جمعیت بسیار اندک خود از نرخ باالی
بیکاری رنج میبرد .با این حال توانسته است در طول دهههای گذشته از
فقیرترین کشور اروپایی به یک کشور با سرانه درآمد متوسط تبدیل شود و فقر
را به نصف کاهش دهد.

آلبانی 126امین ،صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  2.39میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
آلبانی کفش ،نفت خام ،اجزای خام کفش ،اوره و لباس است.
یتالیا ،اسپانیا ،فرانسه ،چین و آلمان اصلیترین مقاصد صادرات
کاالهای آلبانی هستند.
آلبانی در سال  4.21 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات وارد
کرده و تراز تجاری منفی  1.82میلیارد دالری داشته است.
نفت خام ،خودرو ،دارو ،لولههای آهنی و پوست حیوانات اهلی
اصلیترین کاالهای وارداتی هستند .این کاالها از کشورهای
ایتالیا ،آلمان ،چین ،یونان و ترکیه وارد شدهاند.
سال  13.22 :2014میلیارد دالر
سال  11.39 :2015میلیارد دالر
سال  11.88 :2016میلیارد دالر
سال  13.4 :2017میلیارد دالر
سال 17.49 :2014
سال 17.08 :2015
سال 15.22 :2016
سال 13.87 :2017

آلبانی در رتبه  34شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 1.6 :2014
سال 1.9 :2015
سال 1.3 :2016
سال 2 :2017

آلبانی در دهه  1990از یک حکومت کمونیستی به یک
حکومت دموکراسی تغییر شکل داد .این کشور از سال
 1946تحت تسلط یک دولت کمونیستی قرار داشت و
همین امر تحول صورت گرفته در دهه  1990را با
دشواریهای بسیاری روبهرو ساخت .در آلبانی رئیس جمهور،
رئیس کشور و نخستوزیر رئیس دولت و قوه مجریه است .در آلبانی
رئیس جمهور هر  5سال با رأی مخفی اعضای پارلمان انتخاب میشود .پارلمان
این کشور نیز  140کرسی دارد که اعضای آن هر  4سال با رأی مردم انتخاب
میشوند.

نیروی زمینی 3 :هزار نفر
نیروی دریایی 650 :نفر
نیروی هوایی 550 :نفر
شبه نظامی 500 :نفر

هلیکوپتروهواپیما:
4 AS532AL Cougar
Light 22
1 AW109
)5 Bell 205 (AB-205
)7 Bell 206C (AB-206C
8 Bo-105
1 H145

شناورهایسطحی:
)4 Iluria (Damen Stan Patrol 4207
4 Type-227
1 Type-246
1 Type-303
7 Type-2010

21

پادشاهی بحرین کشوری است جزیرهای در خلیج فارس که
 778کیلومتر مربع وسعت دارد .پایتخت آن منامه و زبان
رسمی آن عربی است .از هفتصد کیلومتر مربع مساحت این
کشور نزدیک به چهارصد کیلومترمربع آن بیابانی است.
بحرین به «جزیره یک میلیون نخل» نیز شهرت داشته است.
این کشور شامل سه شهر یا به عبارت بهتر سه جزیره اصلی منامه و محرق و
ستره است.

بحرین صاحب اقتصادی بسیار کوچک است .به صورتی که
 GDPآن در پایینترین سطح در بین کشورهای حاشیه
خلیج فارس و در نزدیکی کشور یمن قرار دارد .امیرنشین
بحرین که استخراج نفت را از دهه  30میالدی آغاز کرده ،از
اولین کشورهای این ناحیه است که ذخایر آن تقریباً رو به
اتمام است و تنها مقدار ناچیزی حدود چهل هزار بشکه در روز تولید دارد .طبق
تخمینهایی که زده میشود ،منابع نفتی بحرین 233 ،میلیون بشکه یا به
عبارتی کمتر از یک درصد مجموع ذخایر نفتی کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس است.

سال  1.492 :2017میلیون نفر

بحرین 104امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  12.6میلیارد دالر کاال و خدمات
صادر کرده است .اصلیترین صادرات بحرین را محصوالت
پتروشیمی ،نفت خام ،سنگ آهن ،آلومینیوم خام ،سیسم
آلومینیوم تشکیل میدهد .افریقای جنوبی ،هند ،کره جنوبی،
امریکا و ژاپن از اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای بحرین
هستند.

 73.7درصد از جمعیت بحرین مسلمان هستند که بین
 60تا  75درصد از آنها را شیعیان تشکیل میدهد9.3 .
درصد از باقی جمعیت مسیحی ،کمتر از  1درصد از آنها
یهودی و  16.9درصد ادیان دیگر هستند.

بحرین در سال  7.13 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
وارد کرده و تراز تجاری منفی  1.55میلیارد دالری داشته
است .خودرو ،سنگ آهن ،توربین گاز هواپیما ،هلیکوپتر،
تنباکو و کشتی اصلیترین کاالهای وارداتی در سال 2016
را هستند .این کاالها از کشورهای آلمان ،هند چین ،ژاپن و
انگلیس به وارد شدهاند.

سال  664.614 :2000هزار نفر
سال 1.240 :2010میلیون نفر

نرخ سواد در بحرین  95.7درصد است .این شاخص در بین
مردان  96.9درصد و در بین زنان  93.5درصد می باشد.

بحرین در رتبه  132شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال  33.39 :2014میلیارد دالر
سال  31.13 :2015میلیارد دالر
سال  32.15 :2016میلیارد دالر
سال  35.31 :2017میلیارد دالر
سال 1.21 :2014
سال 1.21 :2015
سال 1.22 :2016
سال 1.2 :2017
سال 2.7 :2014
سال 1.8 :2015
سال 2.8 :2016
سال 1.4 :2017

ساختار سیاسی این کشور سلطنتی موروثی خاندان
آل خلیفه است .آل خلیفه در این کشور جمعیتی بالغ بر 4
هزار نفر دارد و از حدود سال  230وارد این کشور شده
است .بیشترین مناصب و سمتهای کلیدی از جمله
وزارتخانهها ،سمت نخستوزیری ،معاونتهای نخستوزیری
و شورای عالی دفاع را در بحرین در اختیار خود دارد .بحرین دو مجلس دارد:
یکی مجلس نمایندگان یا «مجلس النواب» که اعضای آن را مردم انتخاب
میکنند .دوم ،مجلس مشورتی یا «مجلس الشوری» است که اعضای آن را
پادشاه منصوب میکند .هر دو مجلس  40عضو دارند.

نیروی زمینی 6 :هزار نفر
نیروی دریایی 700 :نفر
نیروی هوایی 1500 :نفر
شبه نظامی 11 :هزار و  260نفر

تانکونفربر:
180 M60A3 , 22AML-90 , 25 YPR-765 PRI
42 AIFV-B-C25
200 M113A2
3 AIFV-B

هواپیماوهلیکوپتر:
2 sqn with F-16C/D Fighting Falcon
1 sqn with F-5E/F Tiger II
;1 (Royal) flt with B-727; B-747; BAe-146; Gulfstream II
Gulfstream IV; Gulfstream 450; Gulfstream 550; S 92A
1 sqn with Hawk Mk129
1 sqn with T-67M Firefly
2 sqn with AH-1E/F Cobra; TAH-1P Cobra
)1 sqn with Bell 212 (AB-212
1 sqn with UH-60M Black Hawk
1 (VIP) sqn with Bo-105; S-70A Black Hawk; UH-60L Black
Hawk

شناورسطحی:
)1 Sabha (ex-US Oliver Hazard Perry
)2 Al Manama (GER Lurssen 62m
)4 Ahmed el Fateh (GER Lurssen 45m
)2 Al Jarim (US Swift FPB-20); 2 Al Riffa (GER Lurssen 38m
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برونئی کشوری در جزیره بورنئو در جنوب شرقی آسیا با
مساحت  5.765کیلومتر مربع است .این کشور در شمال
غربی کرانه بورنئو واقع شده و دارای آب و هوای استوایی
(گرم و مرطوب) همراه با بادهای موسمی است .دو سرزمین
محصور ساحلی دارد قسمت (بزرگتر) غربی تپهدار و قسمت
شرقی کوهستانی و جنگلی است .رود مهم آن برونئی ،و بلندترین نقطه این
کشور بوکیت پاگون (در مرز مالزی) با ارتفاع  1850متر است .بارش باران در
سال از  250سانتیمتر در سواحل تا  500سانتیمتر در کوهستانها متغیر
است.

سال  333.241 :2000هزار نفر
سال  388.662 :2010هزار نفر
سال  428.697 :2017هزار نفر

 78.8درصد از مردم برونئی مسلمان 7.8 ،درصد بودایی و
 8.7درصد مسیحی و  4.7درصد سایر ادیان هستند.

نرخ سواد در برونئی  96درصد است .این شاخص در بین
مردان  97.5و در بین زنان  94.5درصد می باشد.

برونئی کشور کوچکی است که اقتصاد آن وابسته به نفت و
انرژی و از درآمد سرانه باالیی برخوردار است .این کشور در
مسیر توسعه قرار دارد ،اما صادرات نفت و گاز آن برای
همیشه پایدار نخواهد بود و تنها تا سال  2038میتواند بر
روی منابع نفت و گاز خود حساب کند .از اینرو پروژههای
مختلف به منظور متنوع کردن اقتصاد این کشور در بخشهای کشاورزی،
جنگلداری ،شیالت و بانکداری در دستور کار قرار گرفته است.

برونئی 105امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  5.53 ،2016میلیارد دالر کاال و خدمات صادر کرده
است .اصلیترین صادرات برونئی را گاز ،نفت خام ،الکل،
الماس و جواهر تشکیل میدهد .همچنین ژاپن ،کره جنوبی،
تایلند ،هند و استرالیا از مقاصد صادراتی برونئی هستند.

نیروی زمینی 4 :هزار و  900نفر
نیروی هوایی 1 :هزار و  100نفر
نیروی دریایی 1 :هزار و  200نفر
شبه نظامی 4 :هزار و  900نفر

برونئی در سال  3.14 ،2016میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و تراز تجاری مثبت  2.39میلیارد دالری
داشته است .نفت ،پتروشیمی ،خودرو ،قطعات هواپیما،
توربین گازی و لوله آهنی اصلیترین واردات آن را تشکیل
میدهند که از کشورهای سنگاپور ،چین ،مالزی ،انگلیس و
امریکا وارد شدهاند.

هواپیماوهلیکوپتر:

سال 17.1 :2014میلیارد دالر
سال  12.9 :2015میلیارد دالر
سال  11.4 :2016میلیارد دالر
سال  12.13 :2017میلیارد دالر

شناورسطحی:

سال 6.97 :2014
سال 6.84 :2015
سال 6.94 :2016
سال 7.8 :2017
بروئنی در رتبه  90شکاف جنسیتی قرار دارد.

نظام سیاسی بروئنی پادشاهی موروثی است .پادشاه با کمک
شورای وزیرانی که خود انتصاب میکند حکومت میکند.
هیچ حزب سیاسی وجود ندارد .حاجی حسن البولکیاه
سلطان برونئی پس از استعفای پدرش در سال 1967
جانشین وی شد .قوانین این کشور برگرفته از قوانین
انگلیس است و در برخی بخشها قوانین شرعی دین اسالم در دادگاهها برای
مسلمانان ارجحیت دارد .مجلس قانونگذاری در سال  2004برای اولینبار
تشکیل شد .سطان ،مجلس را در  2005ملغا اعالم کرد و مجلسی با  29کرسی
تشکیل داد.

سال -0.2 :2014
سال -0.4 :2015
سال -0.7 :2016
سال -0.2 :2017

تانکونفربر:
20 Scorpion
45 VAB

1 sqn with CN235M
1 sqn with PC-7; Bell 206B Jet Ranger II
)1 sqn with Bell 214 (SAR
1 sqn with Bo-105
1 sqn with S-70i Black Hawk
4 Darussalam
4 Ijtihad
1 Mustaed
1 Perwira
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بنگالدش با نام رسمی جمهوری خلق بنگالدش کشوری واقع
در جنوب قاره آسیا و شرق هند است .بنگالدش با مساحت
 147.570کیلومتر مربع از نظر جغرافیای سیاسی در
محاصره کامل هند قرار دارد و به دلیل واقع بودن در شبه
قاره هند شدیداً تحت تأثیر آن میباشد و مهمترین روابط را
در نظام بینالمللی ،با آن کشور دارد .بخش کوچکی از مرزهای این کشور نیز
در اشتراک با برمه است .نزدیکی این کشور به خط استوا موجب وجود
بارانهای موسمی شدهاست و نیز دارای رودخانههای بسیاری میباشد که نقش
مهمی را در اقتصاد این کشور بر عهده دارند.

سال  131.581 :2000میلیون نفر
سال  152.149 :2015میلیون نفر
سال  164.669 :2017میلیون نفر

 1.89درصد از مردم بنگالدش مسلمان (اغلب سنی)10 ،
درصد هندو و  0.9درصد سایر ادیان هستند.

پوشاک ،مهمترین محصول تولیدی بنگالدش است که
صادرات آن ساالنه بیش از  20میلیارد دالر درآمد نصیب
این کشور میکند .بنگالدش پس از چین ،دومین
صادرکننده بزرگ البسه در جهان است .این کشور در میان
اقتصادهای نوظهور و رو به توسعه جهان قرار دارد که اقتصاد

بنگالدش یک نظام پارلمانی است که در آن نخست وزیر
رئیس دولت است.

آن وابسته به بازار و صادرات پوشاک است .همچنین این کشور یکی از بزرگ
ترین بازارهای بورس در جنوب آسیا است.

بنگالدش 54امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  39.2میلیارد دالر کاال و خدمات
به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات بنگالدش را لباسهای مختلف تشکیل میدهد.
همچنین آلمان ،امریکا ،بریتانیا ،اسپانیا و فرانسه اصلیترین
مقاصد صادرات کاالهای بنگالدش هستند.
بنگالدش در سال  44 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی 4.73میلیارد دالری دامن زده است .نفت ،پنبه ،گندم
و شکر اصلیترین کاالهای وارداتی بنگالدش در سال 2017
را تشکیل می دهند .این کاالها از کشورهای چین ،هند،
سنگاپور ،ژاپن و برزیل به بنگالدش صادر شده است.

نیروی زمینی 126 :هزار و  150نفر
نیروی دریایی 16 :هزار و  900نفر
نیروی هوایی 14 :هزار نفر
شبه نظامی 63 :هزار و  900نفر
تانک و نفر:
174 Type-59; 58 Type-69/Type-69G; 44 Type90-II (MBT-2000), 8 Type-62, 134 MT-LB, 325
BTR-80; 17 Cobra

هواپیما و هلیکوپتر:

نرخ سواد در بنگالدش  72.9درصد است که این شاخص در
بین مردان  75.7درصد و در بین زنان  70درصد است.

سال  172.85 :2014میلیارد دالر
سال  195.8 :2015میلیارد دالر
سال  221.42 :2016میلیارد دالر
سال  249.72 :2017میلیارد دالر
سال 4.43 :2014
سال 4.43 :2015
سال 4.35 :2016
سال 4.37 :2017

بنگالدش در رتبه  48شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 7 :2014
سال 6.2 :2015
سال 5.7 :2016
سال 5.6 :2017

1 sqn with MiG-29B/UB Fulcrum
1 sqn with F-7MB/FT-7B Airguard
1 sqn with F-7BG/FT-7BG Airguard
1 sqn with F-7BGI/FT-7BGI Airguard
1 sqn with Yak-130 Mitten,
1 sqn with An-32 Cline,
1 sqn with C-130B Hercules,
1 sqn with L-410UVP
1 sqn with K-8W Karakorum, L-39ZA Albatros,
1 sqn with PT6
1 sqn with AW139; Mi-17 Hip H; Mi-17-1V Hip H; Mi-171Sh,
1 sqn with Mi-17 Hip H; Mi-17-1V Hip H; Mi-171Sh,
1 sqn with Bell 212,
1 trg sqn with Bell 206L Long Ranger; AW119 Koala
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جمهوری بنین کشوری است واقع در غرب آفریقا .نام پیشین
این کشور داهومی بودهاست .بنین  112،622کیلومتر مربع
مساحت دارد و از شمال به کشور نیجر و از شرق به نیجریه و
از جنوب به خلیج بنین ،از غرب به کشور توگو و از شمال
غربی به بورکینافاسو محدود است .بنین به صورت نوار باریکی
از خلیج بنین به سوی شمال کشیده شدهاست .در شمال غرب کوه آتاکورا قرار
دارد .در شمال شرق ،جلگهها به سوی دره نیجر متمایل است .فالتهای
مرکزی بنین به منطقه کم ارتفاع حاصلخیزی در جنوب منتهی میشود .در
پشت جلگهای ساحلی و باریک مردابها جای دارند .آب و هوای آن گرم و
مرطوب در جنوب همراه با باران بسیار که به آن نوعی آب هوای شبه استوایی
میبخشد .هر چه از جنوب به سمت شمال کشور پیش برویم از مقدار
بارندگیها کاسته میشود .از این رو پوشش گیاهی آن از جنگلهای استوایی
در جنوب و بوتهزارها در شمال در اختالف است.
سال  6.865 :2000میلیون نفر
سال  9.199 :2010میلیون نفر
سال  11.175 :2017میلیون نفر

 27.7درصد از جمعیت بنین را مسلمانان 25.5 ،درصد را
مسیحیان کاتولیک 13.5 ،درصد را پروتستانها 9.5 ،درصد
را سایر مذاهب مسیحیت 11.6 ،درصد را پیروان مذهب
وودو و  13درصد آنها را پیروان سایر مذاهب تشکیل
میدهد.

نرخ سواد در بنین  38.4درصد است .این شاخص در بین
مردان  49.9درصد و در بین زنان  27.3درصد می باشد.

بخش عمدهای از اقتصاد بنین وابسته به توانایی این کشور
در صادرات مجدد به کشورهای همسایه خود از جمله کشور
نیجریه است .صادرات مجدد حدود  20درصد از GDP
بنین را تشکیل میدهد .از همین رو تغییرات اقتصادی در
نیجریه میتواند تاثیر عمیقی بر روی اقتصادی بنین بر جای
بگذارد ،به صورتی که تغییرات در تقاضای واردات در کشورهای نیجریه میتواند
بر روی درآمد و رشد اقتصادی این کشور تاثیرگذار باشد.

بنین 156امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2016این کشور  6.29دالر کاال و خدمات به کشورهای
مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات بنین را طال،
پنبه ،نارگیل ،میوههای استوایی ،نفت خام تشکیل میدهد.
همچنین کره جنوبی ،هند ،مالی ،لبنان و چین اصلیترین
مقاصد صادرات کاالهای بنین هستند.

نیروی زمینی 6 :هزار و  500نفر
نیروی دریایی 500 :نفر
نیروی هوایی 250 :نفر
شبه نظامی 2 :هزار و  500نفر

بنین در سال  4.34 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  3.71میلیارد دالری دامن زده است .برنج ،روغن پالم،
الکتریسیته ،نفت و خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی بنین
در سال  2016را تشکیل می دهند .این کاالها از کشورهای
چین ،امریکا ،هند ،فرانسه و مالزی بنین صادر شده است.

سال  9.71 :2014میلیارد دالر
سال  8.29 :2015میلیارد دالر
سال  8.57 :2016میلیارد دالر
سال  9.274 :2017میلیارد دالر
سال 2.63 :2014
سال 2.63 :2015
سال 2.54 :2016
سال 2.47 :2017

بنین در رتبه  118شاخص شکاف جنسیتی قرار دارد.

بنین در سال  1960از فرانسه مستقل شد و تا سال 1972
تحت یک دولت نظامی اداره میشد .با این حال در سال
 1972یک دولت تکحزبی مارکسیستی در این کشور بر سر
کار آمد که با فروپاشی شوروی وادار شد رویه خود را به سود
دموکراسی تغییر دهد.

سال -1.1 :2014
سال 0.3 :2015
سال -0.8 :2016
سال 0.1 :2017

تانکونفربر:
3 AML-90
14 BRD
M-2
7 M8
22 M113

هواپیماوهلیکوپتر:
1 DHC-6 Twin Otter; PAX 2: 1 B-727; 1 HS-748
2 LH-10 Ellipse
4 AW109BA
1 AS350B Ecureuil

شناورسطحی:
2 Matelot Brice Kpomasse
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بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است.
دشتهای پهناور آن ،فاقد هرگونه پوشش گیاهی مناسب
است .این کشور متشکل از فالتهای با ارتفاع تقریبی 500
متر میباشد .آب و هوای آن خشک و داغ است و فقط در
علفزار استوایی جنوب میزان بارندگی آن کافی است .شمال
این کشور نیمهکویری است .مساحت آن  27.4000کیلومتر
مربع است.

سال  11.607 :2000میلیون نفر
سال  15.605 :2010میلیون نفر
سال  19.193 :2017میلیون نفر

بورکینافاسو چهارمین تولیدکننده طال در آفریقا و در عین
حال یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست .این کشور در کنار
اینکه از ویژگیهای یک اقتصاد افریقایی همچون
تکمحصولی بودن رنج میبرد .در عین حال درگیر توسعه
انسانی ،اقتصادی و اجتماعی بسیار پایین نیز هست.

ساختار سیاسی بورکینافاسو یک ساختار نیمهریاستی است.
انتخابات با رأی تمامی افراد بالغ برای جمع  77نفره هر
 4سال و برای ریاست جمهوری هر  7سال تصریح شد.
اعضای مجلس نمایندگان غیرمستقیم انتخاب میشوند.

بورکینافاسو 127امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان
است .در سال  2017این کشور  2.36میلیارد دالر کاال و
خدمات به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.
اصلیترین صادرات بورکینافاسو را طال ،پنبه ،اوره روی،
دانهها و میوههای استوایی و دانههای روغنی مختلف تشکیل
میدهد .همچنین سوئیس ،هند ،ترکیه ،آلمان و اسپانیا
اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای بورکینافاسو هستند.

نیروی زمینی 6 :هزار و  400نفر

 61.5درصد از جمعیت بورکینافاسو مسلمان و سنیمذهب
هستند .سایر جمعیت این کشور را مسیحیان تشکیل
میدهند 23.3 .درصد کاتولیک و  6.5درصد پروتستان
هستند.

بورکینافاسو در سال  2.27 ،2017میلیارد دالر کاال و
خدمات واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز
تجاری مثبت  93.8میلیون دالری انجامیده است .لوازم
پالستیکی خانه ،لولههای پالستیکی ،دارو و کود کاالهای
وارداتی بورکینافاسو در سال  2017را تشکیل میدهند .این
کاالها از کشورهای غنا ،فرانسه ،چین ،هند و توگو به
بورکینافاسو صادر شده است.

نرخ سواد در بورکینافاسو  36درصد است که این شاخص در
بین مردان  43درصد و در بین زنان  29.3درصد است.

سال  12.38 :2014میلیارد دالر
سال  10.42 :2015میلیارد دالر
سال  11.45 :2016میلیارد دالر
سال  12.87 :2017میلیارد دالر
سال 6.5 :2014
سال 6.49 :2015
سال 6.39 :2016
سال 6.3 :2017

بورکینافاسو در رتبه  129شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال -0.3 :2014
سال 0.9 :2015
سال -0.2 :2016
سال 0.4 :2017

نیروی هوایی 600 :نفر
ژاندارمری 4 :هزار و  200نفر

تانک و نفر:

;19 AML-60/AML-90; 8+ Bastion Patsas

24 EE-9 Cascavel; 30 Ferret; 2 M20; 8 M8,
13 Panhard M3; Some Bastion, 31 Puma M26-15

هواپیما و هلیکوپتر:
1 sqn with SF-260WL Warrior*; Embraer EMB-314 Super
Tucano
1 sqn with AT-802 Air Tractor; B-727 (VIP); Beech 200, King
Air; CN235-220; PA-34 Seneca
1 sqn with AS350 Ecureuil; Mi-8 Hip; Mi-17 Hip H; Mi-35 Hind
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پاکستان با نام رسمی «جمهوری اسالمی پاکستان» ،کشوری
در جنوب غربی آسیا است و پایتخت آن اسالمآباد نام دارد.
این کشور  1046کیلومتر مرز آبی با دریای عمان از طرف
جنوب دارد و از سوی غرب با افغانستان  523کیلومتر و از
طرف شمال شرق با چین  2912کیلومتر از طرف شرق با
هند و  909کیلومتر از طرف جنوب غرب با ایران مرز دارد .ناحیه کشمیر مورد
ادعای هندوستان و پاکستان است .هر دو کشور هند و پاکستان بهطور جداگانه
بخشهایی از این منطقه را اداره میکنند و این مناطق توسط خط کنترل از
هم جدا شدهاند .پهناوری پاکستان معادل  940 ،803کیلومتر مربع است که
حدوداً معادل مجموع پهناوری کشورهای فرانسه و انگلستان است .نواحی شرق
آن بر روی فالت هند و نواحی غربی و شمالی بر روی فالت ایران و سرزمین
اوراسیا قرار گرفتهاست.

سال  138.23 :2000میلیون نفر
سال  170.56 :2010میلیون نفر
سال 197.15 :2017میلیون نفر

در حدود  96.24درصد از جمعیت پاکستان مسلمان هستند.
حدود  90درصد سنی ،حدود  15درصد شیعه و  3.6درصد
مسیحی و هندو دارد.

اقتصاد پاکستان وابسته به بخش کشاورزی است که حدود
 33درصد تولید ناخالص ملی آن را تشکیل میدهد .این
کشور با بهرهگیری از عواملی مانند رودهای بزرگ ،جنس
خاک و میزان رطوبت یکی از نواحی مهم کشاورزی در
آسیای موسمی است .حدود  30درصد کل اراضی پاکستان
قابل کشت است ،بهجز نواحی شمالی و غربی این کشور که کوهستانی است
بقیه نواحی آن قابل کشاورزی است .یکی از وسیعترین شبکههای آبیاری جهان
که به وسیله رود سند و شعبههای پنجگانه آن تشکیل شده است و حدود
 19.4میلیون هکتار از اراضی را آبیاری میکند ،در این کشور واقع شده است.

پاکستان 68امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  24.8میلیارد دالر کاال و خدمات
به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.
اصلیترین صادرات پاکستان را پارچه ،برنج ،لباس غیرنخی،
نخپنبه ،پنبه بافته شده تشکیل میدهد .همچنین امریکا،
چین ،انگلیس ،افغانستان و آلمان از اصلیترین مقاصد
صادرات کاالهای پاکستان هستند.
پاکستان در سال  55.6 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 30.9میلیارد دالری رقم زده است .نفت و مواد پتروشیمی،
روغن پالم ،گاز و خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی
پاکستان در سال  2016را تشکیل میدهند .این کاالها از
کشورهای چین ،امارات ،عربستان ،اندونزی ،ژاپن و هند به
پاکستان صادر شده است.

پاکستان ،کشور ژنرالها ،کودتاها ،طالبان و نوازشریف .شاید
این چند کلمه بهترین توصیف برای سیاست پاکستان باشد.
کشوری که در طول چند دهه گذشته همواره درگیری بین
ارتش و نهادهای مدنی را تجربه کرده است ،میتوان حضور
پررنگ نواز شریف در تاریخ سیاسی آن را دید و با حمله
امریکا به افغانستان شمال این کشور به پناهگاهی برای نیروهای طالبان تبدیل
شد .نظام سیاسی این کشور در حال حاضر نیمه ریاست جمهوری است و قوه
مقننه آن از دو مجلس سنا و مجلس ملی تشکیل شده است .در این کشور
رئیس جمهور برای  5سال توسط نمایندگان مجالس ملی و چهار مجلس ایالتی
انتخاب میشود و رئیس جمهور دارای نقشی تشریفاتی است.

نیرویزمینی 560:هزارنفر
نیرویدریایی 23800:نفر
نیرویهوایی 70:هزار
شبهنظامی 282000:هزار

تانکونفربر:
300 Al-Khalid, 21 Al-Khalid I,
320 T-80UD,51 T-54/T-55,1,100 Type-59/AlZarrar, 400 Type-69, 275 Type-85
1,160 M113/Talha20FV601 Saladin
100 Type-63, 120 BTR-70/BTR-80

هواپیماوهلیکوپتر:
نرخ سواد  57.9درصد است .مردان  69.5و زنان 4.5.8
باسواد هستند.

سال  244.36 :2014میلیارد دالر
سال  270.56 :2015میلیارد دالر
سال  278 :2016میلیارد دالر
سال  304.95 :2017میلیارد دالر
سال 1.83 :2014
سال 3.57 :2015
سال 3.84 :2016
سال 4.4 :2017

پاکستان در رتبه  148شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال 8.6 :2014
سال 4.5 :2015
سال 2.9 :2016
سال 4.1 :2017

3 sqn with F-7PG/FT-7PG Airguard, 1 sqn with F-16A/B MLU
Fighting Falcon, 1 sqn with F-16A/B ADF Fighting, Falcon, 1
sqn with Mirage IIID/E (IIIOD/EP), 2 sqn with JF-17 Thunder, 2
sqn with JF-17 Thunder Block II, 1 sqn with F-16C/D Block 52
Fighting Falcon, 3 sqn with Mirage 5 (5PA), 1 sqn with Mirage
5PA2/5PA3, 1 sqn with Saab 2000; Saab 2000 Eriey, 1 sqn with
ZDK-03

شناورسطحیوزیرسطحی:
2 Hashmat, 3 Khalid
)3 MG110, 4 Sword (F-22P
)1 Alamgir (US Oliver Hazard Perry), 5 Tariq (UK Amazon
3 Azmat, 2 Zarrar
4 Jalalat, 2 Jurrat
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تاجیکِستان با نام رسمی جمهوری تاجیکستان ،کشوری
کوهستانی و محصور در خشکی است .این کشور با مساحتی
بالغ بر  143.100کیلومتر مربع در آسیای مرکزی قرار دارد
و با افغانستان از جنوب ،ازبکستان از غرب ،قرقیزستان از
شمال ،و جمهوری خلق چین از شرق ،مرز مشترک دارد .در
شمال تاجیکستان دشت فرغانه ،در شمال غربی و بخش مرکزی،
رشتهکوههای ترکستان ،زرافشان ،حصار و آالی ،در جنوب شرقی
رشتهکوههای بلند پامیر (بلندی تا  7495متر) قرار دارد .در بخش جنوب
غربی زمینهای نسبتاً پستتر و خش و حصار قرار دارد.

سال  6.216 :2000میلیون نفر
سال  7.641 :2010میلیون نفر
سال  8.921 :2017میلیون نفر

تقریباً  98درصد از مردم تاجیکستان مسلمان هستند که
حدود  3تا  5درصد از آنها را شیعیان تشکیل میدهد .سایر
جمعیت نیز مسیحی هستند.

نرخ سواد در تاجیکستان  99.8درصد است .این شاخص در
بین مردان  99.8و در بین زنان  99.7درصد میباشد.

سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود ردهبندی توسعه
اقتصاد تاجیکستان را در ردیف کشورهای عقبمانده
آفریقایی و افغانستان و کره شمالی قرار داده است .در این
ردهبندی که بر پایه توسعه صنعتی کشورها و توسط بانک
جهانی تهیه شده است ،سطح درآمد مردم پایینتر از سطح
متوسط است .اقتصاد تاجیکستان از بسیاری جهات بستگی به پولهای انتقالی
کارگران مهاجر تاجیک در روسیه دارد .بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه،
انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در سال  ، 2015یک میلیارد و 268
میلیون دالر بوده که دو میلیارد و  200میلیون دالر نسبت به سال 2014
کاهش یافته است .پول انتقالی از روسیه به تاجیکستان در سال  2014مبلغ
سه میلیارد و  868میلیون دالر بود.

تاجیکستان 148امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان
است .در سال  2016این کشور  939میلیون دالر کاال و
خدمات به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.
اصلیترین صادرات تاجیکستان را آلومینیوم ،سرب ،طال ،پنبه
و روی تشکیل میدهد .همچنین قزاقستان ،ترکیه ،الجزیره،
سوئیس و هند از مقاصد صادراتی تاجیکستان هستند.
تاجیکستان در سال  3.4 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 2.1میلیارد دالری دامن زده است .نفت و گاز پتروشیمی،
گندم ،پاپوش پالستیکی و لباس نخی مردانه اصلیترین
واردات تاجیکستان را تشکیل میدهند که از کشورهای چین،
روسیه ،قزاقستان ،ترکیه و آلمان به این کشور صادر شدهاند.
سال  9.24 :2014میلیارد دالر
سال  7.85 :2015میلیارد دالر
سال  6.95 :2016میلیارد دالر
سال  7.15 :2017میلیارد دالر
سال 10.47 :2014
سال 10.36 :2015
سال 10.3 :2016
سال 10.28 :2017

تاجیکستان در رتبه  123شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 6.1 :2014
سال 5.8 :2015
سال 5.9 :2016
سال 7.3 :2017

از سال  1992امامعلی رحمان ریاست جمهوری تاجیکستان
را به عهده دارد و توانسته است به شیوههای مختلف همواره
امکان انتخاب مجدد خود را فراهم کند .سیاست این کشور
به طور عمده تحت تأثیر ضعف اقتصادی و نظامی آن،
سیاستهای شخصی امامعلی رحمان و نفوذ روسیه قرار دارد.
نظام این کشور ریاستی است.

نیرویزمینی 7 :هزارو 300نفر
نیرویهوایی 1 :هزارو 500نفر
شبهنظامی 7 :هزارو 500نفر

تانکونفربر:
30 T-72
7 T-62
8 BMP-1
15 BMP-2
23 BTR-60/BTR-70/BTR-80

هواپیماوهلیکوپتر:

21 sqn with Tu-134A Crusty
1 sqn with Mi-24 Hind, Mi-8 Hip, Mi-17TM Hip H
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ترکمنستان کشوری در آسیای میانه است و پایتخت آن
عشقآباد نام دارد .این کشور تا سال  1991با نام جمهوری
شورایی ترکمنستان یکی از جمهوریهای تشکیلدهنده
اتحاد شوروی بود .ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران،
از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از مغرب با دریای خزر
همسایه و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز
همسایه است .ترکمنستان با مساحت  488.100کیلومتر مربع پنجاه و دومین
کشور بزرگ جهان بوده و کمی از کشور اسپانیا کوچکتر است .بیشتر مردم
ترکمنستان ،ترکمن هستند و اقلیت قابل توجهی روس و ازبکها نیز در این
کشور حضور داند .سایر اقوام قزاقها ،تاتارها ،اوکراینیها ،کردها ،ارمنیها،
آذربایجانیها و بلوچها هستند.

سال  4.516 :2000میلیون نفر
سال  5.87 :2010میلیون نفر
سال  5.75 :2017میلیون نفر

در حدود  89درصد از جمعیت ترکمنستان را مسلمان
تشکیل میدهند .همچنین  9درصد آنها مسیحی ارتدکس و
 2درصد نیز از سایر فرق و مذاهب هستند.

نرخ سواد در ترکمنستان  99.7درصد است .این شاخص در
بین مردان  99.7درصد و در بین زنان  99.6درصد میباشد.

ترکمنستان با دارا بودن منابع عظیم نفتی و گازی ،یکی از
کشورهای منطقه با رشد اقتصادی باال در جهان است ،به
طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور هر ساله روند رو
به رشدی را محقق کرده است .با توجه به در حال اجرا بودن
پروژههای سرمایهگذاری وسیع ترکمنستان ،از جمله ساخت
تاسیسات جدید فرآوری نفت و گاز ،انتظار میرود ،روند رشد تولید ناخالص
داخلی این کشور همچنان افزایش یابد .رشد اقتصادی این کشور در سال
 2016و  2017حدود  6درصد بوده است که این کشور را در بین یکی از
سریعترین کشورها در زمینه رشد اقتصادی قرار میدهد .همچنان وابستگی باال
به انرژی ،نرخ پایین شهرنشینی ،تولید سنتی ،عدم دسترسی مناسب به
بازارهای جهانی در کنار بوروکراسی اقتصاد این کشور را تهدید میکند.
ترکمنستان 95امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان
است .در سال  2017این کشور  7.1میلیارد دالر کاال و
خدمات به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.
اصلیترین صادرات ترکمنستان را نفت و گاز و مواد
پتروشیمی ،ذغال سنگ و پنبه تشکیل میدهد .همچنین
چین ،آذربایجان ،ترکیه ،ایتالیا و گرجستان از اصلیترین
مقاصد صادرات کاالهای ترکمنستان هستند.
ترکمنستان در سال  3.35 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری مثبت
 3.75میلیارد دالری رقم زده است .سازههای آهنی ،آهن خام،
سیم عایقشده ،لوله آهنی ،دارو ،جرثقیل ،تراکتور و کامیون
اصلیترین کاالهای وارداتی ترکمنستان در سال  2017را
تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای ترکیه ،روسیه ،چین،
آلمان و کره جنوبی به ترکمنستان صادر شده است.

سال  43.52 :2014میلیارد دالر
سال  35.8 :2015میلیارد دالر
سال  36.18 :2016میلیارد دالر
سال  42.36 :2017میلیارد دالر
سال 3.58 :2014
سال 3.58 :2015
سال 3.48 :2016
سال 3.4 :2017

اطالعاتی در دست نیست.
سال 6 :2014
سال 7.4 :2015
سال 3.6 :2016
سال 8 :2017

حکومت ترکمنستان به گونهای است که از زمان استقالل از
اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،1991این کشور خود را از
مناسبات و تحوالت در جهان دور نگاه داشته است .همچنین
بر خالف جمهوریهای دیگر شوروی سابق ،این کشور کامالً
از درگیریهای قومی فارغ بوده است .در این کشور
رئیسجمهور ترکمنستان رئیس دولت کشور ترکمنستان بوده و باالترین قدرت
اجرایی و عالیترین مقام رسمی ترکمنستان را دارد .رئیسجمهور وظیفه
نگهبانی و اجرای درست و دقیق قانون اساسی و دفاع از تمامیت ارضی و
استقالل و حاکمیت ترکمنستان و همچنین امضای توافقنامههای بینالمللی را
بر عهده دارد .دارای دو مجلس خلق مصلحتی و مجلس نمایندگان است.

نیرویزمینی 33:هزارنفر
نیرویدریایی 500:نفر
نیرویهوایی 3:هزارنفر
شبهنظامی 5 :هزارنفر

تانکونفربر:
T-90S, 650 T-72/T-72UMG, 200 BRDM-2; 60 4
BRM-1, 600 BMP-1/BMP-1M, 430 BMP-2, 4
BMP-3, 4 BTR-80A, 120 BTR-60, 300 BTR-70,
450 BTR-80, 4+ Cobra, 28+ Kirpi, 8 Nimr Ajban
440A, 8 BMD-1

هواپیماوهلیکوپتر:
;2 sqn with MiG-29 Fulcrum; MiG-29UB Fulcrum
1 sqn with Su-25 Frogfoot
1 sqn with Su-25MK Frogfoot
1 sqn with An-26 Curl; Mi-8 Hip; Mi-24 Hind
1 unit with L-39 Albatros

شناورسطحیوزیرسطحی:
)2 Edermen (RUS Molnya
4 Arkadag
5 Grif-T
5 Dearsan 14
1 Point
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ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه ،با مساحت 783.562
کیلومتر مربع ،کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ
کشور یعنی آناتولی با آسیای کوچک در شمال غرب آسیا
واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه
بالکان قرار دارد .ترکیه درشرق با کشورهای ایران ،جمهوری
آذربایجان
(نخجوان) ،ارمنستان ،و گرجستان؛ در جنوب شرقی با عراق و سوریه؛ در شمال
غربی (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه است .همچنین ترکیه از
شمال با دریای سیاه ،از غرب با دو دریای کوچک مرمره و اژه و از جنوب غرب
با دریای مدیترانه مرز آبی دارد .دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار
ترکیه است.

