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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .دنک یم کمک یلم یاه تیفر ظ داجیا هب ،ینف یاه تدعاسم قیر ط زا و دنک یم ییاه هیصو ت

 

 توجه
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 مقدمه

 باوجود دهد می نشان سرزمین و مردم بهینه مدیریت برای گذشته قرن در ها دولت تجربه

 به رسیدن و جانبه همه پیشرفت برای اقتصادی های ریزی برنامه و نظری دانش و علوم کارگیری به

 .است نشده فراهم ها ملت رضایت هنوز مطلوب، جایگاهی

 رسیدن و موجود وضعیت از عبور برای مدت میان و مدت کوتاه های ریزی برنامه اساس که چرا

 و ملی مقیاس در پایه اطالعات از صحیح آمار تحلیل و رصد آوری، جمع مطلوب وضعیت به

 شکست به محکوم راهبردی ریزی برنامه هرگونه صحیح، آمار داشتن بدون. است تر پایین سطوح

 و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، ابعاد در پایدار و جانبه همه پیشرفت و توسعه برای و بود خواهد

 و دقیق آمار به دسترسی گام ترین مهم و اولین اقدام، و گیری تصمیم گزاری، سیاست هرگونه

 .است مختلف مسائل و ابعاد در اعتماد قابل

 شناخت که داشت خواهند بیشتری بازیگری قدرت زمانی رقابتی محیط یک در ها ملت -دولت

 محیط در همسایگانش و دیگر کشورهای های نیازمندی و اطالعات آمار، از کاملی و صحیح

 به برای آماری اطالعات قدرت کرد اذعان باید و باشند داشته ای فرامنطقه حتی و پیرامونی

 انکارناپذیر ضرورتی کشورها جانبه همه پیشرفت و توسعه صادرات، موتور آوردن در حرکت

 .است

 های دولت و ها نظام بین سیاسی و اقتصادی رقابت و هماوردی کشاکش، که کنونی شرایط در

 از و سازد می تر تنگ مستقل های ملت و توسعه حال در کشورهای بر سال هر را عرصه گوناگون

 سرنوشت برای ثیرگذاریأت راه نیست، خبری چندان ها دولت بین تفاهم و بهبود، عدالت

 از ها ملت و کشورها داخلی ظرفیت و توانمندی به اتکاء ها ملت اقتصادی و اجتماعی،سیاسی

 .است جغرافیایی نسبی و ریاضی موقعیت و انسانی طبیعی، منابع شناخت نظر

 افزایش و پیشرفت رشد، جهت ریزی برنامه و گزاری سیاست برای خصوصی بخش و دولت

 صنعت، های بخش در خارجی و داخلی گذاری سرمایه جدید های فرصت ایجاد و پذیری رقابت

 اقتصادی های فعالیت سازی متنوع و نوین های فناوری از گیری بهره با خدمات و کشاورزی

 .باشند برخوردار صحیح آمار و اطالعات از باید ها، ملت– دولت

 آموزش مراکز وجود و تحقیقاتی و آموزشی علمی، های فعالیت تقویت و توسعه دیگر طرف از

 های همکاری گسترش و مختلف های بخش در متخصص نیروی تأمین راستای در کشورها عالی
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 جمعیت ساالنه رشد نرخ .است جمعیتی آمارهای به یابی دست نیازمند المللی بین و ای منطقه

 و ها آن اساسی های نیازمندی تأمین و جمعیت شدن برابر دو بینی پیش و( روستایی و شهری(

 همواره که است آمارهایی مبدأ، کشور از خارج به مهاجرت میزان و زندگی به امید و اشتغال

 .باشد می دولتی غیر و دولتی گزاران سیاست توجه مورد

 و دقیق آمار از برخورداری پیشرفت حال در و مستقل کشورهای برای که آن کالم آخرین و

 منبع یک آماری تحلیل و پردازش و آوری جمع مراکز و ها مؤسسه ایجاد و اعتماد قابل

 پنج کالن های برنامه تدوین آن براساس توان می که است ارزشمند بسیار فرصتی و اقتدارآفرین

 را...  و فرهنگی اقتصادی،جمعیتی، های ریزی برنامه و ها لویتو ا بندی سطح و باالتر و ساله

 .کنند تعیین

 منابع از و متحد ملل سازمان 8132 سال آمار آئینه در جهان کتاب ترجمه ارزشمند کتاب این

 است. معتبر

و  برنامه سازمان نظیر هایی سازمان برای آمار به بیشتر توجه برای را زمینه بتواند اثر این است امید

 های خصوصی قرار گیرد. بودجه کشور فراهم سازد و مورد توجه مسئوالن، دانشگاهیان و بخش

 

ه   َكَتَب  غِلَبنَّ  اللَّ
َ
نا ََل

َ
لي َو  أ س   ر 

 صفوی سیدیحیي دكتر                                                                                             

 0932 پاییز                                                                       

 

 

 

 



  

                        یحیضوت یاه یادداشت

 ت.استفاده شده اس این کتاب در  یرنمادها و اختصارات ز 
 ممیز برای نشان دادن اعشار استفاده شده است. /

                         .دنتسین طو برم ای و سر تسد رد اه داده ...

                                               .دشاب یم هتفر گ راک صفر نیست، اما کمتر از نصف واحد به ~1.1

                                                .دشاب یم هتفر گ راک صفر نیست، اما منفی و کمتر از نصف واحد به -~1/1

 درصد %

 هزار 111

CIF ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد  

CO8 کربن دی اکسید 

CPI شاخص قیمت مصرف کننده 

F زنان 

FOB  کاال در عرشه کشتی در مبدأتحویل 

GDP تولید ناخالص داخلی 

GNI درآمد ناخالص ملی 

GVA ارزش افزوده ناخالص 

ISIC یللملا نیب در ادناتسا یتعنص یدنب طبقه                                                

ISO یزاس در ادناتسا یللملا سازمان بین                                   

KM8 کیلومتر مربع 

M مردان 

SAR منطقه ویژه اداری 

UN سازمان ملل 

UNHCR کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

UNSD بخش آمار سازمان ملل 

 

  .تسا هدش هدافتسا یریگ در این کتاب، از سیستم متریک وزن و اندازه



  

 یطیحم تسیز  و یعامتجا ،یداصتقا یدیلک یاه صخاش زا هنالاس یا مجموعهدفترچه آمار جهان 
 هقطنم 11 یاه هیامن لماش هخسن نیا .تسا هدش هئار ا یا هحفص هس ای ود یاه هیامن رد هک تسا

 یداصتقا رو ما نامتر اپد  رامآ شخب طسو ت هک هچر تفد نیا .تسا هز و ح ای رو شک 818 و ناهج ییایفار غج
 نامزاس یمومع عمجم (XXV) 8181 همانعطق هب یخساپ ،هدش هیهت دحتم للم نامزاس یعامتجا و
 ات دنک مهار ف ار  للم یا هیاپ تاعالطا هک تسا هدش تساو خر د لک ریبد زا نآ رد هک تسا دحتم للم
                                                                                                                                                                  .دبای شیاز فا هعسو ت تهج رد اهر و شک شالت زا یللملا نیب یمومع یهاگآ 

 و رامآ شخب طسو ت مظنم رو ط هب هک یللملا نیب یرامآ تاعالطا هو بنا زا هدش هداد ناشن یاه شاخص
 ریاس و للم نامزاس یصصخت یاه نامزاس یرامآ تامدخ ،دحتم للم نامزاس تیعمج شخب

 نیا زا یا هژ یو  ینادر دق .دنو ش یم باختنا ،تسا هدش یرو آ عمج یللملا نیب تاسسؤ م و اه نامزاس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .تسا هدمآ لمع هب اه نآ ی هتسو یپ هداد هئار ا لیلد  هب اه نامزاس

                                            هچرتفد یهد سازمان

 قطانمریز  و ییایفار غج قطانم و ناهج اب ادتبا رد ،22M 3 یا هقطنم یدنب هقبط ساسا رب اه نمایه نیا
 هئار ا یسیلگنا نابز هب اه نآ یماسا ساسار ب ابفلا فو ر ح بیتر ت هب اه هز و ح و اهر و شک سپس و ،اه نآ
                                                                                                                                                                                         :دو ش یم میسقت شخب 1 هب ،تاعالطا ندو ب طو برم ای دو جو م تر و ص رد هیامن ره .دو ش یم

  :تبسن ،تیعمج مکار ت و تیعمج ،تحاسم زا ییاه شامل دادهاطالعات کلی 
 ،اکیر مآ رال د  هب نآ زر ا خر ن و لو پ دحاو  ،نآ تیعمج و تختیاپ ،تیعمج یتیسنج
                                            .دشاب یم للم نامزاس رد نآ تیو ضع خیر ات و ییایفار غج هقطنم ساسا رب ناکم

 هنار س ،یلخاد صلاخان دیلو ت یلم تاشر از گ زا ییاه شامل دادههای اقتصادی:  شاخص 
 خر ن ،تعنص رد لاغتشا مهس ،یلخاد صلاخان دیلو ت دشر  خر ن ،یلخاد صلاخان دیلو ت
 دیلو ت یاه صخاش ،هدننک فر صم تمیق صخاش ،راک یور ین تکر اشم خر ن ،یراکیب
 اه تخادر پ زار ت و یراجت زار ت و تادر او  ،تار داص یلک شز ر ا ،(یزر و اشک و تعنص)
                                                                                                                                                                             .دشاب یم

 :تسا رو شک کی یراجت یلصا یاکر ش ی نشان دهنده شرکای اصلی تجاری.                                            

 تیعمج یار ب هلمج زا ،دشر  خر ن) تیعمج زا ییاه هداد لماش :یعامتجا یاه شاخص 
 نار جاهم ،تیعمج نس عیز و ت ،دلو ت ودب رد یگد نز  هب دیما ،لک یرو ر اب خر ن ،(یرهش
 شز و مآ ،(ناکشز پ و اه هنیز ه) یتمالس ،ناداز و ن ریم و گر م خر ن ،ناگد نهانپ ،یللملا نیب
 یلم سلاجم رد نانز  یاه یسر ک و دمع لتق خر ن ،(مان تبث ماخ ناز یم و اه هنیز ه)
                                                                                                                                                                                                                                                                   .دشاب یم

                                                           
 22https://unstats.un.org/unsd/methodology/m/به سایت بخش آمار سازمان ملل مراجعه کنید. 1 
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 تنر تنیا نار براک زا ییاه هداد لماش :یتخاسر یز  و یطیحم تسیز  یاه شاخص، 
 راشتنا در و آر ب ،یلگنج تحاسم ،دیدهت ضر عم رد یاه هنو گ،هعسو ت و قیقحت یاه هنیز ه
 ،هدننک دید ز اب/تسیر و ت دو ر و  ،یژرنا هنار س نیمأت و یژرنا دیلو ت ،دیسکا ید نبرک زاگ
 ملاس بآ عبانم زا هدننک هدافتسا تیعمج ،یتسیز  عو نت یار ب مهم هدش تظافح قطانم
 هدش تفایر د ای هدش تخادر پ هعسو ت یمسر  یاه کمک ،ملاس یتشادهب تاناکما و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .دشاب یم

 هدش تسر هف هدمآ رو شک ره یاه هیامن رد هک یبیتر ت و هقبط ساسا رب هک ،اه فهرست کامل شاخص
 یمامت ،اه هداد هب یسر تسد فلتخم تاجر د لیلد  هب .تسا هدمآ اهر و شک هیامن شخب زا شیپ ،تسا

                                                                                                                    .تسا هدشن حر طم اهر و شک یمامت یار ب اه صخاش

 یرصتخم تاحیضو ت لماش ،تسا هدمآ اهر و شک یاه هیامن شخب زا سپ هک ینف یاه بخش یادداشت
 در و م رد یتاعالطا نینچمه و اه صخاش یرو آ عمج رد هدافتسا در و م یاه یسانش شو ر  و میهافم زا
 ای و رت ینالو ط نامز تدم یاه هداد هب دنم هقالع ناگد نناو خ .دشاب یم اه صخاش یار ب یرامآ عبانم
 زا دعب شخب رد هدش رکذ  عجار م و اه هداد یلصا عبانم هب دیاب اه شو ر  و میهافم رت لصفم حیضو ت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .دننک هعجار م ینف یاه تشاددای

 در فنم یاه هداد یار ب شو ر  ای و عبنم در و م رد صاخ تاعالطا  هب نتخادر پ زا باتک نیا ،هصالخ رو ط به
 نامزاس طسو ت نیمخت نیا هک نیا نیب یتو افت ،دو ش یم در و آر ب یا هداد هک یماگنه و ،دنک یم عانتما
 ینف تشاددای شخب هب ،هیلو ا عبانم یار ب .دو ش یمن هتفر گ رظن رد ،تسا هتفر گ تر و ص یلم ای یللملا نیب

                                                                                                                                                                  .دینک هعجار م دنک هئار ا ار  تاعالطا نیا تسا نکمم هک

 بازه زمانی

 رد ار  یتخاسر یز  و یطیحم تسیز  ،یعامتجا ،یداصتقا یاه شخب یاه این ویرایش از آئینه آمار، داده
  و نیر ت سر تسد رد لماش ،اه لاس نیا هک ار یز  -8132 و 8131 ،8111 – دنک یم حر طم عجر م لاس هس
 ره رد سیو ناپ تر و ص هب در او م نیا .دشاب یم 8111 لاس ات رگید  یاه لاس تبسن هب اه هداد نیر تدیدج
 و 8132 بیتر ت هب عجر م لاس ،هدمع یراجت یاکر ش و یلک تاعالطا یار ب .تسا هدش هدر و آ هیامن

                                                                                                                                                                                                                .دو ش هر اشا سیو ناپ رد نآ فالخ هکنیا رگم ،تسا 8137

 تشکر و سپاس

 و یداصتقا رو ما تر از و  رامآ شخب یرامآ تامدخ هخاش طسو ت هنالاس تر و ص آئینه آمار جهان به
  و همانر ب نار یدم در و فر دار  نایا و رتسیر  سایتم .دو ش یم هیهت دحتم للم نامزاس هناخر یبد یعامتجا
 دیلو ت نار ایتسد نیل نیز  و گناد یرپساج ،او سابان دمحم ،رتر اک دیو ید  ؛دشاب یم ریبدر س اتامیچ ادار و نآ
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 رد هیر شن نیا در و م رد ار  امش تار ظن .داد هئار ا ار  تاعالطا یرو انف نابیتشپ نو چنیلب ودر او دا و دندو ب
                                              .میشاب یم نادر دق و ار یذپ  statistics@un.org لیمیا سر دآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:statistics@un.org


  

                                               اه هیامن یاه فهرست اطالعات و شاخص 

 اطالعات كلی

 منطقه

 جمعیت )هزار(

 مربع( )کیلومتر تراکم جمعیت

 پایتخت

 جمعیت پایتخت )هزار(

 تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد

 مساحت )کیلومتر مربع(

 نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(

 پول رایج

 نرخ ارز )در دالر آمریکا(

                                            یداصتقا یاه شاخص

 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی تولید نا

 )درصد سالیانه( 8131سال ثابت های قیمت حسب بر  رشد نرخ تولید ناخالص داخلی:

 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(

 ها )درصد از ارزش افزوده ناخالص( اقتصاد: کشاورزی، صنعت، خدمات و دیگر فعالیت

 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(

 یت مردان/زنان(نرخ مشارکت نیروی کار )درصد از جمع

 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )

 (8112-8111=311تولید کشاورزی )

 (8111=311شاخص تولید صنعتی )

                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت و تادر او  ،تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر( ها،حساب جاری تراز پرداخت

 صادرات و واردات()درصد از شركای اصلی تجاری 

                                            یعامتجا یاه شاخص

 )درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
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 )درصد متوسط ساالنه( نشین نرخ رشد جمعیت شهر

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

 )زنان/مردان، سال(امید به زندگی در بدو تولد 

 سال، درصد( 1-32+/11توزیع سن جمعیت )

 و درصد از کل جمعیت(هزار المللی ) مهاجران بین

 پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل )هزار(

 هر هزار تولد زنده( )در میر نوزادان نرخ مرگ و

                        (یلخاد صلاخان دیلو ت زا دصر د) یراج یاه سالمتی: هزینه

 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(

 )درصد از تولید ناخالص داخلی( هزینه دولتی: آموزش

                        (رفن دص ره رد در م /نز ) یهاگشناد و هطسو تم ،هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 (هااز کل کرسی های زنان در مجالس ملی )درصد کرسی

 

                        یتخاسریز و یطیحم تسیز یاه شاخص

 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                          (یلخاد صلاخان دیلو ت زا دصر د) هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

                        (اه مساحت جنگلی)درصد از مساحت زمین

 کربن )سرانه میلیون تن/تن( اکسید برآورد انتشار دی

 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(

 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(
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 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(

 )درصد(مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی زمینی 

 جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم )شهری/روستایی، درصد(

 جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی سالم )شهری/روستایی، درصد(

 های رسمی توسعه خالص، پرداخت شده )درصد از درآمد ناخالص ملی اهدا کننده( مساعدت

 از درآمد ناخالص ملی دریافت کننده(شده )درصد  های رسمی توسعه خالص، دریافت  مساعدت

 

 

 ای اهر و شک همه یار ب تسا نکمم اج نیا رد هدش رکذ  یاه مجموعه کامل اطالعات و شاخص* 
 شخب ره زا یرصتخم حر ش ینف یاه تشاددای .دو شن هداد ناشن اه هداد هب یسر تسد ساسا رب اه هقطنم
                                                                                                                                           .دهد یم هئار ا یتاعالطا صخاش و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،یا هقطنم ،یناهج یاه نمایه
                                                                      یا هزوح/یروشك

 

 

 

 

 

 

 



  

 جهان
 

 a 7,118,232(: 8132جمعیت )هزار، 

 12.7a(: 8132)در کیلومتر مربع،  تراکم جمعیت

 311,318,111bمساحت )کیلومتر مربع(: 

 313.2aزن(: نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
  خالص داخلی تولید نا
 جاری(  دالر )میلیون

27 113 113 11 131 317 71 122 212c 

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 2.1 8.2c 

 312.1c 31 222.1 2 872.1 7 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 d 11.8 11.2 81.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 d 88.1 81.1 88.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
                         اه اشتغال در خدمات و سایر بخش

 d)درصد از شاغلین(

28.3 21.8 13.7 

 d 1.1 1.2 1.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 d)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

13.3 / 
77.2 

22.2 / 
71.8 

22.1 / 71.1 

 شاخص تولید کشاورزی
(311=8111-8112) 

311 331 387c 

   المللی: تجارت بین
 جاری(  )میلیون دالر  صادرات

31 171 221 31 311 322 37 377 181e 

  المللی: تجارت بین
 جاری( دالر   )میلیون  واردات

31 177 131 31 813 222 37 117 228e 

 312e 111 - 122 313 - 112 811 - جاری(  )میلیون دالر تراز   المللی: تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                        یعامتجا یاه شاخص

  نرخ رشد جمعیت
 f)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.8 3.8b 

 جمعیت شهرنشین 
 )درصد از کل جمعیت(

22.8 13.7 11.1 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

8.1 8.8 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.1b 

 / 71.3 / 73.1 / 12.1 امید به زندگی در بدو تولد 
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 f 11.1 11.2 12.1b)زنان/مردان، سال(

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 31.1 81.2 / 33.3 81.2 / 31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

321 113.1 / 
8.2 

881 132.1 / 
1.8 

817 731.2 / 
1.2e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ... 17 212.2e 

  ومیر نوزادان نرخ مرگ
 fهر هزار تولد زنده( )در

22.3 23.1 11.1b 

  نام ناخالص اولیه  آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
312.2 

311.1 / 
311.2 

312.1 / 
312.3c 

متوسطه نام ناخالص  آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

18.3 / 
11.7 

12.2 / 
78.2 

71.2 / 
71.2c 

 دانشگاهی نام ناخالص نرخ ثبت آموزش:
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

82.2 / 81.7 11.2 / 
82.1 

12.1 / 12.7c 

 ی های عمد قتلنرخ 
 )در هر صد هزار نفر(

... ... 1.1g,b 

 های زنان در مجالس ملی  کرسی
 (هااز کل کرسی )درصد

31.2 32.1 81.2 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.7c 82.7 31.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                         هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 ()درصد از تولید ناخالص داخلی
3.1 3.1 3.7h 

 مساحت جنگلی
                        (اه )درصد از مساحت زمین

13.1 11.2 11.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  تن/)میلیون 

82 221.1 / 
2.1 

11 278.2 / 
2.2 

11 312.1 / 
1.1h 

 111b 178 183 111 212 271 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 71b 71 73 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

21.3 22.2 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
71.7 

21.3 / 
21.8 

21.2 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
22.8 

23.2 / 
27.1 

28.8 / 
11.1b 
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a بینی شده )نرخ باروری متوسط(.  برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d  .تخمینe 8137 .f  هر و د کی هب هر اشا اه داده 
 h .تسا دعب هب 1318 لاس زا سر تسد رد هداد نیر خآ ای ،8131 لاس یار ب هداد g .در اد عجر م لاس زا شیپ هلاس جنپ

2318. i تساه هز و ح و اهر و شک هب ییاه تخادر پ هو الع هب یا هقطنم یاه تدعاسم تخادر پ لماش.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آفریقا
 

 منطقه: جهان
 3,827,281a(: 8132، جمعیت )هزار

 21.2a )کیلومتر مربع(: تراکم جمعیت

 11,133,111bمساحت )کیلومتر مربع(: 
 22.2a نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(:

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
   خالص داخلی تولید نا
 جاری( دالر )میلیون

3 381 113 3 222 818 8 321 221 c 

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 1.1 3.2 

 سرانه تولید ناخالص داخلی 
 )دالر جاری(

3 831.1 3 212.1 3 718.1  

 اشتغال در کشاورزی
 d)درصد از شاغلین(

12.7 12.3 18.2 

 d 38.1 31.1 31.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 d)درصد از شاغلین(
82.1 18.1 11.1 

 7.2 7.2 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 جمعیت زنان/ مردان()درصد از 

11.2 / 72.1 12.2 / 72.2 11.7 / 71.1 c 

شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 337 311 

  صادرات المللی: تجارت بین
 جاری(  دالر  )میلیون

111 111 221 222 111 728 e 
 

 واردات المللی: بین  تجارت
 جاری(  دالر  )میلیون 

821 882 212 321 
 

221 722 
 

 تراز  المللی: تجارت بین
 جاری( دالر   )میلیون 

11 282 82 118 – 381 118 e 

 
 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 8.1b 8.1 8.1 )درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 28.1 12.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 )درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.7b 

 2.7b 2.2 1.3                       (نز  ره یاز ا نرخ باروری،کل )کودک زنده به
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 امید به زندگی در بدو تولد 
 مردان، سال( )زنان/

11.8 / 
18.8 

12.2 / 
11.1 

13.2 / 
12.1b  

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

23.2 / 1.8 23.2 / 1.8 21.1 /1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

31 218.1 / 
3.7 

37 117.8 / 
3.1 

82 111.8 / 
8.1e  

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ... 83 287.8 e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 هر هزار تولد زنده( )در

21.7 12.3 17.8b 

 های زنان در مجالس ملی  کرسی
 )درصد(

31.2 37.2 81.2 

 

 و یطیحم های زیست شاخص
                        یتخاسریز

8112 8101 8102 

 مساحت جنگلی
                        (اه )درصد از مساحت زمین

88.3 83.1 83.1b 

 b 828 21 171 27 211 22 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 87b 87 87 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d  .تخمینe 8137 .f  داده به یک دوره پنج ساله

 و اهر و شک هب ییاه تخادر پ هو الع هب یا های منطقه شامل پرداخت مساعدت gقبل از سال مرجع مربوط است. 

                                                                                                                                  .تساه هز و ح
   



  

 آفریقای شمالی
 

 منطقه: آفریقا
 721a 817(: 8132، جمعیت )هزار

 11.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 221 7 مربع(: )کیلومترمساحت 

 313.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111c 711 117 122 311 171 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.7 2.1 1.2c 

 111.1c 1 328.1 1 212.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 d 12.1 11.2 82.3اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 d 82.1 87.1 82.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 d)درصد از شاغلین(
28.3 28.3 22.1 

dاز نیروی کار(نرخ بیکاری )درصد 
 38.1 33.1 33.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
d)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

83.1 / 71.1 88.1 / 
71.2 

83.2 / 78.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 338 332c 

                        تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

332 312 311 122 311 822e 

                    تادر او  :یللملا تجارت بین
     )میلیون دالر جاری(

27 173 323 327 328 111e 

 117e 72 - 111 31 - 111 81                       (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112 شاخص های اجتماعی
  نرخ رشد جمعیت

 fساالنه()درصد متوسط 

3.7 3.7 3.2b 

 جمعیت شهرنشین 
 )درصد از کل جمعیت(

22.1 11.1 18.1 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

8.3 8.3 8.1b 

 نرخ باروری،کل
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

1.8 1.3 1.1b 

 / 78.2 17.7 / 73.1 11.1 / 12.2 امید به زندگی در بدو تولد 
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 f 12.2bمردان، سال( )زنان/

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 7.1 13.2 / 7.2 18.1 / 2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 gو درصد از کل جمعیت(هزار )

3 713.2 / 1.2 3 221.1 / 
1.2 

8 231.3 / 
3.1e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

12.1 11.1 82.3b 

 هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                       (رفن دص ره رد در م /نز )

21.1 / 27.1 21.1 / 
313.2 

27.7 / 
313.3c 

 هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                       (رفن دص ره رد در م /نز )

17.2 / 12.7d 71.2 / 78.8 72.2 / 
72.1d,c 

 صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                       (رفن دص ره رد در م /نز ) یهاگشناد

81.1 / 81.2 87.7 / 81.2 11.8 / 
11.1c 

های زنان در مجالس ملی  کرسی
 )درصد(

2.7 31.2 88.1 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 23.7c 82.1 2.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 دیلو ت زا دصر د) هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

                       (یلخاد صلاخان

1.1 1.2 1.1h 

 مساحت جنگلی
                       (اه )درصد از مساحت زمین

2.2 2.2 1.2b 

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

83.3 82.2 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 روستایی، درصد(سالم )شهری/ 

28.1 / 
71.2 

23.1 / 
71.2 

22.2 / 
21.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
12.1 

21.2 / 
18.2 

28.8 / 
21.3b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8131 .d  .تخمینe 8137. f  داده به یک دوره پنج ساله
عالوه  ای به های منطقه شامل پرداخت مساعدت h 8132 .iبه جز سودان.  gقبل از سال مرجع مربوط است. 

 هاست. هایی به کشورها و حوزه پرداخت

 

 

                           



  

 آفریقای جنوب صحرا
 

 منطقه: آفریقا
  311a 111 3 (:8132 جمعیت )هزار،

 22.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b,c 213 88مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 121d 221 3 122 822 3 281 721 جاری( دالر )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن داخلی:تولید ناخالص 

 )درصد سالیانه( 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

1.3 1.1 3.3d 

 213.1d 3 121.1 3 181.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 e 11.1 12.7 17.3اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 e 2.7 31.1 33.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
81.2 11.2 13.2 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 7.1 7.3 7.8 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

11.3 / 
72.2 

11.2 / 
72.1 

12.1 / 
72.1 

 221f 818 212 111 118 328                       (یراج رال د  نو یلیم) تار داص :یللملا تجارت بین

 212f 822 111 827 117 312                       (یراج رال د  نو یلیم) تادر او  :یللملا تجارت بین

 221f 21 - 211 21 221 11                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                       یعامتجا یاه شاخص

 g 8.7 8.7 8.7c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 21.2 11.3 11.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

2.3 2.3 2.3c 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.2 1.3c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 gمردان، سال( )زنان/

18.3 / 22.1 11.7 / 
18.2 

12.1 / 
11.8c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.1 / 2.7 21.7 / 
2.7 

28.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 hو درصد از کل جمعیت(هزار )

32 878.2 / 
3.2 

31 
128.1 / 
3.2 

88 271.1 
/ 8.8f 
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  میر نوزادان نرخ مرگ و
 aهزار تولد زنده(هر  )در

27.1 71.7 18.3c 

                         هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
22.3 / 22.2 21.1 / 

311.2 
21.1 / 
311.2e,d 

                         هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
87.2 / 11.1 11.1 / 

21.1 
12.2 / 
21.1e,d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                        (رفن دص ره رد در م /نز )

2.7 / 7.1 1.2 / 
2.2 

7.1 / 
2.2e,d 

 2.1i,c ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 81.1 32.2 32.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  زیستهای  شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 32.1d 1.1 8.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                        هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.2 1.2j 

b(اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی
                       82.1 82.1 82.1c 

مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی زمینی  مناطق
 )درصد(

12.2 21.8 28.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

21.3 / 
21.1 

21.3 / 
13.1 

21.2 / 
11.3c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
81.1 

21.2 / 
88.3 

21.1 / 
81.1c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد .c 8131 .d 8131 .e 
داده برای سال  iشامل سودان.  h داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است. f 8137 .gتخمین. 