سال  63.24 :2000میلیون نفر
سال  72.326 :2010میلیون نفر
سال  80.745 :2017میلیون نفر

 99.8درصد از جمعیت ترکیه مسلمان (اغلب سنی) و 0.2
درصد مسیحی و یهودی هستند.

نرخ باسوادی در ترکیه سال  ،2015در حدود  96.2درصد
بوده است .نرخ سواد آموزی در ترکیه به طور متوسط
سالیانه  3.28درصد رشد دارد .مردان  98.8درصد و زنان
 93.6درصد باسواد هستند.

ترکیه در رتبه  130شکاف جنسیتی قرار دارد.

اقتصاد ترکیه یک اقتصاد بازار آزاد است و خدمات محور
است ،دولت در اقتصاد ترکیه نه تنها سرمایهگذاری خارجی
را محدود نمیکند بلکه به دنبال تشویق سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف از جمله توریسم و کشاورزی است .به طور
کلی ترکیه توانسته است در طول یک دهه گذشته ترکیه به
یکی از اقتصادهای موفق در منطقه غرب آسیا تبدیل شود و توانست رتبه اول
صادرات و واردات را در شراکت با اتحادیه اروپا به خود اختصاص دهد.

ترکیه 27امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2016این کشور  166میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.اصلیترین صادرات
ترکیه را خودرو ،طال ،کامیون ،قطعات خود رو و جواهرات
تشکیل میدهد .همچنین آلمان ،بریتانیا ،عراق ،ایتالیا و
امارات از اصلیترین مقاصد صادرات ترکیه هستند.
ترکیه در سال  214 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی  48.6میلیارد
دالری رقم زده است .خودرو ،نفت و مواد پتروشیمی ،طال و
قطعات خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی ترکیه در سال
 2016را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای آلمان،
چین ،روسیه ،ایتالیا و امریکا به ترکیه صادر شده است.
سال  934.19 :2014میلیارد دالر
سال  859.8 :2015میلیارد دالر
سال  863.72 :2016میلیارد دالر
سال  851 :2017میلیارد دالر
سال 9.88 :2014
سال 10.24 :2015
سال 10.84 :2016
سال 11.26 :2017
سال 8.9 :2014
سال 7.7 :2015
سال 7.8 :2016
سال 11.1 :2017

سیاست ترکیه سیاستی پرتنش و پر از کشمکش خشن میان
گروههای مختلف این کشور است .اصلیترین کشمکش در
سیاست ترکیه بین ارتش این کشور و دولت قرار دارد.
کشمکشی که نمود آن را میتوان در کودتاهای متعدد ارتش
مشاهده کرد .از سوی دیگر نزدیک به یک دهه است که با بر
سرکار آمدن حزب عدالت و توسعه میان این حزب و سایر احزاب کشور تنش
دائمی در جریان است .از نظر نوع نظام سیاسی پس از همهپرسی صورت گرفته
در سال  2017نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کرد.

نیرویزمینی 260 :هزارو 200نفر
نیرویدریایی 45 :هزارو600
نیرویهوایی 50 :هزارنفر
شبهنظامی 156:هزارنفر
تانکونفربر:
325 Leopard 2A4
170 Leopard 1A4, 227 Leopard 1A3
250 M60A1, 500 M60A3
170 M60T, 850 M48A5 T1/T2
250 Akrep, 650 ACV AIFV
2,813 M113/M113A1/M113A2

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with F-4E Phantom 2020
8 sqn with F-16C/D Fighting Falcon
ISR
1 sqn with F-16C/D Fighting Falcon
1 unit with King Air 350
1 sqn (forming) with B-737 AEW&C EW
1 unit with CN-235M EW

شناورسطحیوزیرسطحی:
)5 Atilay (GER Type-209/1200
)8 Preveze/Gür (GER Type-209/1400
)2 Barbaros (mod GER MEKO 200 F244 & F245
)3 Gabya (ex-US Oliver Hazard Perry class
)5 Gabya (ex-US Oliver Hazard Perry class
)4 Yavuz (GER MEKO 200TN
2 Ada
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توگو با نام رسمی جمهوری توگو کشوری است در غرب قاره
افریقا و یکی از کوچکترین کشورهای آفریقا به شمار
میآید .توگو دارای آب و هوایی گرمسیری و استوایی
میباشد ،گرم و مرطوب در جنوب و نیمه خشک و ساوان در
شمال .با وجود وسعت کم ،توگو دارای پوشش گیاهی و 6
ناحیه جغرافیایی متفاوت همچون جنگلهای گرمسیری تا ساوان میباشد.
از سوی غرب با غنا از سمت شرق با بنین و از سوی شمال با بورکینافاسو
هممرز است.
مساحت توگو  56.785کیلومر مربع و در جنوب ساحل کممسافتی در کنار
خلیج گینه دارد.

سال  4.970 :2000میلیون نفر
سال  6.502 :2010میلیون نفر
سال  7.797 :2017میلیون نفر

 20درصد از جمعیت توگو مسلمان 29 ،درصد از آنها
مسیحی و  51درصد از آنها پیرو مذاهب بومی هستند.

نرخ سواد در توگو  63.7درصد است .این شاخص در بین
مردان  77.3درصد و در بین زنان  51.2درصد میباشد.

اقتصاد توگو اقتصادی است کشاورزی و وابستگی زیادی
وضعیت بارندگی در این کشور دارد .با این حال این کشور
توانسته است در سایه ثبات سیاسی رشد اقتصادی نسبتاً
پایداری را تجربه کند .با این حال تغییرات اقلیمی میتواند
تاثیر عمیقی برروی آینده رشد اقتصادی این کشور داشته
باشد .همچنین دولت توگو به دنبال این است که بخش مالی را ثبات بخشیده
و با همکاری بانک جهانی ضریب ثبات اقتصادی خود را افزایش دهد .همچنین
اصالحات اقتصادی این کشور به دنبال کاهش هزینههای بخش دولتی و تشویق
سرمایهگذاری بخش خصوصی است .البته گفتنی است که جمعیت توگو بهره
چندانی از تحول اقتصادی در این کشور نبرده است .به طور مثال نیمی از
جمعیت توگو به آب آشامیدنی یا برق دسترسی ندارند و  55درصد از جمعیت
این کشور زیرخط فقر زندگی میکنند.
توگو 133امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  1.63میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
توگو را طال ،سیمان ،نفت پتروشیمی ،کلسیم ،فسفر و نفت خام
تشکیل میدهد .همچنین کامرون ،بنین ،لبنان ،هند و
بورکینوفاسو اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای مالزی هستند.
توگو در سال  8.15 ،2016میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  6.51میلیارد دالری دامن زده است .نفت پتروشیمی،
موتورسیکلت ،شکرف نفت خام و لباس اصلیترین کاالهای
وارداتی توگو در سال  2017را تشکیل می دهند .این کاالها
از کشورهای چین ،بلژیک ـ لوکزامبورگ ،هلند ،هند و
فرانسه به توگو صادر شده است.

سال  4.48 :2014میلیارد دالر
سال  4.9 :2015میلیارد دالر
سال  4.39 :2016میلیارد دالر
سال  4.81 :2017میلیارد دالر
سال 1.85 :2014
سال 1.84 :2015
سال 1.84 :2016
سال 1.84 :2017

توگو در رتبه  134شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 0.2 :2014
سال 1.8 :2015
سال 9 :2016
سال -0.7 :2017

نظام سیاسی توگو به شکلی است که در آن رئیس جمهور
رئیس دولت و رئیس کشور است .در این کشور رئیس جمهور
هر  5سال با رأی مردمی انتخاب میشود .همچنین وی
مسئولیت انتخاب نخست وزیر و نصب کابینه را نیز به عهده
دارد .این کشور تاریخچهای طوالنی از سرنگونی حکومتها و
بیثباتی سیاسی را پشت سرگذاشته است و اولین انتخابات رسمی ریاست
جمهوری آن در سال  1961پس از استقالل این کشور برگزار شد که در آن
سیلوانوس اولیمپیو به ریاست جمهوری توگو انتخاب شد ،وی دو سال بعد پس
از سرنگونی کشته شد.

نیرویزمینی 8100:نفر
نیرویدریایی 200:نفر
نیرویهوایی 250:نفر
شبهنظامی 750:نفر
تانکونفربر:
2 T-54/T-55, 9 FV101 Scorpion
3 AML-60, 7 AML-90
30 Bastion Patsas, 36 EE-9 Cascavel
6 M8, 3 M20
2 VBL, 20 BMP-2
4 M3A1 half-track, 30 UR-416

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with Alpha Jet, EMB-326G
1 sqn with Beech 200 King Air
1 VIP unit with DC-8, F-28-1000
1 sqn with TB-30 Epsilon
1 sqn with SA315 Lama, SA316 Alouette III,
SA319
Alouette IIIAPC (W) 30 UR-416

شناورسطحیوزیرسطحی:
)1 Agou (RPB 33
)2 Kara (FRA Esterel
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تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه
است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هممرز
است .پایتخت این کشور شهر تونس است .تونس
شمالیترین کشور قاره آفریقاست .پهناوری آن 163.610
کیلومتر مربع بوده و دارای  965کیلومتر مرز مشترک با
الجزایر و  459کیلومتر مرز مشترک با لیبی است .همچنین درازای کرانههای
آن  1148کیلومتر است .بلندترین نقطه آن کوه شعانبی با بلندی  1544متر
میباشد .این کشور در  30درجه طول و  37درجه عرض شمالی واقع شده
است.

سال  9.699 :2000میلیون نفر
سال  10.639 :2010میلیون نفر
سال  11.532 :2017میلیون نفر

 99درصد از جمعیت تونس مسلمانان سنی هستند و
 1درصد باقی مانده را شیعیان و سایر مذاهب تشکیل
میدهند.

نرخ سواد در تونس  81.8درصد است .این شاخص در بین
مردان  89.6درصد و در بین زنان  74.2درصد میباشد.

تونس از نظر آزاد اقتصادی در رتبه  99جهان قرار گرفته
است .هم اکنون دولت این کشور به دنبال این است تا از
وضعیت اقتصادی نامطلوب خارج شود و بیکاری را کاهش
دهد ،از این رو برای این منظور میکوشد تا با افزایش آزادی
اقتصادی و موانع بروکراتیک زمینههای سرمایهگذاری در
تونس را تقویت کند .با توجه به این حقیقت که انقالب تونس ناشی از شرایط
نامساعد اقتصادی بود اکنون دولت تونس بایستی بار شرایط پیش از انقالب و
پس از آن را به دوش بکشد.

تونس 72امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2016این کشور  16.1میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
تونس را سیم عایق شده ،نفت خام ،لباس تشکیل میدهد.
همچنین فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،امریکا و اسپانیا از اصلیترین
مقاصد صادرات تونس هستند.

نیرویزمینی 27 :هزارنفر
نیرویدریایی 4 :هزارو 800نفر
نیرویهوایی4:هزارنفر
شبهنظامی 12 :هزارنفر
گاردملی 12 :هزارنفر

تونس در سال  20.8 ، 2016میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی  4.7میلیارد
دالری رقم زده است .خودرو ،نفت و مواد پتروشیمی ،گندم و
کامیون اصلیترین کاالهای وارداتی تونس در سال  2017را
تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای فرانسه ،هلند ،نیجریه،
سوئیس ،ایتالیا ،آلمان ،چین و ترکیه به تونس صادر شده است.

تانکونفربر:

سال  47.59 :2014میلیارد دالر
سال  43.16 :2015میلیارد دالر
سال  42.6 :2016میلیارد دالر
سال  40.26 :2017میلیارد دالر
سال 15.6 :2014
سال 15.22 :2015
سال 15.5 :2016
سال 15.38 :2017

تونس در رتبه  119شکاف جنسیتی قرار دارد.

تونس محل تولد بهار عربی بود .پس از سرنگونی حکومت
بنعلی تونسیها با چالشهای چندگانهای در دنیای پسا بهار
عربی روبهرو شدند که این چالشها ویژگیهای سیاست
امروز تونس را نیز تشکیل میدهند .این چالشها عبارتند از
مبارزه با فساد ،تالش برای بهبود اوضاع اقتصادی ،تضاد بین
سنت و مدرنیته ،آزادیخواهی و جنبشهای مدرن در کنار جنبشهای سنتی و
بازگشتخواهانه که گاهی پاسخ دادن به تمام این چالشها امکانپذیر نبوده و
خود ایجادکننده تضادی نوین خواهد بود.

سال 4.9 :2014
سال 4.9 :2015
سال 3.7 :2016
سال 5.3 :2017

30 M60A1 , 54 M60A3 , 48SK-105 Kuerassier
40 AML-90
20FV601 Saladin
110 Fiat 6614

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with F-5E/F-5F Tiger II, 1 sqn with C-130B/H/J-30
Hercules, G-222, L-410 Turbolet
1 liaison unit with S-208A, 2 sqn with L-59 Albatros, MB-326B,
SF-260
1 sqn with MB-326K, MB-326L, 2 sqn with AS350B Ecureuil,
AS365 Dauphin 2, AB-205, (Bell 205), SA313, SA316 Alouette
sqn with HH-3EوIII, UH-1H Iroquois, UH-1N Iroquois 1

شناورسطحیوزیرسطحی:
)3 La Galite (FRA Combattante III
)3 Bizerte (FRA P-48
)Albatros (GER Type-143B
1 Istiklal
)3 Utique (mod PRC Haizhui II
5 Joumhouria
6 V Series

32

جمهوری جیبوتی با  23.200هزار کیلومتر مربع مساحت ،در
شرق قاره آفریقا مستقر است .جیبوتی از شرق با اریتره ،از
جنوب و غرب با اتیوپی و از جنوب شرقی با سومالی همسایه
است و بقیه مرزهای آنها در کنار خلیج عدن و دریای سرخ قرار
گرفتهاست حدود  22هزار و  980کیلومتر مربع از خاک این
سرزمین در مناطق خشکی و بقیه در زیر آب قرار دارد .جیبوتی از سمت جنوب
به طول  58کیلومتر با سومالی ،از سمت غرب به طول  349کیلومتر با اتیوپی و
از سمت شمال به طول  109کیلومتر با اریتره مرز مشترک دارد .بخش شرقی
جیبوتی  314کیلومتر از ساحل خلیج عدن را تشکیل میدهد .جیبوتی از دو
بخش کوهستانی و فالتی تشکیل شده و ارتفاعات شمالی آن تا حدودی پرباران
است ،ولی در نقاط دیگر آن فقط هنگام وزش بادهای موسمی ،بارندگی صورت
میگیرد .این سرزمین در سایر مناطق آب و هوای گرم و سوزان دارد.

سال  717.584 :2000هزار نفر
سال  851.146 :2010هزار نفر
سال  956.985 :2017هزار نفر

 94درصد از جمعیت جیبوتی را مسلمانان و  6درصد آن را
مسیحیان تشکیل میدهند.

اطالعاتی در دست نیست.

اقتصاد کوچک جیبوتی تا حد زیادی وابسته به بازارهای
خارجی است و از همین رو در برابر نوسانات خارجی نیز به
شدت آسیبپذیر است .با مقدار بارش پایین و همچنین
سطح اراضی قابل کشت محدود این کشور ،جیبوتی به شدت
وابسته به واردت مواد غذایی است .در این بین قرار گرفتن
جیبوتی در نقطه کلیدی از حمل و نقل دریایی موجب شده است که بنادر این
کشور سهم مهمی در تامین درآمدهای جیبوتی داشته باشند .اما عواملی
همچون سطح پایین تحصیالت و بیکاری باال آینده اقتصادی جیبوتی را در
معرض ابهام قرار داده است.

جیبوتی 193امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان
است .در سال  2016این کشور  56میلیون دالر کاال و
خدمات به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.
اصلیترین صادرات جیبوتی را چوب ،قهوه ،الستیک و
دانههای روغنی تشکیل میدهد .همچنین انگلیس ،هلند،
بالروس ،کویت و هند اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای
جیبوتی هستند.
جیبوتی در سال  3.89 ،2016میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  3.38میلیارد دالری دامن است .روغن پالم ،کامیون،
مواد معدنی و خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی جیبوتی در
سال  2017را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای
چین ،هند ،مالزی ،اندونزی و ترکیه به جیبوتی صادر شده
است.

سال  1.46 :2014میلیارد دالر
سال  1.63 :2015میلیارد دالر
سال  1.76 :2016میلیارد دالر
سال  1.84 :2017میلیارد دالر
سال 5.93 :2014
سال 5.8 :2015
سال 5.84 :2016
سال 5.8 :2017

اطالعاتی در دست نیست.

سال 2.9 :2014
سال 2.1 :2015
سال 2.7 :2016
سال 0.7 :2017

در جیبوتی رئیس جمهور رئیس حکومت و دولت است و
برای یک دوره  6ساله با رأی مردم انتخاب میشود .وی
پس از انتخاب شدن ،نخست وزیر را منصوب میکند اما
وزرا صرفاً در برابر رئیس جمهور پاسخگو هستند .همچنین
این کشور دارای مجلسی با  65کرسی است که با رأی مردم
برای  5سال انتخاب میشوند.

نیروی زمینی 8000 :نفر
نیروی دریایی 200 :نفر
نیروی هوایی 250 :نفر
ژاندارمری 2000 :نفر
تانکونفربر:
1PTL-02 Assaulter
4AML-60†; 17 AML-90; 15 VBL
8BTR-80A; 16-20 Ratel
12BTR-60†; 4+ AT-105 Saxon; 11 Puma
3Casspir; 10 RG-33L
10Cougar 4×4 (one with 90mm gun); 12 PKSV

شناورسطحیوزیرسطحی:

هواپیماوهلیکوپتر

2Battalion-17
1Plascoa†; 2 Sea Ark 1739; 1 Swari

1Cessna U206G Stationair; 1 Cessna 208 Caravan; 2 Y-12E; 1
L-410UVP Turbolet; 1 MA60
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جمهوری چاد با  1٬284٬000کیلومتر مربع مساحت در
آفریقای مرکزی و در ناحیه صحرای بزرگ آفریقا واقع است.
این کشور  1094کیلومتر با کامرون 1197 ،کیلومتر با
جمهوری آفریقای مرکزی ،یکهزار و  55کیلومتر با جمهوری
عربی لیبی 1175 ،کیلومتر با نیجر 87 ،کیلومتر با نیجریه و
 1360کیلومتر با سودان مرز مشترک دارد .چاد سرزمین جلگهای و صحرایی
است و مهمترین ارتفاعات آن در مرز لیبی قرار دارد .حداقل 1259000
کیلومتر مربع از خاک این سرزمین را خشکیها فرا گرفتهاند .به همین دلیل
آب و هوای چاد در اکثر نقاط گرم و خشک ولی در بخشهای جنوبی توأم با
رطوبت و بارندگی است .پستترین نقطه چاد در گودال جوراب  160متر از
سطح دریا ارتفاع دارد و بلندای مرتفعترین بخش این کشور در قله امی کوزی
به  3415متر میرسد.
سال  8.342 :2000میلیون نفر
سال  11.887 :2010میلیون نفر
سال  14.899 :2017میلیون نفر

 52.1درصد از جمعیت چاد مسلمان 23.9 ،درصد از آنها
پروتستان 20 ،درصد کاتولیک و حدود  3درصد از سایر
ادیان و فرق هستند.

نرخ سواد در چاد  22.3درصد است .این شاخص در بین
مردان  31.3درصد و در بین زنان  14درصد می باشد.

چاد از سال  2003به جمع کشورهای تولید کننده نفت
پیوسته است و از همین رو اقتصاد این کشور تا حد زیادی
به سمت وابستگی به نفت گرایش پیدا کرده است .وابستگی
به نفت موجب شد که از سال  2014با کاهش قیمت نفت
اقتصاد چاد تحت تاثیر منفی قرار بگیرد و نرخ فقر در این
کشور به  39.8درصد افزایش پیدا کند .همچنین تحت تاثیر این عامل ذخایر
ارزشی این کشور کاهش یافته است و در مجموع محیط اقتصادی چاد از
شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بهرهمند نیست.

چاد 144امین ،صادر کننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  1.6میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
چاد را نفت ،طال ،پنبه ،ابریشم و دانههای روغنی تشکیل
میدهد .همچنین امریکا ،ترکیه ،هلند ،هند و چین اصلیترین
مقاصد صادرات کاالهای چاد هستند.
چاد در سال  475 ،2017میلیون دالر کاال و خدمات واردات
داشته و این مقدار از واردات تراز مثبت تجاری  586میلیون
دالری را در پی داشته است .سیمان ،خودرو ،آرد گندم،
محصوالت حاوی زینک و پالستیک اصلیترین کاالهای
وارداتی بنگالدش در سال  2017را تشکیل میدهند .این
کاالها از فرانسه ،چین ،کامرون ،لوکزامبورگ ،هند و بلژیک
به چاد صادر شده است.
سال  13.92 :2014میلیارد دالر
سال  10.99 :2015میلیارد دالر
سال  9.41 :2016میلیارد دالر
سال  9.98 :2017میلیارد دالر
سال 5.68 :2014
سال 5.66 :2015
سال 5.79 :2016
سال 5.8 :2017

چاد در رتبه  145شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 1.7 :2014
سال 6.8 :2015
سال -1.1 :2016
سال -0.92 :2017

چاد در سال  1960به استقالل رسید .در این کشور رئیس
دولت و کشور رئیس جمهور است و نخست وزیر ریاست قوه
مجریه را به عهده دارد .در چاد ادریس دبی از سال 1990
به دنبال سرنگون کردن حسن هابره قدرت را در دست دارد
و در انتخابات سالهای  1996و  2001نیز پیروز شده است.
همچنین اعضای مجلس چاد به تعداد  155نفر هر  4سال یکبار با رأی مردم
انتخاب میشوند.

نیروی زمینی 25 :هزار نفر
نیروی هوایی 350 :نفر
گارد ریاست جمهوری 5 :هزار نفر
شبه نظامی 9 :هزار و  500نفر
تانکونفربر:
60 T-55, 30 PTL-02 Assaulter,
132 AML-60/AML-90, 22 Bastion Patsas,
100 BRDM-2, 20 EE-9 Cascavel, 4 ERC-90F Sagaie,
31 RAM Mk3, 80 BMP-1, 42 BMP-1U,
9 LAV-150 Commando, 24 BTR-80, 12 BTR-3E, 20 BTR-60, 10
Black Scorpion, 25 VAB-VTT8, WZ-523

هواپیماوهلیکوپتر:
MiG-29 Fulcrum, 8 Su-25 Frogfoot, 2 Su-25UB Frogfoot B
2 C-27J Spartan,1 C-130H-30, Hercules, 3 An-26 Curl, 1 Beech
1900, B-737BBJ, 1 DC-9-87, 1 Gulfstream II
2 PC-7, 1 PC-9 Turbo Trainer,1 SF-260WL Warrior
5 Mi-24V Hind, 3 AS550C Fennec, 3 Mi-17 Hip H, 2 SA316
Alouette III,2 Mi-171
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جمهوری ساحل عاج با وسعت  322.460کیلومتر مربع در
ساحل شمالی خلیج گینه و اقیانوس اطلس واقع شده است.
این کشور از غرب به کشورهای لیبریا و گینه ،از شمال به
کشورهای مالی و بورکینافاسو ،از شرق به کشور غنا و از
جنوب به اقیانوس اطلس محدود میشود .پایتخت این کشور
شهر یاموسوکرو است .ساحل عاج دارای آب و هوایی گرمسیری و مرطوب در
امتداد ساحل (در جنوب) و آب و هوایی نسبتاً خشک و اقلیمی ساوان و نیمه
بیابانی در شمال است .از نظر اقلیمی ساحل عاج دارای اقلیمی صاف با دشتها
موجدار میباشد ،غرب و شمال غرب ساحل عاج را نیز نواحی کوهستانی فرا
گرفتهاست .بلندترین نقطه ساحل عاج ،قله کوه نیمبا نام دارد که با  1752متر
ارتفاع در غرب ساحل عاج واقع شده است.

سال  16.686 :2000میلیون نفر
سال  20.401 :2010میلیون نفر
سال  24.294 :2017میلیون نفر

حدود  %42.9از جمعیت ساحل عاج مسلمان هستند.
همچنین مسیحیان  %32.8از کل جمعیت را تشکیل
میدهند .سایر جمعیت این کشور نیز پیرو ادیان بومی
هستند.

نرخ سواد در ساحل عاج  43.1درصد است .این شاخص در
بین مردان  53.1و در بین زنان  32.5درصد میباشد.

بعد از یک دهه بیثباتی سیاسی و اقتصادی از سال 2016
ساحل عاج توانست به یکی از برترین اقتصادهای افریقایی در
زمینه سرعت رشد تبدیل شود .بانک جهانی نیز از این کشور
با عنوان بزرگترین اقتصاد غرب افریقا یاد کرده است .با این
حال بیش از نیمی از جمعیت این کشور در زیر خط مطلق
فقر زندگی میکنند و نتوانستهاند از نتایج مثبت این رشد اقتصادی بهرهمند
شوند .در همین راستا دولت این کشور قصد دارد تا سال  2020با اجرای
برنامههای توسعهای فقر در این کشور را کاسته و ساحل عاج را به یک اقتصاد
متوسط تبدیل کند.

ساحل عاج 81امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2016این کشور  10.3میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
ساحل عاج را کاکائو ،کائوچو ،نفت پتروشیمی و کره کاکائو
تشکیل میدهد .همچنین هلند ،امریکا ،لوکزامبورگ ،فرانسه،
آلمان و بلژیک از مقاصد صادراتی ساحل عاج هستند.
ساحل عاج در سال  8.37 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری مثبت 1.96
میلیارد دالری دامن زده است .نفت خام ،برنج ،ماهی ،دارو و
نفت پتروشیمی و مشتقات آن اصلیترین کاالهای وارداتی
ساحل عاج هستند که از کشورهای چین ،فرانسه ،نیجریه،
لوکزامبورگ ،هند و بلژیک به این کشور صادر شدهاند.

رئیسجمهور در این کشور قدرت را در دست دارد .بر اساس
قانون اساسی ،رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم برای
دورهای پنج ساله انتخاب میشود .قرار بود انتخابات ریاست
جمهوری در این کشور در سال  2005برگزار شود اما دولت
آن را تاکنون به تعویق انداختهاست .مجلس این کشور 225
عضو دارد و نمایندگان آن با رأی مردم باید انتخاب شوند .مجلس ملی ساحل
عاج طی نشستی برگزاری یک همهپرسی برای تغییر قانون اساسی در اکتبر
 2016را تصویب کرد .طبق قانون اساسی تازه ،مقام معاونت ریاستجمهور
ایجاد و یک مجلس سنا مشتمل بر مقامات سابق تشکیل خواهد شد.

نیرویزمینی 23:هزارنفر
نیرویدریایی 1 :هزارنفر
نیرویهوایی 1:هزارو400نفر

تانکونفربر:
10 T-55
5 AMX-13
15 AML-60/AML-90
13 BRDM-2
6 ERC-90F
4 Sagaie
10 BMP-1/BMP-2
12 Panhard M3
13 VAB
6 BTR-80

سال  35.37 :2014میلیارد دالر
سال  33.15 :2015میلیارد دالر
سال  36.37 :2016میلیارد دالر
سال 40.39 :2017میلیارد دالر
هواپیماوهلیکوپتر:
سال 2.75 :2014
سال 2.67 :2015
سال 2.6 :2016
سال 2.6 :2017

ساحل عاج در رتبه  131شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال 0.4 :2014
سال 1.2 :2015
سال 0.7 :2016
سال 0.8 :2017

B-727
1 Mi-24
2 SA330L Puma
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جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا .پایتخت آن
داکار است .جمهوری سنگال با  196هزار و  190کیلومتر
مربع مساحت در آفریقای غربی و در حاشیه اقیانوس اطلس،
میان گینهبیسائو و موریتانی واقع شده است 192 .هزار
کیلومتر مربع از این سرزمین را خشکی و  4هزار و 190
کیلومتر مربع از آن را آب فرا گرفته است .این کشور از سمت شمال 813
کیلومتر با موریتانی ،از سمت شرق  419کیلومتر با مالی و از سمت جنوب
 330کیلومتر با گینه و  338کیلومتر با گینه بیسائو مرز مشترک دارد .از سوی
دیگر کشور گامبیا به طول  740کیلومتر چون زبانهای در داخل سنگال قرار
دارد .سنگال سرزمین کمارتفاعی است که بخش اعظم آن را علفزارهای ساوان
و استپ میپوشاند .آب و هوای این سرزمین در سواحل و نواحی مرتفع معتدل
ولی در استپها گرم و خشک است.

سنگال کشوری است که مشخصه اصلی اقتصاد آن درگیر
بودن در رشد اقتصادی پایین و فقر است .برنامههای متنوعی
از سوی سازمانهای اقتصادی جهانی در این کشور در دست
اجرا است تا بتوانند چرخه معیوب اقتصاد آن را بشکنند .در
همین راستا برنامههای اقتصادی توانستهاند رشد اقتصادی
 6درصدی را در سال  2017برای سنگال به ارمغان بیاورند .اما با این حال
اقتصاد سنگال اقتصادی کوچک و بحرانزده است که از ویژگیهای عمومی یک
اقتصاد افریقایی رنج میبرد.

سال  12.916 :2010میلیون نفر

سنگال 114امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  3.59میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
سنگال را طال ،نفت پتروشیمی ،ماهی منجمد ،اسید فسفریک
و سیمان تشکیل میدهد .همچنین مالزی ،هند ،سوئیس،
مالی ،اسپانیا و چین از مقاصد صادراتی سنگال هستند.

 95.9درصد جمعیت سنگال را مسلمانان سنی تشکیل
میدهند .سایر جمعیت این کشور را نیز مسیحیان کاتولیک
تشکیل میدهند.

سنگال در سال  7.89 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 4.3میلیارد دالری دامن زده است .نفت پتروشیمی و خام،
برنج ،دارو و خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی سنگال
هستند که از کشورهای فرانسه ،چین ،هند ،نیجریه و هلند
به این کشور صادر شدهاند.

سال  9.84 :2000میلیون نفر
سال  15.85 :2017میلیون نفر

نرخ سواد در سنگال  51.9درصد است .این شاخص در بین
مردان  64.8و در بین زنان  39.8درصد میباشد.

سال  15.3 :2014میلیارد دالر
سال  13.64 :2015میلیارد دالر
سال  14.68 :2016میلیارد دالر
سال  16.37 :2017میلیارد دالر
سال 6.36 :2014
سال 4.85 :2015
سال 4.85 :2016
سال 4.85 :2017

سنگال در رتبه  94شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال -1.1 :2014
سال 0.1 :2015
سال 0.8 :2016
سال 1.3 :2017

سنگال پیش از استقالل در سال  1960مستعمره کشور
فرانسه بود .اکنون در این کشور رئیس جمهور بر اساس
تغییری که در قانون اساسی سنگال در سال  2001ایجاد
شد ،هر پنج سال یک بار انتخاب میشود .پیش از آن دوره
ریاست جمهوری هفت ساله بود .برای انتخاب رئیسجمهور
انتخابات عمومی برگزار میشود و رأی مردم رئیس جمهور را تعیین میکند.
نخست وزیر در سنگال رئیس کابینه است و وزیران را تعیین میکند .خود
نخستوزیر را رئیسجمهور تعیین میکند .همچنین پارلمان این کشور
150عضو دارد ،نمایندگان  90کرسی با رأی مستقیم مردم ،هر  5سال از طریق
انتخابات برگزیده میشوند.

نیرویزمینی 11 :هزارو 900نفر
نیرویدریایی 950 :نفر
نیرویهوایی 750 :نفر
شبهنظامی 5:هزارنفر
تانکونفربر:
12 PTL-02 Assaulter, 30 AML-60
74 AML-90; 10 M8; 4 M20
27 RAM Mk3; 26 Ratel-20;12 M3
2 Oncilla; 16 Panhard M3; 1 WZ-551
8 Casspir, 39 Puma M26-15

هواپیماوهلیکوپتر:
12 PTL-02 Assaulter
30 AML-60; 74 AML-90; 10 M8; 4 M20
27 RAM Mk3; 26 Ratel-20;12 M3
2 Oncilla; 16 Panhard M3; 1 WZ-551
8 Casspir, 39 Puma M26-15

شناورسطحیوزیرسطحی:
1 sqn with C-212 Aviocar; CN235; Bell 205 (UH-1H Iroquois),
1 unit with BN-2T Islander (anti-smuggling patrols), 1 sqn with
B-727-200 (VIP); F-27-400M Troopship
1 sqn with R-235 Guerrier,TB-30 Epsilon, 1 sqn with AS355F
Ecureuil II; Bell 206; Mi-35P Hind; Mi-171Sh
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جمهوری سودان کشوری است در شمال خاوری آفریقا و
پایتخت آن خارطوم است .جمهوری سودان با 1.886.068
کیلومتر مربع گستره در شمال آفریقا و در کنار دریای سرخ،
میان مصر و اریتره است .درازای کرانههای سودان به 853
کیلومتر میرسد .همچنین این کشور از سوی شمال 1273
کیلومتر با مصر ،از شمال باختری  383کیلومتر با لیبی ،از سمت باختر 1360
کیلومتر با چاد ،از سمت جنوب باختری  1165با آفریقای مرکزی ،از سمت
جنوب با جمهوری سودان جنوبی و باالخره از سمت شرق  605کیلومتر با
اریتره مرز مشترک دارد .بخش پهناوری از سودان را دشتهای بزرگی تشکیل
میدهد که به دست دره بزرگ رودخانه نیل به دو بخش خاوری و باختری جدا
میشود .همچنین  5درصد از خاک این سرزمین را زمینهای قابل کشت و 46
درصد از آن را چراگاههای طبیعی شامل میشوند.
سال  27.25 :2000میلیون نفر
سال  34.385 :2010میلیون نفر
سال 40.533 :2017میلیون نفر

بیش از  90درصد جمعیت سودان مسلمان و اقلیت کوچکی
نیز مسیحی هستند.

نرخ سواد در سودان  75.9درصد است .این شاخص در بین
مردان  83.3درصد و در بین زنان  68.6درصد است.

جنگهای داخلی ،ناپایداری دیرین دستگاه سیاسی،
ویژگیهای بد آب و هوایی ،پایین بودن ارزش کاالهای
تولیدی در بازار جهانی و سیاستهای نادرست اقتصادی از
عمده دالیل تنگدستی اقتصادی سودان بهشمار میرود .کم
و بیش  80درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی
کار میکنند ولی این بخش بیشتر غیرمکانیزه و پیشرفت چندانی نداشته است.
صنایع سرپای سودان نیز بیشتر در زمینه فرآوری و تبدیل فراوردههای کشاورزی
ایجاد شدهاند .سودان کشوری با اقتصاد نفتی بود و از درآمدهای نفتیاش رو به
رشد اقتصادی بود تا اینکه سودان جنوبی ،از این کشور جدا شد و  75درصد از
منابع نفتی سودان را گرفت .گوشهگیری کشور سودان در جهان ،آسیبهای به
فراوانی به اقتصاد این جمهوری وارد کرده است ولی دولت این کشور به تازگی
تصمیم گرفته تا با استفاده از الگوهای خارجی به بهبود بخش نفت بپردازد.
سودان 110امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  4.67میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
سودان را طال ،نفت خام ،دانههای روغنی و حیوانات (گوسفند
و بز) تشکیل میدهد .همچنین امارات ،چین ،هند ،عربستان و
مصر اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای سودان هستند.
سودان در سال  9.9 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  5.2میلیارد دالری دامن زده است .شکر ،گندم ،دارو،
آرد و خودرو اصلیترین کاالهای وارداتی سودان در سال
 2017را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین،
هند ،امارات ،عربستان و روسیه به سودان صادر شده است.
سال  82.15 :2014میلیارد دالر
سال  97.16 :2015میلیارد دالر
سال  95.58 :2016میلیارد دالر
سال  117.49 :2017میلیارد دالر
سال 12.81 :2014
سال 12.79 :2015
سال 12.73 :2016
سال 12.73 :2017

اطالعاتی در دست نیست.

سال 36.91 :2014
سال 16.91 :2015
سال 17.8 :2016
سال 32.4 :2017

نظام حکومتی به صورت فدرالی و در رأس آن رئیس جمهور
است که به مدت  6سال انتخاب میشود و به طور کلی بر
ارتش ،قوه قضائیه و پارلمان اشراف دارد .ولی در حال حاضر
عمر البشیر پس از کوتای  1989که بدون خونریزی بود و به
برکناری صادق المهدی منجر شد تا کنون بر مسند قدرت
پا برجا مانده است .در سال  2011پس از یک همهپرسی سودان به دو قسمت
سودان جنوبی و شمالی تقسیم شد.

نیرویزمینی 100:هزارنفر
نیرویدریایی 1 :هزارنفر
نیرویهوایی 1300:نفر
شبهنظامی 20000:نفر
تانکونفربر:

20 M60A3; 60 Type-59/Type-59D; 305
T-54/T-55; 70 T-72AV; 10 Al-Bashier (Type-85-IIM), 70 Type;AML-90; 70 BRDM-1/2; 50–80 FV701 Ferretو62; 45 Type-63 6
30–50 FV601 Saladin 135 BMP-1/2; 10 BTR-3; 7 BTR-80A 2030 BTR-50; 36 M11310 BTR-70M Kobra 2; 50–80 BTR-152; 20
OT-62; 50 OT-64; 3+ Rakhsh; 10 WZ-551; WZ-523; 55-80 V150 Commando; 96 Walid

شناورسطحیوزیرسطحی:
هواپیماوهلیکوپتر:

4Kurmuk
)13.5 1m; 1 14m; 2 19m; 3 41m (PRC

2sqn with MiG-29SE/UB Fulcrum
1sqn with A-5 Fantan
1sqn with Su-24M Fencer
1sqn with Su-25/Su-25UB Frogfoot
Some sqn with An-30 Clank; An-32 Cline; An-72 Coaler
An-74TK-200/300; C-130H Hercules; Il-76 Candid; Y-8
;1VIP unit with Falcon 20F; Falcon 50; Falcon 900; F-27
*Il-62M Classic, 1sqn with K-8 Karakorum
2sqn with Mi-24/Mi-24P/Mi-24V/Mi-35P
Hind
2sqn with Mi-8 Hip; Mi-17 Hip H; Mi-171
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سورینام کوچکترین کشور مستقل آمریکای جنوبی است.
مساحت آن  163.821کیلومتر مربع است .در قسمت شمالی
این کشور زمینهای پست ساحلی قرار دارد که در آنها
کشاورزی میشود و اکثر جمعیت در این قسمت زندگی
میکنند .قسمت جنوبی از جنگلهای بارانی استوایی تشکیل
شده که به طور پراکنده و در امتداد مرز برزیل ،ساواناها در آن زندگی میکنند
که این بخش حدود  %80سطح زمینهای سورینام را پوشش داده است.
بخاطر قرار گرفتن در امتداد خط استوا ،سورینام آب و هوای معتدلی دارد و
درجه هوا در طول سال تغییر چندانی نمیکند .هر سال دو فصل بارش ،یکی از
دسامبر تا اوایل فوریه و دیگری از اواخر آوریل تا اواسط آگوست دارد .از سوی
شرق با گویان فرانسه و از غرب با گویان هممرز است .در جنوب آن برزیل و در
شمال اقیانوس اطلس قرار دارد.

سال  472.390 :2000هزار نفر
سال  526.103 :2010هزار نفر
سال  563.402 :2017هزار نفر

سورینام دارای اقتصاد کوچکی است که برای تامین نیازهای
خود از یکسو وابسته به صادرات نفت خام است و از سوی
دیگر در فقدان بخش صنعتی قدرتمند به صورت عمده
وابسته به تولیدات بخش کشاورزی است .در سال 2017
افزایش قیمت سوخت و کاالهای ضروری در این کشور
موجب بروز ناآرامی شده است.

سورینام 123امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان
است .در سال  2017این کشور  2.69میلیارد دالر کاال و
خدمات به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.
اصلیترین صادرات سورینام را طال ،نفت خام ،چوب ،موز و
برنج تشکیل میدهد .همچنین سوئیس ،امارات ،بلژیک ـ
لوکزامبورگ ،گویان و هنگ کنگ اصلیترین مقاصد صادرات
کاالهای سورینام هستند.

در سورینام رئیس جمهور برای مدت  5سال توسط آرای
پارلمان انتخاب میشود و در مقابل پارلمان نیز پاسخگو
است .مجلس سورینام نیز دارای  51کرسی است که به مدت
 5سال توسط آرای عمومی انتخاب میشوند.

نیرویزمینی 1 :هزارو 400نفر
نیرویدریایی 240:نفر
نیرویهوایی 200:نفر
شبهنظامی 100:نفر

 23.6درصد از جمعیت سورینام را مسیحیان پروتستان و
 21.6درصد را مسیحیان کاتولیک 22.3 ،درصد را پیروان
مذهب هندو 13.8 ،درصد را مسلمانان و  18درصد آنها را
پیروان سایر مذاهب تشکیل میدهند.

سورینام در سال  1.38 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات تراز تجاری مثبت
 1.31میلیارد دالری را در پی داشته است .نفت پتروشیمی،
ماشینآالت حفاری و ساختمانی و کامیون اصلیترین
کاالهای وارداتی سورینام در سال  2017را تشکیل میدهند.
این کاالها از کشورهای امریکا ،ترینیداد و توباگو ،هلند ،چین
و سنت لوئیس به برزیل صادر شده است.

هواپیماوهلیکوپتر:

نرخ سواد در سورینام  95.6درصد است .این شاخص در بین
مردان  96.1درصد و در بین زنان  95درصد است.

سال  5.24 :2014میلیارد دالر
سال  4.83 :2015میلیارد دالر
سال  3.27 :2016میلیارد دالر
سال  3.32 :2017میلیارد دالر

شناورسطحیوزیرسطحی:

سال 6.94 :2014
سال 7.22 :2015
سال 8.18 :2016
سال 8.12 :2017
سورینام در رتبه  79شاخص شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 3.4 :2014
سال 6.9 :2015
سال 55.5 :2016
سال 22 :2017

تانکونفربر:
6 EE-9 Cascavel
15 EE-11 Urutu

1 BN-2 Defender, 1 Cessna 182
1 PC-7 Turbo Trainer
)3 SA316B Alouette III (Chetak

3 Rodman 101
5 Rodman 55
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نام محلی این کشور الجمهوریه العربیه السوریه و پایتخت آن
شهر دمشق است .در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل
شرقی دریای مدیترانه است .این کشور با  185.180کیلومتر
مربع وسعت از سمت شمال با ترکیه ،از شرق با عراق ،از
غرب با لبنان و از جنوب غربی با اسرائیل و از غرب با دریای
مدیترانه و از جنوب با اردن و فلسطین همسایه میباشد .آب و هوای آن در
کنارهها و نواحی جنوب غربی معتدل و مرطوب (مدیترانهای) و در سایر نقاط
گرم و خشک است .مرتفعترین نقطه آن قله جبل شیخ با  2814متر ارتفاع
است.

سال  16.41 :2000میلیون نفر
سال  21 :2010میلیون نفر
سال  18.269 :2017میلیون نفر

حدود  %87از جمعیت سوریه مسلمان هستند که  %74از
آنها را اهل سنت و  %13شیعه هستند .همچنین مسیحیان
 %10و  %3دروزیها هستند.

نرخ سواد در سوریه  86.4درصد است .این شاخص در بین
مردان  91.7و در بین زنان  81درصد میباشد.

اقتصاد سوریه در طول سالهای گذشته به واسطه جنگ
داخلی و ویرانی سرزمین سوریه از بین رفته است .در حال
حاضر این کشور یک اقتصاد بسیار محدود وابسته به تولید و
صادرات و محصوالت کشاورزی دارد.

ریاست حکومت در سوریه با رئیس جمهور است ،و «بشار اسد»
رئیس جمهور این کشور میباشد .ریاست دولت را نخست وزیر
بر عهده دارد .قوه مقننه این کشور دارای یک مجلس
قانونگذاری میباشد .کشور سوریه از سال  2011و همزمان
با آنچه بهار عربی میشود درگیر ناآرامی داخلی شد که این
ناآرامی رفته رفته رنگ و بوی یک بحران بینالمللی به خود گرفت .بحرانی که
میتوان گفت سوریه را در خود نابود کرده است و با وجود بازگشت کنترل دولت
سوریه به بخشهای عمدهای از خاک این کشور ،کمتر نقطهای را میتوان در
سوریه یافت که ویران نشده باشد.

سوریه 157امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2016این کشور  622میلیون دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
سوریه را ادویه ،روغن زیتون تصفیه نشده ،آجیل ،سیب و
گالبی و پنبه خام تشکیل میدهد .همچنین لبنان ،مصر،
اردن ،ترکیه و اسپانیا از مقاصد صادراتی سوریه هستند.

شبهنظامی 150000:نفر

سوریه در سال  4.48 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی  3.78میلیارد
دالری دامن زده است .شکر ،روغن گیاهی ،خودرو ،آن اصلیترین
کاالهای وارداتی سوریه هستند که از کشورهای ترکیه ،چین،
لبنان ،کره جنوبی و مصر به این کشور صادر شدهاند.

اطالعاتیدردستنیست.

سال  568 :2014میلیارد دالر
سال  481 :2015میلیارد دالر
سال  53 :2016میلیارد دالر
سال  375.8 :2017میلیارد دالر

اطالعاتیدردستنیست.

سوریه در رتبه  146شکاف جنسیتی قرار دارد.
اطالعاتیدردستنیست.

نیرویزمینی 105000 :نفر
نیرویدریایی 2500:نفر
نیرویهوایی 35000:نفر
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سومالی یک کشور ساحلی است که در منطقه شاخ آفریقا در
شرق آفریقا واقع شده است و پایتخت آن موگادیشو است.
مساحت این کشور  637.661کیلومتر مربع است .سومالی در
سواحل شرق قاره آفریقا و بروی خط استوا و قسمت شمالی
آن بین خلیج عدن در قسمت شمال و اقیانوس هند در شرق
واقع شده است .این کشور به همراه اتیوپی و جیبوتی را معموالً به عنوان شاخ
آفریقا مورد اشاره قرار میدهند .مرزهای سومالی در شمال غرب به جیبوتی ،در
غرب به اتیوپی و در جنوب غرب به کنیا محدود میگردد .سومالی از مستعمره
پیشین ایتالیا منطقه تراست سومالی و مستعمره پیشین انگلستان سومالیلند
تحتالحمایه انگلستان (که هماکنون در پی شناخت استقالل خویش توسط
جامعه جهانی است) تشکیل شدهاست .طول خط ساحلی سومالی 3025
کیلومتر است که بیشترین ساحل در بین کشورهای آفریقائی به حساب میآید.
سال  9.11 :2000میلیون نفر
سال  12.53 :2010میلیون نفر
سال  14.742 :2017میلیون نفر

 100درصد از جمعیت سومالی مسلمان و از پیروان اهل
سنت هستند.

اطالعاتی در دست نیست.

اطالعاتی در دست نیست.

جنگ داخلی موجب نابودی اقتصاد و زیرساختهای آن در
سومالی شده است .ناامنی گسترده و فقر در این کشور
موجب شده است که اقتصاد خصوصی نتواند زمینهای برای
شکلگیری پیدا کند .همچنین شرایط وخیم امنیتی موجب
شده که بخش توریسم در سومالی نیز با شکست مواجه شود.
با این حال این کشور توانسته است با تکیه بر کشاورزی و ماهیگیری و صادرات
دام به خصوص به کشورهای حاشیه خلیج فارس اقتصاد کوچک خود را به
پیش براند.

سومالی 175امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2016این کشور  198میلیون دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
سومالی را دام ،ماهی ،رزین حشرات ،طال ،دانههای روغنی و
مدارهای الکترونیکی تشکیل میدهد .همچنین عمان ،ژاپن،
چین ،فرانسه ،هنگکنگ ،هند و بالروس اصلیترین مقاصد
صادرات کاالهای سومالی هستند.
سومالی در سال  2.22 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  2.4میلیارد دالری دامن زده است .شکر ،برنج ،کفش،
روغن پالم و آرد اصلیترین کاالهای وارداتی سودان در سال
 2017را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای کنیا،
هند ،چین ،عمان و ترکیه به سومالی صادر شده است.
سال  6.57 :2014میلیارد دالر
سال  6.63 :2015میلیارد دالر
سال  6.75 :2016میلیارد دالر
سال  7.37 :2017میلیارد دالر
سال 7. :2014
سال 6.8 :2015
سال 6.2 :2016
سال 5.98 :2017
سال 1.26 :2014
سال -1.19 :2015
سال -0.03 :2016
سال 5.34 :2017

در سومالی رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر رئیس
دولت است .با این حال دولت سومالی با عنوان دولت انتقالی
شناخته میشود و این کشور از فقدان یک حکومت موثر رنج
میبرد .پارلمان این کشور با با  326نفر عضو وظیفه انتخاب
رئیس جمهور را نیز به عهده دارد.

نیرویزمینی 19800 :نفر

تانکونفربر
25+AT-105 Saxon; 13 Bastion APC; Fiat 6614
Casspir; MAV-5; 9+ Mamba Mk5; RG-31 Nyala
12Tiger 4×4
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سیرالئون کشوری است کوچک به مساحت  71.740کیلومتر
مربع که در غرب آفریقا و در کنار اقیانوس اطلس قرار دارد.
 7.620کیلومتر مربع از خاک این سرزمین در خشکی و
 120کیلومتر مربع از آن در دریاست .این کشور از شمال و
شرق با گینه به طول  652کیلومتر و از جنوب شرقی با
لیبریا  306کیلومتر مرز مشترک دارد .آب و هوای سیرالئون گرمسیری و
پرباران و دمای آن معموالً بین  16تا  28درجه سانتیگراد متغیر است.

سال  4.564 :2000میلیون نفر
سال  6.458 :2010میلیون نفر
سال  7.557 :2017میلیون نفر

 78.6درصد از جمعیت سیرالئون را مسلمانان و  20.8درصد
آنها را مسیحیان و  0.5درصد آنها را پیروان سایر مذاهب
تشکیل میدهند.

نرخ سواد در سیرالئون  48.1درصد است .این شاخص در
بین مردان  58.7درصد و در بین زنان  37.7درصد است.

سیرالئون در رتبه  114شکاف جنسیتی قرار دارد.

سیرالئون دارای منابع معدنی سرشاری از الماس و طال
است .با این حال این کشور همچون سایر کشورهای
افریقایی از مشکالت عمومی این منطقه رنج میبرد.
مشکالتی که عمدتاً ناشی از عدم توسعه صنعتی و اجتماعی
هستند .متاسفانه صادارت این دو ماده گرانبها نتوانسته است
سودی برای مردم این کشور به ارمغان بیاورد.

سیرالئون 152امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان
است .در سال  2016این کشور  839میلیون دالر کاال و
خدمات به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلی
ترین صادرات سیرالئون را سختپوستان ،سنگ آهن،
الماس ،سنگ تیتانیوم و نشاسته تشکیل میدهد .همچنین
چین ،بلژیک ـ لوکزامبورگ ،امریکا ،رومانی و هلند
اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای سیرالئون هستند.
سیرالئون در سال  13 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  457میلیون دالری دامن زده است .برنج ،دارو،
خودرو ،نفت پتروشیمی و سیمان اصلیترین کاالهای
وارداتی سیرالئون در سال  2016را تشکیل میدهند .این
کاالها از کشورهای ایاالت متحده ،هند ،چین ،بلژیک،
لوکزامبورگ ،هلند و بریتانیا صادر شده است.
سال  5.2 :2014میلیارد دالر
سال  4.22 :2015میلیارد دالر
سال  3.55 :2016میلیارد دالر
سال  3.77 :2017میلیارد دالر
سال 4.68 :2014
سال 4.7 :2015
سال 4.6 :2016
سال 4.47 :2017
سال 4.6 :2014
سال 6.7 :2015
سال 10.9 :2016
سال 18.2 :2017

رئیس جمهور سیرالئون پارلمان سیرالئون از  124کرسی
تشکیل شده است که  112کرسی آن با رأی مردم برای 5
سال انتخاب میشود.

نیرویزمینی 8 :هزارو 500نفر

تانکونفربر:
3 Casspir
1 Mamba Mk5

41

عراق ،نام محلی این کشور «الجمهوریه العراقیه» میباشد.
پایتخت این کشور «بغداد» نام دارد .این کشور از جنوب با
عربستان سعودی و کویت ،از غرب با اردن و سوریه ،از شرق
با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است .گستره عراق
 438٬317کیلومتر مربع است .بیشتر سرزمین عراق پست
و هموار و گرمسیری است .غرب عراق کویر است و شرق آن جلگههای
حاصلخیز؛ ولی بخشی از کردستان عراق کوهستانی و سردسیر میباشد.

سال  23.565 :2000میلیون نفر
سال  30.76 :2010میلیون نفر
سال  38.27 :2017میلیون نفر

حدود  98درصد از جمعیت عراق مسلمان هستند.
مسیحیان ،یهودیان ،صابئه ،ایزدیها و دیگر اقلیتهای دینی
ذکر شده 5درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند .حدود
 69درصد از مسلمانان این کشور پیرو مذهب شیعه هستند،
و حدود  34درصد دیگر سنی مذهب میباشند.

نرخ سواد در عراق  79.7درصد است .این شاخص در بین
مردان  85.7و در بین زنان  73.7درصد میباشد.

اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر
پایه اقتصاد نفت است .حدود  95درصد از کل درامدهای
نفت عراق از فروش نفت این کشور حاصل میشود.
جنگهای متعدد عراق و تحریمهای بینالمللی دراز مدت
باعث عقب ماندن اقتصاد عراق شده است .در طول سالیان
گذشته تروریسم ،ظهور گروه داعش و بحران با اقلیم کردستان از جمله
اصلیترین دالیلی بوده است که توانایی عراق برای رشد اقتصادی و جذب
سرمایههای داخلی و خارجی را کاهش داده است.

عراق 47امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2016این کشور  44.6میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
عراق را نفت خام و محصوالت پتروشیمی ،طال ،میوهجات و
کاغذ بازیافتی تشکیل میدهد .همچنین چین ،هند ،امریکا،
کره جنوبی و ایتالیا از مقاصد صادراتی عراق هستند.
عراق در سال  33 ،2016میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری مثبت 11.5
میلیارد دالری دامن زده است .طال ،محصوالت پتروشیمی،
خودرو ،دارو و تجهیزات پخش رسانه ای اصلیترین کاالهای
وارداتی عراق هستند که از کشورهای ترکیه ،چین ،امارات،
کره جنوبی و امریکا به این کشور صادر شدهاند.
سال  234 :2014میلیارد دالر
سال  179 :2015میلیارد دالر
سال  171 :2016میلیارد دالر
سال  197 :2017میلیارد دالر
سال 8 :2014
سال 8 :2015
سال 7.91 :2016
سال 8.16 :2017

عراق در رتبه  147شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال 2.24 :2014
سال 1.39 :2015
سال 0.5 :2016
سال 0.1 :2017

ریاست حکومت در عراق با رئیس جمهور است .ریاست
دولت را نخست وزیر برعهده دارد .قوه مقننه این کشور
دارای یک مجلس قانونگذاری با عنوان شورای نمایندگان
میباشد .این مجل از  329کرسی نمایندگی تشکیل شده
است.

نیرویزمینی 54:هزارنفر
نیرویدریایی 3 :هزارنفر
نیرویهوایی 7:هزارنفر
شبهنظامی 145:هزارنفر
تانکونفربر:
100 M1A1 Abrams, 168 T-72, 50 T-55, 400
Akrep;18 BRDM 2
35 EE-9 Cascavel;80 BMP-1
60 BTR-4 ;100 BTR-80A
ε500 M113A2/Talha;400 MT-LB
10 Cobra;12 Barracuda
250 Caiman;500 Dzik-3
400 ILAV Badger;30 Maxxpro

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with F-16C/D Fighting Falcon
1 sqn with Su-25/Su-25K/Su-25UBK Frogfoot,1 sqn with L-159
1 sqn with CH-2000 Sama; SB7L-360 Seeker, 1 sqn with Cessna
208B Grand Caravan, Cessna AC-208B Combat Caravan,1 sqn
with Beech 350 King Air
1 sqn with An-32B Cline, 1 sqn with C-130E/J-30 Hercules, 1 sqn
with Cessna 172, Cessna 208B, 1 sqn with Lasta-95,1 sqn with T6A

شناورسطحیوزیرسطحی:
)2 Al Basra (US River Hawk
)4 Fateh (ITA Diciotti
12 Swiftships 35
5 Predator (PRC 3 Al Faw
2 Type-200; 4 Type-2010
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عربستان با نام رسمی پادشاهی عربستان سعودی ،بخش
عمده شبهجزیره عربستان را دربر گرفته است از شمال با
عراق ،اردن و کویت از سوی خاور با امارات متحده عربی،
قطر و خلیج فارس از جنوب خاوری با عمان از سوی جنوب
با یمن و از سوی باختر با دریای سرخ هممرز است .عربستان
سعودی با  2.149میلیون کیلومتر مربع مساحت ،بزرگترین کشور غرب آسیا
میباشد.

سال  20.76 :2000میلیون نفر
سال  27.42 :2010میلیون نفر
سال  32.93 :2017میلیون نفر

عربستان زادگاه اسالم است و اسالم سنی به طور خاص با
قرائتهای سلفی در آن ریشهای عمیق دارد .حدود 94
درصد از جمعیت عربستان را مسلمانان و حدود  90درصد
آنها را اهل سنت تشکیل میدهند.

نرخ باسوادی افراد  15به باال  97.7درصد ،در مردان 97
درصد و در زنان  91.1درصد است.

اقتصاد عربستان یک اقتصاد نفتی است اما اخیرا در راستای
کاهش وابستگی این کشور به نفت در راستای برنامه 2030
دولت عربستان اقداماتی را در جهت تنوعبخشی به بخش
صنعت و همچنین گسترش گردشگری در این کشور
طرحریزی کرده است.

عربستان سعودی 26امین صادر کننده بزرگ جهان است .در
سال  2017این کشور  170میلیارد دالر به بیرون از مرزهای
خود صادرات داشته است .اصلیترین صادرات عربستان
نفت خام ،محصوالت پتروشیمی ،اتلین پولیمر و اتر میباشد.
اصلیترین مقاصد صادرات عربستان میتوان به چین،
ایاالت متحده ،هند و کره جنوبی اشاره کرد.
عربستان در سال  2017دست به واردات  96.3میلیارد دالر
از کشورهای مختلف جهان زد .اصلیترین کشورهای
صادرکننده به عربستان امارات ،چین ،امریکا ،آلمان ،کره
جنوبی ،فرانسه ،عراق ،اردن ،کویت ،عمان و قطر هستند.
همچنین اصلیترین کاالهای وارد شده به عربستان خودرو،
هواپیما ،هلیکوپتر ،تجهیزات پخش رسانهای و دارو است.

سال  756.35 :2014میلیارد دالر
سال  654.27 :2015میلیارد دالر
سال  644.9 :2016میلیارد دالر
سال  683.83 :2017میلیارد دالر
سال 5.72 :2014
سال 5.59 :2015
سال 5.65 :2016
سال 5.5 :2017

عربستان در رتبه  141شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 2.2 :2014
سال 1.3 :2015
سال 2 :2016
سال -0.9 :2017

عربستان کشوری پادشاهی است که پادشاه در رأس ساختار
سیاسی آن قرار دارد .او اعضای دولت ،اعضای مجلس
مشورتی ،ولیعهد و نیمی از اعضای شورای شهر را نصب
میکند .شورای وزیران فعالیتهای دستگاه اداری را هدایت
کرده و تصمیمات آن تبدیل به قانون میشود .رتبه عربستان
از نظر فساد اقتصادی  62در بین  175کشور جهان است .شورای علمای اعظم
قدرت عزل و نصب پادشاه را دارند که هفتگی با شاه دیدار میکنند.

نیرویزمینی 75 :هزارنفر،نیرویدریایی13 :هزارو 500نفر
نیرویهوایی 20 :هزارنفر،نیروهایدفاعهوایی 16:هزارنفر
گاردملی 100:هزارنفر،شبهنظامی 24:هزارو 500نفر
نیرویاستراتژیکموشکی 2:هزارو 500نفر
تانکونفربر:
140 AMX-30, 300 AML-60/AML-90, 385 M2A2
Bradley, 380 AMX-10P, 1190M113A1/A2/A3

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn F-15S Eagle, 4 sqnF-15C/D Eagle
2 sqnF-15S Eagle, 3 sqnTornado IDS, Tornado GR1A
2 sqnTyphoon, 1 sqnE-3A Sentry; 2 Saab 2000 Erieye
1 sqnRE-3A/B; Beech 350ER King Air, 1 sqnKE-3A
1 sqnKC-130H/KC-130J Hercules, 1 sqn A330 MRTT
3 sqn C-130H Hercules; C-130H-30 Hercules; CN- 235; L-10030HS
)2 sqn Beech 350 King Air (forming
*3 sqn Hawk Mk65; Hawk Mk65A; Hawk Mk165
1 sqn Jetstream Mk31, 1 sqn MFI-17 Mushshak; SR22T, 1 sqn
PC-9; PC-21
11 AH-64D, 24 AH-64E, 6 AS365N Dauphin 2, 15 Bell 406CS,
12 S-70A1 Desert Hawk, 46 UH-60 Black Hawk

شناورسطحیوزیرسطحی:
3 al Riath , 4 Madina , 4 Badr
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سلطاننشین عُمان کشوری پادشاهی است در خاور
شبهجزیره عربستان .پایتخت این کشور شهر مسقط است.
عمان از خاور به دریای عرب و از شمال به دریای عمان
کرانمند میشود .این کشور از جنوب با یمن و از باختر با
عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه است .عمان
همچنین دارای مرز دریایی با ایران است .عمان با مساحت  309.500کیلومتر
مربع ،سومین کشور بزرگ بعد از سعودی و یمن در شبه جزیره عربستان است.
عمان در جنوب شرق این شبهجزیره قرار گرفته و تقریباً نیمه شرقی جنوب
شبهجزیره عربستان را پوشانده است .خطوط ساحلی عمان  1.700کیلومتر
طول دارند.

سال  2.267 :2000میلیون نفر
سال  3 :2010میلیون نفر
سال  4.636 :2017میلیون نفر

 85.9درصد مسلمان (اغلب فرقه اباضی) 6.5 ،درصد
مسیحی 5.5 ،درصد هندو 0.8 ،درصد بودایی و  0.1درصد
یهودی

نرخ سواد در عمان  96.1درصد است .این شاخص در بین
مردان  97.4درصد و در بین زنان  93.2درصد میباشد.

عمان در رتبه  139شکاف جنسیتی قرار دارد.

عمان که در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس،
یکی از پایینترین مقادیر سرانه تولید ناخالص داخلی و نرخ
بیکاری باالی  17درصد را دارد .طبق دستورالعمل
متنوعسازی اقتصادی عمان که اوایل امسال منتشر شد،
پیشبینی شده فعالیتهای غیر نفتی با نرخ ساالنه  4.3درصد
در فاصله سال  2016تا  2020رشد کنند در حالی که فعالیتهای مربوط به
نفت ساالنه تنها  0.2درصد در سال رشد خواهند کرد .مقامات عمان پیشبینی
میکنند اهمیت به بخشهای غیرنفتی مانند گردشگری و شیالت ،به کاهش
سهم نفت در تولید ناخالص داخلی عمان از  44درصد به  30درصد تا سال
 2020منتهی خواهد شد.

عمان 58امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  31.2میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات عمان را نفت خام ،محصوالت پتروشیمی ،کود
نیتروژن و سیلیک هیدروکربن تشکیل میدهد .همچنین
چین ،امارات متحده عربی ،هند ،کره جنوبی و ژاپن از
اصلیترین مقاصد صادرات عمان هستند.
عمان در سال  29.8 2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری مثبت
 1.31میلیارد دالری رقم زده است .مواد پتروشیمی ،طال،
سیمان ،جواهر ،سنگ آهن ،هلیکوپتر و هواپیما اصلیترین
کاالهای وارداتی عمان در سال  2016را تشکیل میدهند.
این کاالها از کشورهای امارات ،هند ،ژاپن ،چین و انگلیسبه
عمان صادر شده است.
سال  81.8 :2014میلیارد دالر
سال  68.91 :2015میلیارد دالر
سال  66.82 :2016میلیارد دالر
سال  72.64 :2017میلیارد دالر
سال 3.49 :2014
سال 3.32 :2015
سال 3.27 :2016
سال 3.25 :2017
سال 1 :2014
سال 0.1 :2015
سال 1.1 :2016
سال 1.6 :2017

عمان کشوری است که سیاست آن را میتوان در قالب
سلطنت مطلقه تعریف کرد .در این نوع از حکومت پادشاه
رئیس دولت و حکومت است و اکنون سلطان قابوس
پادشاهی کشور عمان را به عهده دارد .در طول سالهای بهار
عربی و ناآرامیها و بحرانهای پس از آن که جهان عرب را
درگیر خود کرد عمان توانست خود را از این وقایع دور نگه دارد و جو سیاسی
باثباتی را تجربه کند .چنین جو باثباتی ناشی از سیاستهای رفاهی سلطان
قابوس است .همچنین عمان همواره تالش کرده است در بین کشورهای حاشیه
خلیج فارس عمان همواره کوشیده است نقشی موازنه بخش را ایفا کند.

نیرویزمینی 25 :هزارنفر
نیرویدریایی 4200 :نفر
نیرویهوایی 5 :هزارنفر
نیروهایخارجی2 :هزارنفر
نیروهایخانوادهسلطتنی 6400 :نفر
شبهنظامی 4400 :نفر
تانکونفربر:
38 Challenger 2, 6 M60A1 Patton, 73 M60A3
Patton, 37 FV101 Scorpion, 13 FV105 Sultan, 124
VBL, 10 FV4333 Stormer, 175 Piranha, 15 AT105, 6 FV103 Spartan

هواپیماوهلیکوپتر:
2 sqn with F-16C/D Block 50 Fighting Falcon, 1 sqn with Hawk
Mk103; Hawk Mk203, 1 sqn with C-295MPA; SC.7 3M Skyvan,
1 sqn with C-130H/J/J-30 Hercules, 1 sqn with C-295M, 1 sqn
with MFI-17B Mushshak; PC-9
)2 B-747SP; 1 DC-8-73CF, 2Gulfstream IV, Bell 206 (AB-206
Jet Ranger, 4 sqn; Bell 212 (AB-212); NH-90; Super Lynx
)Mk300 (maritime/SAR
3 SA330 (AS330) Puma
2 AS332F Super Puma; 1 AS332L Super Puma

شناورسطحیوزیرسطحی:
3 Al-Shamikh
2 Qahir Al Amwaj
3 Dhofar
3 Al Bushra
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قرقیزستان با نام رسمی جمهوری قِرقیزستان کشوری
محصور به خشکی در آسیای مرکزی است .جمهوری
قرقیزستان در قسمت شمال شرقی آسیای مرکزی واقع
شدهاست و از شمال با قزاقستان ،از جنوب با تاجیکستان ،از
غرب با ازبکستان و از شرق و جنوب شرقی با چین همسایه
و هممرز است .این کشور دارای آب و هوای معتدل کوهستانی ،بهار و تابستان
معتدل و زمستانی سرد است .مساحت این کشور  199.900کیلومتر مربع
است.

سال  4.92 :2000میلیون نفر
سال  5.422 :2010میلیون نفر
سال  6.45 :2017میلیون نفر

 90درصد از جمعیت قرقیزستان مسلمان و  7درصد از آنها
مسیحی هستند .سایر جمعیت این کشور نیز گرایشهای
یهودی و بودایی دارند3 .درصد بهایی و  3درصد ارتودکس
روسیه هستند.

نرخ سواد در قرقیزستان  99.5درصد است که این شاخص
در بین مردان  99.6درصد و در بین زنان  99.4درصد است.

کشور قرقیزستان به عنوان یکی از مهمترین اقتصادها در
میان کشورهای مشترکالمنافع مورد توجه صاحبنظران و
کارشناسان قرار دارد .اقتصاد قرقیزستان بیش از بقیه
کشورهای آسیای مرکزی مورد صنعتیسازی از سوی رهبران
اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود .در زمان شوروی ،این
کشور مرکز اکتشافات فضایی ،آزمایشهای تسلیحات هستهای ،بیولوژیکی و
شیمیایی بود که خود منجر به صنعتیسازی و اشتغال بیشتر در این کشور شد.
با این حال مشکالتی همچون تورم افسارگسیخته ،شکست صنعت ،افول
بازارهای اقتصادی ،سیستم توزیع ناکارا و کمبود سرمایه مالی جهت
مدرنیزهسازی اقتصاد از مهمترین معضالت اقتصادی کشور قرقیزستان پس از
فروپاشی شوروی بوده است.
قزاقستان 133امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان
است .در سال  2017این کشور  1.92میلیارد دالر کاال و
خدمات به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.
اصلیترین صادرات قرقیزستان را طال ،اوره فلزات گرانبها،
هواپیما و هلیکوپتر تشکیل میدهد .همچنین قزاقستان،
سوئیس ،بریتانیا ،روسیه و ترکیه اصلیترین مقاصد صادرات
کاالهای قرقیزستان هستند.
قرقیزستان در سال  5.99 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 4.07میلیارد دالری انجامیده است .کفش ،نفت خام ،پنبه،
دارو و مخازن مختلف کاالهای وارداتی قرقیزستان در سال
 2017را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای روسیه،
قزاقستان ،ترکیه و ازبکستان به قرقیزستان صادر شده است.
سال  7.43 :2014میلیارد دالر
سال  6.67 :2015میلیارد دالر
سال  6.81 :2016میلیارد دالر
سال  7.565 :2017میلیارد دالر
سال 8.5 :2014
سال 7.56 :2015
سال 7.21 :2016
سال 7.28 :2017

قرقیزستان در رتبه  86شکاف جنسیتی قرار دارد.

سال 7.5 :2014
سال 6.5 :2015
سال 0.4 :2016
سال 3.2 :2017

حکومت قرقیزستان به شکل جمهوری متشکل از یک
مجلس که دربر گیرنده یک شورای عالی است .مجلس ملی
 90کرسی دارد ،نمایندگان برای  5سال با رأی مردم انتخاب
میشوند.

نیروی زمینی 8500 :نفر
نیروی دریایی 2400 :نفر
شبهنظامی 9500 :نفر

تانکونفربر:

T-72 150
BRDM-2 30
BMP-1; 90 BMP-2 230
BTR-70; 20 BTR-70M; 10 BTR-80 25

هواپیماوهلیکوپتر:

regt with L-39 Albatros 1
regt with An-2 Colt; An-26 Curl 1
regt with Mi-24 Hind; Mi-8 Hip 1
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قزاقستان کشوری است در آسیای میانه .پایتخت این کشور
در سال  1998از آلماتی در جنوب که بزرگترین شهر
کشور است به آستانه در شمال منتقل شد .قزاقستان از
شمال با روسیه ،از شرق با چین ،در جنوب شرقی با
قرقیزستان ،در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با
ترکمنستان همسایه است .سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک این کشور
قرار دارد .وسعت قزاقستان  2.724.900کیلومتر مربع (بیش از سه برابر ترکیه
یا پاکستان و کوچکتر از آرژانتین) است و حدود  20٪آن در سوی کوههای
اورال قرار گرفته و به لحاظ جغرافیایی بخشی از آن در اروپا است .البته
قزاقستان معموالً یک کشور آسیایی طبقهبندی میشود .بزرگترین کشور
خشکیبست (محصور در خشکی) دنیا است.

سال  15.57 :2000میلیون نفر
سال  16.398 :2010میلیون نفر
سال  18.204 :2017میلیون نفر

در حدود  70.2درصد از جمعیت قزاقستان مسلمان بوده و
 26.2درصد جمعیت این کشور را مسیحیان ارتدکس
تشکیل میدهد.

نرخ سواد در قزاقستان  99.8درصد است .این شاخص در
بین مردان و زنان  99.8درصد میباشد.

اقتصاد قزاقستان ،تا حد زیادی به بخش کشاورزی متکی
است .قزاقستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد
سرانه را در میان جمهوریهای تازه استقالل یافته دارد و از
اعضای سازمان همکاری شانگهای است .این کشور از لحاظ
منابع زیرزمینی هم بسیار غنی است ،همچنین تخمین زده
میشود که قزاقستان صاحب دومین منابع بزرگ در اورانیوم ،کروم ،روی و
سرب و سومین در منگنز ،چهارمین در مس و در مورد زغال سنگ ،آهن و طال
نیز در بین  10کشور اول دنیا قرار میگیرد .همچنین یازدهمین منابع بزرگ
هم در نفت و هم در گاز طبیعی را در اختیار دارد.

قزاقستان 53امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  44.1میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
قزاقستان را نفت خام ،ذغال ،گاز ،مواد رادیو اکتیو و آلیاژ آهن
تشکیل میدهد .همچنین ایتالیا ،چین ،روسیه ،هلند ،فرانسه و
آلمان اصلیترین مقصدهای صادراتی قزاقستان هستند.
قزاقستان در سال  30.5 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات تراز تجاری مثبت 13.6
میلیارد دالری دامن زده است .نفت پتروشیمی ،دارو و
قطعات مرتبط و لولههای آهنی اصلیترین واردات قزاقستان
هستند که از روسیه ،چین ،آلمان ،امریکا و ایتالیا به این
کشور صادر شدهاند.

سال  221.4 :2014میلیارد دالر
سال  184.39 :2015میلیارد دالر
سال  137.3 :2016میلیارد دالر
سال  159.41 :2017میلیارد دالر
سال 5.6 :2014
سال 4.93 :2015
سال 4.96 :2016
سال 4.90 :2017

قزاقستان در رتبه  60شکاف جنسی قرار دارد.

در رأس قوة مجریه رئیسجمهور قرار دارد و هر رئیس جمهور
تنها برای دو دورة متوالی به این سمت انتخاب میشود .اما
انتخابات ریاست جمهوری نظربایف تا سال  2000و به دنبال
یک رفراندوم عمومی در سال  1995منتفی شد .رئیس جمهور
حق برگرداندن قوانین به مجلس را دارد ،اما در صورت تصویب
مجدد با رأی دو سوم نمایندگان میبایست آن را امضا کند .قوه مقننه کشور
قزاقستان از مجلس سنا با  47کرسی و  15عضو انتخابی توسط رئیس جمهور
تشکیل شده است و هم چنین مجلس این کشور با  107کرسی تشکیل شده که
نمایندگان آن توسط مردم انتخاب میشوند .در واقع میتوان گفت که نمایندگان
سنا با رأی غیرمستقیم مردم و توسط شوراهای محلی تشکیل میشوند در حالی
که نمایندگان مجلس ملی توسط رأی مستقیم مردم به این سمت میرسند.

نیرویزمینی 20:هزارنفر
نیرویدریایی 3 :هزارنفر
نیرویهوایی 12:هزارنفر
شبهنظامی 31:هزارو 500نفر
تانکونفربر:
300 T-72BA, 40 BRDM-2, 60 BRM-1, 500 BMP2, 107 BTR-80A, 150 MT-LB, 2 BTR-3E, 190
BTR-80, 17 Cobra, 10+ Arlan

هواپیماوهلیکوپتر:
2 sqn with F-5E/F-5F Tiger II, 3 sqn with F-16C/D Fighting
Falcon, 1 sqn with Mirage F-1C (F-1CH), 1 sqn with Mirage F1E (F-1EH), 1 sqn with EC-130H Hercules; Falcon 20, 1 flt with
Do-28, 1 sqn with C-130/KC-130H Hercules, 1 sqn with CN235,
;1 VIP sqn with B-737BBJ; Beech 200/300 King Air; Falcon 50
Gulfstream II/III/V-SP/G550, 1 sqn with Alpha Jet, 1 sqn T-6C, 1
sqn with SA342L Gazelle (some with HOT), 1 sqn with Bell
205A (AB-205A); Bell 206 Jet Ranger (AB- 206); Bell 212 (AB212), 1 sqn with CH-47D Chinook, 1 sqn with SA330 Puma

شناورسطحیوزیرسطحی:
سال 6.7 :2014
سال 6.7 :2015
سال 14.6 :2016
سال 7.1 :2017

2 Kazakhstan, 1 AK306 CIWS, 1 Kazakhstan, 2 Saygak, 3 Sea
Dolphin, 4 Almaty, 3 Archangel, Dauntless, 4 Sardar, 1 Turk,
(AB 25); 2 Zhuk
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قطر کشوری در جنوب غربی قاره آسیا در منطقه خاورمیانه
و در شرق شبهجزیره عربستان ،و در بخش جنوبی خلیج فارس
واقع شدهاست .پایتخت آن ،دوحه است .قطر مرز مشترک
زمینی با عربستان سعودی ،و مرز آبی با کشورهای ایران،
کویت ،عراق ،عربستان ،بحرین و امارات متحده عربی دارد.
مساحت این  11.586کیلومتر مربع است .خاک این کشور ،مسطح بوده و از
یک صحرای خشک تشکیل شده است .شهرهای قطر عبارتاند از وکره ،خور،
دخان ،زباره ،شمال ،مسیعید ،راس لفان .آب و هوای قطر آب و هوایی بیابانی
است .در این کشور زمستان ،هوایی خنک دارد .در زمستان در اثر توده هوایی
سودانی بارانهای سیل آسایی در این کشور میبارد ولی قطر در تابستان هوایی
شرجی و گرم دارد.