ای  های منطقه شامل پرداخت مساعدت j 8132 .kبه بعد است.  8131، یا آخرین داده در دسترس از سال 8131
 هاست. هایی به کشورها و حوزه عالوه پرداخت به



  

 آفریقای شرقی
 

 منطقه: آفریقای جنوب صحرا
 121a 211(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.1a(: 8132، کیلومتر مربعدر جمعیت ) تراکم
 111b 111 7مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 273c 181 317 831 117 333 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

1.2 7.1 2.2c 

 722.1c 188.1 128.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
dاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 72.1 73.8 11.8 
 d 7.8 7.1 2.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 dشاغلین()درصد از 

32.1 83.8 82.2 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.2 7.3 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
d)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

71.1 / 21.3 71.1 / 28.1 71.1 / 23.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 382 321c 

                          تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

31 827 13 118 12 112e 

                           تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

13 821 18 122 21 727e 

 121e 22 - 111 13 - 221 32 -                       (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                       یعامتجا یاه شاخص

 f 8.2 8.2 8.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 82.1 82.2 88.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

2.8 2.2 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.1 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

11.1 / 
11.2 

12.1 / 11.1 11.2 / 12.1b 
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 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.1 

22.2 / 2.1 28.2 / 2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

2 721.2 
/ 3.1 

2 117.3 / 
3.1 

7 123.2 / 3.2e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

77.2 18.2 18.8b 

 11.1 83.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 31.1b 1.2 3.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 مساحت جنگلی

 ها( )درصد از مساحت زمین
11.1 18.2 18.1b 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
21.1 

21.1 / 
22.1 

21.7 / 
11.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

12.2 / 
32.1 

11.1 / 
83.1 

11.1 / 
82.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8131. d تخمین. e  ساله قبل از  پنجداده به یک دوره
 .مربوط استسال مرجع 



  

 مركز آفریقا
 

 منطقه: آفریقای جنوب صحرا
 112a 312(: 8132جمعیت )هزار، 

 81.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 131 1مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 838c 881 221 322 821 22 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

2.2 2.8 1.1c 

 281.1c 3 212.1 3 227.1 داخلی )دالر جاری( سرانه تولید ناخالص
 d 71.2 71.1 73.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 d 33.3 31.1 31.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 d)درصد از شاغلین(
32.3 32.1 32.1 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 7.2 1.7 1.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
d)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

71.3 / 71.8 71.1 / 
71.8 

71.1 / 
71.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

318 318 311c 

                        تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

22 212 21 737 11 722e 

 381e 11 181 21 121 32                       (یراج رال د  نو یلیم) تادر او  :یللملا تجارت بین

 188e 2 - 122 27 872 11                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                        یعامتجا یاه شاخص

 f 1.3 1.8 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 22.1 21.8 28.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

2.2 2.2 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.8 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

18.8 / 
22.1 

11.2 / 
18.2 

12.3 / 
11.2b 

 / 21.1 2.1 / 21.7 2.1 / 21.1 توزیع سن جمعیت 
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 2.1a سال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 و درصد از کل جمعیت(هزار )
3 282.2 / 
3.7 

8 321.1 / 
3.1 

1 112.7 / 
8.8e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

311.3 22.1 78.8b 

 31.2 31.1 33.8 )درصد(های زنان در مجالس ملی  کرسی
 

 8102 8101 8112 محیطی و زیرساختی های زیست شاخص
 2.1b 8.1 1.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 21.7b 27.8 27.2                        (اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی
جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 

 )شهری/ روستایی، درصد(
28.8 / 
12.1 

21.2 / 
11.7 

21.2 / 
11.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

21.3 / 
32.2 

22.7 / 
83.1 

21.7 / 
81.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8131. d تخمین. e 8137. f  ساله  پنجداده به یک دوره
 .  مربوط است قبل از سال مرجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آفریقای جنوبی
 

 منطقه: آفریقای جنوب صحرا
 272a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 82.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 171 8مربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 211 112 872 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
827 

182 813c 

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.3 1.1 1.1c 

 1 131.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
222.1 

1 311.1c 

 d 31.1 2.3 2.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 d 82.2 81.2 81.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 d)درصد از شاغلین(

12.1 17.2 12.2 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 82.8 82.2 87.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
dمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

21.2 / 
18.7 

21.2 / 
13.2 

22.8 / 
11.8 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 331 331c 

 222e 313 887 21 171 11                       (یراج رال د  نو یلیم) تار داص :یللملا تجارت بین

 111e 22 178 27 721 11                       (یراج رال د  نو یلیم) تادر او  :یللملا تجارت بین

 8 - 733 7 -                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
121 

1 121e 

 
 

 8102 8101 8112                       یعامتجا یاه شاخص

 f 3.1 3.3 3.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 11.1 12.2 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

8.1 8.3 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.7 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

11.2 / 
11.7 

11.2 / 
11.1 

18.7 / 
11.1b 
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 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

18.1 / 1.1 13.8 / 7.1 82.1 / 2.8a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

3 212.2 / 
8.1 

8 117.3 / 
2.1 

2 112.8 / 
1.7e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

18.2 11.7 12.1b 

 11.7 11.2 82.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

 8102 8101 8112 زیرساختیمحیطی و  های زیست شاخص
 22.1b 88.1 7.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 31.2b 31.7 33.3                       (اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی
 جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 

 )شهری/ روستایی، درصد(
22.7 / 
72.3 

22.3 / 
77.2 

22.2 / 
23.3b 

استفاده کننده از امکانات بهداشتی سالم جمعیت 
 )شهری/ روستایی، درصد(

11.1 / 
21.2 

17.2 / 
13.1 

12.2 / 
11.3b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8131. d تخمین. e 8137. f  ساله  پنجداده به یک دوره
 .مربوط است قبل از سال مرجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آفریقای غربی
 

 منطقه: آفریقای جنوب صحرا
 223a,b 123(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.1a,bتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111c 312 1مربع(:  مساحت )کیلومتر

 313.2a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 711d 112 127 221 171 811 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

1.1 7.1 1.1d 

 171.1d 3 111.1 3 211.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 e 12.2 21.2 22.3اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 e 2.1 38.1 38.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
11.1 21.1 21.1 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 2.1 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

18.7 / 
12.7 

12.1 / 
17.2 

11.1 / 
11.2 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 331 313d 

                         تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

73 883 331 112 21 321f 

                        تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

22 222 21 331 23 111f 

                        زار ت :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

81 871 11 823 - 281f 

 
 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 g 8.1 8.7 8.7c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 21.2 23.3 17.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

2.2 2.2 2.1c 

 نرخ باروری،کل 
 b,g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.2 1.1c 

 / 11.8 امید به زندگی در بدو تولد 
22.2 

11.8 / 
13.1 

11.1 / 
11.2c 
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 b,gمردان، سال( )زنان/
 توزیع سن جمعیت 

 bسال، درصد( 32-1+/11)
22.1 / 2.1 22.3 / 2.1 21.1 / 

2.1a 
 المللی  مهاجران بین

 و درصد از کل جمعیت(هزار )
1 131.1 / 
8.3 

1 212.1 / 
3.2 

1 771.1 / 
3.2f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 b,gهر هزار تولد زنده( )در

21.7 28.7 71.1c 

 32.2 33.1 31.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

 8102 8101 8112 محیطی و زیرساختی های زیست شاخص
 13.3c 32.1 8.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 33.3c 33.1 38.8                       (اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی
 جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 

 )شهری/ روستایی، درصد(
28.1 / 
22.2 

22.3 / 
11.1 

21.7 / 
13.1c 

بهداشتی سالم جمعیت استفاده کننده از امکانات 
 )شهری/ روستایی، درصد(

11.2 / 
81.1 

12.8 / 
32.1 

12.1 / 
32.1c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb  .شامل سنت هلنc 8131 .d 8131 .e  .تخمینf 8137 .g  داده به
 یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آمریکا
 

 منطقه:جهان
 211a,b 131 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 81.8a,bتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111a,c 188 28مربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.2a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 871d 212 81 218 281 83 221 382 37 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

1.1 1.2 1.7d 

 221.1d 81 121.1 81 822.1 32 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 e 38.8 33.3 2.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 e 83.1 81.2 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
11.2 12.1 71.8 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.2 2.3 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

11.1 / 
71.7 

11.2 / 
71.2 

11.8 / 71.2 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 333 382d 

                        تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(
3 211 181 8 111 111 8 211 122f 

                        تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 117 311 1 882 117 1 231 111f 

 717f 212 - 827 172 - 281 783 -                       (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا بینتجارت 
 
 

 8102 8101 8112                       یعامتجا یاه شاخص

 توزیع سن جمعیت 
 aسال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 
33.2 

82.2 / 
31.1 

88.2 / 
31.7b 

 82.1 88.3 32.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

  مساحت جنگلی
                        (اه )درصد از مساحت زمین

23.7 23.1 23.3c 

a  .محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحدb شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشc 8131 .d 8131 .e 
                                                                    .تساه هز و ح و اهر و شک هب ییاه تخادر پ هو الع هب یا های منطقه شامل پرداخت مساعدت f 8137 .gتخمین. 



  

 آمریکای شمالی
 

 آمریکا منطقه:
 222a,b 111(: 8132جمعیت )هزار، 

 32.1a,bتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111c 771 83مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.3a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 121d 318 81 227 121 31 122 812 32 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 8.1 3.1d 

 882.1d 11 111.1 22 111.1 21 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 e 3.7 3.7 3.7اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 e 83.8 32.1 32.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
77.8 72.7 72.2 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.1 2.1 2.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

12.1 / 
78.8 

12.1 / 71.3 11.1 / 
12.3 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 331d 

                       تار داص :یللملا بینتجارت 
  )میلیون دالر جاری(

3 811 172 3 111 888 3 217 233f 

                       تادر او  :یللملا تجارت بین
  )میلیون دالر جاری(

8 122 112 8 118 212 8 221 282f 

 137f 272 - 732 127 - 821 721 -                       (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                       یعامتجا یاه شاخص

 g 1.2 1.2 1.7c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 28.8 21.2 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.3 3.3 3.1c 

 نرخ باروری،کل 
 b,g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 3.2c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,gمردان، سال( )زنان/

21.1 / 
72.2 

21.2 / 
71.2 

23.1 / 
71.2c 

 / 32.1 / 32.2 / 81.1 توزیع سن جمعیت 
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 b 31.2 32.1 88.8aسال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 کل جمعیت( و درصد ازهزار )
21 111.2 
/ 31.2 

11 273.1 
/ 32.2 

17 112.8 / 
31.1f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به کمیساریای 
 عالی پناهندگان سازمان ملل )هزار(

... ... 3 311.1f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 b,gهر هزار تولد زنده( )در

1.2 1.7 1.2c 

  آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص اولیه
 مرد در هر صد نفر()زن/ 

22.1 / 
22.1 

22.3 / 
22.2 

22.1 / 
22.1e,d 

                        هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
21.2 / 
22.1 

22.1 / 
21.1 

22.3 / 
22.1e,d 

                         یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

21.1 / 
17.2 

311.2 / 
71.7 

21.1 / 
73.7e,d 

 88.2 32.1 37.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

 8102 8101 8112 محیطی و زیرساختی های زیست شاخص
 77.1d 78.1 12.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                        هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

8.1 8.7 8.1h 

 11.8c 11.8 12.2                        (اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی زمینی 

 )درصد(
83.2 81.1 81.8 

 جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
21.2 

22.1 / 
27.2 

22.1 / 
22.8c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.1 

311.1 
/ 22.2 

311.1 / 
22.2c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb  .شامل برمودا، گرینلند و سن پیر و میکلنc  8131 .d 8131. e 
 .h  8132داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است. f 8137 .gتخمین. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آمریکای التین و كارائیب
 

 منطقه: آمریکا
 138a 118(: 8132جمعیت )هزار، 

 18.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 121 81مربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 182c 823 1 211 112 1 223 212 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 1.2 - 3.1c 

 832.1c 2 212.1 2 318.1 1 تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه 
 d 32.1 31.2 32.3اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 d 83.1 83.1 83.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 d)درصد از شاغلین(
12.3 13.1 12.1 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 7.1 7.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
d)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

11.1 / 
72.1 

13.1 / 
72.2 

13.1 / 
77.8 

                       تار داص :یللملا تجارت بین
  )میلیون دالر جاری(

112 213 221 312 222 127e 

                       تادر او  :یللملا تجارت بین
  جاری()میلیون دالر 

112 223 211 732 212 211e 

                       زار ت :یللملا تجارت بین
   )میلیون دالر جاری(

13 271 32 281 32 811e 

 
 

 8102 8101 8112                       یعامتجا یاه شاخص

 f 3.1 3.8 3.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 21.7 72.1 77.3 جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد از کل 
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

3.7 3.1 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

71.1 / 
12.2 

71.2 / 
71.3 

72.1 / 
73.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 درصد(سال،  32-1+/11)

82.2 / 2.2 87.1 / 2.2 82.1 / 
38.3a 
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 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

7 817.1 / 
3.1 

2 821.7 / 
3.2 

2 112.8 / 
3.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ... 2 831.7e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهزار تولد زنده(هر  )در

81.2 83.2 32.7b 

                         هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
332.1 / 
337.1 

333.2 / 
331.2 

317.7 / 
312.1d,c 

                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
21.1 

28.2 / 
21.7 

27.8 / 
28.3d,c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                        (رفن دص ره رد در م /نز )

11.2 / 
87.1 

21.1 / 
12.7 

11.3 / 
23.2d,c 

 88.1g,b ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 82.1 88.7 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 8102 8101 8112 محیطی و زیرساختی های زیست شاخص
 11.2c 12.7 31.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                        هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.7h 

 i                       27.2 27.1 21.7j(اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی زمینی 
 )درصد(

11.1 11.2 12.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
71.7 

21.2 / 
21.8 

27.2 / 
21.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

21.3 / 
11.1 

21.7 / 
12.2 

27.2 / 
12.3b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d  .تخمینe 8137 .f  داده به یک دوره پنج ساله
 h 8132 .iبه بعد است.  8131، یا آخرین داده در دسترس از سال 8131داده برای  gقبل از سال مرجع مربوط است. 

 .j 8131محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد. 

 

 

 



  

 كارائیب
 

 منطقه: آمریکای التین و کارائیب
 311a 22(: 8132جمعیت )هزار، 

 321.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 812مربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.2a,cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 127 727 822 282 883 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
 )درصد سالیانه( 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

1.2 3.2 1.1d 

 312.1d 2 121.1 7 111.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 88.2 83.2 81.8 
 e 32.7 31.3 31.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

12.2 18.3 11.7 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.3 2.1 2.3 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان()درصد از جمعیت زنان/ 

 

27.1 / 
73.1 

22.8 / 
73.2 

13.3 / 
73.8 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 311 383d 

 111f 21 328 82 113 83                       (یراج رال د  نو یلیم) تار داص :یللملا تجارت بین

 173f 22 812 13 281 11                       (یراج رال د  نو یلیم) تادر او  :یللملا تجارت بین

 117f 1 - 121 87 - 128 31 -                       (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                       یعامتجا یاه شاخص

 g 1.2 1.2 1.7b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 73.1 17.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.7 3.1 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 c,g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 c,gمردان، سال( )زنان/

78.1 / 
17.2 

72.1 / 
12.7 

71.8 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 cسال، درصد( 32-1+/11)

82.8 / 33.3 81.1 / 
38.1 

82.1 / 
32.3a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

3 111.3 / 
1.1 

3 111.1 / 
1.8 

3 122.7 / 
1.8f 
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  میر نوزادان نرخ مرگ و
 c,gهر هزار تولد زنده( )در

11.1 11.2 87.1b 

 11.7 82.2 81.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

 8102 8101 8112 محیطی و زیرساختی زیستهای  شاخص
 23.1b 81.2 38.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 18.8b 82.2 82.3                       (اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی
 جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 

 )شهری/ روستایی، درصد(
21.1 / 
73.1 

22.8 
/ 71.1 

21.2 / 
72.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

23.3 / 
17.1 

21.8 / 
11.1 

72.3 / 
18.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c  شامل آنگویال، بونیر، سینت یوستیشس و سیبا، جزایر
ویرجین بریتانیا، جزایر کیمن، دومینیکا، مونتسرات، سنت کیتس و نویس، سینت مارتن )بخش هلندی( و جزایر 

 داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است. f 8137 .gتخمین.  d 8131 .eتورکس و کایکوس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آمریکای مركزی
 

 منطقه: آمریکای التین و کارائیب
 131a 372(: 8132جمعیت )هزار، 

 71.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 221 8مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 121c 183 3 712 838 3 171 272 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
 )درصد سالیانه( 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

8.1 1.1 1.1c 

 118.1c 7 111.1 7 172.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
dاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 32.2 32.1 31.1 
 d 82.2 88.2 82.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 d)درصد از شاغلین(

17.8 12.8 12.7 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 1.2 1.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
d)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

23.2 / 
23.2 

21.1 / 
21.2 

22.2 / 
72.2 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 331 382c 

 712e 212 182 111 111 811                      (یراج رال د  نو یلیم) تار داص :یللملا تجارت بین

 821e 228 373 111 227 812                      (یراج رال د  نو یلیم) تادر او  :یللملا تجارت بین

 188e 11 - 128 82 - 121 81 -                      (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                      یعامتجا یاه شاخص

 f 3.2 3.1 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 72.7 78.3 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

3.2 8.3 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

71.1 / 
73.1 

77.2 / 
78.1 

72.2 / 
71.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 7.1 13.1 / 2.8 87.1 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

3 121.7 / 
1.2 

3 722.2 / 
3.3 

8 128.2 / 
3.8e 
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  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

81.1 83.2 81.1b 

 18.1 83.1 37.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

 8102 8101 8112 محیطی و زیرساختی های زیست شاخص

 11.8b 11.7 11.2                        (اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی
 جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 

 )شهری/ روستایی، درصد(
21.1 / 
72.1 

21.1 
/ 22.1 

27.2 / 
22.2b 

 جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
11.1 

21.2 / 
11.2 

21.2 / 
12.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8131. d تخمین. e 8137. f  ساله  پنجداده به یک دوره
 قبل از سال مرجع مربوط است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آمریکای جنوبی
 

 منطقه: آمریکای التین و کارائیب
 821a 282(: 8132جمعیت )هزار، 

 82.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 218 37مربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.1a,cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 171 1 172 212 1 121 112 3 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

111d 
  بر  رشد  رخن ناخالص داخلی: تولید

 )درصد سالیانه( 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
1.1 1.2 - 1.1d 

 112.1d 2 731.1 2 211.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 e 32.1 31.3 38.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 e 81.7 83.1 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
12.2 18.2 11.1 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.2 7.2 2.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

11.7 / 
72.1 

12.1 / 
72.7 

12.8 / 
71.2 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 332 318d 

 122f 221 231 182 331 131                      (یراج رال د  نو یلیم) تار داص :یللملا بینتجارت 

 121f 287 112 222 733 833                      (یراج رال د  نو یلیم) تادر او  :یللملا تجارت بین

 212f 12 312 71 218 311                      (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 g 3.1 3.3 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 22.3 28.2 23.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.7 3.1 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 c,gهر زن()کودک زنده به ازای 

8.2 8.3 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 c,gمردان، سال( )زنان/

71.1 / 
12.3 

71.2 / 
12.1 

72.3 / 
73.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 cسال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 
2.3 

81.2 / 
31.8 

81.2 / 
38.2a 

 131.1 1 / 321.3 1 / 132.1 2 المللی  مهاجران بین
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 3.2f / 3.1 3.8 و درصد از کل جمعیت(هزار )
  میر نوزادان نرخ مرگ و

 c,gهر هزار تولد زنده( )در

81.1 81.1 37.3b 

 82.2 32.8 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 مساحت جنگلی
                                            (اه )درصد از مساحت زمین

22.7 22.2 22.8b 

 111b 13 123 82 111 81 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 17b 11 13 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.1 / 
72.7 

27.7 / 
72.2 

22.8 / 
28.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
13.1 

27.7 / 
11.7 

22.3 / 
13.1b 

 
 

a نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیش( شدهb 8131 .c  .)شامل جزایر فالکلند )مالویناسd 8131 .e  .تخمینf 
8137 .g  .داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط استh  ای  منطقههای  شامل پرداخت مساعدت

 هاست. هایی به کشورها و حوزه عالوه پرداخت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آسیا
 

 منطقه: جهان
 311a 121 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 321.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 231 13مربع(:  مساحت )کیلومتر

 312.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 113c 112 87 711 217 81 318 122 38 جاری( دالر   )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.7 7.2 2.7c 

 378.1c 1 212.1 2 331.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 332 311c 

                                             تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 112 217 1 221 237 1 211 211d 

                                             تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 378 831 1 222 137 1 177 117d 

 831d 121 311 222 127 127                                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                            یعامتجا یاه شاخص

 e 3.8 3.3 3.1b)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت 

 22.2 22.2 23.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 e)درصد متوسط ساالنه(

1.3 8.2 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 e)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 e)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
17.1 

78.8 / 
12.1 

71.2 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

87.2 / 2.1 81.1 / 
31.3 

82.1 / 
38.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

11 821.7 / 
3.1 

11 283.2 / 
3.1 

72 121.7 / 
3.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
سازمان ملل کمیساریای عالی پناهندگان 

 )هزار(

... ... 82 281.2d 

 11.1b 17.8 21.1 نرخ مرگ و میر نوزادان 
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 e)در هر هزار تولد زنده(
 37.2 31.2 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 28.1c 88.7 2.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 جنگلیمساحت 

                                            (اه )درصد از مساحت زمین
32.7 32.1 32.3b 

 121b 811 181 811 812 328 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 18b 11 21 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d 8137 .e  داده به یک دوره پنج ساله قبل از
 هاست. هایی به کشورها و حوزه عالوه پرداخت ای به های منطقه شامل پرداخت مساعدت fسال مرجع مربوط است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آسیای مركزی 
 

 منطقه: آسیا
 211a 73(: 8132جمعیت )هزار، 

 32.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b,c 311 2مربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 217d 818 121 881 272 21 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.8 7.1 8.2d 

 132.1d 1 221.1 1 121.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 11.1 82.1 88.1 
 e 81.2 82.1 11.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 eاز شاغلین()درصد 

12.1 28.1 27.8 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.3 7.1 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

11.1 / 
72.2 

11.7 / 
71.2 

11.2 / 
77.3 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 331 321d 

                                             تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

11 221 72 213 12 113f 

                                             تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

81 122 21 121 18 873f 

 711f 31 371 12 821 33                                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                            یعامتجا یاه شاخص

 g 3.3 3.1 3.7c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 22.8 22.1 21.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.2 3.7c 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.7 8.7c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 gمردان، سال( )زنان/

71.3 / 13.7 73.1 / 
11.1 

71.1 / 
11.1c 

 2.1a / 82.1 7.1 / 82.7 7.1 / 13.1 توزیع سن جمعیت 
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 سال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 کل جمعیت(و درصد از هزار )
1 812.7 / 
2.2 

1 818.2 / 
2.1 

1 211.1 / 
7.7f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 gهر هزار تولد زنده( )در

22.1 12.1 82.1c 

 83.1 81.1 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.1c 32.2 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                             هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.8 1.8h 

 مساحت جنگلی
                                            (اه )درصد از مساحت زمین

1.3 1.1 1.1c 

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 )درصد(زمینی 

38.1 31.7 31.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
72.2 

22.1 / 
72.2 

22.3 / 
72.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.3 / 
28.3 

27.2 / 
22.1 

27.2 / 
22.2c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb  .محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحدc 8131 .d 8131 .e 
 .h 8132داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است.  f 8137 .gتخمین. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آسیای شرقی
 

 منطقه: آسیا
 222a 111 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 321.3aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 722 33مربع(:  مساحت )کیلومتر

 312.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 221c 222 32 227 122 31 711 127 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   نرختولید ناخالص داخلی: 
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.3 7.2 2.2c 

 818.1c 33 131.1 2 227.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 d 18.2 82.2 31.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 d 82.8 82.2 81.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 d)درصد از شاغلین(
12.1 21.3 12.3 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.8 2.1 2.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
dمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.1 / 
72.2 

13.2 / 
77.3 

12.7 / 
71.3 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 332 311c 

                                             تار داص :یللملا بینتجارت 
 )میلیون دالر جاری(

3 217 717 1 832 821 2 112 321e 

                                             تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 722 172 8 217 121 1 111 132e 

 112e 212 222 813 172 321                                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                            یعامتجا یاه شاخص

 f 1.1 1.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 18.2 12.2 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

1.1 8.2 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 f)زنان/مردان، سال(

71.8 / 
78.1 

77.2 / 
71.2 

72.7 / 
72.2b 

 / 37.3 32.3 / 37.1 / 32.2 توزیع سن جمعیت 
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 32.3a 38.2 سال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 )هزار و درصد از کل جمعیت(
1 882.1 / 
1.2 

7 113.2 / 
1.2 

7 771.7 / 
1.1e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 f)در هر هزار تولد زنده(

81.8 31.7 33.1b 

                                              هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
312.7d 

311.2 / 
317.2 

311.1 / 
311.1c 

                                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.7 / 
12.2d 

22.8 / 
22.1 

23.1 / 
22.2c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                            (رفن دص ره رد در م /نز )

83.1 / 
81.3 

87.7 / 
87.1 

12.8 / 
27.2c 

 81.2 32.7 32.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.2b 12.1 31.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                             هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.3 8.8 8.1g 

 مساحت جنگلی
                                            (اه )درصد از مساحت زمین

81.2 83.7 88.8b 

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

22.7 22.1 13.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.2 / 
72.1 

27.2 / 
21.1 

27.2 / 
21.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
11.2 

21.1 / 
11.1 

22.2 / 
12.2b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d  .تخمینe 8137 .f  داده به یک دوره پنج ساله
 .g 8132قبل از سال مرجع مربوط است. 

 

 

 

 

 



  

 آسیای جنوب شرقی
 

 منطقه: آسیا
 117a 111(: 8132جمعیت )هزار، 

 313.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 221 2مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 112c 112 8 211 221 3 282 212 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.7 7.2 2.7c 

 227.1c 1 131.1 1 717.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 d 21.2 23.3 13.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 d 32.3 32.2 83.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 dاز شاغلین()درصد 
11.1 21.1 21.1 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.2 1.1 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
dمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.2 / 
28.2 

17.1 / 
23.1 

11.1 / 21.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 381 311c 

                                             تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

111 173 3 113 111 3 822 871e 

                                             تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

122 131 211 223 3 811 222e 

 121e 11 171 313 113 73                                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                            یعامتجا یاه شاخص

 f 3.2 3.8 3.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 22.2 22.1 23.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر

 fساالنه()درصد متوسط 

1.1 8.7 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 f)زنان/ مردان، سال(

71.2 / 
11.2 

78.1 / 
11.1 

71.2 / 
17.7b 

 / 81.1 2.3 / 82.1 7.1 / 11.1 توزیع سن جمعیت 
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 31.8a سال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 )هزار و درصد از کل جمعیت(
1 188.1 / 
3.8 

2 171.7 / 
3.1 

2 271.1 / 
3.1e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 f)در هر هزار تولد زنده(

12.3 82.1 82.1b 

                                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.2 

317.2 / 
317.8 

312.2 / 
312.8c 

                                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

18.3 / 
18.2 

73.1 / 71.1 23.7 / 
21.1d,c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                            (رفن دص ره رد در م /نز )

81.2 / 
81.7d 

81.2 / 
81.1 

11.1 / 
87.3c 

 32.3 32.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.8b 32.2 2.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                             هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.2 1.2g 

 مساحت جنگلی
                                            (اه )درصد از مساحت زمین

11.1 22.2 22.1b 

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

13.2 11.7 11.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.3 / 
71.7 

22.2 / 
23.2 

21.1 / 
21.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

71.8 / 
12.2 

72.2 / 
11.1 

21.2 / 
12.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d  .تخمینe 8137 .f  داده به یک دوره پنج ساله
 .g 8132قبل از سال مرجع مربوط است. 

 

 

 

 

 



  

 آسیای جنوبی
 

 آسیا  منطقه:
 212a 223 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 821.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b,c 122 1مربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 821d 137 1 117 182 8 128 812 3 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.2 2.2 7.2d 

 727.1d 3 221.1 3 721.1 تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه 
eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 11.1 22.7 23.8 
 e 32.1 83.1 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

87.2 82.1 11.1 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.1 1.7 2.3 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.1 / 
21.3 

82.8 / 
21.2 

87.2 / 72.3 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 381 312d 

 المللی: صادرات  تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

321 328 112 228 137 312f 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

882 372 227 121 132 372f 

 111f 327 - 222 328 - 227 11 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 g 3.7 3.1 3.1cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 11.2 18.1 11.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.1 8.1c 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.8 8.2 8.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

11.1 / 
11.3 

17.1 / 
12.2 

12.2 / 
11.1c 

 2.3a / 82.1 7.1 / 13.1 7.3 / 11.2 توزیع سن جمعیت 
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 سال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 )هزار و درصد از کل جمعیت(
31 788.1 / 
1.2 

32 117.1 / 
1.2 

31 128.2 / 
1.7f 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 gهزار تولد زنده()در هر 

13.2 13.2 22.3c 

                                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
311.3e 

317.1 / 
317.1 

337.2 / 
317.2d 

                                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
11.1 

17.2 / 
13.2 

73.2 / 
73.1d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                           (رفن دص ره رد در م /نز )

2.7 / 33.7 32.2 / 
32.1 

82.2 / 
81.1d 

 31.2 32.8 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 82.1c 7.1 8.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.7 1.7 1.7h 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

32.1 32.1 32.7c 

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

82.8 11.1 18.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
23.1 

22.1 / 
21.1 

21.1 / 
23.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، )شهری/سالم 

18.1 / 
81.2 

11.1 / 
13.1 

17.8 / 
11.1c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb  .محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحدc 8131 .d 8131 .e 
 .h 8132داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است.  f 8137 .gتخمین. 