سال  592.267 :2000هزار نفر
سال  1.779 :2010میلیون نفر
سال  2.639 :2017میلیون نفر

 67.7درصد مسلمان 13.8 ،درصد هندو 13.8 ،درصد
مسیحی 3.1 ،درصد بودایی

نرخ سواد در قطر  97.3درصد است .این شاخص در بین
مردان  97.4و در بین زنان  96.8درصد میباشد.

قطر در رتبه  127شکاف جنسی قرار دارد.

قطر همچون سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس یک اقتصاد
وابسته به فروش انرژی است .در مجموع سهم فروش نفت و
گاز در در تولید ناخالص داخلی قطر حدود  50درصد است.
این کشور به لطف فروش منابع نفت و گاز و جمعیت بسیار
اندک توانسته است سرانه درآمد باال ،توازن تجاری مثبت و
همچنین توسعه سریعی را تجربه کند .همین امر قطر را در بین  10کشور برتر
از نظر شاخص سرانه در آمد ملی قرار داده است.

قطر 47امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  52.3میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات قطر را گاز پتروشیمی ،نفت خام و پتروشیمی ،اتیلن
پلیمر و آلومینیوم تشکیل میدهد .همچنین ژاپن ،کره جنوبی،
هند ،چین و سنگاپور از مقاصد صادراتی قطر هستند.
قطر در سال  21.6 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .هواپیما و قطعات آن ،خودرو ،جواهر و
توربین گازی اصلیترین واردات قطر را تشکیل میدهند که
از کشورهای عمان ،آلمان ،چین ،فرانسه و انگلیس به این
کشور صادر شدهاند.
سال  206.2 :2014میلیارد دالر
سال  164.6 :2015میلیارد دالر
سال  152.45 :2016میلیارد دالر
سال  167.6 :2017میلیارد دالر
سال 0.19 :2014
سال 0.16 :2015
سال 0.14 :2016
سال 0.12 :2017
سال 3.4 :2014
سال 1.8 :2015
سال 2.7 :2016
سال 0.4 :2017

قطر کشوری با نظام سیاسی حکومت متمرکز پادشاهی
مشروطه است .از سال  2013تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی
جانشین پدر خود حمد بن خلیفه آل ثانی شده و قدرت را
به دست گرفته است .همچنین در قانونگذار و تعیین
سیاستها دین اسالم نقش اساسی را ایفا میکند .در طول
سالها اخیر سیاست در قطر به طور عمده در پیوند با بهار عربی و تحوالت
جهان عرب از جمله رویکردهای مصر و سوریه و جریانهای اخوانی بوده است.
رخدادهای بهار عربی در نهایت موجب شد که از سال  2017این کشور وارد
تنشی گسترده با عربستان و بحرین و امارت شود.

نیرویزمینی 12000 :نفر
نیرویدریایی 2500:نفر
نیرویهوایی 2000:نفر
شبهنظامی 5:هزارنفر

تانکونفربر:
12 AMX-10RC
36 Piranha II 90mm
20 EE-9 Cascavel
8 V-150 Chaimite
16 VBL
40 AMX-10P
30 AMX-VCI
160 VAB

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with Alpha Jet, 1 sqn with Mirage 2000ED; Mirage 2000
1 sqn with C-17A Globemaster III; C-130J-30 Hercules, 1 sqn
with A340; B-707; B-727; Falcon 900
1 ASuW sqn with Commando Mk3 with Exocet, 1 sqn with
SA341 Gazelle; SA342L Gazelle with HOT, 1 sqn with
Commando Mk2A, Commando Mk2C, 1 sqn with AW139

شناورسطحیوزیرسطحی:
)4Barzan (UK Vita
)3 Damsah (FRA Combattante III
3 MRTP 16
1 MRTP 34
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کامرون با نام رسمی جمهوری کامرون کشوری است در
غرب افریقا ،این کشور در کنار خلیج بیافرا قرار دارد که از
غرب با نیجریه از شمال با چاد از شرق با آفریقای مرکزی،
گینه استوایی ،گابن و از جنوب با جمهوری دموکراتیک
کنگو همسایه است .مساحت آن  475٫440کیلومتر است.
آب و هوای کامرون استوایی و در ساحل داغ و بارانی و در مناطق دور از ساحل
خشکتر است .در غرب کامرون سلسلهای از زمینهای بلند تا قله آتشفشانی
کامرون ارتفاع میگیرند .در شمال این کشور جلگههای علفزار استوایی به طرف
دریاچه چاد متمایل است .جلگههای ساحلی و فالتهای جنوب و مرکز پوشیده
از جنگلهای استوایی است.

سال  15.274 :2000میلیون نفر
سال  19.97 :2010میلیون نفر
سال  24.53 :2017میلیون نفر

 38.4درصد از جمعیت کامرون کاتولیک 26 ،درصد از آنها
پروتستان 4.5 ،درصد آنها متعلق به سایر فرق مسحیت،
 20.9درصد آنها از مسلمان و  9درصد آنها متعلق به سایر
فرق و مذاهب هستند.

نرخ سواد در کامرون  75درصد است .این شاخص در بین
مردان  81.2درصد و در بین زنان  68.9درصد میباشد.

کامرون در رتبه  57شکاف جنسیتی قرار دارد.

کامرون در ردیف کشورهای با درآمد پایین قرار میگیرد .با
این حال رشد اقتصادی این کشور مدیون تولید منابع گازی
و تولید کشاورزی است .از سوی دیگر اقتصاد این کشور
درگیر مشکالت توسعهای و ناکارآمدی جذب سرمایهگذاری
خارجی است که ناشی از ضعف حکمرانی در این کشور
است.

مجلس کامرون دارای  180کرسی است که در حال حاضر
حزب حاکم یعنی جنبش دموکراتیک مردم کامرون 148
کرسی از مجلس را در اختیار خود دارد .همچنین این کشور
از مجلس سنا نیز برخوردار است که در مجموع  81کرسی از
 100کرسی آن در اختیار حزب حاکم است .رئیس جمهور
این کشور نیز از سال  1982تا کنون قدرت را در اختیار دارد .در این کشور
کلیه مقامات کشوری و لشگری توسط رئیس جمهور منصوب میشوند و سایر
نهادها از اختیار و استقالل برخوردار نیستند.

کامرون 111امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  4.27میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
کامرون را نفت خام ،دانه کاکائو ،چوب ،طال و موز تشکیل
میدهد .همچنین چین ،فرانسه ،هلند ،ایتالیا ،بلژیک و
لوکزامبورگ اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای کامرون هستند.
کامرون در سال  5.88 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی 1.61
میلیارد دالری دامن زده است .نفت خام ،برنج ،تلفن ،دارو و
گندم اصلیترین کاالهای وارداتی کامرون در سال  2017را
تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین ،نیجریه ،فرانسه،
لوکزامبورگ و تایلند به کامرون صادر شده است.
سال  34.94 :2014میلیارد دالر
سال  30.92 :2015میلیارد دالر
سال  32.2 :2016میلیارد دالر
سال  34.8 :2017میلیارد دالر
سال 4.32 :2014
سال 4.3 :2015
سال 4.26 :2016
سال 4.24 :2017
سال 1.9 :2014
سال 2.7 :2015
سال 0.9 :2016
سال 0.64 :2017

نیروی زمینی 12 :هزار و  500نفر
نیروی دریایی 1 :هزار و  500نفر
نیروی هوایی 400 :نفر
شبه نظامی 9 :هزار نفر
تانکونفربر:
6AMX-10RC, 12 PTL-02 mod, 31 AML-90,
15 Ferret, 8 M8, 5 RAM Mk3, 5 VBL,
8 LAV-150 Commando, 14 LAV-150 Commando,
12 Ratel-20 (Engr), 8 Type-07P, 12 M3 half-track,
21 LAV-150 Commando, 16 Gaia Thunder, 6 Cougar 4×4

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with MB-326K, Alpha Jet
1 sqn with C-130H/H-30 Hercules, DHC-4 Caribou, DHC-5D
Buffalo, IAI-201 Arava, PA-23 Aztec
1 VIP unit with AS332 Super Puma, AS365 Dauphin 2, Bell
206B Jet Ranger, Gulfstream III
1 unit with Tetras
1 sqn with SA342 Gazelle (with HOT), Mi-24 Hind
1 sqn with Bell 206L-3, Bell 412, SA319 Alouette III

شناورسطحی:
1 Bakassi (FRA P-48), 1 Dipikar (ex-FRA Flamant), 2 Le Ntem
(PRC Limam El Hidrami) , 2 Aresa 240, 2 Aresa 3200, 2 Rodman
101, 4 Rodman 46, 1 Quartier Maître Alfred Motto, 2 Swift-38
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اتحاد قمر یا مجمعالجزایر قمر و به فرانسوی
 Union des Comoresمجمعالجزایری است در جنوب
شرقی آفریقا در آبهای اقیانوس هند و در شرق سواحل
موزامبیک و شمال غربی ماداگاسکار قرار دارد .قمر از جزایر
فعال آتشفشانی به وجود آمده و هماکنون کوه
کارتاال با  2360متر ارتفاع (بلند نقطه کشور) آتشفشانی فعال محسوب میشود.
سه جزیره اصلی آن عبارتاند از قمر بزرگ ـ که با  1150کیلومتر مربع
وسیعترین آنهاست ـ آنژوان و موئلی .چندین جزیره کوچک هم دارد .به سبب
محصور بودن در آبهای اقیانوس هند و نزدیکی به خط استوا ،آب و هوای گرم
و مرطوب دارد .مساحت این کشور  2.235کیلومتر مربع است.

سال  542.357 :2000هزار نفر
سال  689.692 :2010هزار نفر
سال  813.912 :2017هزار نفر

 98درصد از جمعیت کموروس را مسلمانان (اغلب اهل
سنت) و  2درصد را سایر ادیان تشکیل میدهد.

نرخ سواد در کموروس  77.8درصد است .این شاخص در
بین مردان  81.8درصد و در بین زنان  73.7درصد میباشد.

کوموروس توانسته است رشد ثابت اما  2.7درصدی خود را
ادامه دهد ،این کشور ثبات و رشد نسبی اقتصاد خود را
مدیون افزایش قیمت وانیل به عنوان یک کاالی صادراتی
این کشور و افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
اقتصاد این کشور ضعیف بوده و به طور عمده وابسته به
محصوالت کشاورزی همچون وانیل است.

کوموروس 187امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان
است .در سال  2017این کشور  74میلیون دالر کاال و
خدمات به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.
اصلیترین صادرات کوموروس را گل میخک ،وانیل ،روغن،
چوب و الکل تشکیل میدهد .همچنین هند ،اندونزی،
امریکا ،فرانسه ،آلمان و تانزانیا اصلیترین مقاصد صادرات
کاالهای کموروس هستند.
کوموروس در سال  295 ،2017میلیون دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 221میلیون دالری دامن زده است .مبلمان ،لباسهای دست
دوم ،کانتینر فلزی و و لوازم پالستیکی خانه اصلیترین
کاالهای وارداتی در سال  2017را تشکیل میدهند .این
کاالها از کشورهای تانزانیا ،چین ،پاکستان ،فرانسه و هند به
کوموروس صادر شده است.
سال  618 :2014میلیارد دالر
سال  647 :2015میلیارد دالر
سال  616 :2016میلیارد دالر
سال  648 :2017میلیارد دالر
سال 9.9 :2014
سال 9.8 :2015
سال 9.92 :2016
سال 9.95 :2017

اطالعاتی در دست نیست.
سال 1.3 :2014
سال 2 :2015
سال 1.8 :2016
سال 1 :2017

هر یک از سه مجموعه جزیره آنژوان ،موهلی و کومور به طور
جداگانه رئیس جمهور دارند و یک رئیس جمهور دیگر بر سه
جزیره و رؤسای جمهوری آن حکومت میکند .دادگاههای
این کشور بر اساس قوانین اسالمی و فرانسوی اداره میشوند.

 500نفر

اطالعاتی در دست نیست.

49

کویت کشوری در خاورمیانه است .کویت با کشورهای عراق
و عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و با ایران از راه
خلیج فارس دارای مرزهای آبی است .پایتخت آن ،شهر
کویت میباشد .گستره این کشور  17٬818کیلومتر مربع
است و  462کیلومتر خط ساحلی دارد .کویت سرزمینی
است هموار و بیابانی که سطح آن پوشیده از ماسه است و پدیدههای طبیعی
چون کوهها و رودها در آن وجود ندارد.

سال  2.5 :2000میلیون نفر
سال  2.98 :2010میلیون نفر
سال  4.13 :2017میلیون نفر

 74.6درصد شهروندان کویتی مسلمان و  18.2درصد
مسیحی هستند.

نرخ سواد در کویت  96درصد است .این شاخص در بین
مردان  96.7و در بین زنان  94.8درصد میباشد.

به موجب قانون اساسی کویت ،امارت در خاندان آل صباح
موروثی میباشد و حکومت کویت مرکب از قوای سهگانه
مقننه ،قضاییه و مجریه است که از یکدیگر تفکیک شده و
یک شورای مشورتی امیر کویت را در امور مملکتی یاری
میکند .فعالیتهای حکومت نیز طبق قانون اساسی توسط
مجلس امت کویت کنترل میشود.

کویت اقتصادی کوچک و محدود ولی باز ،دارد که به شدت
به صدور نفت خام وابسته است .بخش زیادی از مشکالت
کویت ناشی از حمله عراق به این کشور و جنگ اول و دوم
خلیج فارس بوده است .با وجود آسیب دیدن بخش عمدهای
از زیرساختهای این کشور پس از حمله عراق در طول این
سالها کویت به واسطه فروش انرژی و جمعیت کم از سرانه درآمد باال
برخوردار بوده است ،امری که موجب رفاه و تجملگرایی در بین شهروندان
کویتی شده است.

کویت 51امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  45.9میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
کویت را گاز پتروشیمی ،نفت خام و پتروشیمی ،اتیلن پلیمر و
هیدروکربنات تشکیل میدهد .همچنین کره جنوبی ،چین،
هند ،ژاپن و سنگاپور از مقاصد صادراتی کویت هستند.

نیرویزمینی 11:هزارنفر
نیرویدریایی 2:هزارنفر
نیرویهوایی 2:هزارو 500نفر
شبهنظامی 7:هزارو 100نفر

کویت در سال  33.4 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری مثبت
 12.5میلیارد دالری دامن زده است .خودرو ،تجهیزات
رسانهای ،جواهرات ،دارو و سیم اصلیترین واردات کویت را
تشکیل میدهند که از کشورهای چین ،ایاالت متحده ،امارات
متحده عربی و آلمان به این کشور صادر شدهاند.
سال  162.63 :2014میلیارد دالر
سال 114.57 :2015میلیارد دالر
سال  110.91 :2016میلیارد دالر
سال  120.13 :2017میلیارد دالر

تانکونفربر:
218 M1A2 Abrams
75 M-84
76 BMP-2
153 BMP-3
236 Desert Warrior
230 M113A2
)30 M577 (CP

هواپیماوهلیکوپتر:
2 sqn with F/A-18C/D Hornet
1 sqn with C-17A Globemaster III; KC-130J
Hercules;L-100-30
1 unit with EMB-312 Tucano; Hawk Mk64
1 sqn with AH-64D Apache
1 atk/trg sqn with SA342 Gazelle with HOT
1 sqn with AS532 Cougar; SA330 Puma; S-92

سال 2.29 :2014
سال 2.2 :2015
سال 2.23 :2016
سال 2.14 :2017
کویت در رتبه  126شکاف جنسی قرار دارد.

شناورسطحی:
سال 3.1 :2014
سال 3.7 :2015
سال 3.5 :2016
سال 1.5 :2017

)1 Al Sanbouk (GER Lurssen TNC-45
)1 Istiqlal (GER Lurssen FPB-57
)10 Al Nokatha (US Mk V Pegasus
)8 Um Almaradim (FRA P-37 BRL

50

جمهوری گابُن واقع در غرب آفریقای مرکزی ،که در کنار
خلیج گینه و در سواحل شرقی اقیانوس اطلس قرار گرفته و
با کشورهای جمهوری کنگو ،کامرون و گینه استوایی
همسایه است .سرزمین گابن به مساحت  267هزار و 745
کیلومتر مربع در بخش غربی قاره آفریقا واقع شدهاست .این
کشور در محیط خشک دو هزار و  551کیلومتری خود از سمت شمال به طول
 350کیلومتر با گینه و به طول  298کیلومتر با کامرون و از سمت شرق و
جنوب به طول  1903کیلومتر با جمهوری کنگو مرز مشترک دارد .همچنین،
طول خطوط ساحلی گابن با اقیانوس اطلس به  885کیلومتر میرسد .گابن
سرزمین نسبتاً همواری است بهطوریکه پستترین نقطه آن در ساحل اقیانوس
اطلس و بلندترین نقطه آن در قله «ایبونجی» حدود  1575متر ارتفاع دارد.

سال  1.23 :2000میلیون نفر
سال 1.64 :2010میلیون نفر
سال 2.02 :2017میلیون نفر

گابن یک کشور افریقایی است که از منابع طبیعی غنی
برخوردار است ،همچنین گابن داری یکی از باالترین
نرخهای شهرنشینی در قاره آفریقا است .این کشور در بین
کشورهای با سطح باالی متوسط درآمد قرار دارد و پنجمین
تولید کننده بزرگ نفت در آفریقا است .بر همین اساس نفت
 80درصد از صادرات گابن و  45درصد از  GDPاین کشور را تشکیل
میدهد .با این حال عواملی همچون فضای نامناسب برای فعالیتهای تجاری و
اقتصادی به مانعی بزرگ در برابر سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در گابن
تبدیل شده است.

گابن 108امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  4.89میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات گابن را نفت خام ،اوره منیزیوم ،چوب و برشهای
چوب و نفت پتروشیمی تشکیل میدهد .همچنین چین،
استرالیا ،اندونزی ،مالزی ،هند و فرانسه اصلیترین مقاصد
صادرات کاالهای بنین هستند.

 9.8درصد از جمعیت گابن را مسلمانان 42.3 ،درصد را
مسیحیان کاتولیک 12.3 ،درصد را پروتستانها 27.4 ،درصد
را سایر مذاهب مسیحیت و  8.2درصد را پیروان سایر
مذاهب تشکیل میدهد.

گابن در سال  2.1 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته است .این مقدار از واردات تراز تجاری مثبت 2.78
میلیارد دالری را در پی داشته است .گوشت مرغ ،دارو،
خودروهای ساختمانسازی ،برنج و خودرو اصلیترین
کاالهای وارداتی بنین در سال  2017را تشکیل میدهند.
این کاالها از کشورهای فرانسه ،چین ،بلژیک ـ لوکزامبورگ،
هلند و لبنان به گابن صادر شده است.

نرخ سواد در گابن  83.2درصد است .این شاخص در بین
مردان  85.3درصد و در بین زنان  81درصد میباشد.

سال  18.18 :2014میلیارد دالر
سال  14.38 :2015میلیارد دالر
سال  14 :2016میلیارد دالر
سال  14.62 :2017میلیارد دالر

اطالعاتی در دست نیست.

سال 20.8 :2014
سال 20.1 :2015
سال 19.89 :2016
سال 19.66 :2017
سال 4.5 :2014
سال -0.1 :2015
سال 2.1 :2016
سال 2.7 :2017

ساختار سیاسی کشور گابن نظام ریاست جمهوری است.
همچنین وی مسئولیت نصب نخست وزیر و کابینه را نیز
برعهده دارد .در این کشور رئیس جمهور برای یک دوره
هفت ساله توسط رأی مردمی انتخاب میشود .با این حال
"علی بندو اوندیمبا" رئیس جمهور این کشور از سال 1967
در مسند قدرت قرار دارد .پارلمان این کشور  120عضو دارد که  102عضو آن
برای یک دوره  6ساله انتخاب میشوند.

نیرویزمینی 3:هزارو 200نفر
نیرویدریایی 500:نفر
نیرویهوایی 1000 :نفر
شبهنظامی 2 :هزارنفر
ژاندارمری 2 :هزارنفر

تانکونفربر:
24 AML-60/AML-90, 12 EE-3 Jararaca, 14 EE-9
Cascavel, 6 ERC-90F4 Sagaie, 7 RAM V-2, 14
VBL, , 12 EE-11 Urutu, 9 LAV-150 Commando,
5 Bastion, 3 WZ-523, 12 VXB-170, 1 Pandur, 34
Ashok Leyland MPV,12 Aravis

هوایپماوهلیکوپتر:
1 sqn with Mirage F-1AZ TRANSPORT
1 sqn with AS332 Super Puma ATR-42F; Falcon 900; Gulfstream
IV-SP/G650ER, 1 sqn with C-130H Hercules; CN-235M-100
1 sqn with Bell 412 Twin Huey (AB-412); SA330C/H
Puma; SA342M Gazelle

شناورسطحیوزیرسطحی:
1 Patra
)4 Port Gentil (FRA VCSM
4 Rodman 66
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جمهوری گامبیا با  11هزار و  295کیلومتر مربع مساحت در
ساحل غربی قاره آفریقا کوچکترین کشور این قاره است.
گسترش این کشور در جهت طول جغرافیایی است و طول
آن به  320کیلومتر میرسد و گامبیا همچون باریکهای در
طول شرقی ـ غربی در داخل سنگال قرار دارد و در غرب با
اقیانوس اطلس هممرز است .طول مرزهای گامبیا با جمهوری سنگال به 740
کیلومتر و طول ساحل این کشور با اقیانوس اطلس به  80کیلومتر میرسد.
حداقل  18درصد از خاک گامبیا قابل کشاورزی 9 ،درصد مراتع طبیعی و 28
درصد جنگلی است .رود گامبیا که  1127کیلومتر طول دارد با آبرفتهای
خود ،نواحی حاصلخیزی برای این جمهوری به وجود آورده است .موقعیت
استوایی و قرار گرفتن در مجاورت اقیانوس اطلس موجب گرم و مطلوب شدن
آب و هوا میشود.
سال  2.31 :2000میلیون نفر
سال  1.69 :2010میلیون نفر
سال  2.1 :2017میلیون نفر

 95.7درصد از جمعیت گامبیا را مسلمانان و سایر جمعیت
این کشور را مسیحیان تشکیل میدهند.

نرخ سواد در گامبیا  55.5درصد است .این شاخص در بین
مردان  63.9درصد و در بین زنان  47.6درصد میباشد.

منبع اصلی درآمد گامبیا توریسم و کشاورزی دیمی است.
این اقتصاد به شدت در برابر شوکهای اقتصاد بینالمللی
آسیبپذیر است و تغییر در نرخ توریسم و تقاضای بینالمللی
محصوالت کشاورزی تأثیر چشمگیری برروی این اقتصاد
دارد .به صورتی که شیوع بیماری ابوال در آفریقا موجب شد
که اقتصاد این کشور تحت تأثیر منفی کاهش توریسم در غرب آفریقا قرار
بگیرد .مسائلی همچون کوچک بودن بازار اینترنتی ،سطح پایین مهارت نیروی
کار ،ضعف بخش خصوصی و باال بودن نرخ مهاجرات از گامبیا از جمله مواردی
است که در آینده توسعه گامبیا را میتواند تحت تاثیر خود قرار دهد.

گامبیا 177امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  174میلیون دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
گامبیا را چوب ،میوههای استوایی ،لباس دست دوم و شیر
تشکیل میدهد .همچنین چین ،هند ،کره جنوبی ،انگلیس و
سنگال اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای گامبیا هستند.
گامبیا در سال  1.16 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات تراز تجاری مثبت
 987میلیون دالری را در پی داشته است .پنبه ،نفت خام،
شکر ،سیمان و برنج اصلیترین کاالهای وارداتی گامبیا در
سال  2016را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین،
برزیل ،سنگال ،هلند و هند به گامبیا صادر شده است.

سال  83 :2014میلیارد دالر
سال  91 :2015میلیارد دالر
سال  96 :2016میلیارد دالر
سال  1 :2017میلیارد دالر
سال 9.43 :2014
سال 9.42 :2015
سال 9.43 :2016
سال 9.45 :2017

رتبه گامبیا در شاخص شکاف جنسیتی  119است.

سال 6.3 :2014
سال 6.8 :2015
سال 7.2 :2016
سال 8 :2017

ساختار سیاسی کشور گامبیا نظام ریاست جمهوری است.
رئیس جمهور در این کشور در هر  5سال با رأی مردم
انتخاب میشود و محدودیتی برای انتخاب مجدد وی وجود
ندارد .همچنین پارلمان این کشور  53عضو دارد که  4عضو
آن منصوب شده و سایرین با رأی مردم برای  5سال
برگزیده میشوند .از زمان کودتای این کشور در سال  1994این کشور به طور
عمده با یک حزب اداره میشود اما با این حال احزاب کوچک نیز در ساختار
سیاسی این کشور فعال هستند.

نیرویزمینی 800:نفر

نفربروتانک:
Rodman 55
Fatimah I
Bolong Kanta
)Taipei (ROC Hai Ou
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گویان با نام رسمی جمهوری تعاونی گویان کشوری در
شمال شرقی آمریکای جنوبی است .مساحت آن 214.999
کیلومت مربع است .مرزهای گویان با برزیل  1119کیلومتر،
با سورینام  600کیلومتر ،و با ونزوئال  743کیلومتر است.
طول خط ساحلی آن نیز  459کیلومتر است .بلندترین نقطه
این کشور رورایما با  2835متر ارتفاع است .این کشور را
میتوان به  5منطقه طبیعی تقسیم کرد :دشت مردابی کمعرض و حاصلخیز
در امتداد ساحل اقیانوس اطلس؛ یک نواره شن و ماسهای سفید دارای تپهزار و
خاکهای رسی که با مقداری فاصله از ساحل قرار گرفته و بیشتر ذخایر معدنی
گویان در این ناحیه قرار دارد؛ جنگلهای بارانی انبوه در منطقه کوهستانی
جنوب این کشور ،مناطق نیمهبیابانی در جنوب غرب؛ و منطقهای کوچک از
زمینهای پستهای داخلی (ساوانای داخلی) که در آن کوههایی نیز وجود دارد
که به تدریج به سوی مرز برزیل افزایش مییابند.
سال  753.3 :2000هزار نفر
سال  746.55 :2010هزار نفر
سال  777.85 :2017هزار نفر

 6.8درصد از جمعیت گویان را مسلمانان 34.8 ،درصد آنها
را مسیحیان پروتسان و  7.1درصد را کاتولیکها20.8 ،
درصد را سایر شاخههای مسیحیت 24.8 ،درصد آنها را
هندوها تشکیل میدهند.

نرخ سواد در گویان  88.5درصد است .این شاخص در بین
مردان  87.2درصد و در بین زنان  89.8درصد میباشد.

اقتصاد گویان به طور عمده متکی به فعالیتهای اقتصادی
بخش کشاورزی با تولید عمده شکر و برنج و بخش معدن از
جمله معادن طال است .پس از بحران اقتصادی این کشور در
سال  1982گوبان توانست با بهرهگیری از وام صندوق
بینالمللی پول و اصالحات اقتصادی که شامل خصوصیسازی
صنایع و بخشهای بزرگ کشاوزی این کشور بود ،توانایی خود را در جذب
سرمایهگذاری خارجی و همچنین ایجاد مشاغل جدید افزایش دهد .امری که به
افزایش سرعت رشد اقتصادی در این کشور کمک کرد.

در گویان قوه مجریه به دست نخست وزیر اداره میشود که
توسط رئیس جمهور منصوب میشود .گفتنی است که در
این کشور رئیس جمهور به صورت غیرمستقیم و با رأی
پارلمان انتخاب میشود .با این حال پارلمان این امکان را
ندارد که رئیس جمهور را در طول مدت ریاست جمهوری
خود تغییر دهد ،اما رئیس جمهور امکان تعطیلی پارلمان را دارد .پارلمان
این کشور دارای  50عضو شامل  10عضو محلی و  40عضو ملی است که به
مدت  5سال با رأی مردم انتخاب میشوند.

گویان 130امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  2.5میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات گویان را طال ،برنج ،اوره آلومینیوم ،شکر و
ماشینآالت حفاری تشکیل میدهد .همچنین کانادا ،امریکا،
تریداد و توباگو ،بلژیک و لوکزامبورگ و پرتغال اصلیترین
مقاصد صادرات کاالهای گویان هستند.
گویان در سال  1.88 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات تراز تجاری مثبت
 173میلیون دالری را در پی داشته است .نفت خام،
ماشینآالت حفاری ،خودرو ،ماشینآالت ساختمانی و خودرو
اصلیترین کاالهای وارداتی گویان در سال  2017را تشکیل
میدهند .این کاالها از کشورهای ترینیداد و توباگو ،امریکا،
چین ،سورینام و ژاپن به گویان صادر شده است.
سال  3.8 :2014میلیارد دالر
سال  3.17 :2015میلیارد دالر
سال  3.5 :2016میلیارد دالر
سال  3.68 :2017میلیارد دالر
سال 11.58 :2014
سال 11.81 :2015
سال 11.76 :2016
سال 12.4 :2017

گویان در رتبه  113شاخص شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال 0.7 :2014
سال -0.9 :2015
سال 0.8 :2016
سال 2 :2017

نیرویزمینی 3000:نفر
نیرویدریایی 200:نفر
نیرویهوایی 200:نفر

تانکونفربر

EE-9 Cascavel (reported); 3 S52 Shorland 6
Essequibo (ex-UK River) 1
Barracuda (ex-US Type-44) 4

نیرویهوایی:

unit with Bell 206; Cessna 206; Y-12 (II) 1
Cessna 206; 1 Y-12 (II) 1
†MRH 1 Bell 412 Twin Huey
Bell 206 2
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جمهوری گینهبیسائو کشوری است در غرب آفریقا در کناره
اقیانوس اطلس شمالی ،بین گینه و سنگال .پایتخت آن
بیسائو است .گینهبیسائو با مساحت  125.36کیلومتر مربع
سرزمینی گرم و مرطوب است با مناطق سرسبز و باتالقی در
سمت ساحلی که برای کشت برنج و بادام زمینی اختصاص
دارد و سرزمینهای به نسبت خشکتر خاوری که برای گلهداری و پرورش
چهارپایان استفاده میشود .رودهای مهم آن کوروبال ،گبا و کاشئو است .این
کشور به نسبت سرزمین همواری بهشمار میآید .تنها ناهمواریهای این
سرزمین کوههای کم ارتفاعی در قسمت شرقی آن است که حداکثر ارتفاع
آنها به  262متر میرسد .نفت ،آهن و بوکسیت مهمترین منابع طبیعی گینه
بیسائو است .این کشور همچنین دارای جزایر فراوانی در سمت ساحلی است
که مجمع الجزایر بیژاگوس مهمترین آنهاست.
سال  1.24 :2000میلیون نفر
سال  1.5 :2010میلیون نفر
سال 1.86 :2017میلیون نفر

 45.1درصد از جمعیت گینه بیسائو را مسلمانان22.1 ،
درصد آنها را مسیحیان و  31درصد آنها را سایر مذاهب و
فرق بومی تشکیل میدهد.

رشد اقتصادی گینه بیسائو وابسته به فعالیتهایی است که
در بخش کشاورزی و شیالت صورت میگیرد و اقتصاد این
کشور به طور ویژهای وابسته به کشاورزی و کاشت
محصوالتی همچون برنج و بادام هندی است .در این کشور
کشاورزی مسئول  45درصد از  85 ،GDPدرصد از اشتغال
و  90درصد از صادرات است .با این حال بیثباتی سیاسی ،خطرات و تغییرات
اقلیمی و قیمت متغییر بادام هندی اقتصاد این کشور را در معرض بی ثباتی و
عدم قطعیت قرار میدهد .از سوی دیگر ضعف گینه بیسائو در زمینه پرورش
استعدادهای انسانی موجب شده است که این کشور در ردیف  178از بین 188
کشور شاخص توسعه انسانی قرار بگیرد و نرخ فقر در این کشور حدود 70
درصد است.

گینهبیسائو 168امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  273میلیون دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
گینه بیسائو را میوههای استوایی و بادام هندی ،ماهی و طال
تشکیل میدهد .همچنین هند ،کره جنوبی ،غنا ،فرانسه و توگو
اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای گینه بیسائو هستند.
گینهبیسائو در سال  323 ،2017میلیون دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  50.4میلیون دالری دامن است .نفت پتروشیمی،
برنج ،مالت ،سوپ و سبزیجات و لباس دست دوم اصلیترین
کاالهای وارداتی گینه بیسائو در سال  2016را تشکیل
میدهند .این کاالها از کشورهای پرتغال ،پاکستان ،سنگال،
هلند و چین به گینهبیسائو صادر شده است.

در گینه بیسائو رئیس جمهور رئیس حکومت و نخست وزیر
رئیس دولت است .این کشور در سالهای  2009تا 2012
موجهایی از ترور ،شورش ،جنگ داخلی و کودتا را تجربه
کرده است .به صورتی که رئیس جمهور ویرا به دست
سربازان خود ترور شد و پس از آن موجی از بیثباتی این
کشور را در خود فرو برد .در این کشور براساس قانون اساسی رئیس جمهور
برای یک دوره  5ساله به سمت ریاست جمهوری انتخاب شده و نخست وزیر را
نیز منصوب میکند .همچنین مجلس این کشور  100کرسی دارد که برای یک
دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب میشوند.

نیرویزمینی 4:هزارنفر
نیرویدریایی 350 :نفر
نیرویهوایی 100 :نفر

تانکونفربر:
10 T-34
15 PT-76
10 BRDM-2
35 BTR-40/BTR-60
)20 Type-56 (BTR-152

هواپیماوهلیکوپتر:

نرخ سواد در گینه بیسائو  59.9درصد است .این شاخص در
بین مردان  71.8درصد و در بین زنان  48.3درصد میباشد.

سال  1.5 :2014میلیارد دالر
سال  1.5 :2015میلیارد دالر
سال  1.17 :2016میلیارد دالر
سال  1.35 :2017میلیارد دالر
سال 6.2 :2014
سال 6.2 :2015
سال 6.1 :2016
سال 6.1 :2017

اطالعاتی در دست نیست.
سال 0.14 :2014
سال 12 :2015
سال 6 :2016
سال 5.93 :2017

1 Cessna 208B

شناورسطحیوزیرسطحی:
2 Alfeite
2 Rodman 55M

54

کشور گینه با مساحتی معادل  245٫857کیلومتر مربع در
غرب آفریقا واقع شده و از شمال با کشورهای گینهبیسائو،
سنگال و مالی و از شرق با مالی و ساحل عاج ،از جنوب با
سیرالئون و لیبریا هم مرز میباشد .مرز غربی این کشور به
طول تقریبی  300کیلومتر را اقیانوس اطلس تشکیل
میدهد .به طور کلی دما در کشور گینه در فصل خشک و بارانی متمایز
میباشد .پایینترین دما حدود  11درجه در ماههای دسامبر و ژانویه و باالترین
دما در ماههای مارس و آوریل حدود  35درجه گزارش شدهاست.

سال  8.8 :2000میلیون نفر
سال  10.79 :2010میلیون نفر
سال  12.71 :2017میلیون نفر

 89.1درصد از جمعیت گینه را مسلمانان 6.8 ،درصد آنها را
مسیحیان پروتستان و  5درصد آنها را سایر مذاهب تشکیل
میدهد.

نرخ سواد در گینه  30.4درصد است .این شاخص در بین
مردان  38.1درصد و در بین زنان  22.8درصد میباشد.

گینه دارای ضرفیتها اقتصادی مناسبی در بخشهای
کشاورزی و منابع طبیعی است .همچنین گفتنی است که در
این کشور کشاورزی به اصلیترین بخش ایجاد اشتغال
تبدیل شده است و نقش مثبتی را ر زمینه کاهش فقر و
توسعه روستایی ایفا کرده است ،به طوری که منبع درآمد
 57درصد از خانوارهای روستایی و  52درصد از نیروی کار گینه ،وابسته به
بخش کشاورزی است .اما با این حال گینه به شدت در برابر تغییرات اقلیمی و
چالشهای آب و هوایی آسیبپذیر است .از سوی دیگر ضعف پایین آموزش،
فقدان نیروی کار ماهر ،شکاف جنسی باال و ضعف خدمات و توزیع کاالهای
عمومی از جمله عوامل اساسی است که اقتصاد گینه را تهدید میکند.

گینه 121امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  209میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
گینه را طال ،آلومینیوم اوره ،گاز ،ماهی یخزده و نفت خام
تشکیل میدهد .همچنین اردن ،چین ،هند ،ایرلند و اسپانیا
اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای گینه هستند.
گینه در سال  3.64 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات واردات
داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی 739
میلیون دالری دامن است .نفت پتروشیمی ،برنج ،دارو ،خودرو
و پنبه اصلیترین کاالهای وارداتی گینه در سال  2017را
تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین ،هلند ،هند،
بلژیک ـ لوکزامبورگ و فرانسه به گینه صادر شده است.

نیرویزمینی 8 :هزارو 500نفر
نیرویدریایی 400 :نفر
نیرویهوایی 800:نفر
شبهنظامی 2 :هزارو 600نفر

تانکونفربر:
30 T-34
8 T-54
15 PT-76
2 AML-90
25 BRDM-1/BRDM-2
2 BMP-1
10 BTR-50
16 BTR-40
8 BTR-60
6 BTR-152
10 Mamba
9 Puma M36

سال  8.77 :2014میلیارد دالر
سال  8.86 :2015میلیارد دالر
سال  9.28 :2016میلیارد دالر
سال  10.49 :2017میلیارد دالر
سال 4.5 :2014
سال 4.5 :2015
سال 4.4 :2016
سال 4.5 :2017

گینه در رتبه  116شاخص شکاف جنسیتی قرار دارد.

گینه از سال  1984تحت تسلط یک حکومت نظامی تحت
رهبری لنسانا کنته بوده است که در سال  2008و در پی
مرگ کنته ،با اعالم حکومت نظامی تمام فعالیتهای سیاسی
در این کشور ممنوع اعالم شد .در پی تنشهای داخلی پس
از کودتا در سال  2010اولین انتخابات آزاد این کشور برگزار
شد .انتخابات ریاست جمهوری گینه در هر  5سال برگزار میشود و
رئیس جمهور مسئولیت نصب وزرا را نیز برعهده دارد .همچنین مجلس این
کشور دارای  53کرسی است که از سال  2007تا سال  2013برگزاری
انتخابات مجلس با توقف روبهرو شده بود.

سال 9.7 :2014
سال 8.2 :2015
سال 8.2 :2016
سال 8.9 :2017

هواپیماوهلیکوپتر:
3 MiG-21 Fishbed, 2 An-2 Colt, 2 Tetras, 4 Mi-24 Hind, 2 MD;500MD, 2 Mi-17-1V Hip H, 1 SA342K Gazelle, 1 SA330 Puma
Light 1 AS350B Ecureuil
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لبنان کشوری در غرب آسیا است .لبنان به عنوان یک
کشور خاورمیانهای از غرب با دریای مدیترانه حدود 225
مرز ساحلی دارد و از شمال و شرق با سوریه و از جنوب با
اسرائیل هممرز است .مرز لبنان با سوریه  375کیلومتر است
در حالی که مرز لبنان با اسرائیل تنها  79کیلومتر است.
قسمتی از مرز جنوبی لبنان که همچنان تحت اشغال اسرائیل است مزارع شبعا
نام دارد .لبنان یکی از کوچکترین کشورهای دنیاست که مساحتی حدود
 10452کیلومتر مربع ( 4035مایل مربع) دارد و از لحاظ بزرگی ،رده  166را
در بین کشورهای جهان داراست ..بسیاری از مناطق آن کوهستانی است به جز
مناطق ساحلی کم عرض و دره بقاع که بخش مهمی از صنعت کشاورزی لبنان
را تشکیل میدهد.

سال  3.23 :2000هزار نفر
سال  4.33 :2010هزار نفر
سال  6.82 :2017هزار نفر

 57.7درصد از جمعیت لبنان مسلمان هستند که 28.4
درصد آنها را شیعیان و  28.7درصد را اهل سنت تشکیل
میدهند 36.2 .درصد آنها وابسته به مسیحیت 5.2 ،درصد
دروزی و  5درصد نیز به سایر ادیان تعلق دارند.

نرخ سواد آموزی در جامعه لبنان  93.9درصد است .بر این
اساس  96درصد از مردان با سواد و  91.8درصد از زنان با
سواد هستند.

اقتصاد لبنان یک اقتصاد بازار آزاد است و خدماتمحور
است ،دولت در اقتصاد لبنان سرمایهگذاری خارجی را
محدود نمیکند اما عوامل ساختاری مانند فساد ،شیوههای
تصمیمگیری ،مالیاتها و تعرفههای باال به مانعی برای
سرمایهگذاری موثر در این کشور تبدیل شده است .بخش
توریسم و بانکداری از رشد قابل مالحظهای در اقتصاد لبنان بهرهمند هستند.
ورود  1میلیون آواره جنگ داخلی سوریه به لبنان موجب تنگ شدن فضای
اشتغال برای شهروندان لبنانی و در نتیجه افزایش بیکاری در بین آنها شده
است.

لبنان یک جمهوری پارلمانی است که از شرکت احزاب
گوناگون وابسته به جامعه چندپاره و متکثر لبنان تشکیل
شده است .براساس قانون اساسی لبنان انتخابات پارلمانی هر
چهار سال باید در این کشور برگزار شود .پارلمان نیز از
سوی خود برای  6سال یک رئیس جمهور را انتخاب میکند
که دوره ریاست جمهوری او قابل تمدید نیست .در نهایت رئیس جمهور و
مجلس نیز با یکدیگر نخست وزیر را انتخاب میکنند.

لبنان از نظر حجم صادرات جهانی در رتبه  112قرار داد .در
سال  2017لبنان  3.91میلیارد دالر صادرات داشته اشت.
عمده صادرات این کشور جواهرات ،ضایعات مس ،طال،
کیتهای الکترونیکی ،سیبزمینی و بروشور است .عربستان،
سوئیس ،امارات ،سوریه و افریقای جنوبی اصلیترین مقاصد
صادرات لبنان را تشکیل میدهند.
در سال  2017لبنان در حدود  20.8میلیارد دالر واردات
داشت است که این حجم از واردات به تراز تجاری منفی
 16.9میلیارد دالری در اقتصاد این کشور دامن زده است.
عمده واردات این کشور محصوالت پتروشیمی ،خودرو ،دارو،
جواهرات و دام است .اصلیترین مبداء واردات به لبنان
کشورهای چین ،ایتالیا ،امریکا و آلمان هستند.

سال  47.83 :2014میلیارد دالر
سال  49.46 :2015میلیارد دالر
سال  49.6 :2016میلیارد دالر
سال  51.84 :2017میلیارد دالر
سال 6.6 :2014
سال 6.63 :2015
سال 6.58 :2016
سال 6.64 :2017

لبنان در رتبه  140شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال 1.9 :2014
سال -3.7 :2015
سال -0.8 :2016
سال 4.5 :2017

نیرویزمینی 56600:نفر
نیرویدریایی 1:هزارو 800نفر
نیرویهوایی 1 :هزارو 600نفر
شبهنظامی 20000 :نفر
نیروهایویژهامنیتی 20000 :نفر
تانکونفربر:
M48A1/A5 -92
185 -T-54
47 T-55
55 -AML
16 -AIFV-B-C25
1274 -M113A1/A2

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn Hunter Mk6/Mk9/T66 Cessna AC-208
1 sqn SA342L Gazelle
)4 sqn with Bell 205 (UH-1H
1 sqn with SA330/IAR330SM Puma

شناورسطحی:
1 Trablous
;)1 Aamchit (ex-GER Bremen
;)1 Al Kalamoun (ex-FRA Avel Gwarlarn
;)7 Tripoli (ex-UK Attacker/Tracker
;)1 Naquora (ex-GER Bremen
1 Tabarja (ex-GER
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مالدیو کشوری جزیرهای در اقیانوس هند واقع در جنوب
غربی هند و پایتخت آن ماله است .مجمع الجزایر مالدیو در
جنوب غربی کرانههای هندوستان قرار گرفته و کوتاهترین
فاصله آن تا کرانههای هند 600 ،کیلومتر است .مالدیو
تپهماهور و رودخانهای ندارد .جمهوری مالدیو مجمعالجزایری
متشکل از  1192جزیره مرجانی است که در  26گروه آبسنگی گروهبندی
میشوند .این جزایر در پهنهای آبی در حدود  90هزار کیلومتر مربع پراکندهاند
اما کل مساحت خشکی آنها فقط  298کیلومتر مربع است .بزرگترین جزیره 5
کیلومتر مربع مساحت دارد و در مالدیو تنها  9جزیره با مساحتی بزرگتر از 2
کیلومتر مربع وجود دارند 200 .عدد از جزیرهها مسکونی هستند و  88جزیره
دیگر دارای اقامتگاههای گردشگری هستند .دمای هوای مالدیو تحت تأثیر
اقیانوس هند در تمام مدت سال بین  24تا  33درجه سانتیگراد متغیر میباشد.
سال  280.38 :2000هزار نفر
سال  364.51 :2010هزار نفر
سال  436.33 :2017هزار نفر

 98درصد از جمعیت مالدیو را مسلمانان سنی مذهب
تشکیل می دهد.

نرخ سواد در مالدیو  99.3درصد است .این شاخص در بین
مردان  99.8درصد و در بین زنان  98.8درصد می باشد.

اقتصاد مالدیو به لطف سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز،
توریسم ،حمل و نقل و ماهیگیری توانسته است به رشد
اقتصادی باالیی دست بیابد و همین امر فرایند توسعه این
کشور را نیز تسهیل کرده است .از این رو مالدیو از درآمد
سرانه باال و کفیت مطلوب در بخش خدمات عمومی برخوردار
است .با این حال عواملی همچون آلودگی زیست محیطی ،ناپایداری محیط
زیست و تغییرات اقلیمی این کشور جزیرهای و کوچک را تهدید میکند.
همچنین پراکندگی جمعیت موجب شده است که توانایی دولت در ایجاد شغل
و خدماترسانی با چالش روبهرو شود.

مالدیو 166امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  309میلیون دالر کاال و خدمات
به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات مالدیو را گاز ،ماهی و انواع شیالت تشکیل میدهد.
همچنین سریالنکا ،انگلیس ،فرانسه ،امریکا و آلمان
اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای مالدیو هستند.
مالدیو در سال  1.39 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  1.08میلیارد دالری دامن زده است .نفت پتروشیمی،
اسباب منزل ،چوب ،قطعات هواپیما و شیر کنسانتره
اصلیترین کاالهای وارداتی مالدیو در سال  2017را تشکیل
میدهند .این کاالها از کشورهای چین ،مالزی ،سنگاپور،
هند و سریالنکا به مالدیو صادر شده است.

سال  3.7 :2014میلیارد دالر
سال  4 :2015میلیارد دالر
سال  4.22 :2016میلیارد دالر
سال  4.6 :2017میلیارد دالر
سال 5.21 :2014
سال 5.5 :2015
سال 5.3 :2016
سال 5 :2017

مالدیو در رتبه  113شاخص شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال 2.1 :2014
سال 1.9 :2015
سال 0.8 :2016
سال 2.3 :2017

نظام سیاسی مالدیو نظام سیاسی ریاست جمهوری است و
رئیس جمهور در این کشور هر  5سال با رأی مردم انتخاب
می شوند .پارلمان این کشور نیز با  85نفر عضو در هر 5
سال با رأی مردم چیده می شود .این کشور در سال 1965
از بریتانیا مستقل شد .اولین انتخابات آزاد این کشور در سال
 2008برگزار شد که در پی آن محمد نشید به ریاست جمهوری این کشور
برگزیده شد ،اما در سال  2012نشید به وسیله یک کودتا از قدرت کنار
گذشته شد.

اطالعاتیدردستنیست.

اطالعاتیدردستنیست.
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مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کواال
المپور است .مالزی دربردارنده دو ناحیه جغرافیائی است و
دریای جنوبی چین این دو را از هم جدا میکند .مساحت
این کشور  329.758کیلومتر مربع و آب و هوای آن
استوایی است.

سال  23.18 :2000میلیون نفر
سال  28.11 :2010میلیون نفر
سال  31.62 :2017میلیون نفر

در حدود  61.3درصد از جمعیت مالزی مسلمان19.8 ،
درصد بودایی 9.2 ،درصد مسیحی 6.3 ،درصد هندو و 1.3
درصد معتقد به مذهب سنتی چینی هستند.

سالیانه حدود  27میلیون گردشگر خارجی از مالزی دیدن
میکنند و این کشور اکنون جزو  10کشور برتر جهان در
زمینه جذب گردشگران بینالمللی قرار دارد .نتیجه شش
دهه برنامهریزی توسعه در کنار اجرای صحیح برنامههای
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت توسعه از سوی دولت و
بخش خصوصی ،تبدیل شدن مالزی از یک کشور فقیر به کشوری در سطح
درآمدی متوسط به باال بوده است .نرخ فقر مطلق در مالزی از بیش از 50
درصد در دهه  1960میالدی به کمتر از  0.3درصد در پایان سال 2016
رسیده است.

سازمان حکومتی در مالزی نسبتاً الگوبرداری از سازمان
پارلمانی سیستم وست مینستر ،یا به عبارتی میراث حکومت
استعمار بریتانیا است .اما در عمل ،بیشتر قدرت در شاخه
اجرائی دولت متمرکز میشود .مجلس مالزی شامل یک
مجلس نمایندگان و یک مجلس سنا میباشد .قدرت اجرایی
در اختیار کابینه مالزی (هیئت دولت) به ریاست نخست وزیر است؛ و قانون
اساسی مالزی تأکید میکند که نخست وزیر باید عضو مجلس پاییندستی،
پارلمان مالزی باشد که بنابر نظر حاکم عالی میتواند به گروه اکثریت در
مجلس دستور دهد .کابینه از میان اعضای دو مجلس انتخاب میگردد و
مسئول اداره آن مرجع نیز میباشد

مالزی 19امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2016این کشور  263میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات مالزی را مدارها و بردهای الکتریکی ،مواد
پتروشیمی ،روغن پالم و ماشین آالت اداری تشکیل میدهد.
همچنین سنگاپور ،چین ،امریکا ،ژاپن و هنگ کنگ از
اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای مالزی هستند.

نیرویزمینی 80:هزارنفر
نیرویدریایی 14 :هزارنفر
نیرویهوایی 15:هزارنفر
شبهنظامی 24600:نفر

مالزی در سال  197 ،2016میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .مدارهای الکتریکی ،مواد پتروشیمی،
دستگاههای نیمه هادی ،نفت خام و بخشی از تجهیزات
اداری اصلیترین کاالهای وارداتی مالزی در سال  2016را
تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای چین ،سنگاپور،
ژاپن ،امریکا و کره جنوبی به مالزی صادر شده است.

تانکونفربر:
218 M1A2 Abrams, 75 M-84, 76 BMP-2, 153
BMP-3, 236 Desert Warrior, 230 M113A2, 30
)M577 (CP

هواپیماوهلیکوپتر:

نرخ سواد در مالزی  94.6درصد است .این شاخص در بین
مردان  96.2درصد و در بین زنان  93.2درصد می باشد.

سال  338.6 :2014میلیارد دالر
سال  296.64 :2015میلیارد دالر
سال  296.75 :2016میلیارد دالر
سال  314.71 :2017میلیارد دالر
سال 2.87 :2014
سال 3.1 :2015
سال 3.44 :2016
سال 3.42 :2017

مالزی در رتبه  101شکاف جنسی قرار دارد.

سال 3.1 :2014
سال 2.1 :2015
سال 2.1 :2016
سال 3.8 :2017

2sqn with MiG-29/MiG-29UB Fulcrum
1 sqn with F/A-18D Hornet, 1 sqn with Su-30MKM Flanker, 2
sqn with Hawk Mk108/Mk208, 1 sqn with F-5E/F Tiger II; RF5E Tigereye,1 sqn with Beech 200T, 2 sqn with KC-130H
Hercules; C-130H Hercules; C-130H-30 Hercules; Cessna 402B,
1 (VIP) sqn with A319CT; AW109; B-737-700 BBJ; BD700
Global Express; F-28 Fellowship; Falcon 900
1 sqn with CN235, 1 unit with PC-7; SA316 Alouette III

شناورسطحی:
SSK 2 Tunku Abdul Rahman
2 Lekiu, 2 Kasturi , 6 Kedah ,4 Laksamana, 4 Perdana ,4
Handalan,17 Tempur,6 Jerong
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مالی با نام رسمی جمهوری مالی کشوری است در غرب
آفریقا .این کشور محصور در خشکی ،در جنوب صحرای
بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخشهایی از آن در این صحرا
واقع شده است .کشور مالی با مساحت با مساحت
 1.240.192کیلومتر با موریتانی ،الجزایر ،نیجر ،بورکینافاسو،
ساحل عاج ،گینه و سنگال همسایه است .مالی متشکل است از جلگههای
کمارتفاع ،ولی در رشتهکوههای آدرار و دو زیفوزا در شمال شرق ارتفاع مییابد.
جنوب کشور پوشیده از علفزار استوایی است در شمال صحرای بزرگ که عمدتاً
تپههای شنی و ماسهای است قرار دارد .آب و هوای مالی داغ و عمدتاً خشک
است .هر چند جنوب کشور از ژوئن تا اکتبر دارای فصلی مرطوب است.

سال  10.96 :2000میلیون نفر
سال  15.75 :2010میلیون نفر
سال  18.54 :2017میلیون نفر

 94.8درصد از جمعیت مالی مسلمان و سایر جمعیت این
کشور شامل  2.4درصد مسیحی و  2.8درصد سایر ادیان
هستند.

نرخ سواد در مالی  33.1درصد است .این شاخص در بین
مردان  45درصد و در بین زنان  22.2درصد میباشد.

سالیانه حدود  27میلیون گردشگر خارجی از مالزی دیدن
میکنند و این کشور اکنون جزو کشورهای برتر جهان در
زمینه جذب گردشگران بینالمللی قرار دارد .نتیجه شش
دهه برنامهریزی توسعه در کنار اجرای صحیح برنامههای
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت توسعه از سوی دولت و
بخش خصوصی ،تبدیل شدن مالزی از یک کشور فقیر به کشوری در سطح
درآمدی متوسط به باال بوده است .نرخ فقر مطلق در مالزی از بیش از 50
درصد در دهه  1960میالدی به کمتر از  0.3درصد در پایان سال 2016
رسیده است.

مالی 128امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  2.31میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات مالی را طال ،پنبه و دام تشکیل میدهد .همچنین
افریقای جنوبی ،سوئیس ،هند ،بورکینافاسو و بنگالدش از
اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای مالی هستند.
مالی در سال  4.56 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 2.25میلیارد دالری دامن زده است .نفت ،دارو ،سیمان پنبه
و برنج اصلیترین کاالهای وارداتی مالی در سال  2017را
تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای سنگال ،چین،
ساحل عاج ،فرانسه و هلند به مالی صادر شده است.

سال  14.39 :2014میلیارد دالر
سال  13.1 :2015میلیارد دالر
سال  14.3 :2016میلیارد دالر
سال  15.29 :2017میلیارد دالر
سال 6.38 :2014
سال 7.73 :2015
سال 7.81 :2016
سال 7.91 :2017

مالی در رتبه  143شکاف جنسی قرار دارد.
سال 0.9 :2014
سال 1.4 :2015
سال -1.8 :2016
سال 1.8 :2017

با شکست حکومت ترائوره در سال  1992اکنون کشور به
صورت چند حزبی اداره میشود .ارتش نقش اساسی در
رهبری کودتا داشت .ترائوره که به عنوان رئیسجمهور موقت
سرکار بود ،در ظرف کمتر از یک سال حکومت کشور را به
یک دولت غیرنظامی تبدیل کرد .این اولین تجربه مالی از
سیاست چندحزبی بود .نمایندگان مجلس این کشور برای پنج سال از طریق
رأیگیری مستقیم و عمومی انتخاب میشوند .همچنین در این کشور رئیس
جمهور رئیس حکومت و نخست وزیر رئیس دولت است.

ارتش 10:هزارنفر

تانکونفربر:
4+ Bastion APC; 10+ BTR-60PB; 9 BTR-70

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with BT-67; C295W; Y-12E
1 sqn with Tetras
1 sqn with H215; Mi-24D Hind; Mi-35M Hind
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مراکش یا مغرب ،کشوری است در شمال غربی آفریقا.
مراکش ساحلی طوالنی با اقیانوس اطلس دارد که از شمال
به جبلالطارق و دریای مدیترانه میرسد .کشور مراکش از
سوی شرق با کشور الجزایر ،از غرب با اقیانوس اطلس ،از
جنوب با کشور موریتانی و از شمال با دریای مدیترانه
همسایه است .مراکش در دورترین قسمت شمال غربی قاره آفریقا واقع
شدهاست .از شمال به دریای مدیترانه و جبل الطارق ( 468کیلومتر) و از غرب
به اقیانوس اطلس ( 2700کیلومتر) منتهی میشود .این کشور از شرق با
الجزایر ( 1559کیلومتر) و از جنوب با سرزمین مورد اختالف صحرای غربی
( 443کیلومتر) هممرز است .بطور کلی مراکش دارای آب و هوایی معتدل و
بارانی است .مساحت آن  712.550کیلومتر مربع است.

سال  28.849 :2000میلیون نفر
سال  32.4 :2010میلیون نفر
سال  35.73 :2017میلیون نفر

در حدود  99درصد از جمعیت مراکش مسلمان بوده و سایر
جمعیت این کشور را مسیحیان و یهودیان تشکیل میدهد.

نرخ سواد در مراکش  68.5درصد است .این شاخص در بین
مردان  78.5درصد و در بین زنان  58.8درصد میباشد.

مراکش در رتبه  137شکاف جنسیتی قرار دارد.

اقتصاد مراکش ،اقتصادی نسبتا آزاد است که تنظیم آن
عموماً از طریق فرایندهای عرضه و تقاضا صورت میگیرد .از
سال  1993مراکش سیاستها خصوصیسازی را در
بخشهای مختلف اقتصاد خود دنبال کرده است .ارزیابیهای
صورت گرفته اقتصاد این کشور را در رتبه اول رقابت در بین
کشورهای افریقایی قرار داده است .از نظر تجاری نیز حضور در شاخ افریقا و
امکان ارتباط با اروپا زمینه تبدیل شدن این کشور به یک اقتصاد تجاری موثر
در شمال افریقا را فراهم کرده است.

مراکش 67امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  26.9میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
مراکش را خودرو ،سیم ،مواد معدنی ،لباس زنانه غیرنخی و
کلسیم فسفات تشکیل میدهد .همچنین اسپانیا ،فرانسه ،ایتالیا،
آلمان اصلی ترین مقصدهای صادراتی مراکش هستند.
مراکش در سال  37.4 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 12.5میلیارد دالری دامن زده است .نفت ،خودرو ،قطعات
خودرو ،گندم و سیم اصلیترین واردات مراکش هستند که از
اسپانیا ،فرانسه ،چین ،آلمان و ایتالیا به این کشور صادر
شدهاند.
سال  109.88 :2014میلیارد دالر
سال  100.59 :2015میلیارد دالر
سال  103.6 :2016میلیارد دالر
سال  109.14 :2017میلیارد دالر
سال 9.7 :2014
سال 9.66 :2015
سال 9.4 :2016
سال 9.33 :2017
سال 0.4 :2014
سال 1.5 :2015
سال 1.6 :2016
سال 0.8 :2017

مراکش دارای نظام پادشاهی مشروطه است.

نیرویزمینی 175:هزارنفر
نیرویدریایی 7:هزارو 800نفر
نیرویهوایی 13:هزارنفر
شبهنظامی 50:هزارنفر
تانکونفربر:
40 EBR-75, 16 Eland, 10 AMX-10P, 30 Ratel
Mk3-20, 30 Ratel Mk3-90, 45 VAB VCI, APC
808, 400 M113A1/A2, 2+ M113A3, 86 M577A2,
320 VAB VTT

هواپیماوهلیکوپتر:
2sqn with F-5E/F-5F Tiger II, 3 sqn with F-16C/D Fighting
Falcon, 1 sqn with Mirage F-1C (F-1CH), 1 sqn with Mirage F1E (F-1EH), 1 sqn with EC-130H Hercules; Falcon 20, 1 flt with
Do-28, 1 sqn with C-130/KC-130H Hercules, 1 sqn with CN235,
;1 VIP sqn with B-737BBJ; Beech, 200/300 King Air; Falcon 50
Gulfstream II/III/V-SP/G550, 1 sqn with Alpha Jet, 1 sqn T-6C, 1
sqn with SA342L Gazelle (some with HOT), 1 sqn with Bell
205A (AB-205A); Bell 206 Jet Ranger (AB- 206); Bell 212 (AB212), 1 sqn with CH-47D Chinook, 1 sqn with SA330 Puma
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مِصر کشوری در شمال شرقی قاره آفریقا است و شبه جزیره
سینا هم که در قاره آسیا قرار گرفته بخشی از قلمرو این
کشور است .مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای
سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی ،از جنوب با سودان و از
سوی شبه جزیره سینا با اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز
زمینی دارد .مساحت آن  1.001.449کیلومتر مربع بوده و از دیدگاه وسعت
بیست و هشتمین کشور جهان محسوب میگردد .مصر آخرین کشوری است
که رود نیل از آن میگذرد و سپس به دریای مدیترانه میریزد .به این خاطر در
محل پیوستن آن به دریا ،دلتای نیل بوجود آمده که سرزمین اصلی کشاورزی
این کشور است .در اطراف این رود نیز کشاورزی رونق بسیار دارد بهطوریکه
تنها نقاط آباد مصر سواحل نیل میباشد.

سال  69.9 :2000میلیون نفر
سال  84.1 :2010میلیون نفر
سال  97.55 :2017میلیون نفر

 90درصد جمعیت مصر را مسلمانان عمدتاً سنی تشکیل
میدهند 10 .درصد دیگر جمعیت نیز شامل مسیحیان
عمدتاً ارتدوکس قبطی ،دیگر مسیحیان شامل ارتودکس
ارمنی ،کاتولیک ،مارونی و آنگلیکان هستند.

نرخ سواد در مصر  80.8درصد است .این شاخص در بین
مردان  86.5و در بین زنان  75درصد می باشد.

مصر در رتبه  135شکاف جنسی قرار دارد.

اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به
شمار میرود .پس از انقالب  ،1952اقتصاد مصر تحت تسلط
دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه به گرایشهایی
که به بلوک شرق داشت ،کسی بود که این فرایند را تسریع
بخشید .بر خالف ناصر ،در زمان انور سادات ،خصوصیسازی
و کاهش تصدیگری دولت آغاز شد .این خصوصیسازی در زمان حسنی
مبارک ادامه داشت .بنابر نظر برخی کارشناسان بعد از انقالب مصر
سرمایهگذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد .صنعت گردشگری
مصر یکی از منابع درآمدزایی عمده در مصر به شمار میرود .با وقوع انقالب
مصر و کاهش امنیت در این کشور ،صنعت توریسم مصر نیز از درآمدزایی سابق
برخوردار نیست.

سیاست در مصر از سال  2011درگیر بهار عربی است .پیش
از این وقایع حسنی مبارک رئیس جمهور مصر بر قدرت این
کشور تسلط داشت .اما با بهار عربی وی سرنگون شد و
محمد مرسی از اخوان المسلمین با انتخابات مردمی
جایگزین وی شد .اما مدتی نگذشت که اعتراضات و مخالفت
نظامیان موجب شکلگیری کودتا علیه وی شده و محمد مرسی نیز برکنار و
زندانی شد .اکنون نیز ژنرال سیسی ریاست مصر را برعهده دارد و این کشور
درگیر حل مشکالتی است که موجب شکلگیری بهار عربی شد و تهدید داعش
در صحرای سینا نیز به مسائل مصر افزوده شده است.

مصر 62امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  30.1میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات مصر را نفت خام و پتروشیمی ،طال ،سیم و کود
نیتروژن تشکیل میدهد .همچنین امارات متحده عربی،
آلمان ،ایتالیا ،ترکیه و ایاالت متحده از مقاصد صادراتی
مصر هستند.

نیروی زمینی 310 :هزار نفر
نیروی دریایی 18 :هزار و  500نفر
نیروی هوایی 110 :هزار نفر
شبه نظامی 397 :هزار نفر

مصر در سال  64.1 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 34میلیارد دالری دامن زده است .گاز و نفت پتروشیمی،
گندم ،خودرو و آهن اصلیترین کاالهای وارداتی مصر
هستند که از کشورهای چین ،آلمان ،روسیه ،ایاالت متحده
و ایتالیا به این کشور صادر شدهاند.

سال  305.5 :2014میلیارد دالر
سال  332.7 :2015میلیارد دالر
سال 332.9 :2016
سال  235.37 :2017میلیارد دالر
سال 13.1 :2014
سال 13.5 :2015
سال 12.41 :2016
سال 12.8 :2017
سال 10 :2014
سال 11 :2015
سال 10.2 :2016
سال 23.54 :2017

تانک و نفربر:

;1,110 M1A1 Abrams; 300 M60A1; 850 M60A3
200 T-62 , 300 BRDM-2; 112 Commando Scout; 390 YPR-765
25mm; 15+ BMP-1; 2,000 M113A2/ YPR-765; 500 BTR-50; 200
;OT-62; 250 BMR-600P; 250 BTR-60; 410 Fahd-30/TH 390 Fahd
;650 Walid 92 Caiman; some REVA III; some REVA V LWB
349 RG-33L; Panthera T6; Sherpa Light Scout

زیردریایی:
شناوردریایی:

Romeo (PRC Type-033) , 2 Type-209/1400 4

1 Tahya Misr (FRA Aquitaine) , 4 Alexandria (ex-US Oliver Hazard Perry) , 1 El Fateh
(Gowind 2500) , 2 Damyat (ex-US Knox) , 2 Najim Al Zaffer (PRC Jianghu I) , 2
Najim Al Zaffer (PRC Jianghu I) , 2 Abu Qir (ESP Descubierta – 1) , 1 Shabab Misr
(ex-RoK Po Hang) , 1 Molnya (RUS Tarantul IV) , 6 Ramadan , 5 Tiger , 5 Al-Nour
)(ex-PRC Hainan

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with F-16A/B Fighting Falcon, 8 sqn with F-16C/D Fighting Falcon, 1 sqn with J7, 3 sqn with MiG-21 Fishbed/MiG-21U Mongol A, 2 sqn with Mirage 5D/E, 1 sqn
with Mirage 2000B/C, 1 sqn with Mirage 5E2, 1 sqn (forming) with Rafale DM, 1 sqn
(forming) with MiG-29M/M2 Fulcrum, 1 sqn with SH-2G Super Seasprite, 1 sqn with
Beech 1900C, 1 sqn with Beech 1900 (ELINT); Commando Mk2E (ECM), 1 sqn with
C-130H/VC-130H Hercules, 1 sqn with E-2C Hawkeye, 1 unit with AW139, 1 sqn with
An-74TK-200A,1 sqn with C-130H/C-130H-30 Hercules, 1 sqn with C295M, 1 sqn
;with DHC-5D Buffalo, 1 sqn with B-707-366C; B-737-100; Beech 200 Super King Air
Falcon 20; Gulfstream III;, Gulfstream IV; Gulfstream IV-SP, 1 sqn with Alpha Jet, 1
sqn with DHC-5 Buffalo, 3 sqn with EMB-312 Tucano,1 sqn with Grob 115EG ,6 sqn
with K-8 Karakorum,1 sqn with L-39 Albatros; L-59E Albatros, 2 sqn with AH-64D
Apache, 2 sqn with SA-342K Gazelle (with HOT), 1 sqn with SA-342L Gazelle, 1 sqn
with CH-47C/D Chinook, 1 sqn with Mi-8, 1 sqn with Mi-8/Mi-17-V1 Hip, 1 sqn with
S-70 Black Hawk; UH-60A/L Black Hawk
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موریتانی یا جمهوری اسالمی موریتانی کشوری در شمال
غربی آفریقا به پایتختی نواکشوت است و بندر نواذیبو نیز
دومین شهر مهم کشور میباشد .زبان رسمی این کشور
عربی و واحد پول آن اوقیه است .پهناوری موریتانی یک
میلیون و سی هزار و هفتصد کیلومتر مربع است که نود درصد
آن را بیابان پوشانده است .موریتانی از سوی باختر به اقیانوس اطلس و از
شمال با صحرای غربی در شمال شرقی با الجزایر از سوی خاور با مالی و در
جنوب با سنگال هممرز است.

سال  2.7 :2000میلیون نفر
سال  3.6 :2010میلیون نفر
سال  4.42 :2017میلیون نفر

تقریباً  100درصد از مردم موریتانی مسلمان هستند.

نرخ سواد در موریتانی  52.1درصد است .این شاخص در
بین مردان  62.6و در بین زنان  41.6درصد می باشد.

این کشور همچون سایر کشورهای افریقایی از اقتصادی
ضعیف رنج برده و در فقر اقتصادی به سر میبرد .منابع
صادراتی این کشور بسیار محدود است و همین امر در کنار
واردات نامتوازن فقر را در این کشور شدت میبخشد.

موریتانی 118امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  3.1میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
موریتانی را اوره آهن ،طال ،ماهی یخزده و نرمتنان دریایی و
اوره ذغال تشکیل میدهد .همچنین چین ،سویس ،اسپانیا،
اسپانیا و ژاپن از مقاصد صادراتی موریتانی هستند.
موریتانی در سال  4.7 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری منفی
 1.64میلیارد دالری دامن زده است .نفت پتروشیمی ،قایق،
شکر خام ،آرد گندم و روغن پالم اصلیترین واردات موریتانی
را تشکیل میدهند که از کشورهای چین ،نروژ ،کره جنوبی،
امارات و فرانسه به این کشور صادر شدهاند.
سال  5.39 :2014میلیارد دالر
سال  4.84 :2015میلیارد دالر
سال  4.74 :2016میلیارد دالر
سال  5.2 :2017میلیارد دالر
سال 10.2 :2014
سال 9.58 :2015
سال 9.84 :2016
سال 9.88 :2017

موریتانی در رتبه  136شکاف جنسی قرار دارد.
سال 3.8 :2014
سال 0.5 :2015
سال 1.5 :2016
سال 2.3 :2017

در موریتانی رئیس جمهور و  77عضو مجمع ملی با رأی
تمامی افراد بالغ برای شش سال انتخاب میشوند و مجلس
سنا بهطور غیرمستقیم انتخاب میگردد ،همچنین رئیس
جمهور مسئول انتخاب نخست وزیر و شورای وزیران است.
گرچه رئیس جمهور این کشور در یک انتخابات به قدرت
رسیده است اما مخالفان دولت موریتانی ،دولت کنونی در این کشور به ریاست
جمهوری محمد ولد عبدالعزیز را یک رژیم نظامی میدانند .این ژنرال پیشین
در کودتای  2005و سال  2008میالدی شرکت داشت و این دو کودتا باعث به
دست گرفتن قدرت توسط وی شدهاست .وی مدتی بعد از قدرت کناره گیری و
در سال  2009با انتخابات به قدرت بازگشت.

نیرویزمینی 15:هزارنفر
نیرویهوایی 600:نفر
نیرویدریایی 250:نفر
شبهنظامی 5:هزارنفر

تانکونفربر:
35 T-54/T-55
20 AML-60
40 AML-90; 10 Saladin
12 Cobra
5 FV603 Saracen
هواپیماوهلیکوپتر:
2 Cessna 208B Grand Caravan, 2 BN-2 Defender ,
1 C-212, 2 PA-31T Cheyenne II, 2 Y-12(II), 1 BT67 (with sensor turret), 3 EMB-312 Tucano, 4
EMB-314 Super Tucano, 4 SF-260E, 1 SA313B
Alouette II, 2 Z-9
شناورسطحی:
1 Voum-Legleita, 1 Abourbekr Ben Amer (FRA
OPV 54), Arguin, 2 Conejera, 1 Limam El
Hidrami (PRC), 2 Timbédra (PRC Huangpu
Mod), 1 El Nasr† (FRA Patra), 4 Mandovi; 2
Saeta-12, 2 Megsem Bakkar (FRA RPB20 – for
)SAR duties
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موزامبیک با نام رسمی جمهوری موزامبیک کشوری است در
جنوب آفریقا .پایتخت آن ماپوتو است .زبان رسمی این
کشور پرتغالی است .این کشور با  801.590کیلومتر مربع
وسعت از شمال با تانزانیا ،از شمال غرب با ماالوی و زامبیا،
از غرب با زیمبابوه و از جنوب غرب با سوازیلند و آفریقای
جنوبی همسایه است .در شرق این کشور اقیانوس هند قرار دارد .موزامبیک را
جلگه بزرگ موزامبیک فرا گرفته است و تنها قسمتهای از شمال غربی آن
کوهستانی است .ساحل شرقی آن پست بوده ولی نواحی دیگر آن حالت فالتی
دارد.

سال  18.06 :2000میلیون نفر
سال  24.22 :2010میلیون نفر
سال  29.66 :2017میلیون نفر

 30.3درصد از جمعیت موزامبیک کاتولیک 19.2 ،درصد
مسلمان 10.6 ،درصد مسیحیان صهیونی 19.2 ،درصد
پروتستان 18.7 ،درصد نیز فاقد مذهب هستند.

نرخ سواد در موزامبیک  56درصد است که این شخص در
بین مردان  70.8و در بین زنان  43.1درصد است.

اقتصاد موزامبیک یک اقتصاد افریقایی وابسته به منابع
طبیعی و کشاورزی است .اقتصاد این کشور با مسائل
عمدهای از جمله تورم و بیکاری باال درگیر است .همچنین
صادرات این کشور تولیدات اولیه کشاورزی و منابع معدنی
هستند و موزامبیک از فقدان یک اقتصاد توسعه یافته و یا در
حال توسعه رنج میبرد.

موزامبیک 98امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  6.58میلیارد دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
موزامبیک را کوکا ،ذغال ،آلومینیوم ،گاز و تنباکو تشکیل
میدهد .همچنین هند ،افریقای جنوبی ،چین ،ایتالیا و اسپانیا
اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای موزامبیک هستند.
موزامبیک در سال  5.99 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات تراز تجاری مثبت
 584میلیون دالری را در پی داشته است .نفت پتروشیمی،
آلومینیوم ،اوکسید آلومینیوم ،اوره و اوره ذغال اصلیترین
کاالهای وارداتی موزامبیک در سال  2017را تشکیل
میدهند .این کاالها از کشورهای آفریقای جنوبی ،چین،
هند ،استرالیا و هلند صادر شده است.

سال  16.96 :2014میلیارد دالر
سال  14.8 :2015میلیارد دالر
سال  11 :2016میلیارد دالر
سال  12.33 ::2017میلیارد دالر

ساختار سیاسی موزامبیک یک ساختار نیمهریاستی است .در
این نظام رئیس جمهور رئیس حکومت و دولت است که به
مدت  5سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود .همچنین
وی فرماندهی نیروهای مسلح را نیز برعهده دارد .مجلس این
کشور از  250کرسی تشکیل شده است که آنها نیز با رأی
مردم برای مدت  5سال انتخاب میشوند.

نیرویزمینی 10 :هزارنفر
نیرویدریایی 200 :نفر
نیرویهوایی 1 :هزارنفر

تانکونفربر:
60+ T-54
30 BRDM-1/BRDM-2
40 BMP-160+ T-54
30 BRDM-1/BRDM-2
40 BMP-1

هواپیماوهلیکوپتر:
1 sqn with MiG-21bis Fishbed; MiG-21UM Mongol B
;1 sqn with An-26 Curl; FTB-337G Milirole; Cessna 150B
Cessna 172; PA-34 Seneca

سال 25.3 :2014
سال 25.3 :2015
سال 25.15 :2016
سال 25.4 :2017
موزامبیک در رتبه  49شکاف جنسیتی قرار دارد.
سال 2.3 :2014
سال 2.4 :2015
سال 19.2 :2016
سال 15.3 :2017

†1 sqn with Mi-24 Hind
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نیجر به صورت رسمی جمهوری نیجر کشوری است در غرب
قاره آفریقا .نیجر با مساحتی برابر با 1.267.000
کیلومترمربع ،یک کشور محصور در خشکی است که حدود
 80درصد از مساحت آن توسط بیابانها پوشیده شدهاست.
این کشور از جنوب با نیجریه و بنین ،از غرب با بورکینافاسو
و مالی ،از شمال با الجزیره و لیبی و از شرق با چاد همسایهاست.

سال  11.35 :2000میلیون نفر
سال  16.42 :2015میلیون نفر
سال  21.47 :2017میلیون نفر

بین  99.3درصد از جمعیت نیجر مسلمان هستند.

نرخ سواد در نیجر  19.1درصد است که این شاخص در بین
مردان  27.3درصد و در بین زنان  11درصد است.

نیجر دارای اقتصادی فقیر و جامعهای توسعه نیافته و فاقد
زیرساختهای الزم برای رشد اقتصادی است .با این حال
این کشور دارای معادن سنگ اورانیوم است.

رئیس جمهور با رأی مردم و برای دوره  5ساله رئیس
حکومت میشود .رئیس دولت (نخست وزیر) توسط رئیس
جمهور انتخاب میشود .مجلس ملی این کشور  113کرسی
دارد که توسط مردم و هر  5سال یکبار انتخاب میشود.

نیجر 158امین صادرکننده کاال و خدمات در جهان است .در
سال  2017این کشور  602میلیون دالر کاال و خدمات به
کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین صادرات
نیجر را ترکیبات رادیواکتیور ،نفت ،دانههای روغنی ،طال و گاز
تشکیل میدهد .همچنین فرانسه ،مالی ،چین ،کره جنوبی و
سوئیس اصلیترین مقاصد صادرات کاالهای نیجریه هستند.