 

 

 

 

 



  

 آسیای غربی
 

 منطقه: آسیا
 822a 878(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.7aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 213 2مترمربع(:  مساحت )کیلو

 312.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 212c 281 8 811 187 8 112 221 3 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

1.2 1.2 1.1c 

 388.1c 33 278.1 31 812.1 7 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
d,eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 31.7 31.7 31.1 
 d,e 88.2 81.1 81.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 d,e)درصد از شاغلین(

11.2 11.7 11.1 

d,eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 33.3 2.1 2.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
d,eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

37.2 / 
72.1 

32.8 / 
71.8 

32.2 / 77.8 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 311 337c 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

117 112 232 311 223 122f 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 جاری( )میلیون دالر

217 217 717 122 222 722f 

 213f 1 112 328 312 311                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 g 8.3 8.1 8.3bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 73.1 12.8 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

8.7 1.8 8.7b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.8 1.1 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
12.2 

72.2 / 
12.1 

71.7 / 
71.3b 

 2.2a / 82.3 7.1 / 13.1 7.8 / 11.2 توزیع سن جمعیت 
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 سال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 )هزار و درصد از کل جمعیت(
83 113.8 / 
31.1 

11 131.8 / 
31.8 

28 223.1 / 
31.1f 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

11.2 81.1 88.2b 

                                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.7 / 
311.3 

22.1 / 
311.7 

21.2 / 
311.1e,c 

                                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.8 / 
72.1 

73.7 / 
72.1 

72.8 / 
21.8e,c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                           (رفن دص ره رد در م /نز )

81.3 / 
87.2 

11.7 / 
11.3 

11.1 / 
18.8e,c 

 32.1 2.1 1.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1b 18.1 33.3 اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران 
                                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 1.1h 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

1.2 2.1 2.3b 

حفاظت شده برای تنوع زیستی مناطق مهم 
 زمینی )درصد(

33.3 31.2 31.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
71.7 

21.7 / 
72.7 

21.7 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
12.1 

21.2 / 
72.1 

21.2 / 
22.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d  ،به جز ارمنستان، آذربایجان، قبرس، گرجستان
به جز  h 8132 .iداده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است.  f 8137 .gتخمین.  eاسرائیل و ترکیه. 

های  شامل پرداخت مساعدت  jارمنستان، آذربایجان، قبرس، گرجستان و ترکیه. شامل )جمهوری اسالمی( ایران. 
 هاست. هایی به کشورها و حوزه عالوه پرداخت ای به منطقه

 

 

 

 



  

 اروپا
 

 منطقه: جهان
 122a 728(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 122 81مربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 171c 181 32 172 283 32 222 311 31 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

8.1 8.1 3.7c 

 121.1c 81 282.1 81 221.1 83 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 331c 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 جاری()میلیون دالر 

2 187 112 1 217 183 1 132 113d 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 212 221 1 271 171 1 122 118d 

 182d 873 227 11 112 27                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 e 1.3 1.8 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 72.1 78.2 73.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 e)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 e)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 eمردان، سال( )زنان/

72.3 / 
12.1 

72.1 / 
73.1 

21.7 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.2 / 
81.1 

31.1 / 
88.1 

31.2 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت(و درصد از کل هزار )

11 813.1 / 
2.7 

71 727.2 / 
2.1 

77 221.8 / 
31.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ... 1 822.1d 

 1.1b 1.1 2.2  میر نوزادان نرخ مرگ و
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 eهر هزار تولد زنده( )در

                                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

313.1 / 
318.1 

318.3 / 
318.7 

318.2 / 
318.1f,c 

                                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.3 

313.1 / 
313.2 

312.2 / 
312.7f,c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                           (رفن دص ره رد در م /نز )

71.2 / 
11.1 

77.1 / 
11.3 

77.1 / 
11.2f,c 

 82.2 81.8 81.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 77.1c 13.2 21.8 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 3.7 3.2g 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

21.2 21.2 21.2b 

 122b 313 132 318 121 318 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 323b 318 312 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

17.1 11.1 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
21.2 

22.1 / 
21.7 

22.1 / 
27.1b 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
21.1 

22.3 / 
27.2 

22.8 / 
22.3b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d 8137 .e  داده به یک دوره پنج ساله قبل از
ای  های منطقه مساعدتشامل پرداخت  iشامل ترکیه و قبرس.  g 8132 .h تخمین. fسال مرجع مربوط است. 

 هاست. هایی به کشورها و حوزه عالوه پرداخت به



  

 اروپای شرقی
 

 منطقه: اروپا
 211a 823(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 232 32مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 122c 131 8 128 222 8 111 183 3 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 1.1 3.8c 

 122.1c 2 172.1 2 222.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 d 31.2 33.7 2.8اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 d 82.2 82.7 82.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 d)درصد از شاغلین(
11.8 12.7 18.2 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 7.2 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
dجمعیت زنان/ مردان( )درصد از

 

13.2 / 
11.1 

18.1 / 
11.2 

18.3 / 
17.2 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 22 387c 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

122 821 221 827 3 372 113e 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

221 117 217 127 3 111 222e 

 118e 371 231 381 182 311                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 f - 1.2 - 1.8 - 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 12.1 12.2 12.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

- 1.2 - 1.3 ~1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
18.2 

71.3 / 
12.3 

77.3 / 
17.1b 

 / 31.1 / 32.2 / 31.2 توزیع سن جمعیت 
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 88.2a 32.1 32.8 سال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 و درصد از کل جمعیت(هزار )
32 727.2 / 
1.1 

32 387.2 / 
1.1 

81 383.7 / 
1.2e 

  میر نوزادان مرگ و نرخ
 fهر هزار تولد زنده( )در

31.2 2.2 7.1b 

 81.1 31.8 32.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

27.8 27.1 27.7b 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
21.1 

22.7 / 
21.8 

22.1 / 
21.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
71.1 

21.3 / 
72.7 

21.8 / 
71.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8131. d تخمین. e 8137. f  ساله  پنجداده به یک دوره
 قبل از سال مرجع مربوط است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اروپای شمالی
 

 منطقه: اروپا
 718a 312(: 8132جمعیت )هزار، 

 13.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 231 3مربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.2a,cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 132d 227 2 317 822 2 771 278 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.8 8.3 8.8d 

 181.1d 21 213.1 28 123.1 23 تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه 
 e 8.2 8.8 8.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 e 81.3 32.2 32.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
72.3 77.2 72.3 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.1 2.1 1.3 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

11.1 / 
12.2 

11.3 / 
12.3 

17.8 / 
17.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 313 311d 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

231 122 3 121 272 3 171 882f 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

217 221 3 388 821 3 812 171f 

 221f 312 - 818 71 - 123 82 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 g 1.2 1.2 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 28.8 21.3 72.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.1 3.3 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 c,gهر زن()کودک زنده به ازای 

3.7 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 c,gمردان، سال( )زنان/

21.1 / 
71.8 

23.1 / 
71.1 

28.7 / 
72.1b 

 / 37.7 / 37.2 83.3 / 32.1 توزیع سن جمعیت 
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 c 88.1 82.2aسال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 و درصد از کل جمعیت(هزار )
2 122.2 / 
2.2 

33 231.7 / 
33.2 

31 221.2 / 
31.2f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 c,gهر هزار تولد زنده( )در

1.1 2.2 1.7b 

 11.2 82.1 82.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

21.7 21.2 22.1b 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.7 

22.2 / 
22.1 

22.2 / 
22.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
21.8 

22.1 / 
21.1 

22.1 / 
21.2b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c  .شامل جزایر فارو و جزیره منd 8131 .e  .تخمینf 
8137 .g .داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اروپای جنوبی
 

 منطقه: اروپا
 211a 313(: 8132جمعیت )هزار، 

 337.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 137 3مربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.1a,cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 223d 121 1 117 112 2 383 111 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

3.2 1.1 3.2d 

 823.1d 82 217.1 87 221.1 81 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 e 2.7 7.7 1.7اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 e 82.1 81.1 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
18.1 11.2 71.8 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 31.2 32.1 31.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

21.1 / 
12.2 

22.1 / 
18.2 

21.2 / 
11.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 311 22d 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

111 237 211 112 221 212f 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

213 223 3 112 228 3 121 271f 

 332f 22 - 122 812 - 112 813 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 g 1.1 1.1 - 1.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 73.1 12.8 17.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر

 gمتوسط ساالنه( )درصد

3.1 1.2 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 c,g)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 c,gمردان، سال( )زنان/

23.2 / 
71.1 

28.2 / 
77.3 

21.7 / 
72.2b 

 / 32.8 / 32.2 / 31.3 توزیع سن جمعیت 
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 c 88.1 82.3 87.1aسال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 و درصد از کل جمعیت(هزار )
33 272.1 / 
2.1 

31 811.2 / 
31.1 

31 217.1 / 
31.1f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 c,gهر هزار تولد زنده( )در

1.2 2.7 2.1b 

 82.2 81.1 37.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

11.2 12.2 11.8b 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.8 

22.2 / 
22.1 

22.2 / 
22.7b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد(سالم )شهری/ روستایی، 

22.8 / 
27.8 

22.1 / 
27.2 

22.2 / 
22.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c  .شامل آندورا، جبل الطارق، سریر مقدس و سن مارینوd 
8131 .e  .تخمینf 8137 .g .داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اروپای غربی
 

 منطقه: اروپا
 171a 322(: 8132جمعیت )هزار، 

 372.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 312 3مربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.8a,cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 177d 132 2 728 281 2 121 213 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

3.1 8.2 3.7d 

 112.1d 28 881.1 22 712.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 e 1.3 8.2 8.3اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 e 81.8 82.1 81.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
71.7 78.2 72.7 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 7.8 1.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

13.3 / 
11.2 

18.7 / 
11.2 

11.7 / 
12.3 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 318 311d 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 112 117 1 117 128 1 172 171f 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 322 218 8 222 112 1 121 227f 

 321f 821 222 328 221 812                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 g 1.1 1.1 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 72.2 72.1 77.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.7 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 c,g)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 c,gمردان، سال( )زنان/

28.1 / 
71.2 

21.1 / 
77.1 

21.7 / 
72.2b 

 / 31.2 / 31.2 / 31.2 توزیع سن جمعیت 
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 c 88.1 82.1 81.2aسال، درصد( 32-1+/11)
 المللی  مهاجران بین

 و درصد از کل جمعیت(هزار )
83 221.7 / 
33.2 

81 112.1 / 
38.1 

87 212.1 / 
32.2f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 c,gهر هزار تولد زنده( )در

2.1 1.7 1.2b 

 12.1 82.2 81.2 زنان در مجالس ملی )درصد(های  کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

11.2 13.2 18.1b 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
22.3 

22.2 / 
22.3 

22.2 / 
22.3b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c اشتاین و موناکو.  شامل لیختنd 8131 .e  .تخمینf 
8137 .g .داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اقیانوسیه
 

 منطقه: جهان
 813a 23(: 8132جمعیت )هزار، 

 2.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 112 2مربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 213c 111 3 721 271 3 222 213 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 8.1 8.3c 

 113.1c 12 187.1 21 312.1 87 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
dاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 32.1 2.7 2.1 
 d 32.8 32.1 31.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 d)درصد از شاغلین(

17.3 78.1 72.2 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 1.1 1.3 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
dزنان/ مردان()درصد از جمعیت 

 

12.1 / 
78.2 

11.8 / 
78.7 

11.2 / 73.3 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 22 312c 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

312 122 818 222 823 271e 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

313 211 827 313 821 731e 

 821e 2 - 722 1 222 81 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 f 3.2 3.7 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 12.8 12.3 12.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.2 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fسال(مردان،  )زنان/

72.8 / 
71.3 

72.2 / 
72.1 

21.8 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.2 / 
32.3 

82.1 / 
31.1 

81.1 / 
37.8a 
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 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

1 181.2 / 
37.2 

7 382.1 / 
32.2 

2 231.2 / 
81.7e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
عالی پناهندگان سازمان ملل کمیساریای 

 )هزار(

... ... 22.1e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

81.8 88.2 81.2b 

                                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.7 / 
23.7 

22.1 / 
313.1 

311.2 / 
317.1c 

                                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 d)زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
338.2 

312.8 / 
331.2 

311.2 / 
331.7c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                           (رفن دص ره رد در م /نز )

71.2 / 
12.7d 

22.1 / 
18.1d 

28.1 / 
11.2c 

 31.1 31.8 33.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1c 17.1 27.8 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 تولید ناخالص داخلی()درصد از 
3.2 8.8 8.1g 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

81.2 81.1 81.2b 

 227b 31 111 32 832 38 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 311b 372 373 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع 
 زمینی )درصد(

81.3 18.2 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
11.1 

22.1 / 
11.3 

22.1 / 
12.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.1 / 
21.7 

27.1 / 
28.2 

27.2 / 
23.3b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d  .تخمینe 8137 .f  داده به یک دوره پنج ساله
هایی به کشورها  عالوه پرداخت ای به های منطقه شامل پرداخت مساعدت g 8132 .h قبل از سال مرجع مربوط است.

 سهاست. و حوزه

 

 

 



  

 و نیوزیلنداسترالیا 
 

 منطقه: اقیانوسیه
 188a 82(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.7aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 138 2مساحت )کیلومترمربع(: 

 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 221c 223 3 172 221 3 831 277 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

1.1 8.8 8.3c 

 282.1c 13 172.1 12 222.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 27 312c 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

387 721 821 123 812 831d 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

313 211 813 213 812 171d 

 117d - 372 33 732 81 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 e 3.8 3.7 3.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 21.3 21.1 22.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر

 eساالنه()درصد متوسط 
3.1 3.2 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 e)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 8.1 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 eمردان، سال( )زنان/

28.1 / 
77.1 

21.1 / 
72.1 

22.8 / 
21.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.3 / 
37.1 

32.1 / 
32.2 

32.8 / 
83.8a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

1 732.1 / 
81.1 

1 211.2 / 
81.2 

2 311.1 / 
87.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 eهر هزار تولد زنده( )در

1.1 2.1 2.1b 

 3.1f,b ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 11.1 11.3 81.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 22.1c 71.7 11.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.2 8.8 8.3g 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

37.1 31.2 37.1b 

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

21.1 21.7 13.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

 جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d 8137 .e  داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال
 .g 8132به بعد است.  8131، یا آخرین داده در دسترس از 8131داده برای سال  fمرجع مربوط است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مالنزی
 

 منطقه: اقیانوسیه
 131a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 32.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 123مربع(:  مساحت )کیلومتر

311.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 728c 11 383 82 111 37 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 2.1 8.1c 

 112.1c 1 311.1 1 311.1 8 داخلی )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 331 332c 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 322 2 338 33 321d 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 127 2 111 2 122d 

 721d 3 111 3 - 327 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 e 8.8 8.8 8.1bمتوسط ساالنه()درصد  نرخ رشد جمعیت

 32.2 32.1 32.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 e)درصد متوسط ساالنه(

8.8 8.1 8.8b 

 نرخ باروری،کل 
 e)کودک زنده به ازای هر زن(

2.8 1.2 1.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 eمردان، سال( )زنان/

11.3 / 
13.2 

17.7 / 
18.2 

12.7 / 
11.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.3 / 1.2 17.3 / 1.2 12.2 / 1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

311.2 / 3.1 311.7 / 3.8 332.3 / 3.3d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 eهر هزار تولد زنده( )در

13.1 27.1 22.1b 

 1.1 3.2 1.8 در مجالس ملی )درصد(های زنان  کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

73.2 73.2 73.2b 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

23.2 / 
12.1 

28.1 / 
21.3 

28.2 / 
21.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

78.2 / 
32.8 

78.7 / 
32.7 

78.2 / 
32.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c 8131 .d 8137 .e  داده به یک دوره پنج ساله قبل از
 سال مرجع مربوط است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 میکرونزی
 

 منطقه: اقیانوسیه
 118a(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111b 1مربع(:  مساحت )کیلومتر

 313.1a,cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 311d 3 211 732 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

3.1 1.1 1.8d 

 111.1d 1 271.1 8 111.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

27 72 71d 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 821 3 112 3 211e 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 172 1 828 1 121e 

 117e 1 - 721 3 - 122 3 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 f 1.8 ~1.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 12.7 11.1 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.8 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 c,f)کودک زنده به ازای هر زن(

1.8 1.1 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 c,fمردان، سال( )زنان/

71.3 / 
12.2 

72.1 / 
12.7 

71.1 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 cسال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 1.1 18.3 / 7.2 82.2 / 
31.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

382.2 / 
81.1 

331.2 / 
81.1 

337.1 / 
88.1e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 c,fهر هزار تولد زنده( )در

13.1 82.3 87.2b 

 7.2 8.2 8.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 جنگلیمساحت 
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

12.2 12.8 12.1b 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.7 / 
77.8 

21.3 / 
77.1 

21.2 / 
71.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c  شامل جزایر مارشال، نائورو، جزایر ماریانای شمالی و
 داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است. d 8131 .e 8137 .fپاالئو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 نزی پلی
 

 منطقه: اقیانوسیه
 128a,b(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.1a,bتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 111c 2مربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.2b,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 212e 1 283 7 111 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

3.1 - 3.1 8.1e 

 211.1e 33 111.1 38 172.1 33 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 333 337e 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

132 812 813f 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 811 8 111 8 211f 

 372f 8 - 121 8 - 221 3 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

  نرخ رشد جمعیت
 a,g)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.1 1.1c 

 22.2 22.1 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.1 1.2 1.1c 

 نرخ باروری،کل 
 d,g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.8 1.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 d,gمردان، سال( )زنان/

72.1 / 
12.2 

71.3 / 
71.1 

77.2 / 
78.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 dسال، درصد( 32-1+/11)

11.2 / 7.7 13.2 / 2.2 82.1 / 
31.1b 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

71.8 / 
33.2 

78.1 / 33.1 78.1 / 
31.1f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 d,gهر هزار تولد زنده( )در

32.2 37.1 31.8c 

 2.7 1.8 1.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 مساحت جنگلی
                                           (اه )درصد از مساحت زمین

21.2 22.2 22.7c 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
27.7 

22.1 / 
22.2 

22.1 / 
22.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
28.2 

22.7 / 
28.7 

22.1 / 
28.2c 

 
 

a کرن.  شامل پیتb شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشc 8131 .d  ،شامل ساموآی آمریکا، جزایر کوک
داده به یک دوره پنج ساله قبل از  e 8131 .f 8137 .gکرن، توکالئو، تووالو، و جزایر والیس و فوتونا.  نیووی، پیت

 سال مرجع مربوط است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 فغانستانا
 

 منطقه: آسیای جنوبی
 171a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.7aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: کابل

 133.2 2(: 8132، جمعیت پایتخت )هزار
 3221نوامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 212b 118مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.8a نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(:

 پول رایج: افغانی
 12.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 811d 81 172 31 188 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.2 1.8 1.1d 

 122.1d 112.1 812.1 تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
11.8 82.2 82.3d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 83.1 88.1d 

                                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ارزش افزوده ناخالص( )درصد از

12.2 22.2 11.2d 

 e 73.2 12.1 18.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 1.1 1.3 1.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

83.7 82.2 13.1 

 7.2e 2.2e 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

31.3 / 
27.3 

32.7 / 
21.1 

32.1 / 
21.7 

 321c 311 73 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

317 331 381d 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

... 122 711e,c 

                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

... 1 312 7 122e,c 
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 122e,c 1 - 711 2 - ...                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 121c 2 - 111 3 - ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، پرداختتراز 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.8e ایران 12.1 هند 27.1e پاکستان

 وارداتیشرکای 
 e)درصد از واردات(

 31.7 چین 32.1 پاکستان 32.2 ایران

 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 f 2.2 8.2 1.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 81.1 81.7 88.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.7 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

7.8 1.2 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

12.3 / 
11.2 

13.1 / 
12.2 

11.1 / 
13.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

27.1 / 
1.1 

27.2 / 
1.2 

28.1 / 
2.8a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

27.1 / 
1.1 

318.8 / 
1.2 

311.1 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

312.1g 3 811.1g 8 322.8c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

22.2 71.7 12.1b 

                                            یراج یاه هزینهسالمتی: 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 2.1 31.1b 

 1.8h 1.8 1.1d سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.1 1.8b 

                                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

72.1 / 
381.2 

28.7 / 
381.1 

22.1 / 
382.1c 

                                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

2.1 / 
82.1 

12.1 / 
12.1 

12.7 / 
12.1c 

 / 3.2i 3.2 / 1.3j 1.1 / 1.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 31.1k                                           (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.1l 1.2 ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 87.7 87.1 ... های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.1e 31.1e,d 3.8 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 11i 12 28c                                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
e(اه )درصد از مساحت زمین

                                           

8.3 8.3 8.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

3.1 / ~1.1 2.1 / 1.1 2.2 / 1.1k 

 11b 23 81 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 2b 1 3 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

~1.1 1.3 1.3 

 جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

13.1 / 
18.2 

71.7 / 
21.1 

72.8 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.3 / 
81.1 

23.3 / 
81.2 

21.3 / 
87.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

21.31 21.22 81.12d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  داده به یک دوره پنج ساله
 .h 8113 .i 8112 .j 8112 .k 8132 .l 8138داده تا آخر دسامبر.  gقبل از سال مرجع مربوط است. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آلبانی
 

 جنوبیمنطقه: اروپای 
 212a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.3aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: تیرانا

 271.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 722b 82مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: لک
 333.3cارز )در دالر آمریکا(: نرخ 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 212d 33 287 33 118 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 1.7 1.2d 

 112.1d 2 111.1 2 131.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
83.1 81.7 88.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.7 82.7 81.7d 

                                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.2 11.7 11.1d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 12.1 21.2 12.2 

 f 32.2 32.2 32.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
81.8 11.7 28.2 

 37.1f 32.8 31.3f نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

22.3 / 
17.2 

21.7 / 
11.1 

27.1 / 
12.7 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

27 311 331c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 332 321d 

 111h 811 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

112 3 111 8 818c 
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                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 132 2 111 1 281c 

 111c 1 - 111 1 - 211 3 -                                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 212c - 111 3 - 173 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.1 اسپانیا 7.2 صربستان 12.1 ایتالیا

شرکای وارداتی 
 )درصد از واردات(

مناطق مشخص  81.1 ایتالیا
نشده در جای 

 iدیگر

 7.2 ترکیه 31.1

 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 j - 1.1 - 1.2 - 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 11.1 18.8 21.7 از کل جمعیت( جمعیت شهرنشین )درصد
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

8.1 3.1 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.1 3.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

77.2 / 
78.8 

72.1 / 
71.8 

72.2 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 
38.1 

88.1 / 
31.1 

37.3 / 
32.7a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

12.7 / 
8.3 

18.2 / 
3.2 

18.1 / 
3.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.3k 1.3k 7.7c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jتولد زنده(هر هزار  )در

83.3 31.2 32.1b 

                                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.2b 

 3.1l 3.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.1m 1.1b 

                                             هیلو ا صلاخان مان نرخ ثبتآموزش: 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
313.1 

21.1 / 
22.1 

312.1 / 
333.3d 

 / 23.1 / 22.3 / 71.2                                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 22.1d 22.3 21.8 )زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                           (رفن دص ره رد در م /نز )

87.8 / 
32.3 

13.1 / 
12.1 

71.3 / 
22.8d 

 8.7d 2.1 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 87.2 31.2 1.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.2f,d 21.1 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.8n,o ... 

 17p 311 311c                                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 f                                           82.1 82.1 82.8b(اه )درصد از مساحت زمین مساحت جنگلی

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

2.1 / 3.2 2.1 / 3.1 1.7 / 8.1h 

 27b 12 22 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 18b 13 82 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 g ... 8 323 2 171dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
22.1 12.2 17.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم 
 )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.1 

21.1 / 
22.7 

22.2 / 
21.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
21.7 

21.1 / 
21.3 

21.1 / 
21.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده )درصد از درآمد ناخالص ملی( دریافت 

1.72 1.12 3.28d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه
 .های ملی ه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخصبمحاس g .تخمین f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

h 8132. i  مناطق مشخص نشده در جای دیگر. j  ل از سال مرجع مربوط استقبساله  پنجداده به یک دوره. k 
 به استثنای اتباع مقیم خارج از کشور. o 8112. p 8112. q .داده جزئی  l 8131. m 8117. n .پایان دسامبرها تا  داده

 

 

 



  

 الجزایر
 

 منطقه: آفریقای شمالی
 112a 28(: 8132جمعیت )هزار، 

 37.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: الجزیره

 121.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3218اکتبر  2تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 723b 123 8مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دینار الجزایر
332.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 122e 312 817 313 322 311 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 1.1 1.1e 

 237.1e 1 211.1 2 311.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 
2.1 2.1 38.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.7 13.2 11.3e 

                                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.1 21.1 13.3e 

 f 81.1 31.1 38.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 82.2 12.2 21.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.8 22.1 21.7 

 2.2f 31.1 31.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

38.2 / 
73.2 

32.2 / 
71.1 

31.1 / 
17.8 

قیمت مصرف کننده شاخص 
(311=8131)g

 

28 311 328d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 311 313e 

h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 27 312i 

                                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

21 118 17 113 11 323d 
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                                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

81 117 23 111 21 111d 

                                         زار ت :یللملا تجارت بین
    )میلیون دالر جاری(

81 121 31 113 - 31 218d 

 881j - 81 372e 38 321 83 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 33.7 اسپانیا 38.1 فرانسه 31.1 ایتالیا

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 2.8 ایتالیا 2.1 فرانسه 32.3 چین

 

 8102 8101 8112                                           یعامتجا یاه شاخص

 k 3.1 3.1 8.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 78.1 17.1 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

8.1 8.2 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.7 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

78.2 / 
71.3 

71.8 / 
78.1 

71.1 / 
72.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.3 / 
7.1 

87.8 / 
7.2 

82.1 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 lجمعیت(و درصد از کل هزار )

327.2 / 
1.1 

837.1 / 
1.1 

822.1 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

22.2m 22.2m 311.8d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

17.1 18.1 87.7b 

                                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.8 1.3 7.3b 

 ... 3.8n 3.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 2.1o ... 

                                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 صد نفر( )زن/ مرد در هر

311.2 / 
333.2 

333.2 / 
332.2 

331.1 / 
331.1e 



23     

 

                                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

28.2 / 
71.8 

22.7 / 
21.1 

313.1 / 
27.2p 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                           (رفن دص ره رد در م /نز )

81.1 / 
32.8 

11.1 / 
82.2 

11.1 / 
18.3e 

 3.2b 1.7 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 81.2 7.7 1.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 28.2f,e 38.1 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3q ... ... 

 11r 311 311d                                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                           (اه )درصد از مساحت زمین
1.1 1.2 1.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

317.1 / 
1.1 

332.8 / 
1.1 

321.2 / 
1.7i 

 221b 1 811 1 112 7 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 21 22 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 s 3 221 8 171 8 112e)هزار(ورود گردشگران به مرزهای ملی 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.2 12.2 12.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
21.1 

27.1 / 
28.1 

22.1 / 
23.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد(سالم )شهری/ روستایی، 

21.7 / 
71.1 

21.1 / 
72.2 

22.2 / 
28.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.31 1.31e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c اشاره به فرمانداری الجزیره بزرگ. d 8137. e 8131. f 
وقفه   i 8132. j .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه h .الجزیره g .تخمین

داده تا پایان  m .شامل پناهندگان l .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  k .در توالی زمانی
 شامل اتباع مقیم خارج از کشور.  r 8112. s .داده جزئی n 8117. o 8112. p 8133. q .دسامبر

 

 

 



  

 ساموآی آمریکا
 

 نزی منطقه: پلی
 11a(: 8132جمعیت )هزار، 

 872.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: پاگو پاگو

 22.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 322bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.1c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
e,fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 1.3g 1.1c … 
 … e,f 23.7g 81.8cاشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e,f)درصد از شاغلین(

13.2g 71.2c … 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.3g 2.8c … 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

23.8 / 
12.2e,g 

... /... ... /... 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 331 331d 

 
 

 8102 8101 8112                                          یعامتجا یاه شاخص

 h 1.1 - 3.8 -~1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 27.8 27.1 22.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.2 - 3.1 - 1.3b 

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

… … 8.1i 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 مردان، سال( )زنان/

... /... 71.8 / 
12.1j 

77.2 / 
73.3k 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.2 / 
1.2l,m,g 

11.1 / 
1.7l,m 

11.1 / 
2.1c,d 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

82.8 / 
23.1 

81.1 / 
28.1 

81.1 / 
28.1n 

  میر نوزادان ونرخ مرگ 
 هر هزار تولد زنده( )در

… … 2.1o,p 

 1.2d 2.1 31.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 



21     

 

 82q 72 28n                                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

r(اه مساحت زمین)درصد از 
                                          

22.2 22.1 27.7b 

 81d 81 82 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
13.1 13.1 13.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.2 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

13.2 / 
13.2 

18.1 / 
18.1 

18.1 / 
18.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c توالی زمانی.  وقفه درd 8131 .e  جمعیت شانزده ساله و
داده به یک دوره  g 8111 .hالمللی.  بندی صنعتی استاندارد بین ها مطابق ویرایش سوم طبقه بندی داده طبقه fبیشتر. 