نیروی زمینی 5 :هزار و  200نفر

نیجر در سال  931 ،2017میلیون دالر کاال و خدمات
واردات داشته است .این مقدار از واردات به تراز تجاری
منفی  328میلیون دالری دامن زده است .دارو ،برنج ،روغن
پالم ،سیفی جات و سیمان کاالهای وارداتی نیجر در سال
 2017را تشکیل میدهند .این کاالها از کشورهای فرانسه،
هند ،غنا ،چین و لوکزامبورگ به نیجر صادر شده است.
سال  8.23 :2014میلیارد دالر
سال  7.25 :2015میلیارد دالر
سال  7.61 :2016میلیارد دالر
سال  8.12 :2017میلیارد دالر
سال 0.36 :2014
سال 0.34 :2015
سال 0.35 :2016
سال 0.34 :2017

اطالعاتی در دست نیست.
سال 0.9 :2014
سال 1 :2015
سال 0.2 :2016
سال 2.4 :2017

نیروی هوایی 100 :هزار نفر
شبه نظامی 5 :هزار و  400نفر

تانک و نفر:
35 AML-20/AML-60; 90 AML-90; 7 VBL
22 Panhard M3; 2 WZ-523
21 Puma M26-15

هواپیماوهلیکوپتر:
4 Cessna 208 Caravan; 2 DA42 MPP Twin Star
1 C-130H Hercules; 1 An-26 Curl; 2 Cessna 208 Caravan; 1 Do28 Skyservant; 1 Do-228-201; PAX 1 B-737-700
2 Mi-35P Hind, 2 Mi-17 Hip; 3 SA342 Gazelle
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نیجریه یا به طور رسمی جمهوری فدرال نیجریه کشوری
است در غرب آفریقا .پایتخت آن آبوجا و بزرگترین شهر آن
الگوس است .این کشور از غرب با بنین ،از شرق با چاد و
کامرون و از شمال با نیجر همسایه است .در جنوب این کشور
خلیج گینه ،بخشی از اقیانوس اطلس ،قرار گرفتهاست.
آب و هوای استوایی باعث پیدایش جنگلهای متراکم و انبوه ،در شرق ،غرب ،و
جنوب این کشور شده است .میانگین دمای ساالنه 32 ،درجه سانتیگراد،
همراه با رطوبت فراوان است.

سال  12.352 :2000میلیون نفر
سال  158.578 :2010میلیون نفر
سال 190.886 :2017میلیون نفر

حدود  %51.6از جمعیت نیجریه مسلمان هستند11.2 .
درصد کاتولیک 35.7 ،سایر ادیان مسیحی هستند%2.8 .
جمعیت این کشور نیز پیرو ادیان بومی هستند.

نرخ سواد در نیجریه  59.6درصد است .این شاخص در بین
مردان  69.2و در بین زنان  49.7درصد میباشد.

نیجریه ،یکی از بزرگترین اقتصادهای افریقایی است که به
شدت به فروش منابع خام طبیعی و کشاورزی وابسته است.
این اقتصاد افریقایی درگیر مسائلی است که میتوان آنها را
ویژگیهای اصلی یک اقتصاد افریقایی دانست .مسائلی
همچون فقر و بیکاری گسترده و شیوههای تولید بسیار
سنتی ،مجموعه عواملی که باعث میشود در مجموع نیجریه را اقتصادی موفق
در افریقا اما به صورت کلی اقتصادی شکست خورده در تأمین رفاه برای
شهروندان نیجریه و در جهت حرکت به سوی توسعه بدانیم .سیستم آموزشی،
بهداشتی و برق رسانی این کشور زیر خط استاندارد هستند و رهبری سیاسی
این کشور در مبارزه با دزدی دریایی ،دزدی و شورش ناکارآمد بوده است.

نیجریه 49امین صادر کننده کاال و خدمات در جهان است.
در سال  2017این کشور  46.8میلیارد دالر کاال و خدمات
به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است .اصلیترین
صادرات نیجریه را نفت خام و مشتقات نفت ،گاز و دانه
کاکائو تشکیل میدهد .همچنین هند ،امریکا ،اسپانیا،
فرانسه ،هلند از مقاصد صادراتی نیجریه هستند.
نیجریه در سال  3.2 ،2017میلیارد دالر کاال و خدمات
واردات داشته و این مقدار از واردات به تراز تجاری مثبت
 12.7میلیارد دالری دامن زده است .نفت خام ،کشتی
مسافربری ،باربری ،گندم و شکر آن اصلیترین کاالهای
وارداتی نیجریه هستند که از کشورهای چین ،بلژیک ،هلند،
امریکا و کره جنوبی ،لوکزامبورگ به این کشور صادر
شدهاند.

سال  568.5 :2014میلیارد دالر
سال  481 :2015میلیارد دالر
سال  404.7 :2016میلیارد دالر
سال  375.77 :2017میلیارد دالر
سال 4.56 :2014
سال 4.31 :2015
سال 7.6 :2016
سال 7.4 :2017

اطالعاتی در دست نیست.

سال 8 :2014
سال 9 :2015
سال 15.7 :2016
سال 16.5 :2017

نیجریه یک جمهوری فدرال است و رئیس جمهور آن
محمدو بوهاری است .شهرهای مهم آن الگوس ،کائو ،ایبادان
هستند .این کشور در  1اکتبر  1960از بریتانیا استقالل
یافت .زبان رسمی آن انگلیسی است و زبانهای هوسا ،یوربا
و ایگبو نیز در آن تکلم میشود .نیجریه عضو سازمانهای
بینالمللی مانند سازمان ملل ،اتحادیه آفریقا و سازمان تجارت جهانی است.
رئیس جمهور نیجریه هم رئیس حکومت است و هم رئیس دولت که با رأی
مردم برای دورهای  4ساله انتخاب میشود .دو مجلس دارد ،مجلس شورای
ملی با  109کرسی برای  4سال با رأی مردم ،مجلس دیگر خانه نمایندگان با
 360کرسی برای  4سال با رأی مردم

نیرویزمینی 100000 :نفر
نیرویهوایی 10000 :نفر
نیرویدریایی 8000 :نفر
شبهنظامی 82000 :نفر
تانکونفربر:
35 AML-20/AML-60
90 AML-90
7 VBL
22 Panhard M3
2 WZ-523
22 Panhard M3; 2 WZ-523

هواپیماوهلیکوپتر:

2Su-25 Frogfoot
4 Cessna 208 Caravan
2 DA42 MPP Twin Star
1 C-130H Hercules
1 An-26
2 Cessna 208 Caravan
;1 Do-28 Skyservant
1 Do- 228-201
)1 B-737-700 (VIP
2 Mi-35P Hind
2 Mi-17 Hip
3 SA342 Gazelle

بخش دوم

جهان اسالم در نگاه شاخصهای بینالمللی
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بخش دوم این کتاب به بررسی شاخصترین کشورهای اسالمی از نگاه موسسات و نهادهای معتبر ارزیابیکننده بینالمللی میپردازد .قسمت اصلی این بخش متکی به
دادههای شاخص دولت شکننده است که به وسیله موسسه  Fund For Peaceطراحی شده است .این شاخص به بررسی همه جانبه کشورهای مورد نظر خود پرداخته و
آنها را در فاکتورهایی همچون کارکرد دستگاه امنیتی ،کارکرد نخبگان ،تعارضات اجتماعی ،شاخصهای اجتماعی و توسعه و شاخصهای انسانی سازماندهی کرده است .به
دلیل فراگیر بودن این شاخص ،سایر شاخصها به تکمیل و بررسی دقیق تر این شاخص کمک میکند.
همچنین این شاخصها به سه دسته شاخصهای سیاسی و امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی تقسیم میشوند .شاخصهای سیاسی و امنیتی این بخش عبارت هستند از
شاخص کارکرد دستگاه امنیتی ،انشعاب میان نخبگان ،تعارضات گروهی و دخالت خارجی که برای درک بهتر این شاخصها از شاخصهای تروریسم ،صلح جهانی و قدرت
نظامی بهره گرفته شده است .در گروه شاخصهای اقتصادی تالش شده است تا تمرکز بر روی شاخصهایی باشد که بتواند وضعیت توسعه جوامع مورد نظر را نشان دهد و
با یکدیگر مقایسه کند .بنابراین شاخص رقابتپذیری اقتصادی ،شاخص آزادی اقتصادی و شاخص خدمات عمومی تأکید شده است .مجموعه این شاخصها وضعیت حیات
اقتصادی اجتماعی کشورهای مورد نظر را به نمایش میگذارند.

در بخش انتهایی به شاخصهای اجتماعی پرداخته شده است که ارتباط تنگاتنگی با دو مجموعه پیشین دارند .این شاخصها عبارتند از فرار مغزها ،توسعه انسانی،
مشروعیت دولت ،فساد ،حقوق بشر ،آزادی مطبوعات ،فشار جمعیتی ،پیشرفت اجتماعی ،شاخص پناهندگان و آوارگان و شاخص شکاف جنسیتی.
نکته اساسی در جمع آوری این مجموعه این است که از یکسو خواننده میتواند با نگاهی اجمالی به مجموعه آخرین شاخصهای منتشر شده جهانی دسترسی داشته
باشد .همچنین این مجموعه این امکان را به خواننده و پژوهشگر میبخشد که بتواند بین مناطق مختلف جهان مقایسه ای اجمالی انجام دهد و در انتها هر سه بخش این
مجموعه میتواند اثرگذاری متقابل شاخصهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را بر روی یکدیگر به نمایش بگذارد.
از دیگر ویژگیهای این اثر تقسیمبندی جغرافیای به کار رفته در آن است .در این تقسیمبندی کشورهای اسالمی به چند دسته کشورهای خاورمیانه ،افریقایی ،آسیای
مرکزی و میانه و سایر کشورهای آسیایی تقسیم شدهاند ،همچنین برای مقایسه و ایجاد امکان سنجش با مناطق همسان و ناهمسان مناطق جغرافیایی سیاسی اتحادیه
اروپا ،مرکوسور و ببرهای آسیا نیز به این بررسیها اضافه شدهاند.
دلیل تقسیمبندی جغرافیایی این بوده است که پژوهشگر بتواند با دسترسی به دادههای مناطق جغرافیایی مختلف بتواند مقایسه مناسبی بین کشور مورد نظر خود و
مناطق همسان و غیر همسان انجام دهد .به همین دلیل در این نمایه مجموعه اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه ایدهآل ذکر شده است و مجموعههای مرکوسور و ببرهای
آسیا نیز به عنوان مجموعههای همسان مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند .همچنین جهان اسالم نیز به مجموعههای جغرافیایی متفاوتی تقسیم شده است تا امکان مقایسه
درونی بین کشورهای جهان اسالم را به پژوهشگر ببخشد.
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الفـ شاخصهای سیاسی و امنیتی
شاخصدستگاهامنیتینشاندهندهتهدیداتامنیتیموجودعلیهیکککشکور،ماننکدبمک گکذاری،
حمالتومرگومیرمرتبطباجنگ،جنبشهایشورشی،شورش،کودتاهاویاتروریسماسکت.شکاخص
دستگاهامنیتیهمچنینبهفاکتورهایجدیجنایتکارانهمانندجرایمسازمانیافتهوقتلومقکداراعتمکاد
شهرونداندرامنیتداخلیتوجهدارد.دربرخیموارد،دستگاهامنیتیمیتواندفراتکرازنیروهکایسکنتی
ارتشیاپلیسباشدوشبهنظامیانخصوصیحمایتشدهازسویدولترانیزدربکربگیکردککهمخالفکان
سیاسی،افرادوگروههایمظنونبه«دشمنی»یاغیرنظامیانراکههمراهبااپوزوسکیونهسکتندرامکورد
ارعابقراردهد.درموارددیگر،دستگاهامنیتییکدولتمیتواندشاملیک«دولکتپنهکان»باشکدککه
ممکناستشاملواحدهایاطالعاتیمخفییادیگرنیروهایامنیتینامتقارنباشکدککهبکهمنکافعیکک
رهبرسیاسیویاطبقهاجتماعیخدمتمیکنند.اینشاخصهمچنینبهمقاومتمسلحانهبرعلیهیکک
حکومتحاکم،بهویژهتظاهراتشورشهایخشونتآمیز،گسترششبهنظامیانمسکتقل،تبهککارانویکا
گروههایمزدورکهانحصاردولتدراستفادهاززوررابهچالشمیکشند،توجهمیکند.
فاکتورهایاساسیموردبررسیدراینشاخصازاینقرارهستند:
 1کمقدارانحصاردراستفادهاززور،کههرچهمقدارایکنانحصکاربیشکترباشکدوضکعیتمناسک تک ری
شاخصموردنظروجوددارداماهرچهاینانحصارکمتروگروههاینظامیوشبهنظکامیمسکتقلو
دولتیبیشتریدرکشوروجودداشتهباشندوضعیتاینشاخصوخیمتراست.
2کرابطهبینبخشامنیتیومدنی،مقدارحرفهایبودنپلیسونیروهایغیرنظامی،مقکداربکهخکر 
دادنخشونتتوسطدولتونهادهایامنیتیووجودتهدیداتیهمچونتروریسکمبکهوضکعیتایکن
شاخصشکلمکیدهنکد .بکا بکودنمقکدارخشکونتپلکیسووجکودتهدیکداتامنیتکیوبرخکورد
غیرحرفهایازسوینیروهایامنیتیازمطلوبیتاینشاخصمیکاهد.
3کشیوهاستفادهاززور،آیانهادهایدولتیبهشویهمناسبیازقدرتاستفادهمیکنندیااینککهدسکت
بهخشونتغیر زممیزنند؟
4کوضعیتاسلحه،آیامقدارزیادیازاسلحهدراختیارغیرنظامیاناستویابرنامهایبرایخلعسالح
اینافرادوگروههایمسلحوجوددارد؟
دربررسیشاخصفوقدرخصوصجهاناسکالمبایسکتیگفکتککهیککیازاصکلیتکرینمسکائل
کشورهایاسالمیموضوعانحصاراستفادهاززوراست.درعمدهکشورهایاسالمیگروههایمختلفیاز
سویدولتیابهصورتمستقلاقدامبهاعمالزوروقدرتمیکنند.حتیبسیاریازکشورهای مکورد

نظرازوجودمیلیشیایشخصیویانهادهایامنیتیوابستهبهافرادرنجمیبرندکهایکنابزارهکابکرای
سرکوبمخالفینسیاسیبهکارگرفتهمیشود.عناوینیهمچوندولتپنهکانیکادولکتعمیکق بارهکا
برایکشورهاییهمچونترکیهومصروایرانبهکاررفتهاست.کشورهاییچونسوریه،لبنکان،یمکن،
عراقوافغانستانازوجودگروههایشبهنظامیمتعدددولتیوغیردولتیرنجمیبرند.دربخشیازاین
کشورهاهمچونعراقوافغانستاناینشبهنظامیانبرایاهکدفشخصکیسیاسکتمکدارانوصکاحبان
قدرتبهکارگرفتهمیشوند.ترورهایگستردهمخالفانومتهمسازیگروههکایتروریسکتیبکه چنکین
اقدامیبخشیذاتیازسیاستدرایندوکشوراست.همچنیندراینکشکورهاانحصکارقکدرتچنکان
شکستهشدهاستکهمیتواندولتونهادهایرسمیراضعیفتکریننهادهکایموجکوددرزمینکهبکه
کارگیریواجرایزوردانست.بحرانعراقپسازظهورداعشنشاندادکهتوانکایینیروهکایرسکمی
اینکشوربدونمداخلهگروههایشبهنظامیبسیارمحدوداستوحتیضعفهمیننیروهکاینظکامی
نیزبودکهموج سقوطبخشهاییازعراقبهدستداعششد.
تهدیدتروریسمامریفراگیراستکهدرتمامکشورهایاسالمیبادرجاتیدیدهمیشودولیبکهطکور
کلینمیتوانکشوریرادراینحوزهازاینخطرمستثنیدانست.سوریه،عراق،افغانسکتان،یمکن،شکمال
آفریقاوشرقآسیاهمگیبهنوعیدرگیرگروههایتروریستیهستندکهوابستهبهالقاعدهیامنشع شدهاز
القاعدههستند.بوکوحرام،داعش،الشبابوچندینگروهتروریستیدیگردرآفریقا،داعش،القائده،طالبانو
گروههایتروریستیسوریدرهستهمرککزیخاورمیانکهوافغانسکتانوداعکشوالقائکدهدرشکرقآسکیااز
گروههایهستندکهعمدهروندهایامنیتیکشورهایاسالمیراتحتتأثیرخودقراردادهاند.
ی
ازسویدیگربهدلیلضعفسکاختارهایمکدنیوفرهنکگمسکلطبکرسکاختارنهادهکایامنیتک 
خاورمیانه،سرکوببخشاساسیازکارآننهادهااستوشاهدهستیمکهدرطولسالهایگذشتهو
فعلیمخالفتهادرکشورهایاسالمیبهاشکالمختلفسرکوبشدهاستیاشورشهکایموجکودبکه
وقوعانقالبهایخشنویاشکستساختارهایسیاسیوانجامیدهاست.
ی
ازسویدیگربهدلیلضعفسکاختارهایمکدنیوفرهنکگمسکلطبکرسکاختارنهادهکایامنیتک 
خاورمیانه،سرکوببخشاساسیازکارآننهادهااستوشاهدهستیمکهدرطولسالهایگذشتهو
فعلیمخالفتهادرکشورهایاسالمیبهاشکالمختلفسرکوبشدهاستیاشورشهکایموجکودبکه
وقوعانقالبهایخشنویاشکستساختارهایسیاسیوانجامیدهاست.گفتنیاستککهتحکتایکن
شرایطشکنندهسیاسیواجتماعیجرائمخردیهمچونقتل،بزهکاری،دزدیوجرائممرتبطبامواد
مخدردرکشورهایموردنظرافزایشمییابند.
* Security Apparatus

68
برایمثالازسال 2014ورشدگروهداعشدرخاورمیانهقاچاقومصرفموادمخدرکپتاگونکه
مادهمخدرمحبوباینگروهاستدرخاورمیانهافزایشیافتهاست.
درمقابلدرکشورهایعضومرکوسوراصلیتریننگرانیهایامنیتیومسائلتحتتأثیرقراردهندهاین
شاخص،جرائمخردوکالنمرتبطباموادمخدرومافیایپیرامونآناست.امریکهبرزیلسالهااسکت از
آنرنجمیبردونیروهایامنیتیاینکشورنتوانستهاندوضعیتموجودراکنترلکنند.ارزیابیهایبینالمللی
نیزنشانمیدهدکهجرائمخردیهمچونتیراندازیوچاقوکشی،سرقت،آدمربکائیوجکرائممکوادمخکدر
اصلیترینمتغیرهایناامنیدربرزیلوسایرکشورهایعضومرکوسورراتشکیلمیدهند.
درمقابلدرکشورهایاروپاییشاخصهایامنیتیدرسطحمناسبیبهسرمیبرند.انحصاراسکتفادهاز
زورکامالًدردستدولتاستونهادهکایدولتکینیکزبکهصکورتمشکروعیاززوراسکتفادهمکیکننکدو
همچنینبهدلیلوجودسازوکارهایمرتبطبادموکراسیدرمقابکلنهادهکایمکدنیپاسکخگوهسکتند.از
سویدیگرتهدیدمسلحانهسازماندهیشدهوگستردهایعلیهکشکورهایاتحادیکهاروپکاوجکودنکدارد.از
همینروکشورهایاتحادیهاروپادروضعیتبسیارمناسبیازنظرکارآمدیشاخصهایامنیتکیهسکتند.
تنهانقاطمنفیموجوددرمقابلآنهاتهدیدهایشکلگرفتهناشیازبحرانمهاجرتدرسالهکایاخیکر،
حمالتتروریستیپراکندهدرکشورهایاروپکایی،جکرائمخکردومحکدودوتهدیکدروسکیهدربرابکرنکاتو
میباشد.دربینمواردنامبردهشده،ترورهایمنتس بهگرگهایتنهکایداعکشککهدرطکولچنکدین
سالگذشتهرخدادهاست،توانستهاستبررویشاخصهایامنیتیموجودتأثیرمنفیبگذارد.
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درزمینهشاخصهایمرتبطباامنیکتشکاخصصکلحجهکانیبکهارزیکابی 163کشکوردرزمینکه
صلحآمیزبودنآنهامیپردازد.اینشاخصکهتوسطموسسهاقتصادوصلح()IEPتهیهشدهاسکتبکه
ارزیابیصلحومتغییرهایوابستهبهآنوترسیمراهیبرایایجکادجوامکعصکلحآمیکزمیپکردازد.ایکن
شاخصدربرگیرنده 23متغییردرقال امنیتاجتماعی،وضعیتتعارضداخلیوبینالمللکیوسکطح
نظامیگریاست.اینشاخصاینمسئلهرادرنظرداردکهکشورهاتاچکهمیزانکیدرگیکرتعارضکات
داخلیوبینالمللیشدهاند.همچنینهمگراییملی،وضعیتجرائم،نرخخشونتهکاوتروریسکم،ثبکات
سیاسی،وجودپناهندگانیاآوارگاننیزدراینشاخصبرایاستخرا رتبهیککشورمورداسکتفادهو
سنجشقرارگرفتهاست.

اتحادیه اروپا
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شاخصتروریسمجهانیبهارزیابی 163کشورجهکاندرزمینکهوقکوعتروریسکموخشکونتهکای
مرتبطباتروریسممیپردازد.براساساینشکاخصاسکتفادهیاتهدیکدبکهاسکتفادهغیرقکانونی اززورو
خشونتتوسطبازیگرانغیردولتیدرجهتبکهدسکتآوردناهکدافسیاسکی،اقتصکادی،اجتمکاعی و
مذهبیباتزریقترسوبهکاربردناجباربهعنوانترویسمشناختهمیشکود.بکرهمکیناسکاس یکک
رخدادبرایاینکهدراینشاخصثبتشودبایستیازچهارویژگیبرخوردارباشد:
1کعمدیبودن2،کدرآنخشونتبهکاررفتهباشد3،ککاعمکالکننکدگانآنبایسکتگیبکازیگران
غیردولتیباشند4،کمیزانتقریبیخساراتواردهبهاموالازوقایعترویسمیدریکسالهمچنین در
خصوصیکرخدادتعدادکشتههاوزخمیهاوهمچکینآسکی مکادیآندرنظکرگرفتکهمکیشکود.
همچنیندراینگزارشعواملمختلفیهمچونتفاوتشرایطاقتصادیواجتماعیکهدرآنتروریسم
رخمیدهد،روندتغییراتتروریسم،اهدافایکدئولوژیکتروریسکم،محکرکهکایژئوپلتیککتروریسکم،
استراتژیوتاکتیکهایگروههایتروریستیگنجاندهشدهاست.
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شاخصقدرتنظامیبررویبررسیتوانایینظامی 136کشورتمرکزدارد.اینشاخصدربررسی
خودتواناییعملیاتیبالقوهاینکشورهارادراجرایعملیاتنظامیدرمحیطهکایمختلکفوشکرایط
مختلفباتکیهبرتواناییمتعارفآنهادرنظرمکیگیکرد.درایکنشکاخصاز 55متغیکرمختلکفبکرای
سنجشقدرتنظامیاینکشورهابهرهگرفتهشدهاست.
این 55فاکتوردرزمینههایجغرافیایی،اقتصادی،تکنولوژیک،نیرویانسکانی،وضکعیتنیروهکای
زمینی،هواییودریاییتوزیعشدهوتوسطاینشاخصبکهکارگرفتکهشکدهاسکت.همچنکینیککیاز
ویژگیهایاینشاخصایننکتهاستکهگردآوریکنندگانآنتوجهیبهنقشسالحاتمینداشتهاند.
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شاخصانشعابدرنخبگانبهمعنایانشعابدرنهادهایدولتیدرقالک تقسکیمآنهکابکهشککل
نهادهایطبقاتی،قومی،فرقهای،نژادییادینیوهمچنیناتخاذسیاستهایتسلبیدربکین نخبگکان
سیاسیاست.همچنیناینشاخصاشارهبهغلبهملیتودیگرهراسیودشمنپنداریدرسیاستهکاو
خطابههایسیاسیاشارهدارد.درمواردافراطیاینشاخصبیانگرفقدانمشکروعیتدررهبکرینظکام
سیاسیاست.بهطورکلیبایستیگفتکهاینشاخصبهبحثدربکارهنکزاعقکدرت،رقابکت سیاسکی،
تغییراتسیاسیوعواملیمیپردازدکهبررویمشروعیتطبقهحاکمتأثیرمیگذارد.
زیرشاخصهایاینشاخص،عبارتاستاز:
• رهبریواینکهآیاانتخابآنهاعاد نهاستوآنهادربرابرمردمپاسخگوهستند؟
انشعاب:

• آیادرنخبگانانشعابمبتنیبرقومیتوهویتوجودداردوقدرتآنهاچقدراست؟
رفع اختالفات سیاسی:

• آیافرایندیبرایرفعاختالفاتوآشتیسیاسیوجوددارد؟
پاسخگو بودن نیروهای نظامی:

• آیانیروهاینظامیخودراپاسخگویمردموبخشیازآنمیدانند؟
هویت ملی:

• آیااحساسملیتقویوجودداردیااحساساتجداییطلبانهقویاست؟
• آیارسانهنفرتافکنیدرکشورفعالیتدارد؟
• آیاکلیشهسازیهاینژادی،مذهبی،قومیوهویتیروا دارد؟
• آیااحترامبهفرهنگهایدیگرروا دارد؟
• توزیعمنابعواینکهآیاثروتدردستعدهایمعدودمتمرکزاست؟
• آیاطبقهمتوسطروبهرشداست؟
• آیایکگروهبیشترمنابعموجودرادرکنترلدارد؟
• آیامنابعبهصورتمنصفانهایتوزیعشدهاند؟
• قوانینواینکهآیاذاتآنهادموکراتیکاستیاافراطی؟
• آیاقوهقضاییهپاسخگواست؟
کشورهایاسالمیدراینشاخصدروضعیتوخیمیبهسرمیبرنکد.بکهصکورتیککهعمکدهآنهکا
بیشترینامتیازرادرحضورعواملمنفیازآنخودکردهاندوبکهغیکرازچنکدکشکورکوچکک،سکایر
کشورهانشاندهندهوجودمشکالتاساسیدرزمینهمشکروعیترهبکریونهادهکایسیاسکیوملکی،

مسئلهپاسخگوییقدرتوتوزیعمنابعهستند.درمقابلدراتحادیهاروپاوسایرگروهبندیهکایمکورد
بررسیوخامتاینشاخصبهندرتبهچشممیخورد.گرچهبااینوجودمکیتکوانگفکتککهعمکده
کشورهایاتحادیهاروپانیزدروضعیتمیانهاینشاخصبهسرمیبرند.
امادرخصوصوضعیتکشورهایاسالمیبخشیازعلترامکیتکواندرتفکاوتنکوعنگکاهعمکده
کشورهایغربیواتحادیهاروپابهمفاهیمیچونمشروعیتوحکمرانیدانسکت.درعمکدهکشکورهای
اسالمیباوربرایناستکهمشروعیتنظامسیاسینهوابستهبهپاسخگوییبهمکردمواز مکردمبلککه
امریالهیاست.برایناساسحکومتبهواسطهامرخداوندبهحاکماعطاءشدهاسکتوویتنهکابکه
خدایانهادهایدینیپاسخگومیباشد.چنینتفسیریازامرحکمرانیبهندرتفضاییرابکرایظهکور
دموکراسیباقیمیگذارد .همینامرتسل قکدرتدرکشکورهایاسکالمیرابکهامکریبغکرنجتبکدیل
میسازد.بهصورتیکهانتقالقدرتبهخار ازدایرهایمشخصبهندرتانجاممیشود.همینامربکه
رقابتهایسختوطو نیمدتقدرتدرمیاننخبگانحاکموغیرحاکمشکلمیدهد.
ازسویدیگرشکافهایقومیوهویتیکهسرتاسرآسیاوآفریقارادربرگرفتکهاسکتموجک  شکده
استنزاعبرسرقدرتدرکشورهایاسالمیجنبهایهویتیبهخودبگیرد.سخنانمبتنیبرهویکتملکی
یادینیوازسویدیگرتالشبرایجداییطلبیبخشیازسیاستکشورهایاسالمیاست.مرزهایملکی
کهرسمآنهابهدوراناستعماربازمیگرددویامرزهایترسیمشدهدردورانشورویدرآسیایمیانکه،از
عواملیاستکهموج شدهاستملتسازیدرکشورهایاسالمی،آسیاییوآفریقاییبهامکریدشکوارو
پرهزینهتبدیلشود.بهصورتیکهگاهیدرگیریهایهویتیموجودتاقرنهاادامهیافتهاست .درهمکین
حالاروپانیزبهدلیلافزایشمهاجرین،باشدتگیریمو راسکتگرایکیمواجکهشکدهاسکت.امکریککه
جایگاهمهاجرینوفرهنگهایمهاجررادرمیانفرهنگغربیموردپرسشقرارداد.
یکیدیگرازویژگیهایخاصکشورهایاسالمیکهبهاینشاخصمکرتبطاسکت،پدیکدهتمرککز
منابعوتمرکزکنترلبرمنابعاست.درکشورهایاسالمیبخشعمکدهایازمنکابعموجکوددردسکت
گروههایطبقاتی،هویتی،دینییاقومیاست.
آنهانیزاینمنابعرابهصورتعمدهدرطولخطوطپراکندگیهویتیوقومیتوزیعمکیکننکد.از
اینرومیتوانقانون 80ک 20پارهتورابراینجوامعحکاکمدانسکتککهبکراسکاسان 20درصکداز
جمعیت 80درصدازمنابعرادراختیاردارندوهمینامرنیزموج بکروزدرگیکریورقابکتدربکین
جمعیتبرایکس سهمبیشترازمنابعموجودمیشود.رقابتیکهبرمحورشکافطبقکاتی یکاهکویتی
آنجامعهخاصبنامیشود.

* Factionalized elites
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شاخصاعتراضاتگروهیبررویتعارضوشکافمیانگروههایمختلفاجتماعیاسکتواراسکت،
شکافیکهعمدتاًازویژگیهایسیاسیواجتماعیونقشآنهادردسترسیبهخدماتیامنکابعریشکه
میگیرد.همچنیناینشاخصبهطردشدنیکگروهخاصبهوسیلهدولتیاسایرگروههکایمسکلط
بهدلیلسرکوب،وجودبدبینیوخشونتنسبتبهگروهیکهباورعمومیبرایناستکه بکهصکورت
نامشروعیبهامتیازاتعمومیدستیافتهاستاشارهدارد.
پرسشهایاساسیمرتبطبااینشاخصایناستکه:
شاخصهای مرتبط با پاسخهای پسامنازعه

•
•
•
•
•

آیافراینداعتمادسازیوحلاختالفدرجامعهوجوددارد؟
آیاگروههابایکدیگردستبهاجماعزدهواحیاشدهاند؟
آیاآسی هایواردشدهبهقربانیانجنایاتگذشتهالتیامیافتهاستیابرنامهایبکرای جبکرانایکن
آسی هاوجوددارد؟
آیاجنایتکارانجنگیبازداشتومجازاتشدهاند؟
آیاپسازمنازعهعفوعمومیاعالمشدهاست؟
پرسشهای مرتبط با برابری:

• آیامنابعبهصورتبرابروعاد نهایتوزیعشدهاند؟
پرسشهای مرتبط با شکاف اجتماعی:

• آیانشانهایازعدمبردباریاجتماعیدربرابرگروههاوعقایدآنهایاخشونتنسبتبکهآنهکاوجکود
دارد؟
• آیاگروههاسرکوبشدهاندیااحساسمیکنندکهسرکوبشدهاند؟
• ایاسابقهخشونتوسرکوبنسبتبهگروههاوتعارضاتگروهیوجوددارد؟

سرگذاشتهاندویاهمچناندروضعیتیبهسرمیبرندکهاینتعارضاتبهبقایخکودادامکهمکیدهکد.
کشورهایخاورمیانهنشاندادهاندکهبهجزچندکشورحاشیهخلکیجفکارسسکایرکشکورهابکهنکوعی
سابقهتعارضات،خشونتهایگروهیوقومیرادارندویادرگیراینمواردهستند.اغل اینتعارضکات
درکشورهایخاورمیانهبامحرویتتعارضاتفرقهایودینیرخمیدهد.امامیتوانآنهارابکهدوسکته
تقسیمکرد.دستهاولازتعارضاتیکهمیانگروههایاجتماعیشیعهوسنیرخمیدهدودسکتهدوم
تعارضمیانانواعگروههایشیعیوسنیبایکدیگروحکومتمرکزیاست.ایکران،افغانسکتان،عکراق
عربستان،یمن،لبنانوسوریهازجملهاصلیترینکشورهاییهستندکهاینتعارضدرآنهابکهچشکم
میخوردوبرخیازآنهاهمچونسوریه،عراق،یمنولبناندرطولسالهایگذشتهواردجنکگهکای
داخلیودرگیریهایخونینیشدهاندکهریشهآنهارامیتواندرتعارضمیانشیعهوسکنییافکت.از
سویدیگردرمصر،لیبی،افغانستانوپاکستانبهطورعمدهشاهددرگیکریاجتمکاعیسکنی کسکنی
هستیم .درگیریکهدرمصرولیبیمکیتکوانریشکههکایآنرادرتفکاوتهکایقبیلکهایوهمچنکین
رویکردهایمتفاوتنسبتبهدینتوسطاهلسنتدید.دربخشهاییازآفریقانیزایکندرگیکریبکه
صورتدرگیریسنیکسنیوهمچنیندرگیریسنیکمسحیتهمچونمالیونیجریهظهکورککرده
است.درمقابلدرشرقآسیاشاهددرگیریمیانمسلمانانوسایرمذاه وفرقهستیم.پدیدهایکه
او آنرامیتواندرنسلکشیصورتگرفتهدرمیانماردید.
دراروپااینشاخصبهصورتعمدهتحتتأثیرکاهشتساهلگراییاستکهدرطکولسکالهکای
گذشتهروا یافتهاستوبهجریانهایراستگراقدرتبخشیدهاست.فقدانتساهلگرایکیککهنمکود
آنرامیتوانبهسیاستهایسختگیرانهمهاجرتی،روا سیاستهایراستگرایانهنسبتداد.
درمقابلدرامریکایجنوبیوکشکورهایعضکومرکوسکوراصکلیتکرینعامکلتعارضکاتگروهکی،
مناقشاتطبقاتیواقتصادیاست.امریکهریشهدرتوسعهنامتوازناقتصادیکشکورهایامریککاییو
گسترشفاصلهاقتصادیدرمیانجوامعآنهادارد.

چگونگی روابط درون یک گروه؟

• آیاآزادیمذهبیتوسطقانونپذیرفتهشدهوتوسطجامعهاجراشدهاست؟آیکاخشکونتمکذهبی
درجامعهوجوددارد؟
خشونت عمومی:

• آیاگزارشیازعدالتمحرمانهوجوددارد.
• آیاگزارشیازخشونتجمعییاکشتارجمعیوجوددارد؟آیاگزارشکیازکشکتاربکراسکاسنکژاد
وجوددارد؟
کشورهایاسالمیازآفریقاگرفتهتاآسیاهمگیسابقهایطو نیازخشونتوتعارضکات راپشکت

* Group Grievance
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شاخصمداخلهخارجی،تأثیربازیگرانخارجیرادرعملکردبهویژهتأمینامنیتوکارآمدیاقتصادی
دریککشوربررسیمیکند.ازیکطرف،شاخصمداخالتخارجیبرجنبههایامنیتیدرگیرشکدن
بازیگرانخارجی،چهپنهانوچکهآشککار،درامکورداخلکییککدولکتتوسکطدولکتهکا،ارتکشهکا،
سرویسهایاطالعاتی،گروههایهویتی،ویاسایرنهادهاکهممکناستتوازنقدرتدریککشکوررا
تحتتأثیرقراردهدتأکیدمیکند.ازسویدیگر،شاخصمداخالتخارجیبررویمشارکتاقتصادی
بازیگرانخارجی،ازجملهسازمانهایچندجانبه،ازطریقوامهایگسکترده،پکروژههکایتوسکعهاییکا
کمکهایخارجیمانندتأمینبودجه،کنترلامورمالییامدیریتسیاستهایاقتصادیدولتو ایجاد
وابستگیاقتصادیتمرکزمیکند.مداخلهخارجیهمچنینبهمکداخالتبشردوسکتانه،ماننکداسکتقرار
نیروهایحافظصلحبینالمللیتوجهدارد.

به طور کلی کشورهای اسالمی به صورت عمدهای تحت تأثیر مداخله خارجی مستقیم و
غیرمستقیم قرار دارند .در کشورهای عضو مرکوسور این امر بیشتر تحت تأثیر مداخله خارجی در قال
حمایت از نیروهای نظامی آن کشورها یا تأثیرگذاری بر روی سیاستهای اقتصادی آنها است.

سوا ت اساسی این شاخص عبارت است از:
• آیا پشتیبانی خارجی از جناحهای مخالف دولت وجود دارد؟
• آیا نیروهای نظامی خارجی در کشور حضور دارند؟
• آیا حمالت نظامی از سوی دیگر کشورها صورت میگیرد؟
• آیا کمک نظامی خارجی وجود دارد؟
• آیا تمرینات نظامی با کشورهای دیگر یا حمایت از آموزش نظامی از سوی دیگر کشورها وجود
دارد؟
• آیا عملیات حفظ صلح در کشور مورد نظر در حال اجرا است؟
• آیا پشتیبانی خارجی برای آموزش پلیس وجود دارد؟
• آیا عملیات پنهانی در کشور مورد نظر در حال انجام است ؟
• آیا کشور مورد نظر تحت مداخله اقتصادی است یا کمک اقتصادی را دریافت میکند؟
• آیا کشور مورد نظر وابسته به کمک اقتصادی است؟
امروزه در خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی میتوان گفت که عمده کشورها به نوعی
تحت تأثیر فاکتور دخالت خارجی هستند .بخشی از این دخالت خارجی میتواند مانند عراق ،سوریه،
افغانستان ،لیبی ،کشورهای حاشیه خلیج فارس ،مالی و سومالی و بخشهای دیگری از آفریقا و
همچنین شرایط کشورهای آُسیای میانه ،در شکل حضور مستقیم بازیگران خارجی و دخالت آشکار
آنها در سیاستهای کشور رخ بدهد .همچنین این شاخص میتواند به شکل توطئهها و عملیاتهای
پنهان سیاسی و جاسوسی و تحریمهای اقتصادی مانند وضعیت ایران خود را نشان دهد.