شامل نیروهای مسلح  mجمعیت دو ژور.  i 8131 .j 8111 .k 8133 .lپنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است. 
 pرجع، شامل خود سال مرجع، مربوط می باشد. ها به یک دوره دو سال تا سال م داده n 8137 .oمستقر در منطقه. 

8138 .q 8112 .r .تخمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آندورا
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 77a(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.7aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: آندورا الوال

 88.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221جوالی  82عضویت در سازمان ملل متحد: تاریخ 

 212bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.1c,d,eنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 212e 8 111 1 811 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.2 - 1.2 3.8e 

 227.1e 11 712.1 12 823.1 23 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.1 1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 gافزوده ناخالص()درصد از ارزش 

37.1 32.1 33.3e 

                                           اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

28.1 22.2 22.2e 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

21 311 311f 

                                           تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

321 28 381i,f 

                                           تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 721i 3 123 3 221i,f 

 111i - 3 222 - 3 111i,f 3 -                                          (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

سری  82.1j اسپانیا
 النکا

ایاالت  31.1
 متحده

31.1i 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 1.1 آلمان 32.2 فرانسه 17.1 اسپانیا

 

 8102 8101 8112                                          یعامتجا یاه شاخص

 3.1b - 3.2 1.7 )درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت



833     

 

 22.3 22.2 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 )درصد متوسط ساالنه(

1.1 3.1 - 3.7b 

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

3.8 3.8 3.8k 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.3 / 31.3 32.1 / 
32.1 

32.2 / 
32.1e 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

11.1 / 
11.2 

18.3 / 
13.1 

23.1 / 
11.1f 

                                           یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 33.1 38.1b 

 1.1m ... 1.7b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش:هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 1.3 1.1e 

 3.1n 3.8o 3.8p )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 18.3 11.7 32.1 مجالس ملی )درصد(های زنان در  کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 27.2i,e 23.1 17.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 1n 2 31f                                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                          (اه )درصد از مساحت زمین

12.1 12.1 12.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.1 / 7.2 1.1 / 1.8 1.1 / 1.2q 

 3b 3 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 382b 332 311 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 212r 8 213r,e 3 232 8 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
37.2 37.2 81.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c جمعیت دو ژور. d آوری  آمار جمعیت از دفاتر ثبت جمع
 h .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه e 8131. f 8137. g .شده است

از سال  لساله قب پنجداده به یک دوره  j .تخمین i .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص
وقفه  m 8111. n 8112. o 8112. p 8133. q 8132. r .اشاره به شهروندان خارجی k 8138. l .مرجع مربوط است

 .در توالی زمانی



  

 آنگوال
 

 آفریقای مرکزی منطقه:
 772a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 82.7aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: لوآندا

 772.8c 7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271دسامبر  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 711b 821 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 رایج: کوانزاپول 
 311.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 232e 311 722 21 273 11 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

31.1 2.7 - 1.7e 

 733.1e 1 121.1 1 223.1 3 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.3 2.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.7 13.8 21.1e 

                                           اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 

11.1 28.7 21.1e 

 f 17.1 27.8 11.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 2.2 2.2 2.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.7 22.1 21.2 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 83.2 2.2 2.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

72.2 / 
21.1 

71.1 / 
21.1 

71.1 / 21.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)f,g

 

12 311 823d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

318 317 328e 

                                           تار داص :یللملا تجارت بین
f,h)میلیون دالر جاری(

 

81 211 18 138 31 133d 

 221d 1 321 32 183 2                                           تادر او  :یللملا تجارت بین



831     

 

 f,h)میلیون دالر جاری(
                                           زار ت :یللملا تجارت بین

 h)میلیون دالر جاری(
31 132f 12 212 2 211f,d 

 173e 1 - 111 7 312 1 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.2f اسپانیا 2.3 هند 21.8f چین

شرکای وارداتی 
 )درصد از واردات(

جمهوری  32.1 پرتغال 31.2 چین
 کره

2.1 

 

 8102 8101 8112                                          یعامتجا یاه شاخص

 i 1.1 1.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 11.1 12.2 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین جمعیت شهرنرخ رشد 

 i)درصد متوسط ساالنه(
1.7 2.2 2.7b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.2 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

18.1 / 
27.1 

12.8 / 
11.1 

11.1 / 
17.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

27.8 / 
1.7 

27.1 / 
1.1 

21.1 / 
2.3a 

 المللی  مهاجران بین
 iو درصد از کل جمعیت(هزار )

13.1 / 
1.1 

71.1 / 
1.1 

112.1 / 
8.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

32.2k 32.2k 72.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

312.1 21.2 11.2b 

                                           یراج یاه هزینه سالمتی:
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 8.7 8.2b 

 ... 1.3l 1.3m سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.2 1.1 ... 

                                            هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... 28.2 / 
337.1 

23.8 / 
321.7n 

 / 81.7 / 83.8 / 31.1                                            هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت



830 

 

 31.7f,o 13.2 18.2n )زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                          (رفن دص ره رد در م /نز )

1.1 / 
1.2f,o 

... / ... 7.2 / 2.1b 

 2.2p ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 11.1 12.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 8.2f 31.1f,e 3.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 71l 337 321d                                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                          (اه )درصد از مساحت زمین

27.2 21.2 21.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

32.8 / 3.8 82.3 / 3.2 12.2 / 3.2q 

 317b 2 117 2 212 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82b 82 88 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 127e 281 831 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع 

 زمینی )درصد(
82.2 82.2 82.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.3 / 
12.1 

73.2 / 
11.1 

71.2 / 
82.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

72.1 / 
31.1 

21.1 / 
81.8 

22.1 / 
88.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.73 1.18 1.82e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c  مربوط به جمعیت شهری استان لواندا. d 8137. e 8131. 
f  .تخمینg لواندا. h  تحویل کاال در عرشه کشتی در مبدأواردات.  i  ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره

 .l 8112. m 8112. n 8133. o 8118. p 8138. q 8132 .داده تا پایان دسامبر k .شامل پناهندگان j .مربوط است

 

 

 

 

 

 



  

 آنگویال
 

 منطقه: کارائیب
 31a(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: ولی

 3.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 23bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.1c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر کارائیب شرقی

 8.7fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 112g 812 882 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

31.3 - 2.1 3.3g 

 213.1g 88 212.1 32 382.1 32 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.7 8.1 8.2g 

 اقتصاد: صنعت 
 از ارزش افزوده ناخالص( )درصد

32.1 31.2 32.1g 

                                           اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.1 28.8 28.2g 

 ... ... 8.2h,i,j اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... ... 32.2h,i,j اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

71.7h,i,j ... ... 

 ... ... 7.2k نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

17.8 / 
77.8k 

... /... ... / ... 

 311g 311 28 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
                                           تار داص :یللملا بینتجارت 

 l)میلیون دالر جاری(

7 38 1f 

                                           تادر او  :یللملا تجارت بین
 l)میلیون دالر جاری(

311 311 322f 

                                           زار ت :یللملا تجارت بین
 l)میلیون دالر جاری(

- 381 - 317 - 323f 

 22g - 13 - 18 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
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 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

81.1l سنت  83.2 تایلند
 لوسیا

2.1l 

 شرکای وارداتی
 l)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

ترینیداد  12.8
 و توباگو

 2.8 لهستان 1.3

 

 8102 8101 8112                                          یعامتجا یاه شاخص

 m 8.1 3.7 3.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

8.1 3.7 3.8b 

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

3.2 8.1n ... 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 مردان، سال( )زنان/

23.3 / 
71.1o,p 

... /... ... / ... 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

87.7 / 
31.8j 

... / ... 81.1 / 
7.1c,d,q 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

2.7 / 
17.3 

1.3 / 
17.3 

1.1 / 
17.2f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ... ~1.1g 

 آموزش:هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... 8.2r ... 

 2.3p 7.2s 87.7t )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 l 82.1 22.1 23.1gکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 32p 11 18f                                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                          l(اه )درصد از مساحت زمین

13.3 13.3 13.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.3 / 2.1 1.8 / 31.2 1.3 / 2.2t 

 l 1 1 1bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 l 318 311 313bتأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 u 18 18 72gورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
 1.8 1.8 1.8مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
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 زمینی )درصد(
جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 

 سالم )شهری/ روستایی، درصد(
22.1 / ... 22.1 / ... 22.1 / ...b 

استفاده کننده از امکانات بهداشتی جمعیت 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / ... 27.1 / ... 27.2 / ...b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c تقهای مو  داده. d 8133. e دالر کارائیب شرقی. f 8137. 
g 8131. h وقفه در توالی زمانی. i المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه. j 

8113. k 8118. l تخمین. m  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. n 8111 o  داده به یک
 rوپنج ساله و بیشتر.  جمعیت شصت p 8112 .q .شود ساله تا سال مرجع، شامل خود سال مرجع، مربوط می سهدوره 
8112 .s 8112 .t 8132 .u .به استثنای اتباع مقیم خارج از کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آنتیگوآ و باربودا
 

 منطقه: کارائیب
 311a(: 8132جمعیت )هزار، 

 812.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: سنت جانز

 81.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3227نوامبر  33عضویت در سازمان ملل متحد: تاریخ 

 228bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 28.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر کارائیب شرقی
 8.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211e 3 322 3 131 3 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 - 7.8 1.1e 

 218.1e 32 387.1 38 178.1 33 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.1 3.2 3.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 

31.1 32.8 32.2e 

                                           اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.7 21.1 72.1e 

 ... f 8.2 8.2gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... f 31.1 31.1gاشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

23.1 23.1g ... 

 ... ... 2.2h نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

11.2 / 
72.2h 

... /... .../... 

 338d 311 22 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 71 71e 

                                           تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

383 11 18d 

                                           تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

181 113 111d 

 117d - 211 - 211 -                                          (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 8e 317 - 373 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

پادشاهی 
 متحد

ایاالت  18.1
 متحده

 38.2 اسپانیا 31.8

شرکای وارداتی 
 )درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

22.1 Undisclosed 32.1 2.7 ژاپن 

 

 8102 8101 8112                                          یعامتجا یاه شاخص

 i 3.1 3.8 3.3bمتوسط ساالنه()درصد  نرخ رشد جمعیت

 82.1 81.8 82.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.1 - 3.1 1.3b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.8 8.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
73.1 

77.2 / 
78.1 

72.8 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.2 / 
2.1 

81.1 / 
2.2 

81.1 / 
33.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

82.7 / 
87.7 

81.2 / 
87.2 

82.1 / 
82.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ... ~1.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

38.8 31.1 2.3b 

                                           یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 1.1 2.2b 

 آموزش:هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2j 8.1k ... 

                                            هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... 22.2 / 
22.3 

21.3 / 
21.8b 

                                            هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

11.7 / 
78.1l,m 

311.1 / 
22.2 

22.1 / 
28.7b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                          (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 81.2 / 
2.1 

82.8 / 
32.3n 

 31.1n 1.1 1.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 33.3 31.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 l 87.1 27.1 71.1eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 88o 12 11d                                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                          l(اه )درصد از مساحت زمین

88.1 88.1 88.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.2 / 1.3 1.1 / 1.1 1.1 / 1.2p 

 1q 1 … تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 l 71 21 21bتأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 r 821 811 811s,eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی  مناطق مهم حفاظت شده برای

 زمینی )درصد(
32.2 32.2 32.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.2 / 
27.2 

27.2 / 
27.2 

27.2 / 
27.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
22.1 

23.2 / 
23.2 

23.2 / 
23.2q 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.21 3.71 1.11e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c دالر کارائیب شرقی. d 8137. e 8131. f بندی  طبقه
ساله  پنجداده به یک دوره  g 8112. h 8113. i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  داده

به  m 8111. n 8138. o 8112. p 8132. q 8133. r .تخمین j 8118. k 8112. l .قبل از سال مرجع مربوط است
 حمل و نقل هوایی. s .استثنای اتباع مقیم خارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آرژانتین
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 122a 22(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: بوئنوس آیرس

 211.1c 32(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 211b 721 8مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 آرژانتین پول رایج: پزو
 32.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211e 121 227 281 188 811 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.2 31.3 - 8.1e 

 222.1e 38 121.1 31 381.1 1 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 2.1 7.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.7 11.3 81.7e 

                                           اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 

17.1 13.2 11.2e 

 f 3.1 3.1 1.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 81.1 81.1 81.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

71.1 71.2 71.1 

 2.2f 7.2 33.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

22.2 / 
71.1 

21.2 / 
72.1 

27.8 / 
71.3 

 331g,d   (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 338 313e 

                                           تار داص :یللملا تجارت بین
 دالر جاری()میلیون 

21 311 12 372 12 122d 

                                           تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

82 122 11 728 11 222d 
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 131d 2 - 128 33 232 33                                          (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 728d 11 - 181 3 - 872 1 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، پرداختتراز 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  31.2 برزیل
 متحده

 7.2 چین 7.7

شرکای وارداتی 
 )درصد از واردات(

ایاالت  32.2 چین 81.7 برزیل
 متحده

33.2 

 

 8102 8101 8112                                          یعامتجا یاه شاخص

 h 3.3 3.1 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 23.2 21.2 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین شهر نرخ رشد جمعیت

 h)درصد متوسط ساالنه(
3.1 3.8 3.8b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

72.3 / 
71.1 

72.1 / 
73.1 

72.2 / 
78.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.2 / 
31.2 

81.2 / 
32.2 

82.7 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

3 171.3 / 
2.1 

3 211.1 / 
2.2 

8 312.1 / 
2.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.2i 2.8i 7.7d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

31.1 32.1 31.7b 

                                           یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.2 1.2b 

 1.8j ... 1.2k سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.1 1.2b 

                                            هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.1 / 
337.7 

331.2 / 
337.1 

312.7 / 
331.3b 

                                            هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
22.2 

311.1 / 
27.3 

331.8 / 
312.1b 

 / 311.2 / 22.8 / 71.2  یهاگشناد صلاخان مان ثبتآموزش: نرخ 
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 11.1b 12.3 18.3                                          (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.2e ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 12.2 12.1 11.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.1f 71.8f,e 37.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                           هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.1 1.1l 

 321j 831 811d                                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

f(اه )درصد از مساحت زمین
                                          

33.1 31.2 2.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

318.3 / 
2.8 

327.2 / 
2.1 

812.1 / 
2.7l 

 311b 1 121 1 112 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21b 21 71 انرژی سرانه )گیگاژول(تأمین 

 112m,e 1 181 1 281 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
82.7 18.1 11.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
27.1 

22.7 / 
21.7 

22.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.7 / 
27.2 

21.1 / 
21.2 

21.8 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.11 1.11e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c  .اشاره به بوینس آیرس کبیرd 8137 .e 8131 .f  .تخمین
g  :8131=311شاخص پایه .h  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .i ها تا پایان دسامبر  داده

 وقفه در توالی زمانی. j 8112 .k 8131 .l 8132 .mباشند.  می
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ارمنستان
 

 منطقه: آسیای غربی
 212a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.3aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: ایروان

 121.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 721b 82مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: درام ارمنستان
 222.3cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 178d 31 271 2 881 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

31.2 8.8 1.8d 

 131.1d 1 218.1 1 711.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.2 37.2 37.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 12.7 81.2d 

                                           اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 27.2 11.7d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 21.1 12.1 11.8 

 f 37.7 37.2 31.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
23.7 22.1 11.2 

 32.1f 32.1 2.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

27.1 / 
11.2 

22.1 / 
73.1 

13.1 / 71.2 

 f 71 311g 382c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

312 21 387d 

 … f 311 311(8111=311شاخص تولید صنعتی )

                                           تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

217 3 133 8 123c 

 177c 2 728 1 128 3                                           تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 111c 8 - 771 8 - 711 -                                          (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 211c - 813 3 - 382 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون 
 روسیه

 33.2 سوئیس 32.1 بلغارستان 81.1

شرکای وارداتی 
 )درصد از واردات(

فدراسیون 
 روسیه

 1.1 ترکیه 33.7 چین 82.2

 

 8102 8101 8112                                          یعامتجا یاه شاخص

 i - 1.1 - 1.7 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 11.3 11.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.2 - 1.2 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.7 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

71.1 / 
12.3 

71.2 / 
12.2 

77.1 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

83.1 / 
32.2 

32.1 / 
32.2 

81.3 / 
37.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

212.3 / 
31.7 

883.1 / 
7.7 

321.7 / 
1.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

832.1k 21.2k 32.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

87.1 83.1 31.8b 

                                           یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.1 1.1 31.3b 

 8.2l 8.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 
8.7 1.8 8.2d 

                                            هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
22.1 

338.2 / 
312.8m 

22.2 / 
22.1d 

                                            هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 هر صد نفر()زن/ مرد در 

21.1 / 
27.2n 

22.1 / 
313.8m 

22.2 / 
22.1b 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                          (رفن دص ره رد در م /نز )

21.1 / 
18.2 

12.1 / 
27.1 

17.3 / 
21.1d 

 1.1d 3.2 3.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 32.3 2.8 1.1 در مجالس ملی )درصد(های زنان  کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.1f 18.1f,d 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                           هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1o 1.8o 1.1p,q,b 

 11r 11 332c                                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                          (اه )درصد از مساحت زمین
33.7 33.1 33.7f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

2.2 / 3.2 2.8 / 3.2 1.1 / 3.2l 

 21b 18 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21f 21b 12 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 811d 3 122 132 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
82.2 11.1 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.3 / 22.3 22.1 / 
21.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.7 / 
72.1 

21.2 / 
72.8 

21.8 / 
72.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 1.18 1.11d 

 
 

a نرخ باروری متوسط(شده   بینی برآورد پیش(. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه h .وقفه در توالی زمانی g .تخمین f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهچهارم 

شامل  j .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهسوم 
 مؤسساتبه استثنای  p .داده جزئی l 8132. m 8112. n 8111. o .باشند ها تا پایان دسامبر می داده k .پناهندگان

 .r 8112 .سسات انتفاعیؤ به استثنای م q .غیرانتفاعی خصوصی

 

 

 

 



  

 آروبا
 

 منطقه: کارائیب
 321b(: 8132جمعیت )هزار، 

 127.3a  تراکم جمعیت )کیلومتر مربع(:
 پایتخت: اورنجستاد

 82.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 321bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: فلورین آروبا

 3.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 117d 8 123 8 113 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

3.8 - 1.2 - 1.8d 

 222.1d 81 131.1 81 111.1 81 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.1 1.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.1 31.2 31.2d 

                                          اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 22.8 22.8d 

g,hکشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 1.1i 1.1j 1.1k 

 g,h 31.2i 32.1j 32.1kاشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g,h)درصد از شاغلین(
28.1i 22.2j 21.3k 

 ... 1.2l 31.1g,j نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

gزنان/ مردان()درصد از جمعیت 
 

... / ... 12.1 / 
12.2j,m 

12.2 / 
12.1k 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)n

 

22 311 318c 

                                          تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

311 381 21o,c 

                                          تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 111 3 173 3 318o,c 

 117o,c 3 - 227 - 282 -                                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 323d 211 - 311 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 



884 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 o)درصد از صادرات(

ایاالت  82.8 کلمبیا
 متحده

 31.1 هلند 32.1

 شرکای وارداتی
 o(واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

مناطق  38.2 هلند 11.3
مشخص 
نشده در 
 pجای دیگر

38.3 

 

 8102 8101 8112                                         یعامتجا یاه شاخص

 q 3.2 1.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 21.2 21.3 22.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 q)درصد متوسط ساالنه(

3.3 - 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 q)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 qمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
73.1 

77.3 / 
78.8 

77.2 / 
78.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

83.1 / 
38.1 

81.2 / 
31.1 

37.7 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

18.1 / 
18.1 

12.1 / 
11.2 

11.2 / 
12.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

… ~1.1r ~1.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 qهر هزار تولد زنده( )در

37.2 31.8 32.2b 

 هزینه دولتی آموزش:
 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

2.7 1.7 1.1b 

                                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

317.2 / 
332.2 

331.1 / 
332.1 

331.8 / 
332.2s 

                                           هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 هر صد نفر()زن/ مرد در 

21.3 / 
21.2 

22.1 / 
21.1 

338.3 / 
331.8t 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                         (رفن دص ره رد در م /نز )

17.1 / 
81.2 

21.2 / 
13.3 

83.2 / 2.2b 

 3.2s 1.2 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  زیستهای  شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 
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 o 81.2 18.1 21.1dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 32u 88 18c گونه های در معرض تهدید )تعداد(
 مساحت جنگلی

o(اه )درصد از مساحت زمین
                                         

8.1 8.1 8.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

8.7 / 81.2 8.1 / 82.7 1.2 / 2.2s 

 o 1 1 3bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 871o 381o,b 822 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 v 711 282 3 318dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
27.2 27.2 27.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
21.2 

27.2 / 
27.2 

22.3 / 
22.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
22.1 

27.7 / 
27.7 

27.7 / 
27.7b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e  شامل استخراج معدن و استخراج
ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه h .وقفه در توالی زمانی g .به استثنای استخراج معدن و استخراج سنگ f .سنگ
جمعیت  k 8133. l 8113. m .سال و باالتر چهاردهجمعیت  i 8111. j .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهسوم 

مناطق مشخص  pتخمین.  o .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص n. ساکن )دو ژور(
 باشند. ها تا پایان دسامبر می داده r .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  qنشده در جای دیگر. 

s 8132 .t 8138 .u 8112 .v .حمل و نقل هوایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 استرالیا
 

 منطقه: اقیانوسیه
 778a,b 82(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.8a,bتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: کانبرا

 227.7e(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111c,d 128 7مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر استرالیا
 3.1fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211g 112 3 722 821 3 222 718 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 8.2 8.1g 

 112.1g 12 221.1 12 172.1 17 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 h)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 8.1 8.1g 

 اقتصاد: صنعت 
 h)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

87.2 82.1 81.7g 

                                          اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 h)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.3 12.1 73.2g 

iاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 1.1 1.8 8.1 

 i 83.3 83.1 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 i)درصد از شاغلین(
71.1 71.2 72.1 

 1.1i 1.8 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

i)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

17.1 / 
78.8 

12.7 / 
78.2 

12.8 / 
71.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)j,k

 

21 311l 331f 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 21 312g 

m(8111=311)شاخص تولید صنعتی 
 311 333 381n 

                                          تار داص :یللملا تجارت بین
o)میلیون دالر جاری(

 

311 133 838 312 811 311f 
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                                          تادر او  :یللملا تجارت بین
 o)میلیون دالر جاری(

381 883 813 711 882 228f 

                                          زار ت :یللملا بینتجارت 
 o)میلیون دالر جاری(

- 32 831 31 211 3 783f 

 111f 18 - 732 22 - 121 21 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

مناطق  82.1 چین
مشخص 
نشده در 
 pجای دیگر

31.3i 31.2 ژاپن 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت  83.2 چین
 متحده

 7.8 ژاپن 31.1

 

 8102 8101 8112                                         یعامتجا یاه شاخص

  نرخ رشد جمعیت
 a,q)درصد متوسط ساالنه(

3.8 3.2 3.1d 

 a 22.1 21.8 21.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 a,q)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.2 3.1d 

 نرخ باروری،کل 
 a,q)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 8.1 3.2d 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 a,qمردان، سال( )زنان/

28.2 / 
77.2 

21.2 / 
72.8 

22.2 / 
21.8d 

 توزیع سن جمعیت 
 aسال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 
37.2 

32.1 / 
32.2 

32.3 / 
83.8b 

 المللی  مهاجران بین
 aو درصد از کل جمعیت(هزار )

2 272.1 / 
82.3 

1 221.1 / 
81.1 

7 111.1 / 
82.2f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

11.2r 81.1r 28.2f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 a,qهر هزار تولد زنده( )در

2.2 2.2 1.2d 

                                          یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 2.2d 

 8.1s 8.2t 1.1d سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.2 1.1 1.8n 
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                                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
313.2 

311.2 / 
311.1 

313.1 / 
313.2g 

                                           هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... /... ... / ... 328.7 / 
312.1g 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                         (رفن دص ره رد در م /نز )

... /... ... / ... 322.3 / 
311.2g 

 1.2g 3.1 3.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 82.7 87.1 82.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1u 71.1i 22.8i,g هر صد ساکن(کاربران اینترنت )در 
                                          هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.2v 8.2i 8.8i,w 

 x                                         183v 211 222f(دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                         (اه مساحت زمین)درصد از 
31.1 31.1 31.8i,d 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

111.8 / 
37.8 

121.2 / 
37.1 

113.1 / 
31.1n 

 x 33 213 31 181 31 212dتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 x 811 821 881dتأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 y 1 222 1 721 2 811gورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.7 21.8 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1d 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1d 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 z)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.81 1.18 1.81{,f 

a شامل جزیره کریسمس، جزایر کوکوس )کیلینگ( و جزیره نورفولک. b نرخ باروری شده   بینی برآورد پیش(
بندی  طبقه f 8137. g 8131. h .8113اشاره به مناطق شهری مهم تا  d 8131. e .شامل جزیره نورفلک c .متوسط(

میانگین وزنی ارزش شاخص  j .تخمین i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  داده
وقفه در توالی  l .های ملی بخش آمار ملل متحد از شاخص محاسبه شده توسط k .پایتخت هشتمحاسبه شده برای 

 .تحویل کاال در عرشه کشتی در مبدأواردات  n 8132. o .ژوئن سال اعالم شده سیدوازده ماه منتهی به  m .زمانی
p مناطق مشخص نشده در جاهای دیگر. q  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. r ها تا  داده

به استثنای  v 8112. w 8131. x .سال و باالتر پانزدهجمعیت  s 8113. t 8112. u .باشند پایان دسامبر می
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عضو سازمان همکاری و  z .به استثنای اتباع مقیم خارج از کشور و اعضای خدمه y .های خارج از کشور سرزمین
 .موقتداده  } .توسعه اقتصادی



  

 اتریش
 

 منطقه: اروپای غربی
 718a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: وین

 211.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 273b 21مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211d 121 221 123 217 131 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

8.3 3.2 3.1d 

 217.1d 22 122.1 21 828.1 12 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید 
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.2 3.2 3.8d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 82.7 87.7d 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 eارزش افزوده ناخالص()درصد از 

12.3 12.2 73.1d 

 1.8f 2.8f 1.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 87.1 82.2 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

17.8 12.2 71.1 

 1.1f 2.2 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.7 / 
11.3 

11.1 / 
11.2 

12.2 / 
11.2 

 332c 311 23 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 22 311d 

 332g 331 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                         تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

337 788 322 228 312 721f,c 

 113f,c 311 121 311 211 332                                         تادر او  :یللملا تجارت بین



812     

 

 )میلیون دالر جاری(
 711f,c 1 - 733 1 - 882 8 -                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 712c 7 272 33 821 1 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 fصادرات()درصد از 
ایاالت  11.1 آلمان

 متحده
 1.8 ایتالیا 1.1

 شرکای وارداتی
 f(واردات)درصد از 

 1.2 چین 1.3 ایتالیا 11.2 آلمان

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 h 1.1 1.2 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 12.1 17.2 12.2 از کل جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد 
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

-~1.1 - 1.3 1.7b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

23.7 / 
71.2 

28.2 / 
77.1 

21.1 / 
72.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.1 / 
88.3 

32.7 / 
81.1 

32.3 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

3 311.1 / 
31.2 

3 871.1 / 
31.8 

3 111.1 / 
32.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

18.2i 12.7i 371.2c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

2.1 1.2 1.1b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 31.3 31.1b 

 1.8d 2.2 … سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.7 1.2g 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.2 

22.3 / 
311.1 

318.1 / 
318.1d 

                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.2 / 
318.2 

21.2 / 
311.2 

22.2 / 
318.2d 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

…/… …/… 21.2 / 
71.2d 

 1.7d 1.7 1.7 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 12.2 87.2 11.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1j 71.8j 22.1d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                         هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 f)درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2 8.7 1.3b 

 17k 28 332c                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                        (اه )درصد از مساحت زمین
21.1f 21.7 21.2f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

72.8 / 2.1 17.1 / 2.1 12.7 / 1.2g 

 111b 111 232 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 313b 371 378 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 l 32 218 88 112 82 383dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 11.3 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 m)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.18 1.18 1.11n,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  g 8132 .hتخمین.  f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
تنها منازل پرداخت شده:  k 8112 .lجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  jباشند.  ها تا پایان دسامبر می داده i. است

داده  nعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.  mهای دوم.  به استثنای اقامت در منازل دوستان و آشنایان و خانه
 موقت.