* External Intervention
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• آیا آزادی تجمعات به طور موثری تضمین شده است؟
• آیا حقوق بنیادی به طور موثری تضمین شده است؟
یکی دیگر از شاخصهای بااهمیت در زمینه مشروعیت دولت ،شاخص نقش قانون است .شاخص
نقش قانون به بررسی سهم و نقش قانون در  113کشور در سرتاسر جهان میپردازد .در این ارزیابی
 110هزار شهروند و  3هزار کارشناس شرکت کردهاند .این شاخص به طور ویژه برکارآمدی اجرای
قوانین ،نقش قانون در محدودسازی قدرت دولت ،فقدان یا وجود فساد ،شفافیت دولت ،وجود حقوق و
آزادیهای اساسی ،نظم و امنیت ،قدرت اجرایی ،عدالت مدنی و عدالت کیفری تمرکز دارد.
در زمینه محدودسازی قدرت دولت این مسئله بررسی میشود که:

•
•
•
•
•
•

آیا قدرت دولت به طور موثر توسط قانونگذاران محدود شدهاند؟
آیا قدرت دولت به طور موثر توسط قوه قضائیه محدود میشود؟
آیا قدرت دولت به طور موثر توسط بازیگران مستقل محدود میشود؟
آیا مقامات دولتی به دلیل رفتارهای غیرقانونی تنبیه شدهاند؟
آیا قدرت دولت تحت بررسی نهادهای غیر دولتی قرار دارد؟
آیا انتقال قدرت از طرق قانونی انجام میشود؟
در زمینه فساد این مسائل مورد بررسی قرار میگیرند:

•
•
•
•

آِیا مقامات اجرایی از امکانات عمومی و سمت خود برای کس سود شخصی استفاده میکنند؟
آِیا مقامات قضایی از امکانات عمومی و سمت خود برای کس سود شخصی استفاده میکنند؟
آِیا مقامات نظامی از امکانات عمومی و سمت خود برای کس سود شخصی استفاده میکنند؟
آِیا مقامات قانونگذاری از امکانات عمومی و سمت خود برای کس سود شخصی استفاده میکنند؟

در خصوص نظم و امنیت این مسئله بررسی میشود که:

• آیا جرائم جنایت به طور موثر کنترل میشود؟
• آیا منازعات مدنی به طور موثر محدود شده است؟
• آیا مردم برای گرفتن حقوق شخصی خود از خشونت استفاده میکنند؟
در زمینه قدرت اجرایی این مسئله بررسی میشود که:

•
•
•
•
•

آیا مقررات دولتی به طور موثر اجرا میشود؟
آیا مقررات دولتی اعمال میشود و بدون نفوذ نامناس اجرا میشود؟
آیا دادرسیهای اداری بدون تاخیر ناعاد نه انجام میشود؟
آیا روند متقابل در دادرسیهای اداری مورد احترام است؟
آیا دولت بدون فرآیند قانونی و جبران خسارت جبران نمیکند؟
در زمینه عدالت مدنی این مسئله مورد بررسی قرار میگیرد که:

•
•
•
•
•
•

آیا مردم میتوانند عدالت مدنی را اعاده کنند؟
آیا عدالت مدنی بدون تبعیض وجود دارد؟
آیا عدالت مدنی مصون از فساد است؟
آیا عدالت مدنی از نفوذ دولت مصون است؟
آیا عدالت مدنی تحت تأثیر تاخیر ناعاد نهای نیست؟
ایا عدالت مدنی به طور موثر اجرا میشود؟

در زمینه شفافیت این مسئله بررسی میشود که:

• آیا اطالعات در دسترس عموم قرار دارد؟
• آیا مشارکت مدنی در امور اجرایی وجود دارد؟
• آیا مکانیسم مشخصی برای شکایت وجود دارد؟
در زمینه حقوق اساسی این مسئله بررسی میشود که:

•
•
•
•
•
•

آیا رفتار برابر و عدم تبعیض نسبت به تمام جمعیت وجود دارد؟
آیا حق زندگی و امنیت شخصی به طور موثری تضمین شده است؟
آیا در خصوص متهم روند قانونی و حقوق وی حفظ میشود؟
آیا آزادی بیان به طور موثری تضمین شده است؟
آیا آزادی باور و مذه به طور موثری تضمین شده است؟
آیا آزادی از دخالت خودسرانه با حریم خصوصی به طور موثری تضمین شده است؟

* Rule of Law
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بــ شاخصهای اقتصادی
اینشاخصبررویالگوهایمتوالیازوخامتشرایطاقتصادیجامعهبهعنوانیکککلازطریکق
درنظرگرفتندرآمدسرانه،تورم،تولیدناخالصملی،بدهیها،سطحفقروشکستتجارتها،ککاهش
درشاخصهایهمچونسودتجارت،سرمایهگذاریخارجیوافتارزشارزملیتمرکزدارد.همچنین
اینشاخصپاسخهایارائهشدهبرایشرایطاقتصکادیموجکودماننکدسکختگیکریهکایاقتصکادیو
همچنیننتایجشرایطاقتصکادیموجکودهمچکونافکزایشنکابرابریاجتمکاعیواقتصکادیرادرنظک ر
میگیرد.همچنینتجارتغیرقانونی،خرو سرمایه،فساداقتصکادیوپولشکویینیکزدرایکنشکاخص
محاسبهمیشود.
سوا ت اساسی مرتبط با این شاخص عبارت از:
• مقدار بدهی دولت
• نرخ بهره
• نرخ تورم
• مقدار بهرهوری
• مقدار GDP
• نرخ اشتغال و بیکاری
• چگونگی نگاه مردم به اقتصاد
• چگونگی نگاه کارشناسان به اقتصاد
• جذاب بودن اقتصاد برای سرمایهگذاریهای خارجی
• تکمحصولی یا چندمحصولی بودن اقتصاد
اقتصاد تکمحصولی ،تمرکز منابع ،توزیع نامناس و غیرعاد نه منابع ،تحت تأثیر قرار گرفتن
اقتصادهای کالن کشورهای اسالمی از تحو ت قیمت انرژی ،ناامنی و بیثباتی سیاسی و تحریم همگی
از جمله عواملی هستند که اقتصاد کشورهای اسالمی را تحت تأثیر منفی خود قرار دادهاند .این عوامل
موج شدهاند که به طور متوسط کشورهای اسالمی نرخ بیکاری و تورم با یی را تجربه کنند .به غیر از
مالزی ،برونئی ،کویت قطر و امارات متحده عربی میتوان گفت که سایر کشورهای اسالمی در سال
گذشته وضعیت رکود اقتصادی را تجربه کردهاند.

برخی از این کشورها از جمله عراق ،سوریه ،یمن ،مصر ،لیبی و افغانستان به صورت گسترده درگیر
بحران امنیتی بودهاند که حیات اقتصادی آنها را تحت تأثیر خود قرار داده است .کشور سوریه در صورت
رسیدن به ثبات نیازمند میلیاردها د ر کمک بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی خواهد بود تا بتواند
اثرات تخری کننده جنگ داخلی را بازسازی کند .عراق در شرایطی به سر میبرد که وضعیت اقتصادی
این کشور موج شکلگیری اعتراضات گسترده در شهرهای شیعهنشین با محوریت شهر بصره شد.
ایران و ترکیه به میزان متفاوتی درگیر تحریمهای اقتصادی امریکا هستند که موج شده است
شاخصهای اقتصادی این دو کشور از جمله توانایی جذب سرمایهگذاری خارجی و قدرت ارز ملی آنها
را تحت تأثیر خود قرار داده است .همچنین تأثیرگذاری تحریمها بروری ارزش ارز ملی آنها موج رشد
تورم در این کشورها شده است.
کشورهای آفریقایی ک اسالمی به صورت سنتی درگیر مشکالت توسعه خود هستند و همین امر در
کنار مشکالت مرتبط با تهدیدات تروریسم و بیثباتی سیاسی موج شده است که این کشورها
همچنان در وضعیت وخیمی به حیات خود ادامه دهند .در آسیای میانه مسائل مرتبط با انرژی ،در کنار
توسعه نامتوازن و زیرساختهای ناکارآمد اقتصادی و سیاسی باقی مانده از دوران شوروی در کنار
مسائل زیست محیطی رشد اقتصادی و فعالیتهایی مانند کشاورزی را با دشواری روبهرو ساخته است و
به مسائلی همچون بیکاری GDP ،و در آمد سرانه پایین دامن زده است.
این در حالی است که در اتحادیه اروپا پس از سالها بحران مالی روندهای بهبود ظاهر شده است.
 GDPکشورهای اروپایی روندی مثبت و رو به رشد را تعقی میکند .با این حال سطح بیکاری
همچنان نسبت به پیش از دوران قبل از بحران اقتصادی در سطح با یی قرار دارد و دستمزدها نیز
کاهش محسوسی داشته است .اما کشورهای اتحادیه در حال تعقی سیاستهایی هستند که رقابت و
فعالیت اقتصادی را تشویق کند و از این طریق بتوانند بر روی شاخصهای فوق تأثیرگذاری باشند.
درکشورهایعضومرکوسورتوسعهنامتوازن،بیکاری،اقتصادهایتکمحصولییاتوانایی صکادراتی
ورقابتینامناس ،مشاغلکاذبوبدهیهایدولتازجملهاصلیترینعواملیهسکتندککهاقتصکادرا
تحتتأثیرمنفیخودقراردادهاند.رشداقتصادیاینکشورهایدرطولسکالهکایگذشکتهنتوانسکته
استشکافهایاجتماعیواقتصادیموجودراپوششدهدودستاوردیمتوازنبرایتمامیجمعیکت
آنهانداشتهاست.بااینحالایننکتهنیزقابلتأکیداستکهکشوربرزیلبهتنهایی  GDPبیشکتراز
استرالیاوهمچنینکاناداکس کردهاست.

* Economic Decline
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شاخصتوسعهاقتصادیتوجهویژهایبهعدمبرابریدراقتصاددارد،برابکریککهممککناسکتدر
کارکرداقتصادیجلوهاینداشتهباشد.برایمثالاینشاخصبهنابرابریساختاریمینگردکهمبتنکی
برتبعیضهایگروهیوهویتی،نابرابریناشیازآموزش،وضعیتاقتصکادییکاشککافمیکانشکهرو
روستاباشد.همچنیناینشاخصاحساسنابرابریرانیزدرمحاسباتخودلحاظمیکنکد،امکریککه
میتواندبهاندازهنابرابریواقعیموج بروزنارضایتیوتعارضاتشودوبهتنشاجتماعیو ملیگرایی
افراطیدامنبزند.همچنینبرایاندازهگیرینابرابریاقتصادی،اینشاخصفرصکتهکایموجکودو در
اختیارگروههایاجتماعیبرایبهبودبخشیدنموقعیتاجتماعیخودشکانراازطریکقدسترسکی بکه
اشتغال،آموزش،آموزشکاریموردبررسیقرارمیدهد.
پرسشهای اساسی مرتبط با این شاخص عبارت است از:
برابری اقتصادی:

•
•
•
•
•
•

آیا شکاف اقتصادی بزرگی مشاهده میشود؟
آیا سیستم اقتصادی تبعیضورزانه است؟
آیا عدالت اقتصادی وجود دارد؟
آیا مکانیسمهای استخدام عاد نه هستند؟
آیا در جامعه حقوق برابر برای همه افراد وجود دارد؟
آیا قوانین از حقوق برابر حمایت میکنند؟
فرصتهای اقتصادی:

•
•
•
•

آیا آموزش رایگان وجود دارد و اگر وجود دارد تا چه سطحی؟
آیا آموزش فراهم شده برای همه برابر است؟
آیا سیستم ساماندهی مسکنی برای افراد فقیر وجود دارد؟
آیا برنامهای برای آموزش شغلی وجود دارد؟
دینامیکهای اجتماعی اقتصادی:

• آیا گتو یا محلههای فقیرنشین وجود دارند؟
کشورهای خاورمیانه ،شرق آسیا و آسیای میانه توانستهاند تا حدی به شاخصهای مورد بحث در
توسعه اقتصادی دست پیدا کنند .این کشورها توانستهاند با کمک اقتصاد رانتی ،تأکید و اولویت قرار

دادن به مسئله آموزش مسئله دسترسی به آموزش رایگان را حل کنند .متوسط باسوادی در این
کشورها بیش از  85درصد است .اما این مسئله نیز قابل توجه است که تفاوتهای اجتماعی ،از جمله
زندگی در شهر و روستا ،مناطق ثروتمند و فقیر ،موج تفاوت در کیفیت آموزش در بخش عمدهای از
این کشورها میشود .در کشورهایی که درگیر جنگ داخلی بودهاند و همچنین کشورهای آفریقایی
اسالمی ضعفهای اقتصادی و ساختاری و همچنین ناامنی موج شده است که فرصتهای زم برای
دسترسی به آموزش عمومی به سختی فراهم شود .همچنین امر دیگری که فرصتهای آموزشی در
کشورهای اسالمی را تحت تأثیر قرار میگذارد محرومیت برخی گروههای اجتماعی غیر اسالمی و
اقلیتها از تحصیل است.
در مقابل در اتحادیه اروپا تأکید بر سیاستهای عدالت اجتماعی موج شده است که فرصتهای
دسترسی به آموزش رایگان ،با کیفیت و برابر برای جمعیت این کشورها فراهم شود و متوسط نرخ سواد
در این کشورها بیش از  90درصد است .کشورهای مرکوسور نیز توانستهاند سطح سوادآموزی با ی 90
درصد را برای جمعیت خود فراهم کنند .اما در این گروه از کشورها نیز مسئله کیفیت آموزش و تفاوت
آن با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبقه اقتصادی مسئلهای است که تأثیر منفی بر روی فرصتهای
آموزشی میگذارد.
در مقابل آموزش میتوان اساسیترین مشکل کشورهای اسالمی را فراهم کردن فرصتهای برابر
اقتصادی دانست .از سویی برخی از کشورهای همچون کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه درگیر
مشکالتی همچون شکلگیری مافیای اقتصادی قدرتمند هستند که فرصتهای اقتصادی را در
چارچوبهای خاص خانوادگی ،هویتی و یا قومی محدود میکند .امری که میتوان آن را حتی تا
استخدام کارمندان پایه ادارات نیز مشاهده کرد .برخی دیگر از این کشورها در کنار کشورهای آفریقایی
به دلیل ناامنی و بیثباتی اقتصادی و سیاسی نتوانستهاند ابتداییترین فرصتهای اقتصادی را برای
شهروندان خود قراهم کنند و یا در طول سالهای گذشته زیرساختهای اقتصادی آنها تخری شده
است .همچنین در بین این کشورهای اسالمی و کشورهای مرکوسور یکی از مسائلی که به شدت
شاخص توسعه را تحت تأثیر خود قرار میدهد مسئله شکاف و نابرابری اقتصادی است .نابرابری که آن
را میتوان در قال شکاف میان شهر و روستا ،مرکز و حاشیه ،شکافها و فرصتهای قومی و هویتی
مشخص کرد.
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این شکافها به گونهای است که برای مثال شکاف میان مرکز و حاشیه میتواند تفاوتی قطعی در
کیفیت دسترسی به آموزش و فرصتهای شغلی فراهم کند و افراد حاضر در حاشیه و روستاها
محرومیت و عدم دسترسی نسبت به آموزش با کیفیت و همچنین مشاغل مناس را به صورت
محسوسی احساس کنند.
در این کشورها توسعه نامتوازن موج شده است که امکانات به صورت گستردهای در شهرهای
بزرگ تجمع کند و همین امر در کنار این که محرومیت در شهرهای حاشیهای و روستاها را ایجاد کرده
است موج مهاجرت به شهرهای بزرگ شده است که به نوبه خود به نارضایی و عدم توسعه اقتصادی
دامن میزند.
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ثبات سیاسی ،ناکارآمدی زیرساختها ،تورم و فساد اصلیترین مشکالت اقتصاد ایران در زمینه
شاخصرقابتپذیریاقتصادیبهبررسی 140کشوردر 12حوزهرقابتپذیریمیپکردازد.عکواملی
همچونبهرهوری،نوآوری،نابرابریوفشارهایتجاریدرحوزهبررسیاینشاخصقراردارند.

این شاخصها با تمرکز بر رقابتپذیری بر روی عوامل زیر تأکید دارد:
• توانایی نهادهای خصوصی و عمومی
• حق مالکیت و مالکیت فکری
• مقدار تبعیض دولتی و استقالل نهادهای قضایی
• کارآمدی بخش عمومی
• امنیت و هزینههای مرتبط با امنیت ،تروریسم و جرائم سازمان یافته
• کارآمدی نهادهای بخش خصوصی
• پاسخگویی نهادها ،زیرساختهای انرژی
• ارتباطاتات و حمل و نقل
• اعتماد عمومی و فساد
• وضعیت اقتصاد خرد
• آموزش و بهداشت
• کارایی بازار
• رقابت خارجی
• وضعیت تقاضا
• وضعیت بازار کار
• وضعیت بازارهای مالی
• وضعیت تکنولوژی
• اندازه بازار اقتصادی
• نوآوری و خودکفایی
ارزیابی جداگانه شاخصها نشان میدهد که کشور ایران در زمینه نهادها رتبه 85؛ زیرساختها
رتبه  ،5۷وضعیت اقتصاد خرد رتبه  ،44وضعیت بهداشت و آموزش رتبه  ،50وضعیت آموزش عالی رتبه

 ،51وضعیت بازار رتبه  ،100وضعیت بازار کار رتبه  ،130وضعیت بازار مالی رتبه  ،128وضعیت
تکنولوژیک رتبه  ،91در اندازه بازار رتبه  ،19خودکفایی رتبه  9۷و در زمینه نوآوری رتبه  66را کس
کرده است .ارزیابی این گزارش نشان میدهد که دسترسی به تباد ت مالی ،بوروکراسی ناکارآمد ،عدم

رقابتپذیری را تشکیل میدهد.
عربستانبهعنوانیکیدیگرازکشورهایشاخصاسالمی،درزمینهنهادهارتبه26؛زیرساختهکا
رتبه،29وضعیتاقتصادخردرتبه،58وضعیتبهداشتوآموزشرتبه،51وضعیتآموزشعالیرتبه
،43وضعیتبازاررتبه،42وضعیتبازارکاررتبه،80وضعیتبازارمالیرتبه،56وضعیتتکنولوژیکک
رتبه،44دراندازهبازاررتبه،15خودکفاییرتبه 34ودرزمینهنوآوریرتبه 40راکس کردهاسکت.
قوانینکار،دسترسیبهبازارهایمالی،ناکارآمدیآموزشنیرویکار،فقدانثباتسیاسی،نرخمالیکات
وهمچنینبوروکراسیناکارآمداصلیتکرینمشککالتاقتصکادیعربسکتاندرزمینکهرقابکتپک ذیریرا
تشکیلمیدهد.
ترکیهبهعنواندیگرقط قدرتدرجهاناسالم،درزمینهنهادهارتبه۷1؛زیرساختهارتبه،53
وضعیتاقتصادخردرتبه،50وضعیتبهداشتوآموزشرتبه،84وضکعیتآمکوزشعکالیرتبکه،48
وضعیتبازاررتبه،53وضعیتبازارکاررتبه،12۷وضعیتبازارمکالیرتبکه،80وضکعیتتکنولوژیکک
رتبه،62دراندازهبازاررتبه،14خودکفاییرتبه 6۷ودرزمینهنوآوریرتبه 69راکس کردهاسکت.
ناکارآمدیآموزشنیرویکار،دسترسیبهبازارهایمالی،بوروکراسیناکارآمد،بیثباتیسیاسکی،نکرخ
مالیاتوتورماصلیمشکالتاقتصادیعربستاندرزمینهرقابتپذیریراتشکیلمیدهد.
دربینکشورهاحاشیهخلیجفارسامکاراتبکهعنکوانیککقطک مهکماقتصکادیدرخاورمیانکه،
توانستهاسترتبکه 1۷رقابکتپکذیریجهکانیراکسک کنکد.ایکنکشکوردرزمینکهنهادهکارتبکه5؛
زیرساختهارتبه،5وضعیتاقتصادخکردرتبکه،28وضکعیتبهداشکتوآمکوزشرتبکه،33وضکعیت
آموزشعالیرتبه،36وضعیتبازاررتبه،3وضعیتبازارکاررتبه،11وضکعیتبکازارمکالیرتبکه،24
وضعیتتکنولوژیکرتبه،24دراندازهبازاررتبه،29خودکفاییرتبه 13ودرزمینهنوآوریرتبکه25
راکس کردهاست.دسترسیبهبازارهایمالی،تورم،ناکارآمدیآموشنیرویکار،قوانینککار،ضکعف
اخالقکاروظرفیتپاییندرنوآوریاصلیاصلیترینمشککالتامکاراترادرزمینکهرقابکتپکذیریرا
تشکیلمیدهد.
دربینکشورهایآفریقاییاسالمیمصرباقدمتتاریخیخودوهمچنیننقشبرجستهایککهدر
جریانهایعربیاسالمیمعاصرداشتهاست،ازجایگاهویژهایبرخورداراست.اینکشوربکارتبکه 100
دررقابتپذیریجهانی،درزمینهنهادهارتبه64؛زیرساختهارتبه،۷1وضعیتاقتصادخکردرتبکه،132
وضعیتبهداشتوآموزشرتبه،8۷وضعیتآموزشعالیرتبه،100وضعیتبازاررتبکه،90وضکعیت
بازارکاررتبه،134وضعیتبازارمالیرتبه،۷۷وضعیتتکنولوژیکرتبه،94دراندازهبازاررتبه،25
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خودکفاییرتبه 84ودرزمینهنوآوریرتبه 109راکس کردهاست.

 22دست پیدا کند .با وجود جایگاه چشمگیر مالزی در زمینه رقابت رقابتپذیری ،این کشور همچنان با

همچنین در بین گروه کشورهای آفریقایی اسالمی تونس به عنوان یک کشور پیشرو در

موانعی چون دسترسی به منابع مالی ،قوانین تبدیل نرخ ارز خارجی ،ناکارآمدی بروکراسی دولتی ،تورم،

انقالبهای عربی سال  2011و موفقترین نمونه آنها ،توانسته است در زمینه نهادها
رتبه 80؛ زیرساختها رتبه  ،82وضعیت اقتصاد خرد رتبه  ،109وضعیت بهداشت و آموزش رتبه ،58
وضعیت آموزش عالی رتبه  ،82وضعیت بازار رتبه  ،112وضعیت بازار کار رتبه  ،135وضعیت بازار مالی
رتبه  ،110وضعیت تکنولوژیک رتبه  ،85در اندازه بازار رتبه  ،69خودکفایی رتبه  98و در زمینه
نوآوری رتبه  99را کس

کرده است .اقتصاد تونس در زمینه رقابتپذیری از ناکارآمدی بوروکراسی

دولتی ،فساد ،بیثباتی در سیاستگذاریها ،قوانین کار ،بیثباتی نظام سیاسی و موانع دسترسی به
منابع مالی رنج میبرد .کشور پاکستان به عنوان یکی از اعضای کلوپ اتمی جهان و یکی از کشورهای
قدرتمند اسالمی ،توانسته است در زمینه نهادها رتبه 90؛ زیرساختها رتبه  ،100وضعیت اقتصاد خرد
رتبه  ،106وضعیت بهداشت و آموزش رتبه  ،129وضعیت آموزش عالی رتبه  ،120وضعیت بازار رتبه
 ،10۷وضعیت بازار کار رتبه  ،128وضعیت بازار مالی رتبه  ،96وضعیت تکنولوژیک رتبه  ،111در اندازه

بازار رتبه  ،28خودکفایی رتبه  81و در زمینه نوآوری رتبه  60را کس کرده است.
اقتصاد پاکستان در زمینه رقابتپذیری از فساد گسترده ،نرخ مالیات نامطلوب ،بیثباتی نظام
سیاسی ،جرائم مالی و دزدی ،ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و اخالق کاری نامطلوب رنج میبرد.
اندونزی در کنار مالزی یکی از قط های اقتصادی جهان اسالم است که برخالف کشورهای آسیای
مرکزی و خاورمیانه سهمی از درآمد نفتی ندارند .اندونزی با رتبه  36در زمینه رقابتپذیری جهانی
توانسته است رتبه  4۷در کارآمدی نهادها ،رتبه  52در زیرساختها ،رتبه  26در وضعیت اقتصاد خرد،
رتبه  94در سالمتی و آموزش ،در زمینه وضعیت آموزش عالی رتبه  ،64وضعیت بازار رتبه  ،43وضعیت
بازار کار رتبه  ،96وضعیت بازار مالی رتبه  ،3۷وضعیت تکنولوژیک رتبه  ،80در اندازه بازار رتبه ،9
خودکفایی رتبه  32و در زمینه نوآوری رتبه  31را کس

کند .فساد و ناکارآمدی بوروکراتیک در کنار

موانع دسترسی به منابع مالی ،ضعف زیرساختها و بیثباتی در سیاستگذاری و نظام سیاسی
اصلیترین مشکالت مالزی در زمینه رقابتپذیری را تشکیل میدهند.
مالزی با رتبه کلی  ،23توانسته است به رتبه  2۷در زمینه کارآمدی نهادها ،رتبه  22در
زیرساختها ،رتبه  34در وضعیت اقتصاد خرد ،رتبه  30در سالمتی و آموزش ،در زمینه وضعیت
آموزش عالی رتبه  ،45وضعیت بازار کا یی رتبه  ،20وضعیت بازار کار رتبه  ،26وضعیت بازار مالی رتبه
 ،16وضعیت تکنولوژیک رتبه  ،46در اندازه بازار رتبه  ،24خودکفایی رتبه  20و در زمینه نوآوری رتبه

نرخ مالیات و فساد روبهرو است.
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پاکستان حضور گروههای تروریستی موج
شاخصخدماتعمومیاشارهبهحضورخدماتعمومیاساسیداردکهوجودآنهانیازهکایاولیکه
مردمرارفعمیکنند.ازیکسواینخدماتمیتواندشکاملارائکهخکدماتضکروریماننکدبهداشکت،
آموزش،آبوفاضالب،زیرساختهایحملونقل،برقوبرق،اینترنتوارتباطاتباشد.ازسوی دیگر،
ممکناستشاملتواناییدولتبرایمحافظتازشهروندانخوددربرابرتروریسموخشونتوجکرائم
باشد.شاخصهمچنینسطحووضعیتنگهداریاززیرساختهایعمومیرادرمقایسهبااثراتمنفکی
فقداناینخدماتدرنظرمیگیرد.
پرسشهای اساسی مرتبط با این شاخص عبارت است از:
• آیا دسترسی برابر به خدمات عمومی وجود دارد؟
• شرایط کلی خدمات عمومی چیست؟
• آیا دسترسی کافی به دارو وجود دارد؟
• آیا تعداد کافی از امکانات پزشکی برای همه افراد وجود دارد؟
• آیا تعداد کافی از متخصصان پزشکی برای جمعیت وجود دارد؟
• میزان مرگ و میر نوزادان چقدر است؟
• آیا دسترسی به آب آشامیدنی مناس وجود دارد؟
• میزان ثبت نام در مدارس با توجه به جنسیت و به طور کلی چگونه است؟

• نرخ سواد چگونه است؟ آیا نرخ سواد براساس جنسیت متفاوت است؟
• آیا فقرا به مسکن دسترسی دارند؟
• آیا هزینههای مسکن با اقتصاد عمومی هماهنگ است؟
• آیا جادهها کافی و امن هستند؟
• آیا فرودگاههای مناس برای توسعه پایدار وجود دارد؟
• آیا راه آهن مناس برای توسعه پایدار وجود دارد؟
• آیا تأمین کافی سوخت وجود دارد؟
در خاورمیانه بهجز ایران ،ترکیه ،کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان در آفریقا و آسیای
مرکزی و بخشهایی از آسیا کشورهای اسالمی به د یل متعددی از جمله مشکالت اقتصادی و

شده است که تهیه و توسعه زیرساختهای مرتبط با

خدمات عمومی از جمله ،راهها ،توسعه بخشهای روستایی و تهیه آب و انرژی مناس

ناکام بماند50 .

درصد از کودکان افغان با گرسنگی درگیر هستند و  20درصد از زنان افغان در سن بارداری خود دچار
کمبود وزن شدید هستند .درگیری در مناطق مختلف باعث شده است که کشور با مسئله عدم امنیت
غذایی دست و پنجه نرم کند .همچنین  55تا  ۷5درصد از جمعیت افغانستان در فقر و  30درصد در
فقر مطلق زندگی میکنند ،حتی بررسیها نشان میدهد که با وجود کمکهای خارجی فقر در این
کشور افزایش یافته است ،امری که میتوان آن را در وجود فساد و ناتوانی حکومت در توزیع عاد نه

منابع جستجو کرد .همچنین شاخص سواد در افغانستان  31درصد است.
در پاکستان گزارش رسمی که در سال  2016منتشر شد نشان میدهد که از هر  10پاکستانی 4
نفر در فقر شدید و چند بعدی به سر میبرند .در مناطق روستایی از جمله بلوچستان که به شدت تحت
تأثیر فعالیتهای تروریستی و ناامنی است شرایط فقر وخیمتر از مراکز شهری است .همچنین  6درصد
از جمعیت پاکستان به دشواری میتوانند غذایی برای خوردن پیدا کنند .در شاخص سواد نیز نرخ سواد
در این کشور حدود  58درصد است .اینها مثالی است که نشان میدهد تا چه حد این دو جامعه در
فراهم کردن نیازها و خدمات ابتدایی جمعیت خود با چالش روبهرو هستند .این کشورها نتوانستهاند
کا های ابتدایی همچون خوراک ،مسکن ،سواد و امنیت را برای اتباع خود فراهم کنند .در عراق،
سوریه ،یمن ،لیبی و بخشهای عمدهای از آفریقا فقدان امنیت ،ناتوانی دولت مرکزی و ضعف اقتصادی،
شرایط مشابهی را پدید آورده است .در این بین در خاورمیانه ایران ،ترکیه ،کشورهای حاشیه خلیج

فارس و عربستان تنها کشورهایی هستند که توانستهاند به دلیل وجود ثبات نسبی و دولت قدرتمند
خدمات عمومی را به شکل نسبتاً مناسبی برای اتباع خود فراهم کنند.
در مقابل در کشورهای آسیای مرکزی میانگین نرخ سواد در سطح با یی قرار دارد .همچنین به
دلیل قرار گرفتن در ساختارهای وابسته به شوروی سابق تا سطحی کا های عمومی به صورت نسبتاً
مناسبی در بین مردم توزیع شدهاند و دولتها توانایی قابل قبولی در تأمین امنیت عمومی دارند.
در آسیا کشور بنگالدش با فقر و ناتوانی شدیدی دست و پنجه نرم میکند و میانمار نیز درگیر
تبعیض خشنی علیه جمعیت مسلمان خود است .در فیلیپین ظهور داعش تأثیر منفی بر روی توانایی
دولت داشته است اما به صورت کلی وضعیت کشورهای آسیایی بهتر از آفریقا است.

توسعهای ،ناامنی و بیثباتی و همچنین ضعف و ناتوانی دولت مرکزی در تأمین کا و خدمات عمومی با
مشکل روبهرو بوده یا به طور کلی از این امر ناتوان هستند .در افغانستان و بخشهای عمدهای از
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در اروپا توانایی دولتها در با ترین سطح تأمین کا ها و خدمات عمومی قرار دارد .آموزش در
بهترین با ترین سطح است .مردم مشکلی در دسترسی به مواد غذایی ندارند .دولت به واسطه
قدرتمندی و ثبات سیاسی توانایی قابل قبولی در تأمین امنیت عمومی دارد و زیرساختهای حمل و

اتحادیه اروپا
8

نقل بدون مشکل فعالیت میکنند .این در حالی است که در کشورهای عضو مرکوسور شکافهای
شده است که تفاوت عمدهای در توزیع کا ها و خدمات عمومی بین گروههای

اجتماعی شدید موج

6

خاورمیانه

کشورهای مرکوسور

4

مختلف اجتماعی و اقتصادی شکل بگیرد .نرخ سواد در این کشورها در سطح با یی قرار دارد اما به

2

همین نسبت مشکالت عمده اجتماعی ناشی از با بودن هزینههای زندگی نیز به چشم میخورد .به

0

صورتی که در برزیل  50میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند و صدها هزار نفر در شهرهای مختلف

کشورهای اسالمی افریقایی

بیخانمان هستند .تبعیض گستردهای در این کشور علیه جمعیت سیاه پوست آفریقایی ک برزیلی یعنی

جهان اسالم

حدود  50درصد جمعیت کشور در جریان است ،این افرد بخش عمدهای از بیخانمانها را نیز تشکیل
میدهند .بخش عمدهای از منابع آبی این کشور صرف تأمین انرژی و بخش کشاورزی میشود و

سایر کشورهای اسالمی

کشورهای آسیای میانه

دسترسی به آب آشامیدنی با دشواری روبهرو است .همچنین در پاراگوئه و آرژانتین نرخ فقر  30درصد
است و تنها کشور اروگوئه است که توانسته است نرخ فقر  9درصدی داشته باشد و کا و خدمات
عمومی را به صورت مناسبی توزیع کند.
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جــ شاخصهای اجتماعی
اینشاخصبهبررسیتأثیراقتصادوسیاستبررویجابهجاییجمعیتونتایجاینجابهجاییبر
رویتوسعهکشورمیپردازد.ازیکسو،اینشکاخصدربرگیرنکدهمهکاجرتداوطلبانکهطبقکهمتوسکط
(بخشتولیدگرجمعیت)مانندکارآفرینانیاکارگرانماهراستککهمهکاجرتآنهکابکهدلیکلشکرایط
نامناس اقتصادیدرکشورمادرصورتمیگیردوآنهابهدنبالدستیافتنبهفرصتهایبهترکشکور
خودراترکمیکنندوازسویدیگربهمهاجراتاجباریاشارهداردکهشاملمهاجرتافرادحرفکهای
واندیشمنداناستکهکشورخودرابهدلیلترستعقی ومجازاتترکمیکنند.اینشکاخص بطکور
خاصبهاندازهگیریتأثیرمهاجرتبررویاقتصادازطریقبررسیککاهشنیکرویککارتولیدکننکدهو
ماهرمیپردازد.

در اتحادیه اروپا در برابر یههای مرکزی این اتحادیه کشورهایی که در یه حاشیهای قرار دارند
نیز شاهد خرو جمعیت کارآمد و ماهر خود به سمت کشورهای مرکزی اتحادیه اروپا هستند .این
کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که پیش از این بخشی از شوروی بودند و اکنون از ساختارهای
اقتصادی ضعیفتری نسبت به کشورهای مرکزی اتحادیه اروپا رنج میبرند .کشورهای عضو مرکوسور
نیز شاهد مهاجرت جمعیت خود به سوی امریکای شمالی و اروپا هستند.
در تکمیل این شاخص دو شاخص دیگر با عنوانهای شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت
اجتماعی نیز در این نمایه مورد بررسی قرار گرفته است .تا بتوان با نگاهی متفاوت به مسئله فرار مغزها
و نابودی سرمایههای اجتماعی بپردازد.

سوا ت مرتبط با این پرسش از این قرار است:
سرمایه فکری و تکنیکی:

•
•
•
•
•
•

آیا افراد ماهر کشور را ترک میکنند؟
آیا سیاستمداران و نخبگان سیاسی کشور را ترک میکنند؟
ایا نسبت چشمگیری از افراد تحصیل کرده کشور را ترک میکنند؟
آیا طبقه متوسط در حال بازگشتن به کشور هستند؟
آیا جمعیت افراد تبعید شده و اخرا شده در خار از کشور در حال افزایش است؟
آیا جوامع خار شده از کشور بر روی اقتصاد داخلی یا سیاست آن تأثیرگذار هستند؟
اقتصاد:

• آیا مقادیر زیادی از پول از خار از کشور به خانوادههایی ارسال میشود که در خار از کشور
بستگانی دارند؟
کشورهای اسالمی در خاورمیانه ،آفریقا ،آسیای میانه و آسیای مرکزی بهجز چند کشور حاشیه خلیج
فارس به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی که فرصتهای پیشرفت و اشتغال را برای افراد ماهر
محدود کرده است به صورت روزافزونی با از دست دادن سرمایههای انسانی خود روبهرو میشوند .به
صورتی که عمده بخشهای خاورمیانه پس از بهار با مهاجرت افراد متخصص روبهرو شده است .در این بین
ایران نیز به دلیل افزایش تحریمها ،با افزایش مهاجرت جوانان خود روبهرو شده است .کشورهای آسیایی
اسالمی نیز همواره مبدأی برای نیروی کار کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بودهاند.
* Human Flight and Brain Drain
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شاخصیتوسعهانسانیشاخصیاساسیدربررسیروندحیاتجمعیبشراست.شکاخصتوسکعه
بیانگرایناستکهتاچهمقدارزندگیبشردرابعادمختلفخودبهبودیافتهاسکتومکیتوانکدسکنگ
محکیبرایتوصیهسیاستهایآتیباشد.دراینبینشاخصتوسکعهانسکانیبیکانگربهبکودوضکعیت
زندگیانساندرقال سالمتجسمانی،کیفیتدسترسیبهآموزشوسطحزنکدگیاقتصکادیاسکت.
شاخصیکهتوسطسازمانمللبهتصویرکشیدهاست.
درگزارششاخصتوسعهانسانیسازمانمللمتحدبهگفتهاینسازمانبهجکایتوجکهبکهرشکد
اقتصادی،گزارشتمرکزخودرابررویسطحتوسعهفرصکتهکاوآزادیهکایافکرادقکرارمکیدهک د.در
گزارشسازمانمللعواملیهمچونسطوحسالمتی،آموزشوسوادآموزیوسطوحدرآمدموردتوجه
قرارمیگیرد.امابااینوجوداینشاخصازنقطهضعفبسیاربزرگیرنجمیبرد،دراینشکاخص،زیکر
شاخص  GNIباعنواندرآمدسرانهازاهمیتبهشدتبا ییبرخورداراست.بهصورتیکهبرتریاین
شاخصنسبتبهسایرشاخصهاموج شدهاستکهمقایسهمنحرفکنندهایمیانکشکورهاشککل
بگیرد.برایناساسهمچنانرشداقتصادینقشمحوریرادراینشاخصبازیمیکندوممکن اسکت
کشوریباوجودبرتکریدرحکوزهسکالمتوآمکوزشبکهدلیکلسکطحدرآمکدسکرانهپکاییندررتبکه
ضعیفترینسبتبهکشوریبادرآمدبا اماسطحسالمتوآموزشپایینقراربگیرد.
براساسگزارشتوسعهانسانیسازمانمللتعدادجمعیتکشورهاییکهدرردیفکمتوسعهقرار
داشننداز 3میلیاردنفردرسال 1990به 926میلیوننفرکاهشیافتهاست.همچنیندرهمینزمان
جمعیتکشورهایدرردیفبا یتوسعهانسانیاز 1.2میلیاردنفربه 3.8میلیاردنفکرافکزایشیافتکه
است.ازاینرومیتوانگفتکهسطوحتوسعهبشریدرجهانبهبودیافتکهاسکتامکاازسکویدیگکر
بایستیبهاینمسئلهنیزتوجهکردکهدربسیاریازنقاطجهانبهدلیلوجودخشونتهایسیاسیو
نظامی،فقرگستردهوبحرانهایزیستمحیطیتوسعهانسانیمتوقفشدهاستویاحتیسیرمنفکی
دنبالمیکند.
دربینکشورهایخاورمیانهکشورهاییمن،عراقوسوریهدرضکعیتوخیمکیازتوسکعهبکهسکر
میبرند.اینکشورهاکهمدتطو نیاستدرگیرجنگهایداخلی،تروریسمتجاوزخارجیبودهاندبکا
گسترشناامنیازبهکاربستنتواناییهایخوددرجهتتوسعهانسانیناککامبکودهانکد.همچنکانککه
میلیونهاسوریدرخار وداخلاینکشوراکنونبهصکورتمهکاجروپناهنکدهبکدوندسترسکیبکه
امکاناتیهمچونشغلوتحصیالتزندگیخودراسپریمیکنندویادریمنجمعیتاینکشکوربکه
دلیلناامنیناشیازجنگداخلیوتجاوزعربستانبهاینکشورباقحطیگستردهدستو پنجکهنکرم
میکند.ازسویدیگرترکیهوایرانبهدلیلفشارهایاقتصادیناشیازتحریمهایخکارجیومسکائل

ساختاریدربینکشورهایباسطحتوسعهانسانیبا قراردارند.ایندرحالیاسکتککهعربسکتانو
کشورهایحاشیهخلیجفارسعمدتاًبهدلیلداشتن GNIبیشتردررتبهایبهترازایکرانودرسکطح
کشورهایبسیارتوسعهیافتهازنظرشاخصتوسعهانسانیقراردارند.
دربینکشورهایافریقاییسطحپاییندسترسیوتوزیعخدماتعمومیازیکسوموجک  شکده
استکهسطحعمومیبهداشتوآموزشپایینبودهوبههمیننسبتمتوسطسالهایطکیشکدهدر
آموزشوامیدبهزندگیدراینکشکورهاپکایینباشکد.ازسکویدیگکرضکعفاقتصکادوعکدمتوسکعه
زیرساختهایاقتصادیاینکشورهارادرردیفکشورهاییبا GNIپکایینقکراردادهاسکت.درمیکان
کشورهایآسیایمرکزینیزتنهاعاملتاثیرگذاردرجایگاهکشورهایاینگروهسطح GNIآنهابکوده
است.بهصورتیکهقزاقستانوتاجکستانبکاوجکودشکباهتنسکبیدرشکاخصسکالمتی( ۷1سکال
تاجیکستان ۷0،سالقزاقستان)وسالهایمتوسطحضوردرمدرسه( 10تاجیکستان 11،قزاقسکتان)
بهدلیلتفاوتدردرآمدسرانهخود 69پلهبایکدیگرفاصلهدارند.
برایناساسدربینکشورهایاسالمیآنچهکهدرجایگاهیککشکورتاثیرگکذاراسکتنکهلزومکاً
توسعهشاخصهایبهداشتوآموزشکهوضعیترشداقتصکادیوشکاخصهکایاقتصکادیآنکشکور
است.امریکهموج میشودنتایجکلیاینگزارشنیزتحتتأثیرقراربگیردوچکهبسکابسکیاریاز
کشورهاکهدرجایگاهمتوسطیابا هستندمیتوانستندباافزایشصرفاًسقفدرآمکدسکرانهخکوددر
جایگاهکشورهایباسطحتوسطبسیاربا قراربگیرند.امریکهصرفاًدرارتباطبامقدار جمعیتیکک
کشورمشخصمیشود.درمقابلکشورهایاروپاییوببرهایآسیابهطورعمدهدرسکطحمناسکبیاز
هرسهشاخصقراردارند.اینکشورهاازسطحدرآمدسرانهبا وجمعیتپکایین،آمکوزشوبهداشکت
مناس برخوردارند.
آنچهاینشاخصنشانمیدهدایناستکهگزارشسازمانمللبکرخالفادعکایخکودنتوانسکته
استرویکردیرادنبالکندکهبتواندوزنرشداقتصادیرادرشاخصتوسعهککاهشدهکد.بلککهبکه
صورتیکامالًمتضادشاخصهایاقتصادیرابهتعیینکنندهترینعاملدربین 2شاخصدیگرتبکدیل
کردهاست.ازسویدیگراینگزارشازدرنظرگکرفتنکیفیکتشاخصکیهمچکونآمکوزشودرنظکر
گرفتنتفاوتجمعیتوتاثیرآندرمشخصساختنمقداردرآمدسرانهناتوانبودهاسکت.بکهسکختی
میتوانازینشاخصبرایرتبهبندیحقیقیکشورهااستفادهکردوحتیاستفادهازآنمکیتوانکدبکه
انحرافپژوهشگربیانجامد.

* Human Development
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شاخصمشروعیتبهبررسیپاسخگوییوبازبودندولتورابطهآنباشکهروندانمکیپکردازد.در
اینشاخصعواملیماننداعتمادمردمبهنهادهایدولتیوفرایندهایآن،ارزیابیآثارونتکایجفقکدان
اعتماددرقال تظاهراتهایعمومی،عدماطاعتعمومییاافزایشستیزهجوییمسلحانهموردبررسی
قرارمیگیرد.بااینحالمشروعیتدولتتنهابهدولتهایدموکراتیکاطالقنمیشودبلککه عکواملی
چونانتخابات،ماهیتتغییراتسیاسی،فقدانیاوجودانتخاباتدموکراتیک،مقدارپاسخگکوییدولکت
مردم،شفافیتاقداماتنخبگانحاکم،سطحفساد،سکودجوییغیرقکانونینخبگکان،سکرکوبو تحکت
تعقی قراردادننخبگان،تواناییدولتدراجرایسطحیتریناعمالیککهمکرتبطبکاافکزایش اعتمکاد
جمعیتبهدولتونهادهایآناسترانیزدرنظردارد.
پرسشهای مرتبط با شاخص مشروعیت دولت عبارتند از:
• آیا حکومت ،اعتماد عمومی مردم را کس کرده است؟
• آیا تظاهراتی در کشور رخ میدهد؟
• آیا شورش و ناآرامی دیده میشود؟
• آیا نشانهای مبتنی بر وجود فساد در بخشی از حکومت وجود دارد؟
• آیا مقامت ملی و حملی فاسد پنداشته میشوند؟
• آیا همه احزاب از حقوق سیاسی برخوردارند؟
• آیا حکومت پاسخگوی مردم است؟
• آیا قدرت با صورت صلحآمیزی منتقل میشود؟
• تاریخچه تغییر قدرت در کشور صلحآمیز بوده است؟
• آیا انتخاباتهای انجام شده آزاد و عاد نه بودهاند؟
• آیا برانتخابات نظارت وجود داردو ناظران انتخابات را آزاد و سالم دانستهاند؟
• آیا ترور و حمالت سیاسی گزارش شده است؟
• ایا گزارشی از حمالت ستیزه جویان مسلح ثبت شده است؟
• آیا وقوع حمالت تروریستی گزارش شده است؟
در گزارش آزادی انتخابات سال  2018عربستان ،امارات ،امان ،سودان ،قطر و برونئی در بین 10
کشوری قرار دارند که کمترین آزادی انتخابات در آنها وجود دارد و به نوعی در این کشورها انتخابات
برگزار نمیشود .این در حالی است در بین  10کشور برتر از نظر آزادی انتخابات هیچ کشور اسالمی به
چشم نمیخورد .با این حال فیلیپین در این لیست جزو برترین کشورهای اسالمی است و در رتبه 41

قرار دارد و پس از آن غنا در رتبه  91بهتری وضعیت را در میان کشورهای اسالمی دارند.
بخش عمده از کشورهای اسالمی اساساً فاقد ساختارهای انتخابی هستند و سلطنت اساس آنها را تشکیل
میدهد .در بخشی دیگر همچون کشورهای آفریقایی دیکتاتوریهای نظامی بخش عمدهای از ساختار
سیاسی را تشکیل میدهند .در بخش دیگری از این کشورها همچون کشورهای آسیای میانه انتخابات با
پرسشها و ابهامات اساسی روبهرو بوده است.
از نظر عامل تظاهرات کشورهای خاورمیانه و آفریقا از سال  2014به بعد در وضعیت آشفتهای از
تظاهرات و ناآرامی به سر میبرند که به صورت متناوب در این کشورها تکرار میشود و در برخی دیگر
همچون سوریه و لیبی موج شکست ساختارهای سیاسی و اجتماعی شده است .کشورهای آسیای
میانه نیز به د یل اقتصادی و همچنین فساد سیاسی و اقتصادی موجود شاهد تظاهرات و ناآرامیهای
مختلف بودهاند.
در خصوص شاخص فساد امارات متحده عربی بهترین جایگاه را در بین کشورهای اسالمی دارد،
این کشور در رتبه  21جهانی قرار دارد و سپس قطر در رتبه  ،21عربستان و اردن در رتبههای  ۷2و
 ،59اردن  ،68تونس  ،۷4مراکش  ،81کویت  ،85اندونزی  96و اتیوپی با رتبه  10۷جزو ده کشور برتر
اسالمی در زمینه کنترل فساد هستند .در مقابل سومالی سودان ،سوریه ،لیبی ،عراق ،ترکمنستان ،چاد،
تاجیکستان ،ازبکستان و لبنان ده کشور اسالمی هستند که وخیمترین وضعیت فساد در رتبههای بین
 143تا  180قرار دارند .فقدان شفافیت ،فقدان انتخابات آزاد و قابل اعتماد و عدم پاسخگویی بخش
عمدهای از کشورهای اسالمی به مردم موج میشود که وضعیت این کشورها از نظر فساد منفی باشد.
از سوی دیگر بررسی شاخص ترور و تروریسم بیانگر موقعیتی وخیم در بین کشورهای اسالمی است.
از سوی دیگر این شاخص نشان میدهد که به طور عمده تمام کشورهای اسالمی درگیر سطوح مختلفی
از تروریسم ،حمالت مسلحانه ،فعالیت گروههای تروریستی و مسلح و تهدیدات ستیزهجویانه هستند.
در مقابل در کشورهای اروپایی انتخابات به صورت واضح و شفاف برگزار میشود و روندهای
انتخاباتی به هیچ وجه قابل تردید نیست .احزاب رقابت مناسبی دارند و گروههای مخالف از حق آزادی
بیان و عدم تعقی برخوردارند .همین مسئله در کنار شفافیت و پاسخگویی موج شده است که سطح
فساد در کشورهای اروپایی بسیار پایین باشد.
در سوی دیگر کشورهای اروپایی به صورت متناوب اعتراضات آرامی را تجربه میکنند که هدف از
آنها تغییر رژیم سیاسی نیست .بلکه بهبود شرایطی است که مورد نظر جمعیت کشورهای اتحادیه
است .آنها با اعتراض به حکومتی که آن را نماینده خود و پاسخگو میدانند خواستههای خود را مطرح
میکنند و از این طریق در فرایندهای دموکراتیک انتقال قدرت شرکت میکنند.
* State Legitimacy
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کشورهای اروپایی در طول سالهای گذشته تهدید تروریسم و حمالت مسلحانه را به صورت
حمالت گرگهای تنهای داعش تجربه کردهاند و هنوز نیز احتمال با یی برای رخ دادن چنین حمالتی
در بین کشورهای اروپایی وجود دارد .از این رو میتوان نتیجه گرفت مشروعیت دولتهای اتحادیه اروپا
برای شهروندان اروپایی این کشورها به گونهای است که آنها به دولت اعتماد کافی دارند اما در بین
مهاجرین و اقلیتهای مذهبی و نژادی اعتماد به دولت و سطح مشروعیت پایینتر است.
در کشورهای عضو مرکوسور عمده منبع تضعیف کننده مشروعیت تجارت گسترده
مواد مخدر ،فساد دولتی و پیامدهای توسعه نامتوازن از جمله شکافهای شدید اجتماعی است .در این
کشورها اروگوئه در رتبه  ،12برزیل رتبه  ،52پاراگوئه  59و آرژانتین  ۷3قرار دارد .از نظر شاخص فساد
نیز اروگوئه در بهترین وضعیت با رتبه  ،23برزیل  96و پاراگوئه در بدترین وضعیت با رتبه 135قرار
دارد .همچنین فساد بخشی اساسی از شاخص مشروعیت دولت را تشکیل میدهد امری که نمیتوان در
بررسی آن تنها به بررسی فساد در بخش دولتی اکتفا کرد.
فساد شاخصی است که وجود آن همبستگی با یی با ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و بخش
عمومی دارد .این ناکارآمدی میتواند به دلیل ماهیت شبکهای اجتماع به سایر بخشها نیز سرایت کند
و در نهایت موج افزایش هزینههای عمومی شود .مبارزه با فساد نیازمند اصالحات ساختاری است که
در کشورهای درگیر در فساد عموماً چندین دهه طول میکشد تا با درک ضرورت این اصالحات بتوانند
نتیجه حاصل شده از آن را لمس کنند .بر همین مبنا نگاه به وضعیت فساد در کشورهای اسالمی امری
ضروری است که با توجه به حضور پیشینه قوانین و فرهنگ اسالمی ،این کشورها تا چه میزانی در
کنترل فساد موفق بودهاند .همچنین در این گزارش اتحادیه اروپا به عنوان سنگ محکی برای سنجش
سایر مناطق استفاده میشود و کشورهای عضو مرکوسور و ببرهای آسیا نیز ابزاری هستند که از طریق
آنها میتوان درک کرد که در کشورهای غیر اسالمی با ساختار نسبتا نزدیک به کشورهای اسالمی
وضعیت فساد چگونه است.
فساد در عربستان بر دو پایه سیستم پادشاهی و همپوشانی میان اقتصاد و سیاست مبتنی است.
مقامات سلطنتی نقش عمدهای در شکلگیری قراردادهای خارجی دارند و بخش عمدهای از این
قراردادها از طریق ارتباطات شخصی با افراد بلند مرتبه قابل کس است .یکی از اصلیترین نمونههای
مبارزه فساد در این کشور پرونده کمپانی  BAEاست که مقامات سعودی نیز در آن درگیر بودند .در
این پرونده یکی از مقامات عربستان سعودی از مسئولین این کمپانی رشوه دریافت کرده بود.
همچنین بخش منابع طبیعی این کشور از فقدان شفافیت رنج میبرد و به شدت در معرض بروز
خطر فساد قرار دارد .در سایر بخشهای نظام سیاسی اقتصادی این کشور همچون پلیس و دستگاه
اجرایی خطر فساد بسیار پایین است چرا که سختگیری مذهبی شدید و نظارت گستردهای نسبت به

این نهادها وجود دارد.
در ترکیه دریافت رشوه و پولشویی در سطوح متفاوت امری کامال رایج است .کمپانیهای اقتصادی
عموماً از درجه پایین اعتماد به سیستم قضایی ترکیه صحبت میکنند .همچنین نظام قضایی ترکیه از
دخالت با ی دستگاه اجرایی و مقامات سیاسی رنج میبرد .امری که نمونه آن را میتوان در اخرا
بسیاری از قضات پس از کودتای نافرجام سال  2016این کشور مشاهده کرد .همچنین بخش گمرکات
مرزی ترکیه یکی از بخشهای اداری این کشور است که به شدت در معرض خطر فساد قرار دارد .در
سال  201۷چندین مقام گمرکی این کشور به دنبال افشا شدن دست داشتن آنها در جعل اسناد و اخذ
رشوه بازداشت شدند .در سال  2013ترکیه درگیر یک رسوایی شد که مقامات کلیدی دولت ترکیه را
نیز در خود درگیر کرد.
در سایر کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز عمدتاً مسئله فساد در پیوند با
سیاست است .به صورتی که نفوذ شخصی افراد بلند مرتبه خاندان حاکم بر روی منابع این کشورها
موج میشود که کمپانیهای خارجی و اتباع این کشورها وادار شوند برای دسترسی به منابع موجود
از پرداخت رشوه بهره بگیرند .همچنین فقدان شفافیت موج میشود که این افراد بتوانند از داراییها
و امکانات خود سوءاستفاده کنند.
در آسیای مرکزی مدتی است که دولتها اقدامات جدی را در جهت مقابله با فساد در پیش
گرفتهاند .اقداماتی که شامل تغییر قوانین و ایجاد قوانین ضد فساد ،تغییر ساختارهای نظارتی و
نیروهای پلیس و قضایی است .اما با این حال کشورهای آسیای مرکزی به دلیل به ارث بردن
ساختارهای ناکارآمد بوروکراسی شوروی سابق از فساد شدید دولتی و سیاسی رنج میبرند .امری که
ریشههای آن را میتوان در بیقانونی پلیس و ساختهای قضایی ،فساد سیاستمداران و افراد نزدیک به
آنها و ضرورت پرداخت رشوه در ساختارهای بوروکراتیک محلی مشاهده کرد .امری که بارزترین نمونه
آن پرونده فساد گلناره کریموا دختر رئیس جمهور سابق ازبکستان بود.
در آفریقا فساد در سطوح بروکراتیک با شدت با یی در جریان است .پلیس به سادگی از مردم
رشوه میپذیرد و افراد مختلف در سطوح مختلف جرم ،با پرداخت رشوه میتوانند از جرم خود فرار
کنند .اساسیترین مشکل در آفریقا فقدان ساختارهای بروکراتیک و نظارتی است .امری که موج
میشود کارمندان دولت و پلیس بتوانند به سادگی افراد را وادار به پرداخت رشوه کنند.
در مقابل در کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل وجود ساختارهای شفاف ،دموکراسی ،نظارت موثر و
بوروکراسی کوچک امکان رشد و شکلگیری فساد به سختی وجود دارد .ساختارهای پاسخگو و شفاف
دولتی در مقابل مطالبهگری اجتماعی موج میشود که پنهان کردن فساد و فرار از آن بسیار دشوار
باشد.
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با این حال  3۷درصد از کمپانیهای اروپایی اعالم کردهاند که با مشکل فساد روبهرو شدهاند.
همچنین  60درصد از کمپانیها نیز موافق هستند که پرداخت رشوه سریعترین راه برای دست یافتن
به خدمات بخش عمومی است .با این حال تفاوت در بین کشورهای اتحادیه اروپا بیانگر این است که
سیاستگذاریها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی متفاوت در اتحادیه اروپا موج تفاوت در مقدار
بروز فساد در این کشورها شده است .به صورتی که کشورهایی که پیش از این در اروپای شرقی بودند و
در ساختار شوروی سابق قرار داشتند از درجه فساد با تری نسبت به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا رنج
میبرند.
در کشورهای امریکای تین فساد به طور کلی در محور سوءاستفاده سیاستمداران از قدرت ،رشوه
و پولشویی و فعالیتهای غیر قانونی کارتلهای مواد مخدر بنا شده است .کشورهای امریکای تین که
در زمره کشورهای در حال توسعه هستند در معرض این خطر قرار دارند که در زمان جذب
سرمایهگذاریهای خارجی یا ورود کمپانیهای خارجی به بازار این کشورها درگیر فساد و دریافت رشوه
شوند .همچنین فعالیت گسترده کارتلهای مواد مخدر زمینه پولشویی و رشوه در این کشورها را ایجاد
کرده است.
در کشورهای شرق آسیا و ببرهای آسیایی ،وجود فرهنگ آسیایی میتواند عامل اساسی در جهت
مقابله با فساد باشد .امری که موج شده است به دنبال آن بخش عمومی از کمترین خطر فساد بهره
ببرد .ساختارهای نظارتی قوی ،فرهنگ پاسخگویی و مطالبهگری ،شفافیت و همچنین نظم ناشی از

فرهنگ آسیایی موج شده است که بخش عمومی بتواند خود را از درگیر شدن در فساد حفظ کند .با
این حال نمونههایی از فساد در بین مقامات بلند مرتبه دولتی دیده شده است .از جمله این موارد
میتوان به رئیس جمهور سابق کره جنوبی خانم پارک اشاره کرد.
با این حال مسئله اساسی این است که موارد کشف شده از فسادهای موجود ،به سرعت توسط
سیستم قضایی مستقل این کشورها پیگیری شده و مورد رسیدگی قرار میگیرند.
میانگین ارزیابی وضعیت فساد در گزارش فساد منتشر شده توسط مرکز شفافیت بینالمللی
درکشورهای مورد نظر نشان میدهد که :
کشورهای اسالمی با میانگین امتیاز  32.2۷در بدترین جایگاه در بین گروههای مورد بررسی قرار
دارند .همچنین در بین کشورهای اسالمی کشورهای آسیای میانه با میانگین  25از بیشترین مقدار
فساد رنج میبرند .پس از کشورهای آسیای میانه کشورها آفریقایی با امتیاز  28و کشورهای خاورمیانه
با امتیاز  38قرار دارند و مجموع کشورهای بنگالدش ،فیلپین ،برونئی ،مالزی و اندونزی از بهترین
جایگاه با  39.66امتیاز برخوردار هستند .در بین سایر گروههای جغرافیایی ببرهای آسیا بهترین جایگاه
را با امتیاز  68.۷5کس کردهاند و کشورهای مرکوسور با  43.۷5امتیاز در بدترین شرایط قرار دارند .در
ادامه شمایی کلی از آخرین گزارش این مرکز ارائه خواهد شد.
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شاخصحقوقبشروحاکمیتقانونرابطهبیندولتواتباعآنراازلحاظتأمینحقوقبنیادیو
آزادیهاموردتوجهقرارمیدهد.اینشاخصبهبررسیاینکهآیاسوءاستفادهگستردهازحقوققانونی،
سیاسیواجتماعیجملهافراد،گروههاونهادهکا(ماننکدآزارواذیکتمطبوعکات،سیاسکیشکدنقکوه
قضائیه،استفادهداخلیازارتشبرایاهدافسیاسی،سرکوبمخالفانسیاسی)میپردازد.اینشاخص
همچنینخشونتسیاسیعلیهغیرنظامیانراموردتوجهقرارمیدهد.همچنینبهعواملماننکدانککار
حقوقفردصحیحمطابقباهنجارهاوشیوههایبینالمل،درفرایندمحاکمهشدنزندانیانسیاسییا
مخالفانمیپردازدواینکهآیاحکومتاقتدارگرا،دیکتاتورییانظامیدرحالحاضروجوددارد یکادر
حالظهوراستکهدرآننهادهاوفرآینکدهایقکانوناساسکیودموکراتیککمتوقکفشکدهیکامکورد
سوءاستفادهقرارمیگیرند.
سوا ت اساسی مرتبط با این شاخص عبارت است از:
• آیا حقوق جمعی ،کار ،سیاسی و یا اقلیتها وجود دارد و آیا از آنها محافظت میشوند؟
• آیا حقوق مدنی وجود دارد و از آن محافظت میشود؟
• آیا حق زندگی برای تأمین شده است؟
• آیا آزادی بیان وجود دارد ؟
• آیا آزادی جنبش وجود دارد؟
• آیا آزادی مذه وجود دارد؟
• آیا سابقه نقض حقوق بشر توسط دولت یا سایر بازیگران وجود دارد؟
• آیا گزارشهای شکنجه توسط دولت یا گروهی وجود دارد؟
• آیا قوانین کار یا گزارش کار اجباری یا کار کودک وجود دارد؟
• آیا گروهها و اقلیتها مجبور به نقل مکان اجباری هستند؟ آیا جبران مناسبی در برابر خسارات
وجود دارد؟
• آیا رسانههای مستقل وجود دارند؟
• آیا خبرنگاران احساس میکنند که میتوانند آزادانه در مورد اتهامات کسانی که در قدرت هستند
صحبت میکنند؟
• آیا دسترسی برابر و آزادانه به اطالعات وجود دارد؟
• اگر حفاظت از حقوق به درستی انجام نشده باشد ،آیا یک سیستم قانونی وجود دارد که در آن
بتوان به نقض حقوق و قوانین رسیدگی کرد؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آیا متهمین محاکمه عاد نه و به موقع دریافت میکنند؟ آیا این امر برای همه برابر است؟
آیا اتهامات یا گزارشی از دستگیریهای خودسرانه وجود دارد؟ آیا این دستگیریها مورد حمایت
دولت بودهاند؟
آیا اتهامات یا گزارشهای مربوط به بازداشت غیرقانونی وجود دارد؟
شرایط زندان چطور است؟
آیا یک فرآیند و سیستمی وجود دارد که موج تشویق مشارکت در قدرت سیاسی شود؟
آیا دسترسی برابر و آزادانه به اطالعات وجود دارد؟
اگر حفاظت از حقوق به درستی انجام نشده باشد ،آیا یک سیستم قانونی وجود دارد که در آن
بتوان به نقض حقوق و قوانین رسیدگی کرد؟
آیا متهمین محاکمه عاد نه و به موقع دریافت میکنند؟ آیا این امر برای همه برابر است؟
آیا اتهامات یا گزارشی از دستگیریهای خودسرانه وجود دارد؟ آیا این دستگیریها مورد حمایت
دولت بودهاند؟
آیا اتهامات یا گزارشهای مربوط به بازداشت غیرقانونی وجود دارد؟
شرایط زندان چطور است؟
آیا یک فرآیند و سیستمی وجود دارد که موج تشویق مشارکت در قدرت سیاسی شود؟
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3کسانسوروخودسانسوری
4کچارچوبقانونی
5کشفافیت
 6ککیفیتوکارکردساختارهاوزیرساختهایرسانهای
۷کخشونتعلیهخبرنگاران
ایننکتهقابلتوجهاستکهاینشاخصبهدلیلاینکهبهصورتعمدهوابستهبهپاسکخهکایشکرکت
کنندگاندرنظرسنجیاست،ممکناستدچارانحرافیاکجتکابیباشکد.چکراککهپاسکخدهنکدگان
ممکناستبسیاریازپرسشهاومحورهایموردنظراینشاخصراباتوجهبهبرداشکتهکایذهنکی
خودوبدونتوجهبهواقعیاتقابلسنجشبیرونیدچارکجتابیکنند.

شاخصآزادیمطبوعاتکهتوسطخبرنگارانبدونمرزمنتشرمیشودبهگردآوریوبررسیاطالعات
از 130کشورجهاندرزمینهآزادیمطبوعاتوخبرنگارمیپردازد.دراینشاخصدادههایمکرتبطبکا
سوءاستفادهوخشونتعلیهخبرنگارانودادههایمرتبطبااستقاللوفشاربکررویرسکانههکاو انکواع
مختلفسانسورگرداوریشدهاست.درگردآوریاینشاخصاز 8۷پرسشاستفادهشدهوپاسکخهکای
خبرنگاران،جامعهشناسانووکالوفعا نحقوقیجمعآوریشدهاست.
بهطورکلیدراینشاخصمسائلزیرموردتوجهگردآوریکنندکانشاخصبودهاست:
1کتکثرگراییدرنشراطالعاتودیدگاهها
2کاستقاللرسانهای
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شککاخصفشککارجمعیتککیفشککارهایناشککیازجمعیککتومحککیطپیرامککونآنبککررویدولککترا
درنظرمیگیرد.بهعنوانمثالشاخصفشارهایجمعیتیارازنظرعرضهموادغکذایی،دسترسکی بکه
آبسالموسایرمنابعزندهماندنیاسالمتیماننکدشکیوعبیمکاریوبیمکاریهمکهگیکرانکدازهگی کری
میکند.اینشاخصویژگیهایجمعیتشناختی،مانندفشارناشیازنرخرشدجمعیتبا یکاتوزیکع
جمعیتهایمخربمانند"جوانانیاگروهدرسنبلوغ" یانرخهایشدیدرشدجمعیتدرگکروههکای
رقی راموردتوجهقرارمیدهدواینامربهاینمعنااستکهچنیناثراتکیمکیتواننکدنتکایجعمیکق
اجتماعی،اقتصادیوسیاسیدرپیداشتهباشند.فراترازجمعیکت،ایکنشکاخصفشکارهایناشکیاز
بالیایطبیعی(طوفان،زمینلرزه،سیلوخشکسکالی)وفشکاربکرجمعیکتازسکویخطکراتزیسکت
محیطیرانیزدربرمیگیرد.
سوا ت اساسی مرتبط با این شاخص عبارت است از:
• آیا نرخ رشد جمعیت در حال افزایش است؟ آیا توزیع فعلی پیشبینی شده و معقول است؟
• آیا تراکم جمعیت بر مناطقی از دولت تأثیر میگذارد؟
• میزان مرگ و میر نوزادان ک واقعی و پیشبینی شده است؟
• آیا نرخ جمعیت یتیم با یی وجود دارد؟
• آیا یک سیستم برای کنترل گسترش بیماریهای همهگیر وجود دارد؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•

آیا احتمال بیماری یا وجود بیماریهای همهگیر وجود دارد؟
آیا تأمین مواد غذایی برای مقابله با وقفه احتمالی مناس است؟
آیا احتمال خشکسالی وجود دارد؟
آیا کمبود مواد غذایی کوتاه مدت یا گرسنگی طو نی مدت وجود دارد؟
آیا کمبود مواد غذایی در دراز مدت بر سالمت تأثیر میگذارد؟
آیا سیاستهای زیست محیطی موجود وجود دارد و آیا شیوههای فعلی پایدار هستند؟
آیا فاجعه طبیعی ،تکرار میشود؟
اگر فاجعه طبیعی رخ دهد ،آیا پاسخ مناسبی برای رسیدگی به آنها وجود دارد؟
آیا جنگل زدایی صورت گرفته است یا قوانینی برای حفاظت از جنگلها وجود دارد؟

منابع

• آیا رقابت منابع وجود دارد؟
• آیا رقابت در زمین آن است و آیا قوانین برای اختالفات داوری وجود دارد؟
• آیا دسترسی به آب آشامیدنی مناس وجود دارد؟

* Demographic Pressure
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اتحادیه اروپا
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شاخص پیشرفت اجتماعی یک روش جدید برای تعیین موفقیت جوامع ما است .این یک سنجش
جامع از کیفیت واقعی زندگی است که مستقل از شاخصهای اقتصادی است .شاخص پیشرفت
اجتماعی برای تکمیل و جایگزینی اقدامات اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی طراحی شده است.
به گفته میشائل گرین ،مدیر عامل تیم طراحی این شاخص :کشورها نیازمند یک شاخص جدید
هستند که چیزهایی را که از دیدگاه مردم اهمیت دارد ارزیابی و اندازهگیری کنند و به سوا تی
همچون اینکه آیا به اندازه کافی غذا برای؟ آیا من پناهگاه دارم؟ آیا میتوانم تحصیل کنم؟ شاخص
پیشرفت اجتماعی برای ایجاد این نیاز ایجاد شد.
شاخص پیشرفت اجتماعی به تصمیم سازان در درک اینکه افراد واقعا چگونه زندگی میکنند و
چه کسانی از غافله پیشرفت اجتماعی عق ماندهاند کمک میکند .با تکیه بر این بینش جدید آنها
میتوانند سیاستهای مبتنی بر شواهد را طراحی کنند و منابع را در جهت پاسخگویی به مسائلی
همچون سیستم بهداشتی و آموزشی بهتر ،امنیت اجتماعی موثرتر ،محیط زیست مناس و بهبود
فرصتهای اجتماعی بهتر هدایت کنند.
این شاخص در بررسی خود مسائل زیر را مورد توجه قرار میدهد:

• دسترسی به آموزش پیشرفته و در استاندارد جهانی
همچنین در این شاخص توجه به مسائلی همچون نرخ مرگ و میر نوزادان ،مرگ ناشی از
بیماریهای واگیردار و غیرواگیر ،دسترسی به اب لولهکشی و تأسیسات تصفیه آب ،وضعیت محیط
زیست و آلودگیهای محیطی ،دسترسی به الکتریسیته ،نرخ سواد و فارغالتحصیلی ،نرخ دسترسی به
موبایل و اینترنت ،دولت الکترونیک ،حقوق سیاسی ،اجتماعی و قضایی ،فساد و توزیع قدرت در
اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

نیازهای اساسی انسان:

•
•
•
•
•

دسترسی به غذا
دسترسی به بهداشت و مراقبتهای درمانی
دسترسی به آب مناس برای شستشو و آشامیدن
دسترسی به سرپناه
احساس امنیت

رفاه:

•
•
•
•

دسترسی به آموزش
دسترسی به اطالعات و شبکه جهانی اینترنت
امید به زندگی با
توسعه و بهرهوری پایدار از منابع

فرصتهای مناسب اجتماعی:

• تأمین حقوق فردی
• تأمین آزادیهای اجتماعی و فردی
• عدم وجود تبعیض در دسترسی به فرصتهای اجتماعی
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شاخصهایپناهندگانوآوراگاندرکشور،فشارهایناشیازجابهجایییکجمعیتبکزرگرابکه
د یلیهمچوند یلاجتماعی،سیاسی،زیستمحیطیویاسایرعواملبردولتوهمچنکینجریکان
پناهندگیراموردبررسیقرارمیدهد.اینشاخص،پناهندگانرابکراسکاسکشکورمکوردپناهنکدگی
اندازهگیریمیکندونشانمیدهدکهجریانهایورودجمعیتمیتوانندفشکاربیشکتریبکرخکدمات
عمومیایجادکنندوگاهیاوقاتچالشهایبشریوامنیتیبیشتریرابرایدولتپذیرندهفاقدمنابع
کافیایجادکند.اینشاخصهمچنینافرادآوارهداخلیرابررسیمیکندکهنشکاندهنکدهفشکارهای
داخلیکشوربهدلیلخشونت،عواملمحیطیویاسایرعواملمانندبیماریهایهمهگیکراسکت.ایکن
شاخصازنظرجمعیت(سرانه)ومسیرهایتوسعهانسانیودرطولزمان(سالیانه)،باشناساییبعضی
ازآوارگانیاپناهندگاندردورههایطو نیموردبررسیقرارمیگیرد.
سوا ت اساسی این شاخص عبارت است از:
• آیا احتمال ورود پناهندگان از کشور همسایه ورود دارد؟
• آیا منابع کافی برای پناهندگان پیشبینی شده و فعلی وجود دارد؟
• آیا اردوگاههای پناهندگی کافی وجود دارد یا پناهندگان در جوامع ادغام شدهاند؟
• آیا خشونت علیه پناهندگان گزارش شده است؟
• آیا شرایط در اردوگاههای پناهندگان امن است؟
• چه تعداد آواره داخلی نسبت به جمعیت وجود دارد؟
• آیا تعداد آوارگان داخلی در آینده نزدیک افزایش خواهند یافت؟
• آیا منابعی برای افراد آواره پیشبینی شده و واقعی وجود دارد؟
• آیا دسترسی به منابع اضافی از طریق جامعه بینالمللی برای پناهندگان و یا افراد آواره داخلی
وجود دارد؟
• آیا برنامهریزی برای انتقال و ساکن کردن آوارگان و یا پناهندگان وجود دارد؟
در سال  201۷جهان شاهد شکلگیری  40میلیون آواره در در  143کشور جهان بود .در
خاورمیانه و آسیای میانه ،عراق ،سوریه ،یمن و افغانستان اصلیترین کشورهایی هستند که در آنها
افراد به د یل وابسته ناآرامیهای سیاسی و جنگ آواره شده و خانه و کاشانه خود را ترک کردهاند .به
صورتی که در عراق  1میلیون  300هزار نفر ،در سوریه 2 ،میلیون و  900هزارنفر در افغانستان 4۷4
هزار نفر و در یمن  160هزار نفر به دلیل جنگ و فقدان امنیت سیاسی آواره شده و در داخل این
کشورها جا به جا شدهاند .در همین حال در همین منطقه  225هزار نفر در ایران 2۷ ،هزار نفر در

افغانستان 3900 ،نفر در عراق و  2300نفر در سوریه به دلیل بالیای طبیعی و د یل زیست محیطی
محل زندگی خود را رها کردهاند.
در آفریقا ،سومالی با  388هزار ،اتیوپی  ۷25هزار ،سودان جنوبی  85۷هزار ،نیجر  40هزار،
نیجریه  2۷9هزار ،لیبی29هزار و مالی با  35هزار نفر آواره داخلی ناشی از جنگ روبهرو شدهاند .در
همین حال در سومالی  899هزار نفر ،اتیوپی  434هزار نفر ،سودان  ۷5هزار نفر ،مالی  68هزار نفر،
نیجریه  122هزار نفر ،نیجر  189هزار نفر به د یل زیست محیطی آواره شدهاند.
در بین کشورهای آسیایی اسالمی بیشترین تعداد آوارگان به د یل زیست محیطی تعلق دارد،
چنان که در فیلیپین  2میلیون و  529هزار نفر ،در مالی  82هزار نفر ،در اندونزی  365هزار نفر و در
بنگالدش  899هزار نفر به د یل زیست محیطی خانه خود را ترک کردهاند و به آوارگان پیوستهاند.
همچنین در فیلیپین  645هزار نفر و در پاکستان  ۷5هزار نفر به د یل امنیتی آواره شدهاند .در بین
کشورهای مرکوسور  ۷1هزار نفر در برزیل 2۷ ،هزار نفر در آرژانتین به د یل زیست محیطی خانه
خود را ترک کردهاند.
همچنین در این مدت  25میلیون نفر پناهنده در جهان شکل گرفته است که  6.3میلیون نفر
آنها به سوریه 2.6 ،میلیون نفر آنها به افغانستان و  2.4میلیون نفر آنها به سودان تعلق داشتهاند که
این جمعیت 5۷درصد پناهندگان جهان را تشکیل میدهد و کشورهای ترکیه با  3.5میلیون نفر
پذیرش ،اوگاندا و پاکستان با  1.4میلیون نفر ،لبنان با  1میلیون نفرو ایران با  9۷9هزار نفر پذیرش
برترین کشورهای پذیرنده پناهنده را تشکیل دادهاند.
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شاخصشکافجنسیتیمقیاسیاستکهبهبررسیفرصتهایاجتمکاعی،اقتصکادیوسیاسکیو
ساختارهایحقوقموجوددرجامعهوتأثیرآنهابررویزنانمیپردازد.اینشکاخصدربررسکیخکود
نگاهیداردبهاینکهتاچهمقداردرمسیرتوسعهجوامع،فرصتهایتوسعهبهصورتمتوازنمیکاندو
جنسیتتوزیعشدهاندوفاصلهمیانزنومرددرجوامعموردبررسیچیست.ازاینرواینمقالکهبکه
بررسیشکافجنسیتیدر 149کشورودرقال شاخصهایمشارکتاجتماعیوفرصتهایموجکود،
آموزش،بهداشتوقدرتمندسازیسیاسیمیپردازد.
این شاخص در زمینه اقتصادی و فرصتها به:
1ک سهم زنان از مشارکت در نیروی کار
2ک برابری در دستمزدها در شغل مشابه
3ک میزان دستمزد
4ک حضور در مناس قانونگذاری و مدیریتی
5ک حضور در مناس حرفهای و فنی

در زمینه آموزشی:

1ک نرخ سوادآموزی
2ک فارغالتحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
3ک حضور زنان در وزارت
4ک حضور زنان در صدر حکومت را مورد توجه خود قرار میدهد.
در زمینه بهداشت:

1ک نسبت جنسی در بدو تولد
2ک امید به زندگی
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ﻣﻮﺳﺴﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮوي ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ اﻣﻨﯿﺖ ،رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
آﯾﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮك ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻌﯿﺖ وﯾﮋه ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ و ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎي
ﻋﺒﻮر اﺟﺒﺎري ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰ ،ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب ،ﻣﺎﻻﮐﺎ ،ﺑﺴﻔﺮ،دارداﻧﻞ و ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ،ژﺋﻮﮐﺎﻟﭽﺮ ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻣﻬﻢ و ﮔﺴﺘﺮده دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪا ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ،ﯾﮏ ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎه و ﻧﯿﺰ
آداب ﻋﺒﺎدي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺑﺖ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ
ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺿﻼع ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ راﻫﺒﺮدي
و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﻠﻮك ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو از آنﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮى
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻗﯿﻖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در دو
ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ اول ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ى 57ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻠﻰ از آن ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ،اﻣﻨﯿﺘﻰ،
اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻓﻨﺎورى ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ  22ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮاى آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﭘﻰ ﺑﺮد ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﻣﺮﮐﻮﺳﻮر
)آرژاﻧﺘﯿﻦ ،اوروﮔﻮﺋﻪ ،ﺑﺮزﯾﻞ و ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ( و ﺑﺒﺮﻫﺎى آﺳﯿﺎ )ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺗﺎﯾﻮان ،ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