 
 
 
 
 
 
 



  

 آذربایجان
 

 منطقه: آسیای غربی
 282a,b 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 381.3a,bتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: باکو

 821.7d 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111c 21مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 آذربایجانپول رایج: منات 
 3.7eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 227f 17 211 18 821 31 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

82.1 2.1 - 8.1f 

 228.1f 1 217.1 1 113.1 3 داخلی )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص 
 اقتصاد: کشاورزی 

 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 1.2 1.1f 

 اقتصاد: صنعت 
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.8 12.1 13.1f 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 gافزوده ناخالص()درصد از ارزش 

87.1 11.3 28.7f 

hاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 21.1 12.8 17.1 

 h 38.1 31.7 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 h)درصد از شاغلین(
21.2 22.1 22.7 

 1.3h 1.1 7.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

h)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

13.3 / 
11.1 

13.2 / 
11.2 

18.2 / 
12.8 

 322e 311 13 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

312 337 323f 

 322i 811 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                         تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

2 127 83 872 31 722e 

 717e 2 127 1 833 2                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 113e 1 128 32 311                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 121e 3 121 31 317 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 2.1 اسرائیل 2.2h ترکیه 13.2 ایتالیا

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

فدراسیون 
 روسیه

 33.8 چین 32.7 ترکیه 31.2

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 b,j 3.1 3.3 3.1c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 b 18.2 11.2 11.7جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,j)درصد متوسط ساالنه(

3.2 3.1 3.7c 

 نرخ باروری،کل 
 b,j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 8.3c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,jمردان، سال( )زنان/

71.1 / 
12.1 

71.2 / 
11.2 

72.1 / 
12.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 bدرصد(سال،  32-1+/11)

81.8 / 
2.1 

88.2 / 
2.3 

81.1 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 b,kو درصد از کل جمعیت(هزار )

118.8 / 
1.1 

871.2 / 
1.3 

812.8 / 
8.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

122.1l 121.2l 132.1e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 b,jهزار تولد زنده( هر )در

12.8 21.7 13.2c 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.2 2.2 1.7c 

 1.2i 1.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 h)درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 8.2 1.1c 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 h)زن/ مرد در هر صد نفر(

28.2 / 
22.8 

21.8 / 
22.8 

311.2 / 
311.2f 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 32.8 / 
32.2 

82.7 / 
81.1f 

 8.3f 8.1 8.8 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 31.2 33.2 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.1m 72.8f 2.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                         هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8n 1.8 1.8c 

 12o 21 27e                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

h(اه )درصد از مساحت زمین
                                        

31.1 38.8 31.2c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

12.1 / 
2.1 

11.7 / 
1.2 

17.1 / 
1.2i 

 278c 8 712 8 311 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 18c 11 17 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 122f 8 821 3 121 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع 

 زمینی )درصد(
11.1 12.2 12.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
11.1 

28.1 / 
73.1 

22.7 / 
77.2c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

23.2 / 
12.1 

21.2 / 
71.1 

23.1 / 
21.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... ... 1.12f 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.21 1.11 1.88f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b باغ شامل ناگورنو قره. c 8131. d نظارت  های تحت شامل اجتماع
 h .المللی بندی صنعتی استاندارد بین ها مطابق ویرایش چهارم طبقه بندی داده طبقه e 8137. f 8131. g .شورای شهر

ها تا پایان  داده l .شامل پناهندگان k .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره   i 8132. j .تخمین
ها با استفاده از نرخ تبدیل مناسب از واحد پول ملی پیشین  داده n .ساله و باالتر هفتجمعیت  m .باشند دسامبر می
 .o 8112 .اند تبدیل شده

 

 

 

 



  

 باهاما
 

 منطقه: کارائیب
 122a(: 8132جمعیت )هزار، 

 12.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: ناسائو

 872.7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 221b 31مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر باهاما
 3.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 818d 33 121 31 211 2 جاری(  دالر  )میلیون داخلی خالص  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 3.1 1.8d 

 721.1d 82 272.1 87 271.1 82 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.3 3.8 3.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

33.7 38.2 38.2d 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.3 21.2 21.8d 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 1.1 1.1 2.1 

 g 37.2 32.7 33.7در صنعت )درصد از شاغلین( اشتغال
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
72.7 28.1 22.1 

 32.1g 38.1g 31.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.2 / 
23.1 

71.3 / 
28.1 

71.3 / 
28.1 

مصرف کننده شاخص قیمت 
(311=8131)g,h

 

22 311 333c 

 313d 381 22 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                         تار داص :یللملا تجارت بین

i)میلیون دالر جاری(
 

873 181 821g,c 

                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
 iدالر جاری()میلیون 

8 117 8 218 8 111g,c 

 121g,c 8 - 828 8 - 821 8 -                                         زار ت :یللملا تجارت بین
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 i)میلیون دالر جاری(
 311d 3 - 232 - 713 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

21.3g 1.8 فنالند 2.2 فرانسهg 

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

مناطق  23.2
مشخص 
نشده در 
 jجای دیگر

دومینی 1.1
 کا

3.1 

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 k 8.1 3.2 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 21.1 28.2 28.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

8.3 3.2 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

71.8 / 
71.1 

77.1 / 
73.8 

72.3 / 
78.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 
2.2 

88.1 / 
31.1 

81.1 / 
32.1a 

 المللی  مهاجران بین
 درصد از کل جمعیت( )هزار و

21.1 / 
31.2 

12.7 / 
31.8 

13.2 / 
31.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ~1.1l ~1.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

33.1 31.1 2.3b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 7.2 7.2b 

 8.7m 8.1n ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.2g,o ... ... 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 در هر صد نفر()زن/ مرد 

312.2 / 
312.2 

312.1 / 
311.2 

27.2 / 
28.2d 

                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.3 / 
22.2 

21.3 / 
21.8 

21.3 / 
27.2d 
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 82.2d 81.3 31.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 38.2 38.8 81.1 زنان در مجالس ملی )درصد(های  کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 g 81.1 21.1 21.1dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 28p 18 21c                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

g(اه )درصد از مساحت زمین
                                        

13.2 13.2 13.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.7 / 1.1 3.7 / 2.1 8.2 / 1.1q 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21g 21 27g,b تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 228d 3 171 3 112 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
7.1 7.1 82.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
27.1 

22.3 / 22.3 22.2 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 21.1 23.2 / 
23.2 

28.1 / 
28.1b 

 

 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
آمار تجاری برخی از  i .نیو پراویدنس h .تخمین g .با قیمت تولیدکنندگان f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

 پنجداده به یک دوره  k .مناطق مشخص نشده در جاهای دیگر j .گیرد های نفتی و شیمیایی را در نظر نمی فرآورده
 m 8112. n 8133. o 8111. p 8112. q .باشند ها تا پایان دسامبر می داده l .ساله قبل از سال مرجع مربوط است

8132. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 بحرین
 

 آسیای غربیمنطقه: 
 117a 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 113.2a 8تراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: منامه

 112.1c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3273سپتامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 773bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 371.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 دینار بحرینیپول رایج: 
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 372e 18 731 81 212 31 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 2.1 1.1e 

 172.1e 88 788.1 81 212.1 37 داخلی )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص 
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.1 1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

28.2 21.1 12.2e 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 fافزوده ناخالص()درصد از ارزش 

11.2 12.8 12.2e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 3.1 3.3 3.1 

 g 11.7 11.7 11.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
12.1 11.8 11.2 

 7.2g 3.3 3.2g نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.2 / 
21.8 

21.2 / 
27.2 

22.8 / 
27.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

27 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

23 332 322e 

 i 311 337 312j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                         تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

31 812 31 112 2 111g,d 



800 

 

                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 112 31 118 38 131g,d 

 227g,d 8 - 12 222                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111d 3 - 771 272 3 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

عربستان 
 سعودی

امارات  32.3
متحده 
 عربی

ایاالت  37.1
 متحده

33.1 

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 
 jجای دیگر

ایاالت  2.7 چین 83.2
 متحده

2.1 

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 l 1.2 1.7 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 22.1 22.1 22.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.7 8.3b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.8 8.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

71.2 / 
72.8 

71.7 / 
72.2 

77.1 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.7 / 
1.2 

81.1 / 
1.1 

32.8 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 m)هزار و درصد از کل جمعیت(

212.1 / 
21.2 

117.2 / 
11.1 

788.1 / 
22.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

~1.1n 1.8n 1.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

2.2 2.1 1.2b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.8b 

 1.2b 1.2 3.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 
... 8.1o 8.7e 

 / 318.8 / 313.1 / 27.1                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 21.3p 311.3e 22.3 )زن/ مرد در هر صد نفر(
                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
313.1 / 
23.1 

21.1 / 
28.8 

312.1 / 
311.2e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

12.2 / 
31.1 

12.1 / 
38.8p 

11.1 / 
11.7e 

 1.1j 1.2 1.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 7.1 8.1 1.1 )درصد( های زنان در مجالس ملی کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 22.1e 11.1 83.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                         هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... ... 1.3j 

 32q 18 11d                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

g(اه )درصد از مساحت زمین
                                        

1.1 1.7 1.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

32.8 / 
81.1 

82.1 / 
81.8 

13.1 / 
81.1j 

 217b 222 178 )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 281b 217 221 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 r 1 131 33 218 31 312s,eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
32.1 87.1 87.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.8 / 
22.8 

22.8 / 
22.8 

22.8 / 
22.8b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c  .اشاره به منطقه شهری شهرداری المنامهd 8137 .e 
8131 .f  .با قیمت تولیدکنندگانg  .تخمینh های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص. i 
مناطق مشخص نشده در  j 8132 .k. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

ها تا  داده nاشاره به شهروندان خارجی.  m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  lجای دیگر. 
وقفه در توالی  sبه استثنای شهروندان مقیم خارج از کشور.  o 8112 .p 8111 .q 8112 .rباشند.  پایان دسامبر می

 .زمانی

 

 



  

 بنگالدش
 

 منطقه: آسیای جنوبی
 112a 311(: 8132جمعیت )هزار، 

 872.3a 3تراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: داکا

 172.2c 32(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3272سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 171b 327مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: تاکا
 28.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 217e 881 112 332 182 17 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 1.1 7.3e 

 111.1e 3 711.1 218.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.3 37.2 32.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

87.8 81.3 82.2e 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.1 11.1 11.1e 

 22.3f 27.1 17.1f کشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 f 32.1 37.1 83.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

17.2 11.3 23.1 

 2.2f 1.2 2.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

82.1 / 
21.8 

11.1 / 
21.1 

11.8 / 
72.2 

 313d 311 12 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 382 322e 

g,h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 322 811i 

                                         تار داص :یللملا تجارت بین
 جاری()میلیون دالر 

2 118 32 813 13 117f,d 

                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

38 113 11 112 27 721f,d 
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 171f,d 31 - 871 33 - 822 1 -                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112j 8 312 - 1 111d )میلیون دالر( جاریحساب  ها، پرداختتراز 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

پادشاهی  32.7 آلمان 32.1
 متحد

33.1 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 2.8 سنگاپور 38.8 هند 83.1 چین

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 k 3.7 3.8 3.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 11.1 11.1 81.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 

 k)درصد متوسط ساالنه(
2.1 1.7 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

17.1 / 
11.8 

71.1 / 
12.8 

78.2 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.2 / 
1.1 

18.3 / 
1.2 

87.2 / 
7.1a 

 المللی  مهاجران بین
 lو درصد از کل جمعیت(هزار )

3 311.7 / 
1.2 

3 121.1 / 
1.2 

3 111.2 / 
1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

873.8m 882.1m 117.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

11.1 21.1 11.1b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 n,o)درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2 8.7 8.1b 

 1.1b 1.2 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.2p 3.2q 8.1f,e 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
21.1 

311.1 / 
22.8f 

388.3 / 
331.8e 

                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
22.1 

11.1 / 
27.8 

78.1 / 
11.1e 

 / 32.8 / 7.2 2.3 / 2.8  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 31.3q 81.1e                                        (رفن دص ره رد در م /نز )
 8.1b 8.1 8.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 81.1 32.1 8.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 32.8e 1.7 1.8 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 21p 388 313d                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                        (اه )درصد از مساحت زمین

33.8 33.3f 33.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

12.1 / 1.1 12.2 / 1.2 71.8 / 1.1r 

 112b 3 112 3 187 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 33b 31 2 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 381r 111 812 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
 مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی

 زمینی )درصد(
17.2 22.1 22.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
72.8 

21.2 / 
28.1 

21.1 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.1 / 
22.2 

11.1 / 
11.2 

17.7 / 
18.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.28 3.31 3.17e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c شهر بزرگ. d 8137. e 8131. f تخمین. g بندی  طبقه
 .ژوئن سال اعالم شده سیدوازده ماه منتهی به  h .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  داده

i 8131. j وقفه در توالی زمانی. k  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. l شامل پناهندگان. m 
 .اطالعات مربوط به سال مالی شروع شده از یکم ژوئیه است o .ها بازبینی داده n .باشند های تا پایان دسامبر می داده

p 8112. q 8112. r 8132. 
 

 

 

 

 



  

 باربادوس
 

 منطقه: کارائیب
 821a(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: بریج تاون

 22.8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  2تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 213bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 23.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر باربادوس
 8.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 2 111 2 227 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 1.1 3.7d 

 271.1d 31 131.1 31 881.1 32 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.2 3.1 3.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.2 31.1 31.1d 

                                         اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.1 21.1 21.1d 

eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 8.2 8.2 8.2 

 e 81.1 82.1 32.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
77.1 12.8 72.1 

 2.1e 31.7 2.3 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

12.8 / 
71.2 

11.1 / 
71.3 

13.2 / 
12.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)f,g

 

... 311 382c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 23 21d 

h(8111=311)شاخص تولید صنعتی 
 311 22 21i 

                                         تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

113 132 221c 
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                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 178 3 321 3 111c 

 332c 3 - 221 - 133 3 -                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 ... 832 - 211 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

مناطق  81.2
مشخص 
نشده در 
 jجای دیگر

ترینیداد  32.1
 و توباگو

7.1 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

ترینیداد  12.1
 و توباگو

 1.2 چین 31.2

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 k 1.1 1.2 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 13.3 13.2 18.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

- 1.1 - 1.8 - 1.3b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

71.1 / 
73.2 

71.2 / 
78.3 

77.7 / 
78.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.7 / 
31.1 

32.2 / 
37.1 

32.2 / 
83.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

11.1 / 
33.8 

18.2 / 
33.7 

12.7 / 
38.3c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ... ~1.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

38.2 33.1 2.1b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.2 7.1b 

 ... ... 3.2 نفر(سالمتی: پزشکان )در هر هزار 
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.3 1.3d 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
21.1 

311.1 / 
22.2e 

21.8 / 
28.1d 
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                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
312.3 

318.8 / 
313.1e 

312.1 / 
312.7d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

17.1 / 
81.1l 

21.2 / 
21.2 

21.1 / 
21.1m 

 31.2b 33.3 31.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 31.7 31.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 72.1d 11.3 18.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 81n 11 11c                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                        (اه )درصد از مساحت زمین

32.7 32.7 32.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

3.2 / 1.1 3.1 / 1.1 3.1 / 2.1i 

 1b 2 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 78 11 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 118d 118 122 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
8.3 8.3 8.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.2 

22.3 / 22.3 22.7 / 
22.7b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.3 / 21.3 21.1 / 
21.1 

21.8 / 
21.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

- 1.11 1.17 ... 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f  محاسبه شده توسط بخش
ها مطابق  بندی داده طبقه h .فروشی اشاره دارند ها به شاخص بهای خرده داده g .های ملی ملل متحد از شاخصآمار 

داده به یک  k .مناطق مشخص نشده در جای دیگر i 8132. j .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهویرایش سوم 
 .l 8113. m 8133. n 8112 .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجدوره 

 

 

 

 



  

 بالروس
 

 منطقه: اروپای شرقی
 218a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: مینسک

 112.7c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 817مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: روبل بالروس
 8.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 212e 27 818 17 131 13 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.2 7.7 - 8.1e 

 113.1e 1 128.1 1 812.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.7 31.3 7.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.3 21.1 11.3e 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.8 22.1 11.1e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 31.2 31.2 2.7 

 g 11.1 12.1 13.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
11.1 12.1 12.1 

 1.2g 3.8 1.1g نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.2 / 
17.1 

17.1 / 
12.1 

12.8 / 
71.1 

 18g 311g 212d (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 337 381e 

h(8111=311)شاخص تولید صنعتی 
 311 321 311i 

                                         تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

31 277 81 821 82 817g,d 

 811g,d 12 222 12 122 31                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 187g,d 1 - 113 2 - 788 -                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 213d - 821 2 - 212 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون 
 روسیه

21.1g پادشاهی  38.1 اوکراین
 متحد

2.1g 

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

فدراسیون 
 روسیه

 2.2 آلمان 7.7 چین 12.8

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 j - 1.1 - 1.1 ~1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 72.1 72.7 78.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

~1.1 1.1 1.7b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
18.1 

71.8 / 
11.1 

77.7 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.1 / 
32.1 

32.2 / 
32.3 

37.1 / 
83.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3 317.1 / 
33.1 

3 121.2 / 
33.1 

3 172.7 / 
33.2d 

به پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

31.8k 2.2k 2.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

2.1 1.1 1.1b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.3b 

 2.3i 1.1 ... نفر( سالمتی: پزشکان )در هر هزار
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.8 1.1e 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.3 / 
22.2 

311.1 / 
311.2 

318.3 / 
313.7e 

                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... 311.2 / 
312.1 

311.1 / 
311.8e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

77.2 / 
11.2 

22.1 / 
11.1g 

22.2 / 
71.1e 

 1.1i 2.8 2.1 )در هر صد هزار نفر(های عمدی  نرخ قتل
 12.1 13.2 82.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 3.2l 13.2m 73.3e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                         هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 تولید ناخالص داخلی()درصد از 
1.7 1.7 1.1b 

 32n 31 81d                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                        (اه )درصد از مساحت زمین
23.1 28.3 28.1g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن( )میلیون تن/ سرانه

12.8 / 
1.1 

11.1 / 
1.1 

11.1 / 
1.7i 

 321b 311 312 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 333b 388 331 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 23o,p 332o,p 2 282q,e ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 11.2 22.3 

استفاده کننده از آب آشامیدنی جمعیت 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.7 / 
22.3 

22.2 / 
22.3 

22.2 / 
22.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
21.2 

22.1 / 
21.2 

22.3 / 
21.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ناخالص ملی()درصد از درآمد 

1.32 1.82 - 1.11e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c نظارت شورای شهر های تحت شامل اجتماع. d 8137. e 
8131. f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه. g تخمین. h بندی  طبقه
ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره  i 8132. j .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  داده

تنها  n 8112. o .ساله و باالتر شانزدهجمعیت  l 8111. m .باشند ها تا پایان دسامبر می داده k .مرجع مربوط است
 شامل تخمین بخش مرزی بالروس و روسیه. q .روسیه-به استثنای بخش مرزی بالروس p .مسافرتیهای تور 

 

 

 

 



  

 بلژیک
 

 منطقه: اروپای غربی
 222a 33(: 8132جمعیت )هزار، 

 172.7aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: بروکسل

 122.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221دسامبر  87عضویت در سازمان ملل متحد: تاریخ 

 182b 11مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211e 217 122 221 111 127 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.3 8.7 3.1e 

 322.1e 23 811.1 22 787.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.2 1.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 fافزوده ناخالص()درصد از ارزش 

81.3 81.8 88.8e 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.1 71.1 77.8e 

 3.2g 3.8g 8.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 82.7 81.2 83.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

71.1 71.1 77.1 

 7.8g 2.1 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

21.1 / 
13.1 

27.1 / 
11.2 

27.2 / 
12.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

21 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 313e 

 383i 337 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                         تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

111 128 217 121 282 221d 
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                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

132 121 123 811 211 238d 

 112d 81 121 31 111 31                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 721d - 277 7 711 7 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 38.1 هلند 32.2 فرانسه 31.1 آلمان

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 2.1 فرانسه 31.2 آلمان 37.8 هلند

 

 8102 8101 8112 شاخص های اجتماعی

 j 1.1 1.7 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 22.1 27.7 27.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.2 1.7b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.7 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

23.2 / 
71.1 

28.1 / 
71.2 

21.1 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

37.8 / 
88.3 

31.2 / 
81.8 

37.8 / 
82.2a 

 المللی  مهاجران بین
 k)هزار و درصد از کل جمعیت(

228.1 / 
2.2 

3 332.1 / 
31.8 

3 812.2 / 
33.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 l)هزار(

12.1 11.2 12.2e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

2.8 1.2 1.1b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.2 31.1b 

 1.1b 8.2 8.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.2 1.1i 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.8 / 
311.7 

313.2 / 
318.1 

311.3 / 
311.8b 

 / 372.7 / 317.1 / 312.3                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 311.1b 321.2 313.3 )زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

17.2 / 
12.1 

71.2 / 
11.1 

22.7 / 
12.2b 

 m 8.3 3.7 3.2bهای عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 12.1 12.1 12.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.2g 71.1 21.1n,o,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                         هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.2 8.3 8.1p,b 

 11q 87 17d                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                        (اه )درصد از مساحت زمین
88.1 88.1 88.1g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

312.1 / 
31.2 

331.2 / 
31.8 

21.2 / 2.1i 

 222b 121 177 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 327b 811 812 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 223r,e 7 321 7 727 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای 

 زمینی )درصد(
21.1 21.1 21.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.2 

22.1 / 
22.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 s)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.12 1.21p,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb 8131 .c های بخشو  تختیپامنطقه -بروکسل تیاشاره به جمع 
بندی صنعتی استاندارد  طبقه چهارم ها مطابق ویرایش بندی داده طبقه d 8137 .e 8131 .f. و حومه مجموعه شهری

داده به یک دوره  i 8132 .j. های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص hتخمین.  g. المللی بین
ها  داده mباشند.  ها تا پایان دسامبر می داده lاشاره به شهروندان خارجی.  k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

کاربران سه ماه گذشته.  oجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  nها.  مربوط به جرائم قتل عمدی است، نه قربانیان آن
p های موقت.  دادهq 8112 .r  .وقفه در توالی زمانیs .عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 

 



  

 بلیز
 

 مرکزیمنطقه: آمریکای 
 128a(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: بلموپان

 81.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3223سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 211b 88مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1a نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(:

 پول رایج: دالر بلیز
 8.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 723d 3 127 3 332 3 جاری( دالر   )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 1.1 - 1.1d 

 721.1d 2 122.1 2 211.1 1 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.7 38.1 31.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.1 81.7 32.1d 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 11.7 73.3d 

 e 32.1 37.8 31.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 37.2 32.1 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

18.1 12.2 12.3 

 33.1e 7.1e 33.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

21.2 / 
23.2 

18.2 / 
28.3 

11.7 / 
23.2 

 f 22 311 311c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 27 27d 

 ... ... 311g (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                         تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

812 828 872c 

 231c 711 212                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 111c - 232 - 813 -                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 313c - 21 - 313 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

پادشاهی 
 متحد

ایاالت  87.7
 متحده

 جاما 81.1
 ئیکا

1.2 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 33.8 مکزیک 33.8 چین 11.1

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 h 8.7 8.1 8.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 21.7 21.8 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین رشد جمعیت شهرنرخ 

 h)درصد متوسط ساالنه(
8.7 8.1 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

73.1 / 
11.7 

78.2 / 
17.1 

78.7 / 
17.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.1 / 
2.7 

11.7 / 
1.7 

11.2 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

23.2 / 
32.1 

21.2 / 
32.2 

11.1 / 
31.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.1j 1.8j 1.3c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

32.7 37.1 32.1b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 1.2 1.8b 

 ... 3.1k 1.2l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1m 1.1 7.2c 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.2 / 
331.2 

331.1 / 
332.2 

333.7 / 
337.1d 

                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

77.7 / 
71.1 

72.8 / 
78.1 

27.2 / 
21.1d 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

32.7 / 
38.1 

81.2 / 
31.2 

11.1 / 
32.1d 

 17.1d 21.3 82.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 2.2 1.1 1.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 37.1e 82.8n 22.1e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 17m 28 337c                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
 e)درصد از مساحت زمین ها(

18.3 13.1 12.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 3.1 1.1 / 3.7 1.1 / 3.2o 

 2b 32 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 23b 21 12 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 121d 828 817 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.2 21.2 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
27.2 

27.2 / 
27.3 

22.2 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
21.1 

28.1 / 
21.1 

21.1 / 
22.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.81 8.18 8.12d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f  محاسبه شده توسط بخش
 .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه g .های ملی آمار ملل متحد از شاخص

h  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. i شامل پناهندگان. j  باشند ها تا پایان دسامبر می داده. 
k 8111. l 8112. m 8112. n  ساله و باالتر پنججمعیت. o 8132. 

 

 

 

 

 



  

 بنین
 

 منطقه: آفریقای غربی
 221a 33(: 8132جمعیت )هزار، 

 313.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: پورتو نووو

 821.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 711b 332مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک
 121.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 222f 2 271 1 212 2 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

3.7 8.3 1.1f 

 232.1f 712.1 118.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
87.3 81.2 81.1f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 82.7 82.3f 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

28.1 22.2 18.2f 

gکشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 27.1 21.1 28.2 

 g 33.2 31.1 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
21.1 22.8 12.1 

 1.2g 3.1 8.2g نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

17.1 / 
71.1 

12.8 / 
71.1 

12.2 / 
71.3 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g,h

 

22 311 312e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

312 332 311f 

i,j (8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 382 322k 

                                         تار داص :یللملا تجارت بین
 دالر جاری()میلیون 

822 112 311g,e 
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                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

222 8 312 8 121g,e 

 111g,e 8 - 111 3 - 133 -                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 212f - 111 - 881 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.8a بنگالدش 31.8 مالزی 31.2 هند

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

 31.3 فرانسه 38.2 تایلند 32.2 هند

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 l 1.1 8.2 8.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 27.1 21.3 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 

 l)درصد متوسط ساالنه(
2.3 2.3 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.1 1.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

17.7 / 
12.1 

11.1 / 
17.3 

13.2 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.2 / 
1.1 

21.2 / 
2.2 

28.2 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 m,n)هزار و درصد از کل جمعیت(

373.1 / 
8.3 

812.1 / 
8.1 

811.1 / 
8.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

18.3o 7.1o 3.8e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

22.3 72.1 17.7b 

                                         یراج یاه هزینهسالمتی: 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.3 2.1b 

 1.1p 1.3q 1.8f~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 2.2b 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
338.2 

331.8 / 
381.2 

387.1 / 
317.8b 

 / 22.2 ... / ... / 32.2                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 12.8p 12.1b )زن / مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

3.2 / 
7.8g,r 

7.8 / 
81.1 

7.2 / 
32.2f 

 1.8b 1.1 7.8 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 7.8 31.2 7.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 38.1g,f 1.3 3.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 13p 18 22e                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
g(اه )درصد از مساحت زمین

                                        

28.7 21.2 12.8b 

 کربن  اکسید برآورد  انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.2 / 1.1 1.3 / 1.1 1.1 / 1.1s 

 332b 21 71 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 37b 31 32 تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 817f 322 371 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
77.2 77.2 77.2 

استفاده کننده از آب آشامیدنی جمعیت 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
11.2 

21.8 / 
12.1 

21.8 / 
78.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

82.1 / 2.2 18.7 / 1.8 11.1 / 7.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ناخالص ملی()درصد از درآمد 

7.82 2.21 1.72f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c  اقتصادی  پایتختپورتو نووو پایتخت سیاسی و کوتونو
 .e 8137. f 8131 .های آفریقای غربی ای(، بانک مرکزی دولت اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی d .است

g تخمین. h کوتونو. i المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه. j های  داده
داده  k 8131. l .المللی آمار در کشورهای جنوب صحرای آفریقا )افریستت( سسه بینؤ های م کشوری همراه با داده

ها تا  داده o .شامل پناهندگان n .اشاره به شهروندان خارجی m .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 
 .p 8112. q 8112. r 8113. s 8132 .باشند پایان دسامبر می

 

 

 

 

 

 



  

 برمودا
 

 منطقه: آمریکای شمالی
 13a(: 8132جمعیت )هزار، 

 883.2a 3تراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: همیلتون

 31.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 11bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 23.2c,d,eنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر برمودا

 3.1eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 387f 1 211 1 212 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

3.7 - 8.1 - 1.3f 

 111.1f 22 118.1 23 721.1 72 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.7 1.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

2.7 7.3 1.1f 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.1 28.8 21.1f 

 3.7g,h 3.2i,j,k 3.1i,j,k,l,m اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 38.3g,h 38.2i,j,k 31.1i,j,k,l,m اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

21.8g,h 21.7i,j,k 27.1i,j,k,l,m 

 i 8.7n 2.1j,o 1.7l,mنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

17.2 / 
72.8n 

23.1 / 
27.1i 

78.1 / 
21.1i,l,p 

 322q,r ... ... (8131=311)شاخص قیمت مصرف کننده 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 312 338f 

                                         تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

22s 31s 38e 

                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

222 271 3 172e 

 212s - 211s - 3 111e -                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 711f 121 ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

پادشاهی  2.2s کانادا 23.8
 متحد

2.2 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

پادشاهی  2.1 کانادا 11.1
 متحد

2.1 

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 t 1.1 - 1.2 - 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 t)درصد متوسط ساالنه(

1.1 - 1.2 - 1.1b 

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

3.2 3.7 3.1f 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 مردان، سال( )زنان/

... / ... 28.1 / 
71.2 

21.3 / 
77.1f 

 توزیع سن جمعیت 
 cسال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 
31.2 

37.2 / 
32.7 

32.2 / 
82.2d,e 

 المللی  مهاجران بین
 درصد از کل جمعیت(و هزار )

32.1 / 82.3 32.2 / 
82.1 

32.1 / 
11.2e 

 آموزش:هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.1 8.1 3.1e 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

313.1 / 
21.2 

311.7 / 
21.7u 

22.2 / 
23.1b 

                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
71.1 

21.2 / 
78.1 

71.1 / 
17.7b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 21.1 / 
32.1 

83.1 / 
38.7e 

 31.1f 31.2 1.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 22.8s 22.1s,f 11.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                         هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 wداخلی()درصد از تولید ناخالص 
... 1.8v 1.8b 

 27h 11 78e                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 81.1b 81.1 81.1 مساحت جنگلی
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                                        s(اه )درصد از مساحت زمین
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 تن(سرانه  )میلیون تن/
1.1 / 2.3 1.1 / 2.1 1.1 / 2.8r 

 s ... 3 3bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 382s 312s 311b تأمین انرژی سرانه )گیگاژول(

 x,y 871 818 822fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.8 31.8 31.8 

 
 

a باروری متوسط(شده )نرخ   بینی برآورد پیش. b 8131. c جمعیت دو ژور. d های مبتنی بر  بینی ها به پیش داده
بندی  طبقهها مطابق ویرایش دوم  بندی داده طبقه e 8137. f 8131. g .مربوط است 8131سرشماری نفوس سال 

ها  بندی داده طبقه k .وقفه در توالی زمانی j .ساله و باالتر شانزدهجمعیت  h 8112. i .المللی صنعتی استاندارد بین
 m 8131. n 8111. o .به استثنای جمعیت نهادی l .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهمطابق ویرایش سوم 

8112. p 8138. q  311=8111پایه شاخص. r 8132. s تخمین. t  ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره
هایی با تخمین  تخمین باال یا براساس داده w .ای های سرمایه به استثنای بیشتر یا کل هزینه u 8111. v .مربوط است

 به استثنای اتباع مقیم خارج از کشور. y .حمل و نقل هوایی xباال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 بوتان
 

 منطقه: آسیای جنوبی
 237a(: 8132جمعیت )هزار، 

 83.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: تیمفو

 811.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3273سپتامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 122b 12مربع(:  مساحت )کیلومتر
 338.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: نگولتروم
 11.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 831d 8 121 3 232 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.3 33.7 2.1d 

 772.1d 8 372.1 8 827.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.8 37.1 37.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.1 22.1 21.1d 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 17.2 12.8d 

 e 71.1 12.1 11.1کشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 e 2.2 1.1 2.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

82.2 11.2 12.7 

 8.2e 1.1 1.3 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.2 / 
71.2 

12.1 / 
72.1 

12.1 / 
72.1 

 312c 311 71 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 21 318d 

                                         تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

812 231 181e,c 

                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

127 212 221e,c 
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 211e,c - 221 - 382 -                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 121c - 181 - ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 8.1e نپال 38.7 بنگالدش 77.8e هند

 شرکای وارداتی
 e(واردات)درصد از 

جمهوری  1.7 تایلند 21.8 هند
 کره

8.1 

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 f 8.7 8.3 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 21.2 12.2 13.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

1.7 2.2 1.7b 

 نرخ باروری،کل 
 fبه ازای هر زن( )کودک زنده

1.3 8.1 8.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

11.3 / 
18.7 

11.7 / 
11.1 

12.2 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.2 / 1.7 11.1 / 1.8 81.8 / 7.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

21.1 / 1.3 22.2 / 1.7 18.1 / 1.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

13.2 12.1 11.1b 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 g,h)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.8 1.1b 

 1.8i 1.8j 1.2d سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
7.3 2.1 7.2b 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
28.8 

317.2 / 
311.8 

21.1 / 
22.7d 

                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

23.7 / 
21.7 

12.8 / 
11.1 

27.2 / 
21.8d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                        (رفن دص ره رد در م /نز )

1.7 / 1.7 1.3 / 2.2 2.2 / 38.3k 

 3.3d 8.8 3.7 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 2.1 2.1 2.1 در مجالس ملی )درصد( های زنان کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 31.1e 23.2e,d 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 22i 12 73c                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                        (اه )درصد از مساحت زمین

12.7 73.1 78.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.2 / 1.1 1.1 / 1.7 3.1 / 3.1l 

 77b 71 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 28b 23 71 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 23m,n 831d 32 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.1 23.8 28.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
21.1 

22.1 / 
22.3 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

17.8 / 
81.2 

71.1 / 
13.8 

77.2 / 
11.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

33.31 2.72 8.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f  ساله  پنجداده به یک دوره
 i .ها بازبینی داده h .ژوئیه است یکهای مالی آغاز شده در  به سالها مربوط  داده  g .قبل از سال مرجع مربوط است

8112. j 8112. k 8131. l 8132. m وقفه در توالی زمانی. n ای سطح باال. شامل گردشگران منطقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 )دولت چندملیتی( بولیوی
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 831a 33(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: سوکره

 877.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 123b,c 122 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.8a نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(:

 پول رایج: بولیویانو
 1.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211f 11 111 32 122 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.2 2.3 2.1f 

 311.1f 1 223.1 3 121.1 3 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.2 38.2 38.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 11.2 82.1f 

                                         اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.8 13.2 17.7f 

 11.1g 81.2g 11.8 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.2 81.1 88.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

22.2 22.1 13.3 

 8.1g 1.3g 1.3 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

18.1 / 
28.1 

18.1 / 
28.1 

11.1 / 
72.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

71 311 328e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 381 327f 

                                         تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 727 1 211 7 218e 

 118e 2 112 1 121 8                                         تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 211e 3 - 113 3 212                                        (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 177e 8 - 272 188 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

جمهوری  31.7g آرژانتین 32.1 برزیل
 کره

7.2 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 38.1 آرژانتین 31.2 برزیل 83.2 چین

 

 8102 8101 8112                                        یعامتجا یاه شاخص

 i 3.2 3.7 3.1c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 12.2 11.2 12.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

8.1 8.2 8.3c 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.2 1.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

12.1 / 
11.1 

17.1 / 
18.7 

71.8 / 
11.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 7.2 12.7 / 2.1 13.1 / 2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 کل جمعیت(و درصد از هزار )

317.7 / 3.8 388.2 / 3.8 322.2 / 
3.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.1j 1.7j 1.2e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

13.8 13.1 28.2c 

                                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.3 1.2c 

 3.8k 1.2 1.1l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2m 7.1 7.1n 

                                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

332.2 / 
331.1 

311.1 / 
311.7 

21.1 / 
22.2f 

                                          هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.1 

28.1 / 
21.1 

21.1 / 
27.1f 

 1.1f 38.2 1.8 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 11.3 88.1 32.8 ملی )درصد( های زنان در مجالس کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 88.2g 12.7g,f 1.8 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                         هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1o 1.8p,q ... 

 311r 311 813e                                        (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                        (اه )درصد از مساحت زمین
12.8 13.2g 11.1g,c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

38.8 / 3.1 31.8 / 
3.1 

81.2 / 
3.2n 

 273c 111 121 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 13c 81 82 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 212f 172 182 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
18.2 12.1 11.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
18.2 

21.1 / 
12.7 

21.7 / 
71.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.2 / 
83.2 

17.7 / 
82.2 

11.2 / 
87.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

7.13 1.28 8.31f 

 
 

a باروری متوسط(شده )نرخ   بینی برآورد پیش. b های  شوند. آب ها مطابق با "سرپرستی کشاورزی" به روز می داده
الپاز پایتخت دولتی و سوکره پایتخت  c 8131. d .های طبیعی یا مصنوعی آب یا برف دارد داخلی اشاره به پهنه

داده  i .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص h .تخمین e 8137. f 8131. g .قانونی است
 .k 8113. l 8133 m 8111 .باشند ها تا پایان دسامبر می داده  j .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

n 8132. o 8118. p وقفه در توالی زمانی. q 8112. r 8112. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 بونیر، سینت یوستیشس و سابا
 

 کارائیبمنطقه: 
 81a(: 8132جمعیت )هزار، 

 72.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 دیک پایتخت: کرالن

 33.1b(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 پول رایج: دالر آمریکا

 
 

 8102 8101 8112                                       یعامتجا یاه شاخص

 c ~1.1 7.1 1.8d)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 72.2 72.7 72.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 c)درصد متوسط ساالنه(

-~1.1 7.1 1.8d 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

... / ... 33.2 / 
12.7 

31.1 / 
11.8e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
سازمان ملل کمیساریای عالی پناهندگان 

 )هزار(

... ~1.1f,g ... 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11e … …                                       (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 تن(سرانه  )میلیون تن/
…/… …/… 1.1 / 31.1h 

 1d … … )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 838i,d … … سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

12.1 12.1 12.1 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.   بینی برآورد پیشb  .مربوط به جزیره بونیرc  ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره

                     .نیمخت h 8132. i .دنشاب یم ربماسد نایاپ ات اه داده gفقط بونیر.  d 8131 .e 8137 .f. مرجع مربوط است

 

 

 

 



  

 بوسنی و هرزگوین
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 112a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 12.7aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: سارایوو

 128.1c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مه  88تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 812b 13مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: مارک تبدیل پذیر
 3.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 231e 31 371 37 881 33 جاری( دالر   )میلیون داخلی خالص  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 1.2 1.8e 

 212.1e 2 131.1 2 212.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 2.1 7.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 81.2 87.8e 

                                        اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 11.1 11.1e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 82.1 32.1 32.1 

 g 82.2 82.3 18.3صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
27.3 13.8 22.1 

 82.2g 87.8 81.1g نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

17.2 / 
11.1 

17.3 / 
12.2 

11.3 / 
12.1 

 312d 311 21 (8131=311کننده )شاخص قیمت مصرف 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 317 332e 

h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 311 321i 

                                       تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 122 2 211 1 117d 

 222d 31 881 2 112 7                                       تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 172d 2 - 281 2 - 111 2 -                                      (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 271d - 113 3 - 222 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.2 ایتالیا 33.1g کرواسی 32.2 آلمان

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 33.8 صربستان 33.2 ایتالیا 33.1 آلمان

 

 8102 8101 8112                                      یعامتجا یاه شاخص

 j 1.3 - 1.1 - 3.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 22.8 21.1 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.2 - 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

77.1 / 
78.1 

72.3 / 
78.2 

72.2 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

37.7 / 
37.2 

31.7 / 
32.8 

32.8 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 g,k)هزار و درصد از کل جمعیت(

27.1 / 
3.1 

12.2 / 
3.1 

17.3 / 
3.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

322.1l 372.1l 311.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

2.2 2.1 7.1b 

                                       یراج یاه سالمتی: هزینه
 تولید ناخالص داخلی( )درصد از

2.3 2.1 2.2b 

 3.2m 3.7 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 3.1e 3.1 3.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 83.2 32.1 31.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 28.2g 12.1g,e 83.1 ساکن(کاربران اینترنت )در هر صد 
 1.1n ~1.1n,o 1.8b~                                       هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
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 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
 21p 17 23d                                      (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
g(اه )درصد از مساحت زمین

                                      

28.7 28.7 28.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

31.8 / 2.1 83.1 / 1.1 88.8 / 1.2q 

 817b 328 318 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 27b 71 12 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 777e 111 837 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 38.1 38.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
27.1 

22.1 / 
22.2 

22.7 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
28.1 

22.2 / 
28.8 

22.2 / 
28.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.18 8.21 8.17e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c های استاری گراد سارایوو، سنتار  اشاره به شهرداری
ها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه d 8137. e 8131. f .نوی گراد سارایوو و الیجا نووو سارایوو،سارایوو،

بندی صنعتی  طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه h .تخمین g .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
 l .شامل پناهندگان k .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8133. j .المللی استاندارد بین

 .o 8112. p 8112. q 8132 .داده جزئی m 8131. n .باشند ها تا پایان دسامبر می داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 بوتساوانا
 

 منطقه: آفریقای جنوبی
 111a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 2.3aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: گابورون

 812.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211اکتبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 128مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پوال
27.2aنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 31 727 38 213 2 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.1 2.1 2.1d 

 237.1d 1 121.1 1 113.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.1 8.2 8.8d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.1 11.7 12.7d 

                                       اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 13.1 11.3d 

 e 87.1 81.2 81.2)درصد از شاغلین(اشتغال در کشاورزی 
 e 37.8 31.2 31.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

11.2 12.2 11.1 

 81.7e 37.2 32.1e نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.2 / 
73.1 

11.1 / 
17.1 

11.1 / 
72.1 

 f 12 311 323c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 381 381d 

                                       تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 213 2 121 1 222c 

                                       تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 318 1 117 1 821c 
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 131c 212 - 812 3                                      (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111g 8 322c - 122 3 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  32.7 هند 88.2 بلژیک
متحده 
 عربی

31.1 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

آفریقای 
 جنوبی

 1.7 نامیبیا 2.2 کانادا 12.1

 

 8102 8101 8112                                      یعامتجا یاه شاخص

 h 3.2 3.1 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 12.2 18.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

8.2 1.2 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.8 8.2 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

13.1 / 
27.1 

12.1 / 
12.2 

11.3 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.3 / 
1.1 

11.1 / 
1.1 

13.8 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 iجمعیت()هزار و درصد از کل 

22.2 / 
2.2 

381.2 / 
1.1 

311.2 / 
7.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.7j 1.1j 8.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

11.2 21.1 11.8b 

                                       یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.1b 

 1.1k 1.2l 1.8 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
31.7 2.1k ... 

                                        هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

317.2 / 
312.1 

317.2 / 
333.2k 

311.1 / 
317.8m 

                                        هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

28.2 / 
21.1 

23.2 / 
71.1n 

... / ... 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                      (رفن دص ره رد در م /نز )

2.1 / 2.7 2.3 / 
33.3o 

87.1 / 
32.1c 

 ... 31.1 31.7 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 2.1 7.2 33.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1e 1.1 12.2e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                       هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 … 1.1p 

 31q 32 82c                                      (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

e(اه )درصد از مساحت زمین
                                      

83.3 81.1 32.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

2.3 / 8.8 2.7 / 8.1 7.1 / 1.8m 

 11b 11 82 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 11 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 182b 3 271 3 272 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای 

 زمینی )درصد(
27.3 27.3 27.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
21.2 

22.8 / 
23.1 

22.8 / 
28.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

78.2 / 
11.3 

71.2 / 
21.2 

72.1 / 
21.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 3.81 1.13d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f  محاسبه شده توسط بخش
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  h .وقفه در توالی زمانی g .های ملی آمار ملل متحد از شاخص

 k 8112. l 8138. m 8132. n 8112. o .باشند ها تا پایان دسامبر می داده j به شهروندان خارجی.اشاره  i .است
8111. p 8131. q 8112. 

 

 

 

 



  

 برزیل
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 212a 831(: 8132جمعیت )هزار، 

 81.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: برازیلیا

 212.1c 2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 717b 131 2مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: رئال برزیل
 1.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 281e 721 3 212 812 8 112 223 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.8 7.1 - 1.1e 

 122.1e 2 882.1 33 771.1 2 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی 
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 2.2 1.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.1 87.2 82.2e 

                                       اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 

11.1 17.2 71.3e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 81.1 31.1 31.8 

 g 83.2 88.1 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
12.3 13.7 12.1 

gنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 2.2 33.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.2 / 
72.8 

12.1 / 
77.7 

11.3 / 
72.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

21 311 311d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 388 311e 

 333i 331 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                       تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

332 182 813 231 837 712d 
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                                       تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

71 111 323 712 311 722d 

 221d 11 327 81 282 22                                      (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 711j - 2 718d 71 - 221 31 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  83.2 چین
 متحده

 2.3 آرژانتین 38.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  32.3 چین
 متحده

 1.1 آرژانتین 31.7

 

 8102 8101 8112                                      یعامتجا یاه شاخص

 k 3.1 3.1 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 21.1 22.1 28.2 کل جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد از 
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

3.7 3.2 3.8b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

8.3 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
17.1 

71.7 / 
12.8 

72.2 / 
73.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 درصد(سال،  32-1+/11)

87.2 / 
2.7 

82.2 / 
31.1 

83.2 / 
31.3a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

112.1 / 
1.1 

128.1 / 
1.1 

711.1 / 
1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

7.7l 1.8l 312.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 kتولد زنده()در هر هزار 

82.8 81.2 31.2b 

                                       یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 2.2b 

 3.2m 3.2 3.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.1 1.1 1.2i 

                                        هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 g)زن/ مرد در هر صد نفر(

382.8 / 
317.8 

382.8 / 
311.2n 

331.2 / 
331.2b 

 / 318.8 / 318.3 / 311.8                                        هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 g 21.1 23.1n 27.8b)زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                      g(رفن دص ره رد در م /نز )

82.1 / 
88.2 

28.8 / 
13.2n 

12.1 / 
28.2b 

 82.1e 88.1 81.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.7 2.2 2.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  زیستهای  شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 83.1o,p 21.1o,p 12.7g,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                       هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 3.8 3.8i 

 127q 771 221d                                      (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                      (اه )درصد از مساحت زمین
11.1 12.1 12.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

127.1 / 
3.2 

232.2 / 
8.3 

182.2 / 
8.1i 

 211b 33 111 31 122 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 11 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 r 1 112 1 313 1 172eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
28.1 27.1 27.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
72.7 

22.1 / 
21.2 

311.1 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.7 / 
21.2 

21.1 / 
22.3 

22.1 / 
13.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.18 1.18 1.12e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c به "منطقه یکپارچه توسعه بخش فدرال و اطراف" مربوط. 
d 8137. e 8131. f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه. g تخمین. h 

داده به یک دوره  k .وقفه در توالی زمانی i 8132. j .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص
ساله و  دهجمعیت  m 8131. n 8112. o .باشد داده تا پایان دسامبر می l .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

 شامل اتباع مقیم خارج. q 8112. r .کاربران سه ماه گذشته p .باالتر
 

 

 

 



  

 جزایر ویرجین بریتانیا
 

 منطقه: کارائیب
 18a(: 8132جمعیت )هزار، 

 833.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: رود تاون

 31.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 313bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.3cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 273d 271 211 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

31.1 - 1.3 1.1d 

 177.1d 13 321.1 18 218.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.8 1.8 1.8d 

 اقتصاد: صنعت 
 eاز ارزش افزوده ناخالص( )درصد

1.3 1.1 1.1d 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.7 22.1 21.1d 

 ... 1.1f ... اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... 33.3f ... اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

... 27.2f ... 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 318 311d 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
g)میلیون دالر جاری(

 

~1 ~1 ~1h 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 g)میلیون دالر جاری(

887 131 211h 

                                      زار ت :یللملا تجارت بین
 g)میلیون دالر جاری(

- 881 - 131 - 211h 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

ایاالت  2.2 مکزیک 11.1 غنا
 متحده

1.3 

 1.3 سوئیس 12.1مناطق  12.1ایاالت  شرکای وارداتی
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مشخص  متحده g)درصد از واردات(
نشده در 
 iجای دیگر

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 j 8.1 1.8 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 27.7 22.2 21.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.1 2.1 8.2b 

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

8.1k ... ... 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 مردان، سال()زنان/ 

72.1 / 
12.2k 

... /... ... / ... 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 
7.2l 

88.1 / 
2.7 

... / ... 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

31.1 / 
12.2 

37.3 / 
18.7 

81.1 / 
12.1h 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
سازمان ملل  کمیساریای عالی پناهندگان

 )هزار(

... ~1.1m ~1.1h 

 آموزش: هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... 2.2 1.1b 

 ... 37.7k 2.2n های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 17.1o 17.1 ... کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 11k 21 17h                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                     (اه )درصد از مساحت زمین

82.2 82.1 82.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 1.1 1.8 / 1.1 1.8 / 1.1p 

 1b 1 1 اولیه )پتاژول(تولید انرژی، 
 22b 22 21 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 212d 111 117 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
2.2 2.2 2.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.2 

... /... ... / ... 
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جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
27.1 

27.1 / 
27.1 

27.1 / 
27.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8131. d 8131. e ها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه
بندی صنعتی استاندارد  طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه f .المللی بینبندی صنعتی استاندارد  طبقه

ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره  j .مناطق مشخص نشده در جای دیگر h 8137. i .تخمین g .المللی بین
 .n 8111. o 8138. p 8132 .باشد داده تا پایان دسامبر می k 8112. l 8113. m  .مرجع مربوط است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 برونئی دارالسالم
 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی
 212a(: 8132جمعیت )هزار، 

 28.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: بندر سری بگاوان

 21.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3222سپتامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 711b 1مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر برونئی
 3.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211d 33 717 31 113 31 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   داخلی: نرختولید ناخالص 
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 8.1 - 8.1d 

 212.1d 81 817.1 11 281.1 82 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.7 3.8d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

78.1 17.2 11.1d 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

87.3 13.2 28.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 3.1 1.7 1.1 

 f 32.8 32.8 37.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
72.2 21.1 23.2 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.2 1.8 7.3 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
72.1 

12.1 / 
71.2 

12.1 / 
72.1 

 21g 311 22c (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

71 312 312d 

h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 22 72i 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 828f 2 212 1 173c 

 227f 8 112 1 121c 3                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 722f 1 112 8 221c 2                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 131g 3 711d 1 111 2 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

جمهوری  82.1 ژاپن
 کره

 33.8 مالزی 32.8

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 32.8 مالزی 32.1 سنگاپور 81.2 چین

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 j 3.2 3.8 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 77.1 71.1 71.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

8.2 3.7 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 jزنده به ازای هر زن()کودک 

8.1 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

77.2 / 
72.8 

72.2 / 
71.3 

72.2 / 
71.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

87.2 / 
2.2 

81.1 / 
1.2 

88.1 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

22.2 / 
87.1 

311.1 / 
81.2 

312.1 / 
81.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... 83.1k 81.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

2.8 1.1 1.1b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 lداخلی( )درصد از تولید ناخالص

8.8 8.1 8.1b 

 3.7b 3.2 3.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.7m 8.1 2.2d 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.2 / 
338.2 

311.1 / 
311.2 

311.8 / 
317.3d 

                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
27.1 

22.1 / 
22.2 

22.1 / 
28.2d 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                     (رفن دص ره رد در م /نز )

32.2 / 
2.7 

81.2 / 
31.2 

12.1 / 
81.2d 

 1.1n 1.1 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 2.3 ... ... های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1f 71.1d 11.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
~1.1g,o,p ... ... 

 322p 371 321c                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

f(اه )درصد از مساحت زمین
                                     

71.2 78.3 78.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.1 / 
31.2 

2.8 / 
81.2 

2.3 / 
83.2i 

 171b 771 222 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 812b 121 831 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 g 381 832 832dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
18.2 18.2 18.2 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه h .وقفه در توالی زمانی g .تخمین f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهچهارم 

 k  .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8132. j .المللی صنعتی استاندارد بینبندی  طبقهسوم 
 m 8111. n 8131. o .آوریل است یکهای مالی آغاز شده در  ها مربوط به سال داده l .باشد داده تا پایان دسامبر می

 حمل و نقل هوایی. p 8112. q .داده جزئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 بلغارستان
 

 منطقه: اروپای شرقی
 117a 7(: 8132جمعیت )هزار، 

 12.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: صوفیه

 878.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 118b 333مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: لف بلغارستان
 3.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 821d 11 131 11 111 82 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.3 3.1 1.2d 

 211.1d 7 211.1 1 217.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 2.2 2.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.2 87.2 82.1d 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 17.2 17.1d 

 1.3f 1.2 2.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 12.8 11.1 82.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.2 11.8 12.2 

 1.2f 31.1 31.3 )درصد از نیروی کار(نرخ بیکاری 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

22.7 / 
11.2 

27.7 / 
12.1 

27.2 / 
12.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

71 311 312c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

21 311 332d 

 22h 311h,i 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                      تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

33 712 81 112 11 328c 
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                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

32 318 81 111 12 322c 

 217c 1 - 718 2 - 281 1 -                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 211j 8 182c - 127 1 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 2.8 رومانی 2.1f ایتالیا 31.2 آلمان

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

فدراسیون  38.8 آلمان
 روسیه

 7.1 ایتالیا 31.8

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 k - 1.2 - 1.7 - 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 71.1 78.1 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

- 1.1 - 1.1 - 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.8 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

71.2 / 
12.2 

71.7 / 
12.7 

77.2 / 
71.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.1 / 
81.3 

31.1 / 
81.1 

32.2 / 
87.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

13.3 / 1.2 71.1 / 
3.1 

311.2 / 
8.8c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.8l 1.2l 87.7c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

38.7 2.1 2.1b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 7.3 2.8b 

 2.1i 1.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 
2.3 1.2 2.3n 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

318.2 / 
311.2 

312.1 / 
312.7 

22.1 / 
21.1d 

 / 22.1 / 22.8 / 27.1                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 313.2d 28.3 23.1 )زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                     (رفن دص ره رد در م /نز )

22.2 / 
28.3 

11.3 / 
11.1 

72.1 / 
11.7d 

 3.3d 8.1 8.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.2 81.2 81.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.1o 21.8o 12.2d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.1 3.1p,b 

 22q 11 312c                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                     (اه )درصد از مساحت زمین
11.1 12.2f 11.8f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

27.2 / 
1.8 

22.3 / 
1.2 

28.2 / 
1.2i 

 111b 228 222 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 312b 311 317 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 818d 2 127 1 217 2 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
23.8 21.1 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.1 

22.7 / 
22.3 

22.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
21.1 

21.2 / 
21.7 

21.2 / 
21.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... 1.12 1.33p,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
های  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص g .تخمین f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهچهارم 

ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره  k .وقفه در توالی زمانی i 8132. j .به استثنای مدیریت آب و پسماند h .ملی
هایی با منشأ خارجی که در  های سالمتی شامل بودجه هزینه m .باشد داده تا پایان دسامبر می l .مرجع مربوط است

 q .داده موقت p .ساله هفتادوچهارتا  شانزدهجمعیت  n 8131. o  شود. سیستم مالی سالمتی جاری هستند نمی
8112. 

 



  

 بوركینافاسو
 

 منطقه: آفریقای غربی
 718a 32(: 8132جمعیت )هزار، 

 78.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
گادوگو  پایتخت: اوآ

 113.2 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 217b 878مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 121e 33 221 2 211 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.7 2.2 1.2e 

 187.1e 171.1 217.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
12.1 11.3 11.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

37.7 81.8 81.7e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 22.7 22.1e 

 87.1 11.2 28.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 18.1 33.2 1.3 اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

38.2 87.7 21.2 

 2.7f 1.8f 2.1 کار(نرخ بیکاری )درصد از نیروی 
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

18.2 / 
21.2 

12.7 / 
23.7 

17.2 / 
71.1 

 312d 311 27 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

312 332 381e 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

118 3 822 8 818f,d 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 313 8 122 2 121f,d 
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 283f,d 3 - 711 - 282 -                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 721e - 323 - 112 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، پرداخت تراز
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.8f هند 2.3 سنگاپور 12.2f سوئیس

 وارداتیشرکای 
 f(واردات)درصد از 

ساحل  32.1 چین
 عاج

 2.3 فرانسه 2.1

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 h 8.2 1.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 82.2 82.1 83.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر

 hمتوسط ساالنه( )درصد
1.7 1.7 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.3 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

18.1 / 
11.1 

11.2 / 
12.1 

12.1 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.3 

21.8 / 
1.2 

22.2 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 iو درصد از کل جمعیت(هزار )

127.1 / 
2.2 

171.2 / 
2.1 

712.2 / 
1.7d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

3.1j 3.3j 12.8d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

21.1 77.1 12.2b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 1.2 1.2b 

 1.3k ~1.1 ~1.1l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.2 1.2 2.8b 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

13.2 / 
12.1 

72.1 / 
23.1 

21.3 / 
28.3e 

                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

33.2 / 
31.7 

32.2 / 
82.2 

12.2 / 
11.7e 

 7.1e / 1.2 2.2 / 8.1 1.8 / 3.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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                                     (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.2b 1.1 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 33.1 31.1 33.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 8.2f 32.1f,e 1.1 ساکن(کاربران اینترنت )در هر صد 
                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8m 1.8n ... 

 33k 82 13d                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

f(اه )درصد از مساحت زمین
                                     

83.7 81.1 32.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

3.3 / 1.3 8.1 / 1.3 8.2 / 1.3o 

 381b 332 22 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 2b 2 2 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 318e 872 821 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی  مناطق

 زمینی )درصد(
11.7 73.2 73.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
11.2 

21.1 / 
78.1 

27.1 / 
71.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
1.3 

22.2 / 
1.8 

11.2 / 
1.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

38.21 33.11 2.11e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
گادوگو g .تخمین d 8137. e 8131. f  .های آفریقای غربی مرکزی دولت ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  h .اوآ

 n .داده جزئی k 8112. l 8138. m .باشد داده تا پایان دسامبر می j .شامل پناهندگان i .سال مرجع مربوط است
8112. o 8132. 

 

 

 



  

 بوروندی
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 831a 33(: 8132جمعیت )هزار، 

 211.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: بوجومبورا

 222.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3218سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 211b 87مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک بوروندی
 711.7c 3نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 272d 8 118 8 337 3 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 1.3 3.7d 

 871.1d 818.1 311.1 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
21.1 21.7 17.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

37.2 31.1 31.8d 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.3 21.1 27.3d 

 e 23.2 23.2 23.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 8.1 8.1 8.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

1.1 1.3 1.1 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 3.7 3.1 3.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان()درصد از جمعیت زنان/ 

 

28.3 / 
21.8 

21.2 / 
72.8 

21.1 / 
77.1 

 f 13 311 322c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

28 312 312d 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

332 332 328c 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

812 212 781c 
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 121c - 821 - 322 -                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 1g - 113 - 111d - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

امارات 
متحده 
 عربی

جمهوری  87.3
دموکراتیک 

 کنگو

 2.8 پاکستان 37.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

عربستان  31.2 چین 32.8 هند
 سعودی

2.3 

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 h 1.1 1.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 31.1 31.1 2.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.2 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.1 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

11.7 / 
11.1 

11.2 / 
18.1 

12.1 / 
12.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.7 / 
2.8 

22.3 / 
2.1 

21.3 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 iجمعیت(و درصد از کل هزار )

378.2 / 
8.1 

811.1 / 
8.7 

822.1 / 
8.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

11.1j 811.2j 321.2c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

22.1 21.8 77.2b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 k)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 33.1 2.8b 

 ... ... 1.1l~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.2 1.2m 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.2 / 
22.7 

317.1 / 
323.2 

313.1 / 
311.1d 

                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

33.8 / 
31.2e 

32.1 / 
82.7 

27.1 / 
22.8d 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                     (رفن دص ره رد در م /نز )

3.2 / 1.7e 8.1 / 2.1 8.1 / 2.1n 

 1.1d 2.1 ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 11.2 13.2 32.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 3.1e 1.8e,d 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 o)درصد از تولید ناخالص داخلی(

… 1.3 1.3p 

 82l 18 13c                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

e(اه )درصد از مساحت زمین
                                     

7.1 2.2 31.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.8 / ~1.1 1.8 / ~1.1 1.2 / ~1.1n 

 11b 21 72 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 1b 2 33 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 q 322 328g 327g,dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع 

 زمینی )درصد(
13.1 13.1 13.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

28.2 / 
73.8 

23.2 / 
78.1 

23.3 / 
71.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

12.3 / 
21.1 

23.7 / 
27.1 

21.2 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

11.81 13.31 82.22d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f بوجومبورا. g 
 .شامل پناهندگان i .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  h .وقفه در توالی زمانی

j باشد  داده تا پایان دسامبر می. k ها بازبینی داده. l 8112. m 8131. n 8132. o داده جزئی. p 8133. 
q از کشور شامل اتباع مقیم خارج. 

 

 

 



  

 كیپ ورد
 

 منطقه: آفریقای غربی 
 111a(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: پرایا

 317.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 2مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: اسکودو
 28.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 112d 3 112 3 311 3 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 3.1 1.2d 

 112.1d 1 131.1 1 182.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
33.7 2.8 2.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.2 81.2 32.2d 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 71.3 71.1d 

 e 71.8 12.7 17.8)درصد از شاغلین(اشتغال در کشاورزی 
 e 1.2 7.1 1.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

81.1 81.1 81.2 

 33.8e 31.7 31.2e نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

22.8 / 
71.7 

21.1 / 
78.2 

11.1 / 
73.1 

 f 21 311 312c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 27d 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

22 881 11c 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

212 713 722c 
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 722c - 133 - 122 -                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 381c - 881 - 23 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  82.2e پرتغال 71.2 اسپانیا
 متحده

8.1 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 1.3 ایتالیا 38.1 اسپانیا 28.2 پرتغال

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 g 3.7 3.3 3.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 11.7 13.2 17.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
نشین)درصد متوسط  نرخ رشد جمعیت شهر

 gساالنه(
1.1 8.1 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

78.2 / 
12.1 

71.2 / 
12.2 

72.1 / 
71.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.3 / 
7.8 

12.1 / 
1.7 

82.2 / 
7.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

38.7 / 
8.7 

32.2 / 
8.2 

31.1 / 
8.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

~1.1h ... 1.3c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

81.1 81.1 88.1b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

2.2 2.1 2.2b 

 1.2b 1.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
7.1i 1.1 1.2d 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.3 / 
332.7 

22.1 / 
311.3 

21.2 / 
22.2d 

                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.1 / 
11.7 

22.1 / 
72.3 

22.2 / 
21.7d 

 / 81.1 / 81.8 7.1 / 7.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 37.2d 31.7                                     (رفن دص ره رد در م /نز )
 33.1d 7.2 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 81.1 32.3 33.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1e 22.8e,d 1.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... ... 1.3j,k,l 

 81i 13 11c                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                     (اه )درصد از مساحت زمین
81.7 83.3 88.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 1.2 1.1 / 3.3 1.1 / 3.1m 

 8e,b 3 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 37e,b 32 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 122d 111 322 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 )درصد(زمینی 
31.1 31.1 31.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
21.3 

23.3 / 
21.2 

22.1 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

17.2 / 
11.8 

71.1 / 
21.2 

23.1 / 
12.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

37.11 81.11 7.12d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f  محاسبه شده توسط بخش
داده تا پایان  h .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  g .های ملی آمار ملل متحد از شاخص

 .l 8133. m 8132. داده جزئی k .فقط تحصیالت عالی i 8112. j .باشد دسامبر می

 

 

 

 



  

 كامبوج
 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی
 821a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 28.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پنوم پنپایتخت: 

 218.1c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 323مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: ریل
 123.1d 2نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 137e 81 828 33 821 1 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

31.8 1.1 1.2e 

 871.1e 3 721.1 272.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
18.2 11.1 81.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 81.1 13.1e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.8 21.7 28.2e 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 71.2 12.8 81.7 

 f 2.2 31.8 81.2صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
32.2 82.1 27.2 

 8.1f 1.2 1.8f نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

71.2 / 
21.7 

23.2 / 
22.1 

23.8 / 
22.2 

کننده شاخص قیمت مصرف 
(311=8131)g

 

12 311 381d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 322 321e 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 132 1 121 38 221f,d 

 311f,d 31 211 2 118 8                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
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 دالر جاری()میلیون 
 731f,d - 122 217                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112h - 3 771e - 117 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

83.1f  پادشاهی
 متحد

 2.1f آلمان 2.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 33.2 ویتنام 31.2 تایلند 11.2f چین

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 i 3.2 3.1 3.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 81.2 81.1 32.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.1 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.3 8.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

11.1 / 
12.1 

17.2 / 
18.7 

12.1 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

17.3 / 
1.1 

11.1 / 
1.2 

13.8 / 
7.8a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

332.1 / 
1.2 

28.1 / 
1.1 

71.1 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.2j 1.8j 1.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

11.2 21.1 82.2b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 k,lناخالص داخلی()درصد از تولید 

7.3 1.2 1.1b 

 1.8m 1.8 1.3n سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.7o 3.1 3.2n 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

381.1 / 
311.1 

381.8 / 
387.2 

312.2 / 
333.1e 

                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

81.7 / 
11.7f,o 

23.1 / 
22.7f,p 

... / ... 



821     

 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                     (رفن دص ره رد در م /نز )

8.3 / 2.7 31.1 / 
37.7 

33.2 / 
32.2b 

 3.2q 8.1 1.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.1 83.3 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.1e 3.1 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
~1.1r,s ... 1.3h,b 

 311o 812 811d                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                     (اه )درصد از مساحت زمین
11.2 17.8f 11.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.2 / 1.8 1.1 / 1.2 1.7 / 1.2n 

 322b 318 311 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 32b 31 33 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 138e 1 112 8 288 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.3 12.1 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

73.1 / 
22.2 

21.3 / 
12.2 

311.1 / 
12.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

12.1 / 
31.2 

71.2 / 
81.7 

22.3 / 
11.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.27 1.22 1.22e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c اشاره به شهرداری پنوم پن شامل مناطق حومه. d 8137. e 
8131. f تخمین. g پنوم پن. h وقفه در توالی زمانی. i  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. j 

  8133SHAهای سالمت مبتنی بر  بر اساس پژوهش حساب 8138های سال  داده k .باشد داده تا پایان دسامبر می
های مالی آغاز شده  ها مربوط به سال داده  l .اند تبدیل شده  3.1SHAاست. برای قابل مقایسه بودن، اعداد به فرمت 

 .s 8118 .داده جزئی m 8111. n 8132. o 8112. p 8112. q 8133. r .ژوئیه است یکدر 

 

 



  

 كامرون
 

 منطقه: مرکز آفریقا
 172a 82(: 8132جمعیت )هزار، 

 18.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: یائونده

 111.7 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 271 مربع(: مساحت )کیلومتر
 311.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 837e 18 322 81 222 37 جاری( دالر   )میلیون  داخلیخالص  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.1 1.2 2.1e 

 172.1e 3 112.1 3 111.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.8 31.3 31.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 82.3 81.1e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 11.2 11.7e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 12.2 12.2 13.1 

 g 2.1 2.1 2.1صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
81.1 81.2 82.3 

 2.8g 2.3 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

71.2 / 
23.2 

71.1 / 
23.2 

73.1 / 
23.8 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

21 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 321 371e 

h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311i 318j 338j,k 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 222 1 272 8 211g,d 
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                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 211 1 311 2 882g,d 

 723g,d 3 - 811 3 - 22                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 117l,e 3 - 211 - 221 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.2g چین 33.1 هند 31.7g هلند

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 2.1 نیجریه 38.1 فرانسه 83.2 چین

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 m 8.1 8.7 8.7bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 11.2 13.1 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.2 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 mهر زن()کودک زنده به ازای 

1.2 1.8 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 m)زنان/ مردان، سال(

18.1 / 
11.1 

11.2 / 
11.2 

17.7 / 
11.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.1 / 
1.1 

21.1 / 
2.2 

28.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

812.7 / 
3.1 

822.3 / 
3.2 

121.1 / 
8.8d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

11.1n 311.7n 111.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 m)در هر هزار تولد زنده(

22.1 77.8 17.1b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 g)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 1.1 1.3b 

 ... 1.3 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.2 1.1 8.2o 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
331.3g 

318.2 / 
332.2 

338.2 / 
381.1e 

 / 17.3 / 17.2 / 82.1                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 21.8p 11.2e 13.1 )زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                     (رفن دص ره رد در م /نز )

2.7 / 
7.8g 

31.1 / 
38.1 

31.1 / 
32.1b 

 1.3q 1.1 2.8k های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 13.3 31.2 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.1g 81.1g,e 3.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 222r 182 771d                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                     (اه )درصد از مساحت زمین

22.1 28.3g 12.2g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.7 / 1.8 1.2 / 1.1 7.1 / 1.1s 

 221b 113 228 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 32b 32 37 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 288s 171 ... ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.2 82.2 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.3 / 
21.1 

28.1 / 
11.8 

22.2 / 
18.7b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

13.3 / 
81.7 

13.1 / 
81.7 

13.2 / 
81.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

8.12 8.13 1.31e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
بندی صنعتی  طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه d 8137. e 8131. f .های آفریقای غربی مرکزی دولت
 i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه h .تخمین g .المللی استاندارد بین

  j . (تتسیر فا) اقیر فآ یار حص بو نج یاهر و شک رد رامآ یللملا بین مؤسسههای  های کشوری همراه با داده داده
 جنپ هر و د کی هب هداد m .ینامز یلاو ت رد هفقو  k 8138. l .دشاب یم یناگمه عیانص و تخاس هب طو برم طقف اه هداد

                                     .o 8131. p 8112. q 8111. r 8112. s 8132 .دشاب یم ربماسد نایاپ ات هداد n .تسا طو برم عجر م لاس زا لبق هلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 كانادا
 

 منطقه: آمریکای شمالی
 212a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 2.3aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: اتاوا

  111.8c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  2تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 171b 222 2مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر کانادا
 3.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 711e 182 3 211 131 3 121 312 3 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.8 1.3 3.1e 

 312.1e 28 883.1 27 832.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 
3.2 3.2f 3.7f,e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.2 82.1f 82.1f,e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 71.1f 12.2f,e 

 g 8.7 8.1 3.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 88.1 32.2 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

71.8 77.2 72.1 

 1.1g 2.3 1.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.2 / 
78.1 

13.2 / 
73.2 

11.1 / 
12.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

28 311 338d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

318 311 331e 

 i 311 22 28j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                      تار داص :یللملا تجارت بین

k)میلیون دالر جاری(
 

111 118 121 121 281 118d 
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                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 k)میلیون دالر جاری(

132 222 128 312 218 783d 

                                      زار ت :یللملا تجارت بین
 k)میلیون دالر جاری(

21 312 - 1 182 - 38 832d 

 211d 22 - 311 12 - 213 83 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

پادشاهی  2.1 چین 71.1
 متحد

1.8 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 1.1 مکزیک 38.1 چین 13.2

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 l 3.1 3.3 3.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 23.2 21.2 21.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

3.3 3.1 3.3b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

28.3 / 
77.8 

21.1 / 
72.2 

21.2 / 
72.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

37.7 / 37.2 31.1 / 
81.1 

31.3 / 
82.1a 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت()هزار و درصد از کل 

1 172.1 / 
32.2 

1 713.8 / 
32.2 

7 213.8 / 
83.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

317.7m 831.1m 312.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

1.1 1.3 2.7b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.3 31.1 31.2b 

 3.2n 8.1 8.1b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.2 1.2 1.1j 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 صد نفر()زن/ مرد در هر 

21.1 / 
27.2 

22.2 / 
22.2 

313.1 / 
313.2e 
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                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
318.3 

313.3 / 
311.1 

331.2 / 
338.8e 

 3.7e 3.1 8.3 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 87.1 88.3 83.3 مجالس ملی )درصد(های زنان در  کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 73.7o 21.1o,p 22.2g,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.1 3.2 3.1g,q 

 72n 77 388d                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                     (اه )درصد از مساحت زمین
12.8 12.8 12.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

117.2 / 
37.1 

112.7 / 
31.7 

117.8 / 
31.3q 

 183b 32 211 31 127 31 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 131b 132 122 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 282e 32 832 31 773 32 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
83.8 81.2 81.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
22.1 

311.1 / 
22.1 

311.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
22.1 

311.1 / 
22.1 

311.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 r)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 1.12 1.81s,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c منطقه کالنشهر.گتینو، -اشاره به اتاوا d 8137. e 8131. f 
محاسبه شده توسط  h .تخمین g .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه

بندی صنعتی استاندارد  طبقهها مطابق ویرایش سوم  دادهبندی  طبقه i .های ملی بخش آمار ملل متحد از شاخص
ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  l  .تحویل کاال در عرشه کشتی در مبدأواردات  j 8133.  k .المللی بین

 q .وقفه در توالی زمانی p .ساله و باالتر شانزدهجمعیت  n 8112. o .باشد داده تا پایان دسامبر می m .مربوط است
8132. r عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. s .داده موقت 

 

 

 

 



  

 جزایر كیمن
 

 منطقه: کارائیب
 18a(: 8132جمعیت )هزار، 

  812.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 تاون پایتخت:جرج

 12.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 812bمربع(:  )کیلومترمساحت 

 311.2c,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر جزایر کیمن
 1.2d,eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 222f 1 817 1 128 1 جاری( دالر   )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 - 8.7 3.2f 

 813.1f 11 212.1 12 112.1 18 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.8 1.1 1.1f 

 اقتصاد: صنعت 
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

2.3 7.7 7.1f 

                                      اه خدمات و سایر فعالیتاقتصاد: 
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 28.1 28.8f 

 3.7h 1.1i 1.2i,j اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 88.8h 32.2i 31.1i,j اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 شاغلین()درصد از 

71.1h 22.8i 21.1i,j 

 1.1j 1.7 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

... / ... 21.1 / 
22.1i,k,l 

21.1 / 
21.1j 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)m

 

... 311 311f 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 311 311f 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
n)میلیون دالر جاری(

 

18 31 72e 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 n)میلیون دالر جاری(

3 323 282 222e 
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                                      زار ت :یللملا تجارت بین
 n)میلیون دالر جاری(

- 3 312 - 231 - 212e 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 n)درصد از صادرات(

 82.1 سیشل 11.1 مالتا 11.1 هلند

 شرکای وارداتی
 واردات()درصد از 

ایاالت 
 متحده

 8.1 دانمارک 8.2 باهاما 21.2

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 o 1.3 8.1 3.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر

 oساالنه()درصد متوسط 
1.3 8.1 3.1b 

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

... 3.1p ... 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

.../... 21.2 / 
71.1q,r 

... / ... 

 توزیع سن جمعیت 
 cسال، درصد( 32-1+/11)

.../... 32.3 / 
2.1s 

32.1 / 
1.7b,t 

 المللی  مهاجران بین
 uو درصد از کل جمعیت( )هزار

83.7 / 
22.1 

82.3 / 
21.1 

82.2 / 
12.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ~1.1v 1.3e 

 2.2w 31.8 1.8 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1n 72.1n,f 12.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 32x 12 72e                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
n(اه )درصد از مساحت زمین

                                     

18.2 18.2 18.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.1 / 2.3 1.1 / 31.3 1.1 / 2.8w 

 318b 322 311 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(
 y 312 822 121fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

13.1 13.7 18.1 
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جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، )شهری/سالم 

21.1 / ... 21.7 / ... 27.2 / ...b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / ... 21.1 / ... 21.1 / ...b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c جمعیت دو ژور. d نرخ ارز عملیاتی ملل متحد. e 8137. 
f 8131. g المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه. h ها  بندی داده طبقه

جمعیت ساکن )دو  j  8131. k .وقفه در توالی زمانی i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهمطابق ویرایش سوم 
 پنجداده به یک دوره  o .تخمین n .های ملی ملل متحد از شاخص محاسبه شده توسط بخش آمار l 8112. m .ژور(

به  r 8111. s .استهمرگ و میر از ها براساس تعداد کمی  داده p 8117. q .ساله قبل از سال مرجع مربوط است
داده تا پایان دسامبر  v .اشاره به شهروندان خارجی u .ساله و باالتر وپنج شصتجمعیت  t .استثنای جمعیت نهادی

 حمل و نقل هوایی. w 8132. x 8112. y .باشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 جمهوری آفریقای مركزی
 

 منطقه: مرکز آفریقا
 717a 2 (:8132جمعیت )هزار، 

 7.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: بانگی

 211.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 222b 188مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 آ اف پول رایج: فرانک سی
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 231e 3 112 8 231 3 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

8.2 1.1 2.1e 

 122.1e 217.1 128.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
21.1 23.8 13.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.1 82.1 81.1e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 12.2 28.1e 

 f 21.2 21.8 21.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 7.1 7.3 7.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

1.1 1.2 1.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.8 1.1 1.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

12.3 / 
72.2 

12.3 / 
72.1 

11.1 / 
21.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)f,g

 

23 311 327b 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 331 388e 

h,i(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 381 21j 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

333 21 23f,d 



130 

 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

321 831 111f,d 

 828f,d - 381 - 71 -                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.8f چین 32.8 بوروندی 22.1f فرانسه

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت  33.1 ژاپن 83.3 فرانسه
 متحده

2.2 

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 k 3.2 3.1 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 23.2 12.2 12.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

8.3 3.2 3.3b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.1 1.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

22.2 / 
28.1 

27.2 / 
22.1 

13.1 / 
27.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

28.8 / 
1.7 

28.1 / 
1.1 

28.2 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 lو درصد از کل جمعیت(هزار )

22.2 / 
8.1 

21.1 / 
8.3 

22.2 / 
3.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

82.7m 831.1m 122.1d 

  میر نوزادان مرگ ونرخ 
 kهر هزار تولد زنده( )در

331.2 311.2 21.1b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 f)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 1.2 2.2b 

 ... 1.3n ~1.1o سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
3.1 3.8 3.8p 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

18.1 / 
71.1 

72.8 / 
312.1 

23.1 / 
381.1e 

                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

2.3 / 
31.1f,q 

2.7 / 
37.1o 

38.1 / 
32.2e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                     (رفن دص ره رد در م /نز )

1.1 / 1.3r 3.1 / 2.1 3.1 / 2.1s 

 32.2e ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 7.1r 2.1 2.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 f 1.1 8.1 2.1eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 11n 11 11d                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                     (اه )درصد از مساحت زمین
11.2 11.7 11.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.8 / 1.3 1.1 / 1.3 1.1 / 1.3t 

 32b 32 32 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 1b 1 1 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 u 38 12 381bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
72.8 72.2 72.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.8 / 
13.1 

22.1 / 
11.1 

22.1 / 
12.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.1 / 2.2 23.8 / 7.7 21.1 / 7.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 31.12 82.28e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
ها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه h .بانگی g .تخمین d 8137. e 8131. f .های آفریقای غربی مرکزی دولت

المللی آمار در کشورهای  سسه بینؤ های م های کشوری همراه با داده داده i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
اشاره به  l .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  j 8131. k .جنوب صحرای آفریقا )افریستت(

 n 8112. o 8112. p 8133. q 8113. r 8111. s 8138. t .باشد داده تا پایان دسامبر می m .خارجیشهروندان 
8132. U .حمل و نقل هوایی، فقط در بانگی 

 

 

 



  

 چاد
 

 منطقه: مرکز آفریقا 
 111a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 38.8aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 انجامناپایتخت: 

 188.7 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 822 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک سی اف آی مرکز آفریقا
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 817e 33 723 2 123 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.2 31.2 - 1.2e 

 721.1e 282.1 112.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 از ارزش افزوده ناخالص()درصد 
81.1 11.2 87.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.3 11.7 18.1e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 87.2 12.2e 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 27.8 21.2 27.1 

 f 1.1 1.3 2.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
7.1 7.3 2.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.7 1.7 1.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

12.2 / 
72.2 

12.2 / 
72.3 

12.2 / 
77.1 

قیمت مصرف کننده  شاخص
(311=8131)f,g

 

21 311 331b 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 327 311e 

h,i(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 72 11j 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
f)میلیون دالر جاری(

 

1 121 1 231 3 122d 
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                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

211 8 117 222d 

                                      زار ت :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

8 328 212 222d 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحد

امارات  27.2
متحده 
 عربی

 33.7 چین 38.2

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 38.2 کامرون 31.1 چین 83.1 فرانسه

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 k 1.2 1.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 81.3 88.1 83.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.1 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

7.8 1.2 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

22.1 / 
21.2 

22.7 / 
22.1 

18.2 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.3 / 
2.8 

22.1 / 
2.1 

21.2 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 lجمعیت(و درصد از کل هزار )

118.3 / 
1.1 

231.2 / 
1.1 

222.7 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

871.1m 111.1m 111.7d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

331.2 311.8 23.8b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 f)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 2.3 2.1b 

 1.1n ~1.1o ~1.1j~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
3.7 8.1 8.2j 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 صد نفر()زن/ مرد در هر 

12.1 / 
21.1 

12.2 / 
22.2 

77.1 / 
22.1e 
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                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

2.3 / 
81.8f 

31.2 / 
13.7 

32.1 / 
13.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                     (رفن دص ره رد در م /نز )

1.8 / 8.7 1.1 / 1.1f 3.3 / 
1.7f,p 

 2.1b 2.7 31.7 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 38.2 1.8 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 3.7f 1.1f,e 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 83n 11 21d                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                     (اه )درصد از مساحت زمین

2.2 2.2 1.2f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.2 / 
~1.1 

1.1 / 
~1.1 

1.7 / 
~1.1p 

 881f,b 182 211 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 1f,b 1 7 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 381b 73 ... ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.1 71.1 71.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

12.7 / 
28.2 

12.2 / 
22.3 

73.2 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

82.3 / 
1.2 

11.1 / 
1.1 

13.2 / 
1.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.27 2.71 1.11e 

 
 

a متوسط(شده )نرخ باروری   بینی برآورد پیش. b 8131. c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
ها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه h .انجامنا g .تخمین d 8137. e 8131. f .های آفریقای غربی مرکزی دولت

آمار در کشورهای المللی  سسه بینؤ های م های کشوری همراه با داده داده i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
شامل  l .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  j 8131. k .جنوب صحرای آفریقا )افریستت(

 .n 8112. o 8111. p 8132 .باشد داده تا پایان دسامبر می m .پناهندگان

 

 

 



  

 جزایر مانش
 

 منطقه: اروپای شمالی
 311a,b(: 8132جمعیت )هزار، 

 272.3a,bتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: سنت هلیرد

 12.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 321a,cمربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: پوند استرلینگ

1.7eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 

 8102 8101 8112 اقتصادیهای  شاخص
 f 81.2 83.1 32.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 f 11.8 11.1 82.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
22.2 22.1 11.2 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 2.7 2.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

11.1 / 
12.2 

11.8 / 
17.2 

22.8 / 
11.8 

 
 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 a,g 1.7 1.7 1.1c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 a 11.7 13.3 11.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 
 a,g)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.2 1.1c 

 نرخ باروری،کل 
 a,g)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 a,gمردان، سال( )زنان/

21.1 / 
71.1 

23.7 / 
77.1 

28.2 / 
72.7c 

 توزیع سن جمعیت 
 aسال، درصد( 32-1+/11)

31.1 / 
81.2 

31.1 / 
83.7 

32.1 / 
81.1b 

 المللی  مهاجران بین
 aو درصد از کل جمعیت(هزار )

71.2 / 
21.1 

77.1 / 
22.1 

21.3 / 
11.1e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 a,gهر هزار تولد زنده( )در

31.1 2.7 7.2c 

 ... 1.1 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.8c 2.8 2.8 مساحت جنگلی
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                                     (اه )درصد از مساحت زمین
 
 

a اشاره به گرنزی و جرسی. b شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. c 8131. d پایتخت بیلیویک جرسی. e 
8137. f تخمین. g  ساله قبل از سال مرجع مربوط است. پنجداده به یک دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 شیلی
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 327a 32(: 8132جمعیت )هزار، 

 82.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: سانتیاگو

 121.2c 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82متحد: تاریخ عضویت در سازمان ملل 

 318b 711مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پزوی شیلی
131.8dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 121e 827 112 832 211 388 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   ناخالص داخلی: نرختولید 

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

1.8 1.2 3.1e 

 722.1e 31 211.1 38 131.1 7 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 1.2 2.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.3 12.2 13.1e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 17.1 12.2e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 31.8 31.1 2.2 

 g 81.1 81.1 88.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
11.2 11.2 17.2 

 7.3g 2.2 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.1 / 
71.1 

27.3 / 
71.1 

11.2 / 
72.1 

 313h 331i,d ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 312 332e 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

23 271 73 311 12 882d 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

18 287 12 117 11 118d 
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 312d 2 122 38 121 2                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 321d 2 - 112 1 281 3 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  87.1 چین
 متحده

32.2g 2.1 ژاپن 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  81.2 چین
 متحده

 2.1 برزیل 32.1

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 j 3.3 3.1 1.2b)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت 

 27.1 27.3 21.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.3 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

21.1 / 
72.1 

21.2 / 
71.1 

23.1 / 
71.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 
33.2 

88.1 / 
31.8 

81.3 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

871.2 / 
3.7 

112.2 / 
8.8 

222.1 / 
8.7d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.2k 3.2k 1.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

2.2 7.2 7.2b 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.2 2.3b 

 ... 3.1l 3.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 2.8 2.2b 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
312.8 

22.2 / 
318.2 

22.2 / 
313.8e 

                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 مرد در هر صد نفر()زن/ 

21.1 / 
22.2 

22.1 / 
23.2 

311.8 / 
22.3e 

 / 21.2 / 73.1 / 27.7  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 22.1e 11.8 22.7                                     (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.1e 1.8 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 31.2d 32.8 38.1 در مجالس ملی )درصد(های زنان  کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 g 13.8m 21.1m 11.1eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... 1.1 1.2n,b 

 381o 321 327d                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                     (اه )درصد از مساحت زمین
83.1 83.2 81.2g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

13.2 / 
1.2 

78.1 / 
2.1 

28.1 / 
2.7p 

 121b 122 121 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 22b 71 78 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 213q 1 123q,e 8 187 8 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.2 11.8 11.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
77.1 

22.1 / 
27.2 

22.7 / 
21.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
77.1 

22.8 / 
21.2 

311.1 / 
21.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.31 1.12 1.17e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c اشاره به جمعیت شهری منطقه کالنشهر سانتیاگو. d 
8137. e 8131. f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه. g تخمین. h  پایه

داده  k .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  j .8131=311پایه شاخص  i .8112=311شاخص 
شامل اتباع  o 8112. p 8132. q .داده موقت n .ساله و باالتر پنججمعیت  l 8112. m .باشد تا پایان دسامبر می

 ساکن خارج از کشور.

 

 

 

 



  

 چین
 

 منطقه: آسیای شرقی
 150a,b 502 0(: 8132جمعیت )هزار، 

 02152a,b)کیلومتر مربع(:  جمعیتتراکم 
 پایتخت: پکن

 00251d 03(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111c 011 3مساحت )کیلومتر مربع(: 
 01059a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 یوان رنمینبی پول رایج:
 052eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 a 8 112 211 1 111 113 33 832 823fجاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

a)درصد سالیانه(
 

33.2 31.1 7.1f 

aسرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 3 727.1 2 213.1 7 221.1f 

 اقتصاد: کشاورزی 
 a,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

38.1 2.2 2.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 a,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.8 21.1 21.1f 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 a,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 21.1 13.8f 

a,hاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 11.2 81.8 31.2 

 a,h 82.1 11.8 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 a,h)درصد از شاغلین(
12.1 21.1 17.8 

a,hنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.3 2.8 2.7 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
a,hمردان( جمعیت زنان/ )درصد از

 

11.2 / 
72.7 

11.2 / 
77.2 

11.2 / 
71.7 

a(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 ... 311 312i,e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112)a

 

311 381 312f 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
a)میلیون دالر جاری(

 

713 211 3 177 712 8 812 
112h,e 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 a)میلیون دالر جاری(

112 211 3 121 118 3 222 
321h,e 
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                                      زار ت :یللملا تجارت بین
 a)میلیون دالر جاری(

318 113 323 718 122 221h,e 

 a 318 172j 817 231 312 227eجاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

)درصد از 
 صادرات(

ایاالت 
 متحده

32.2h  ،چین
هنگ 
 کنگ

 1.8h ژاپن 31.7

 شرکای وارداتی
)درصد از 

 واردات(

جمهوری 
 کره

مشخص  مناطق 2.8 ژاپن 31.1
در   نشده

جاهای دیگر 
 kسیاآ

2.7 

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 a,l 1.1 1.1 1.1cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 a 28.1 22.8 12.8از کل جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد 
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 a,l)درصد متوسط ساالنه(

2.1 1.1 8.2c 

 نرخ باروری،کل 
 a,l)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 a,l)زنان/ مردان، سال(

72.7 / 
73.7 

71.1 / 
71.8 

77.8 / 
72.8c 

 توزیع سن جمعیت 
 aسال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 33.1 37.2 / 
38.1 

37.1 / 
31.1b 

 المللی  مهاجران بین
 a,m)هزار و درصد از کل جمعیت(

172.2 / 
1.3 

222.2 / 
1.3 

222.1 / 
1.3e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 a)هزار(

113.3n 113.3n 132.1e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 a,l)در هر هزار تولد زنده(

81.1 31.7 33.1c 

                                      یراج یاه سالمتی: هزینه
 o)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 1.1c 

 3.3p 3.1 1.1c سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 a)زن/ مرد در هر صد نفر(
332.1 / 
332.8q 

311.1 / 
312.8 

313.8 / 
311.1f 
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                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 a)زن/ مرد در هر صد نفر(

11.1 / 
11.1q 

22.1 / 
22.3 

21.2 / 
22.8r 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                     a(رفن دص ره رد در م /نز )

37.2 / 32.2 82.2 / 
81.1 

11.1 / 
22.8f 

 a 3.1 3.1 1.1fهای عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 82.8 83.1 81.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 a 2.1 12.1 11.8fکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 a)درصد از تولید ناخالص داخلی(

3.1 3.7 8.3c 

 a                                     771s 212 3 121e(دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 جنگلیمساحت 

h,a(اه )درصد از مساحت زمین
                                     

81.1 83.2 88.8c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 a)میلیون تن/ سرانه تن(

1 227.1 / 
2.1 

2 771.1 / 
1.1 

31 823.2 / 
7.1t 

 a 11 213 22 128 311 212cتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 a 11 71 27c)گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 a 21 212 11 112 12 871fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 aزمینی )درصد(
21.1 27.3 27.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 aدرصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
72.8 

27.2 / 
21.1 

27.1 / 
21.1c 

استفاده کننده از امکانات بهداشتی جمعیت 
 aدرصد( روستایی، سالم )شهری/

72.3 / 
12.1 

28.2 / 
12.1 

21.1 / 
11.7c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

a)درصد از درآمد ناخالص ملی(
 

1.12 1.13 - 1.13f 

 
 

a منطقه ویژه اداری هنگ کنگ، منطقه های مربوط به چین شامل اطالعات مربوط به  برای اهداف آماری، داده
اشاره به   c 8131. d .شده )نرخ باروری متوسط( بینی برآورد پیش b .شود ویژه اداری ماکائو و استان تایوان چین نمی

کلیه مناطق شهری )به استثنای منطقه یانکینگ( که معیارهایی از قبیل مناطق ساخته شده مرتب، مکان دولت محلی، 
 i .تخمین h .با قیمت تولیدکنندگان e 8137. f 8131. g .کند ا داشتن کمیته مسکونی را رعایت میداشتن خیابان ی

 پنجداده به یک دوره  l .مناطق مشخص نشده در جای دیگر آسیا k .وقفه در توالی زمانی j .8131=311پایه شاخص 
بازبینی  o .باشد داده تا پایان دسامبر می n .اشاره به شهروندان خارجی m .ساله قبل از سال مرجع مربوط است

 .p 8118. q 8111. r 8131. s 8112. t 8132 .ها داده

 



  

 چین، منطقه ویژه اداری هنگ كنگ
 

 منطقه: آسیای شرقی
 282a 7(: 8132جمعیت )هزار، 

 171.3a 7تراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: هنگ کنگ

 282.2c 7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 311b 3مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر هنگ کنگ
 7.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 238e 181 112 882 112 323 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.2 1.2 8.1e 

 221.1e 21 121.1 18 121.1 81 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.3 1.3 1.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 h,iارزش افزوده ناخالص()درصد از 

2.7 7.1 7.8e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 j)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.1 21.1 28.7e 

kاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 1.1 1.8 1.8 

 k 31.3 31.1 31.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 k)درصد از شاغلین(
22.7 21.2 21.2 

 1.8k 2.1 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
kمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

13.7 / 
73.3 

13.2 / 
12.3 

11.2 / 
17.2 

 382d 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 11 12e 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

828 332 211 128 111 821d 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

111 311 223 112 122 282d 

 122d 12 - 177 21 - 128 2 -                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 711d 32 138 31 171 83 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.2 هند 7.7 ایاالت متحده 12.8 چین

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

مشخص  مناطق 22.1 چین
در   نشده

جاهای دیگر 
 سیاآ

 1.2 سنگاپور 7.8

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 l 1.1 1.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

22.2 / 
72.1 

21.1 / 
72.1 

21.2 / 
21.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 
31.1 

33.2 / 32.2 33.2 / 
82.1a 

 المللی  مهاجران بین
 درصد از کل جمعیت()هزار و 

8 783.8 / 
12.2 

8 721.1 / 
12.1 

8 221.3 / 
12.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.1m 1.1m 1.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

8.1 3.2 3.1b 

 آموزش: هزینه دولتی
 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

2.3 1.1 1.1d 

                                       هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... /... ... / ... 311.1 / 
312.1e 

                                       هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

23.2 / 23.1 27.3 / 
27.1 

311.2 / 
312.2e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                     (رفن دص ره رد در م /نز )

11.1 / 
11.1 

12.2 / 
12.8k 

71.1 / 
17.8e 

 1.2e 1.1 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.2n 78.1n 27.1k,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                      هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.7 1.2b 

 12o 22 12d                                     (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 )میلیون تن/ سرانه تن(
21.2 / 1.1 21.7 / 1.2 21.8 / 

1.2p 
 21b 72 21 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 111e 81 121 81 771 32 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.7 11.7 11.7 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c کنگ، کولون جدید،  شامل از جمعیت جزیره هنگ
شامل  g .داری به استثنای شکار و جنگل d 8137. e 8131. f .های جدید و مناطق دریایی شهرهای جدید در منطقه
به استثنای مدیریت  j .نداشامل مدیریت پسم i .به استثنای استخراج معدن و سنگ h .استخراج معدن و سنگ

 n .باشد داده تا پایان دسامبر می m .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  l .تخمین k .پسماند
 .o 8112. p 8132 .ساله و باالتر دهجمعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ماكائو منطقه ویژه اداری چین،
 

 منطقه: آسیای شرقی
 118a(: 8132جمعیت )هزار، 

 313.3a 83تراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: ماکائو

 118.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 11b,cمربع(:  مساحت )کیلومتر

 28.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: پاتاکا

 2.3dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 133e 21 382 82 128 38 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

2.3 81.1 - 1.2e 

 132.1e 72 171.1 18 112.1 81 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: صنعت

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.2 7.2 2.1e 

                                      اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.3 28.1 28.1e 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 1.3 1.8 1.1 

 f 81.1 31.7 81.1شاغلین(اشتغال در صنعت )درصد از 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
72.2 21.1 72.1 

 3.2f 8.2 2.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

17.1 / 
78.1 

11.1 / 
71.2 

11.1 / 
71.3 

 311g,d 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 21 21e 

h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 21i 28i,j 

                                      تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 272 271 3 211f,d 

                                      تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 132 1 182 2 222f,d 

 121f,d 2 - 711 2 - 121 8 -                                     (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 831e 38 122 33 218 8 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
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 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای 

صادراتی 
)درصد از 
 صادرات(

مشخص  مناطق
در   نشده

 kجاهای دیگر

13.2f  چین، هنگ
 کنگ

 1.2f چین 82.2

شرکای 
 وارداتی

)درصد از 
 fواردات(

مشخص  مناطق 13.2 چین
در   نشده

 kجاهای دیگر

چین،  33.1
هنگ 
 کنگ

2.1 

 

 8102 8101 8112                                     یعامتجا یاه شاخص

 l 8.2 8.3 8.1cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 

 l)درصد متوسط ساالنه(
8.2 8.3 8.1c 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.2 3.8c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

21.1 / 
72.8 

22.2 / 
72.3 

21.8 / 
21.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.2 / 
2.1 

38.7 / 
33.1 

31.2 / 
37.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

872.1 / 
17.2 

132.1 / 
12.1 

111.7 / 
11.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ~1.1m ~1.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

2.2 1.2 1.1c 

 دولتیآموزش: هزینه 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.1 8.1 1.1c 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
318.2 

22.2 / 
21.1 

311.3 / 
311.1e 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 مرد در هر صد نفر( )زن/

21.8 / 
22.1 

21.8 / 
22.1 

22.3 / 
22.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

22.8 / 
11.7 

12.1 / 
11.1 

22.2 / 
17.1e 

 1.8e 1.2 1.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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محیطی و  زیستهای  شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.2f 11.8n 23.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 o)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.3 1.3 1.3c 

 1p 2 33d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 )میلیون تن/ سرانه تن(
3.2 / 1.2 3.2 / 8.1 3.1 / 8.8q 

 8c 8 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12c 17 12 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 f 2 132 33 281 31 712eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای 

 زمینی )درصد(
1.1 1.1 1.1 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b های داخلی شامل مخازن سدی است آب. c 8131. d 8137. e 
8131. f تخمین. g های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص. h ها مطابق  بندی داده طبقه

 j 8138. k .داده تنها مربوط به ساخت و صنایع همگانی است i .المللی استاندارد بینبندی صنعتی  طبقهویرایش سوم 
داده تا پایان  m .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  l .مناطق مشخص نشده در جای دیگر

 .p 8112. q 8132 .داده جزئی o .ساله و باالتر سهجمعیت  n .باشد دسامبر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 كلمبیا
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 211a 22(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: بوگوتا

 172.2c 31(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  1تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 722b 323 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پزوی کلمبیا
 273.1d 8نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211e 828 132 827 111 321 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.7 2.1 8.1e 

 211.1e 1 813.1 1 121.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 7.3 7.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.2 11.1 18.1e 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 17.2 11.1e 

 81.7f 32.1 31.1f اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 81.1 32.1 32.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

12.8 18.3 12.2 

 2.3f 31.2 33.2 بیکاری )درصد از نیروی کار(نرخ 
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

22.1 / 
23.7 

11.8 / 
28.1 

12.1 / 
28.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

21 311 318d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 311 331e 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

83 321 12 281 12 211f,d 

 272f,d 21 121 21 812 83                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 232f,d 7 - 211 - 32 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112d 31 - 718 2 - 223 3 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 1.2 هلند 1.8 پاناما 18.2

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

 7.1 مکزیک 32.1 چین 81.7

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 h 3.2 3.8 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 21.2 72.1 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

3.2 3.7 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.3 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
12.1 

71.1 / 
12.8 

77.2 / 
71.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.2 / 
7.1 

81.2 / 
2.1 

81.3 / 
38.3a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

317.1 / 
1.8 

382.1 / 
1.1 

328.1 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

8 111.8i 1 178.2i 7 182.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hزنده(هر هزار تولد  )در

81.1 32.1 37.2b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.3 1.8b 

 3.2j 3.1 3.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.1 2.2 2.1e 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

381.8 / 
382.7 

381.3 / 
381.2 

338.8 / 
331.7e 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.7 / 
72.1 

311.2 / 
27.1 

313.8 / 
21.8e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

11.2 / 
82.1 

23.1 / 
17.1 

11.3 / 
12.2e 

 81.1e 11.7 23.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 32.7 2.2 38.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

و محیطی  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1k 12.3e 33.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.8 1.8b 

 121l 123 211d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
12.1 18.2 18.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

11.2 / 3.2 71.8 / 3.7 22.3 / 3.2j 

 121b 1 221 2 111 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 13b 13 87 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 211m 3 211 1 137e ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.1 11.1 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.3 / 78.3 21.2 / 
71.8 

21.2 / 
71.2b 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
17.2 

22.1 / 
11.2 

21.8 / 
17.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.22 1.82 1.21e 
 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی برآورد پیش b 8131. c  سواچا، چیا و فونزا سانتافه بوگوتا، مرکزاشاره به. d 8137. 
e 8131. f تخمین. g های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص. h  ساله  پنجداده به یک دوره

 l 8112. m .ساله و باالتر پنججمعیت  j 8132. k .باشدداده تا پایان دسامبر می i .قبل از سال مرجع مربوط است
 وقفه در توالی زمانی.

 

 

 

 



  

 اتحاد قمر
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 218a(: 8132جمعیت )هزار، 

 227.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: مورونی

 18.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271نوامبر  38تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 811b 8مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک کمر
 231.8c نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 311d 3 112 3 727 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.2 1.2 8.8d 

 221.1d 3 122.1 3 827.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
17.1 23.2 28.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.2 2.1 33.2d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.2 11.1 21.8d 

 e 11.2 11.2 12.7اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 32.1 32.7 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

82.2 82.1 82.2 

eاز نیروی کار(نرخ بیکاری )درصد 
 2.1 2.2 2.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
11.8 

12.2 / 
22.2 

11.3 / 
11.1 

 312f 311 22 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 311 312d 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 32 32e,c 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

21 323 317e,c 
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 322e,c - 317 - 23 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 ... 12 - 87 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

امارات  38.8 فرانسه 81.8e هند
متحده 
 عربی

33.2e 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

جمهوری 
متحد 
 تانزانیا

 33.2 فرانسه 38.3 چین 12.2

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 g 8.2 8.2 8.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 82.1 82.1 87.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین جمعیت شهر نرخ رشد

 g)درصد متوسط ساالنه(
8.1 8.1 8.7b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.8 2.2 2.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

13.8 / 
12.1 

18.1 / 
12.1 

12.1 / 
13.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

28.1 / 
2.1 

23.1 / 
2.1 

12.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

31.8 / 
8.8 

38.1 / 
3.2 

38.1 / 
3.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

~1.1h ... ... 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

78.1 11.7 12.3b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 i)درصد از تولید ناخالص داخلی(

31.3 2.7 2.1b 

 ... ... 1.8j سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2k 7.7l 2.1b 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

313.1 / 
332.1j 

312.3 / 
331.1l 

313.8 / 
312.1m 

 / 11.3 ... / ... / 12.1                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 22.2j 12.3m )زن / مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

8.7 / 
1.1n 

2.2 / 1.1 2.1 / 2.2m 

 7.7b 2.1 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.3 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 e 8.1 1.3 7.2dصد ساکن(کاربران اینترنت )در هر 

 87j 22 332c                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

e(اه )درصد از مساحت زمین
                                    

88.1 83.1 32.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 1.8 1.8 / 1.8 1.8 / 1.8m 

 1b 8 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 1e 7e 7b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o 81 31 87dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 31.2 31.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
22.1 

21.3 / 
22.2 

28.1 / 
22.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

23.7 / 
81.2 

21.2 / 
87.2 

22.1 / 
11.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.33 31.32 2.12d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(   بینی برآورد پیشb 8131 c 8137 d 8131 e  تخمینf 8131 g  پنجداده به یک دوره 
 j 8112 k 8118 l 8112 m 8132ها  بازبینی داده iباشد  داده تا پایان دسامبر می hساله قبل از سال مرجع مربوط است 

n 8111 o .حمل و نقل هوایی 

 

 

 

 

 



  

 كنگو
 

 منطقه: مرکز آفریقا
 211a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: برازاویل

 882.7 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 128مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک آفریقای مرکزی
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 772e 7 823 38 127 1 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.1 2.7 - 3.2e 

 137.1e 3 211.1 8 117.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 1.7 2.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.2 72.3 13.2e 

                                     اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.1 32.8 12.2e 

 f 21.1 12.3 17.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 81.2 81.1 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.1 17.1 11.7 

 32.1f 33.1f 32.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.7 / 
71.1 

17.1 / 
73.1 

17.1 / 
73.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)f,g

 

72 311 332b 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 388 312e 

h,i(8111=311)شاخص تولید صنعتی 
 311 312j,k ... 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 722f 1 232 3 127f,d 
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                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 128f 2 112 38 121f,d 

 218f 8 122 - 31 221f,d 1                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 187b 2 - 211 121 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

امارات  27.2f چین
متحده 
 عربی

 2.2f ایتالیا 31.2

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 2.2 نروژ 81.1 فرانسه 81.2 چین

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 l 8.2 1.1 8.1b)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت 

 11.2 11.1 13.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.1 2.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

1.3 1.1 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

11.3 / 
13.3 

12.8 / 
11.7 

12.3 / 
13.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

23.1 / 
1.8 

23.7 / 
1.1 

28.3 / 
1.8a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

131.8 / 
2.1 

232.1 / 
2.1 

122.2 / 
7.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

77.1m 312.7m 312.7d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

23.3 13.1 21.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

3.2 8.1 1.2b 

 ... 1.8n 1.3o سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 دولتیآموزش: هزینه 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.2 1.8 ... 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
333.2 

311.2 / 
331.1 

317.2 / 
311.1p 
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                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.7 / 
22.8f,n 

... / ... 22.2 / 
11.2p 

آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص دانشگاهی  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

8.3 / 
1.1f,q 

8.8 / 
31.1k 

2.1 / 
31.1r 

 2.1b 2.2 31.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 33.1 7.1 2.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 f 3.1 1.1 2.3eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 11n 311 312d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

f(اه )درصد از مساحت زمین
                                    

11.2 11.1 11.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.1 / 1.1 8.1 / 1.1 1.3 / 1.7s 

 181b 782 111 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82b 37 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 t 11 322 833eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای 

 زمینی )درصد(
13.1 13.8 78.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
12.1 

21.1 / 
17.1 

21.2 / 
21.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

32.2 / 1.1 32.1 / 1.1 81.1 / 1.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

11.11 32.17 3.32e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
ها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه h .برازاویل g .تخمین d 8137. e 8131. f .های آفریقای غربی مرکزی دولت

المللی آمار در کشورهای  سسه بینؤ های م های کشوری همراه با داده داده i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
داده به یک دوره  k 8112. l .داده فقط به ساخت و صنایع همگانی اشاره دارد j .جنوب صحرای آفریقا )افریستت(

 n 8112. o 8117. p 8138. q 8111. r .باشد داده تا پایان دسامبر می m  .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج
8131. s 8132. t .شامل اتباع ساکن خارج از کشور 

 

 

 



  

 جزایر كوک
 

 نزی منطقه: پلی
 37a(: 8132جمعیت )هزار، 

 78.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: آواروآ

 31.3e(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 811bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.2c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر نیوزیلند

 3.2fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 821d 811 321 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

- 3.3 - 1.1 1.7d 

 122.1d 31 712.1 31 818.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 2.2 7.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

2.1 2.1 2.3d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 21.1 22.1d 

 2.1h,i ... ... اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 33.7h,i ... ... اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

... ... 22.1h,i 

 31.3j 1.2c,h,k 2.8h,i نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

11.1 / 
71.1l,j 

12.8 / 
71.3c,h,k 

11.2 / 
71.1h,i 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)m,n,o

 

... 311 333f 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 22 23d 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 1 83p,f 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

23 23 311p,f 
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 312p,f - 21 - 71 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 2.2p یونان 33.1 تایلند 21.8p ژاپن

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 1.2 ایتالیا 2.7 فیجی 12.8 نیوزیلند

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 نرخ رشد جمعیت 
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.7 - 3.8 - 3.8b 

 جمعیت شهرنشین 
 جمعیت()درصد از کل 

73.1 71.1 71.3 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.2 - 1.1 - 1.2b 

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

... ... 8.1i 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

72.1 / 12.1j 71.8 / 
12.1k 

72.1 / 
73.7c,r,s 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 31.1j 81.3 / 
33.2t,k 

81.2 / 
32.8c,d 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1.1 / 31.1 1.2 / 
81.1 

2.8 / 
82.8f 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 )در هر هزار تولد زنده(

... ... 1.1r,s 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 u)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.8 1.1 8.7b 

 ... 3.1v 3.8w سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... ... 2.7d 

  هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    p(رفن دص ره رد در م /نز )

331.1 / 331.8 311.1 / 
312.1 

311.8 / 
333.7d 

 هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    p(رفن دص ره رد در م /نز ) 

22.2 / 71.3 22.3 / 
21.7 

21.3 / 
22.2d 

 صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز ) یهاگشناد

 .../... ... / ... 11.3 / 
23.8p,x 

 های عمدی  نرخ قتل
 )در هر صد هزار نفر(

... ... 1.1x 



100 

 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.8p 11.7 12.1p,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 81v 11 71f                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                    (اه )درصد از مساحت زمین

18.2 18.2 18.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 1.8 1.3 / 1.1 1.3 / 1.2y 

 1p,b ... ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11p 23p,b 12 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 321d 312 22 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
7.1 7.1 88.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.2 

22.2 / 
22.2 

22.2 / 
22.2b 

بهداشتی جمعیت استفاده کننده از امکانات 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.8 / 
22.8 

21.2 / 
21.2 

27.1 / 
27.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c وقفه در توالی زمانی. d 8131. e  اشاره به جزیره
 پانزدهجمعیت  i 8133. j 8113. k 8111. l .جمعیت ساکن )دو ژور( h .با قیمت تولیدکنندگان f 8137. g .راروتونگا

پایه شاخص  o .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص n .راروتونگا m .ساله ونه شصتتا 
311 =8111 .p تخمین. q  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. r  ساله  پنجداده به یک دوره

های مالی آغاز  ها مربوط به سال داده u .داده موقت s 8131. t .شود تا سال مرجع، شامل خود سال مرجع، مربوط می
 .v 8112. w 8112. x 8138. y 8132 .ژوئیه است یکشده در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 كاستاریکا
 

 منطقه: آمریکای مرکزی
 211a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 27.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: سن خوزه

 117.7c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 311b 13مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کولون
 112.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211e 17 812 17 218 32 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 1.1 2.1e 

 281.1e 33 322.1 2 127.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 7.8 1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 81.2 83.1e 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 17.2 71.1e 

gکشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 31.8 31.3 33.1 

 g 83.1 32.1 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
11.3 11.1 12.2 

 2.2g 2.2 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

22.7 / 
21.1 

22.3 / 
77.3 

21.1 / 
71.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h,j

 

11i 311 381d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 331 382e 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

7 313 2 121 31 128g,d 

 217g,d 31 281 31 371 2                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 811g,d 1 - 271 2 - 181 8 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 737d 3 - 832 3 - 211 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

23.1g 1.7 پاناما 1.2 هلندg 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 7.1 مکزیک 31.1 چین 17.1

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 k 3.1 3.2 3.3bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 72.1 73.7 11.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

1.7 1.3 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

8.8 8.1 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

21.8 / 
71.1 

21.2 / 
71.3 

23.7 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

87.2 / 
2.2 

82.1 / 
33.3 

83.2 / 
32.3a 

 المللی  مهاجران بین
 lجمعیت()هزار و درصد از کل 

112.8 / 
2.2 

211.2 / 
2.2 

232.8 / 
2.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

33.1m 32.2m 31.8d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

31.2 31.1 2.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.7 2.3 2.3b 

 3.1n ... 3.8o سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.2p 1.1 7.3e 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

333.1 / 
332.2 

331.2 / 
332.3 

331.1 / 
312.7e 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.8 / 
28.1 

312.1 / 
311.3 

382.1 / 
388.2e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

11.8 / 
82.1p 

... / ... 12.2 / 
22.2e 

 33.2e 33.1 7.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 11.3 11.2 11.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 88.3q 11.1q,r 11.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2p 1.1 1.1s 

 813p 821 121d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    g(اه )درصد از مساحت زمین
22.2 13.1 12.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 3.1 7.1 / 3.7 7.2 / 3.1s 

 331b 312 21 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21b 21 23 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 281e 8 311 8 172 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
برای تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده 

 زمینی )درصد(
22.2 21.1 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
21.1 

22.1 / 
23.8 

22.1 / 
23.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.2 

21.3 / 23.1 21.8 / 
28.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.32 1.81 1.32e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c ها اشاره به جمعیت شهری کانتون. d 8137. e 8131. f 
وقفه  i .مناطق مرکزی h .تخمین g .المللی بینبندی صنعتی استاندارد  طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه

ساله قبل  پنجداده به یک دوره  k .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص j .در توالی زمانی
 n 8111. o 8131. p 8112. q .باشد داده تا پایان دسامبر می m .شامل پناهندگان l .از سال مرجع مربوط است

 .s 8132 .کاربران سه ماه گذشته r .ساله و باالتر پنججمعیت 

 

 

 



  

 ساحل عاج
 

 منطقه: آفریقای غربی
 211a 82(: 8132جمعیت )هزار، 

 72.1aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: یاموسوکرو

 813.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 211b 188مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 ای آفریقای غربی اف پول رایج: فرانک سی
 121.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 712f 11 221 82 121 37 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

3.7 8.1 2.2f 

 118.1f 3 881.1 3 218.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.1 81.1 81.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 افزوده ناخالص()درصد از ارزش 

82.1 81.2 18.2f 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.1 11.8 21.1f 

 g 11.1 22.1 27.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 1.3 1.2 1.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

21.1 22.1 21.8 

gنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.1 1.3 8.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

22.1 / 
71.2 

22.8 / 
78.1 

22.8 / 
11.3 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g,h

 

22 311 338e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 317 387f 

i,j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 311 321k 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

7 822 31 822 38 217g,e 
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                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 211 7 222 2 111g,e 

 223g,e 8 212 8 121 3                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 232f - 211 21 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

ایاالت  38.3 هلند
 متحده

 1.1 بلژیک 2.3

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

 33.7 چین 31.2 فرانسه 31.8 نیجریه

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 l 3.2 8.3 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.2 27.1 21.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

8.2 1.1 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 lبه ازای هر زن( )کودک زنده

1.7 1.2 1.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/مردان، سال(

27.1 / 
21.2 

11.1 / 
22.1 

11.8 / 
11.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.3 / 
2.1 

21.7 / 
2.7 

28.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 m)هزار و درصد از کل جمعیت(

8 131.2 / 
33.1 

8 121.8 / 
31.1 

8 327.8 / 
2.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

331.3n 112.1n 711.8e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

23.1 22.1 73.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

1.2 1.3 1.2b 

 ... 1.3o 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.3 2.1 2.2g,b 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

11.1 / 
72.1g,p 

12.2 / 
72.2q 

23.1 / 
318.3f 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... /... ... / ... 12.2 / 
11.1f 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 1.2 / 
31.2 

7.8 / 
31.2b 

 33.1b 38.1 32.7 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.1 2.2 2.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 8.7g 81.1g,f 3.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 317r 831 822e                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                    g(اه )درصد از مساحت زمین

18.7 18.7 18.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

7.2 / 1.2 7.1 / 1.1 33.1 / 1.1k 

 181b 217 213 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82b 83 81 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 s … 818 3 121fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
72.3 72.3 72.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

28.1 / 
12.1 

28.1 / 
12.2 

21.3 / 
12.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

11.2 / 2.2 18.1 / 2.7 18.2 / 
31.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.11 3.22f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c یاموسوکرو پایتخت و آبیجان پایتخت اداری است. d 
 .تخمین e 8137. f 8131. g .های آفریقای غربی ای(، بانک مرکزی دولت اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی

h آبیجان. i المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه. j های کشوری همراه  داده
 پنجداده به یک دوره  k 8132. l .المللی آمار در کشورهای جنوب صحرای آفریقا )افریستت( سسه بینؤ های م با داده

 o 8112. p باشد. میداده تا پایان دسامبر  n .اشاره به شهروندان خارجی m .ساله قبل از سال مرجع مربوط است
8111. q 8112. r 8112. s بوینی.-فقط ورودهای فرودگاه فلیکس هوفویت 

 

 

 

 

 



  

 كرواسی
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 311a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 72.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 زاگرب پایتخت:

 121.1c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مه  88تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 122b 11مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کونا
 1.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 813e 13 282 12 231 21 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.8 - 3.2 1.1e 

 312.1e 38 281.1 31 172.1 31 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 2.2 2.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.1 81.2 81.2e 

                                     اه خدمات و سایر فعالیتاقتصاد: 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 12.8 12.1e 

 32.8g 7.1g 37.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 82.1 87.2 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

12.3 12.1 11.2 

 2.8g 33.1 38.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

21.8 / 
13.3 

21.8 / 
12.2 

21.2 / 
17.2 

 317d 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 333 383e 

 22h 28h,i 311 (8111=311صنعتی ) شاخص تولید
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

2 771 33 233 31 718d 

 131d 82 117 81 111 32                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 721d 2 - 811 2 - 722 2 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111d 8 222 - 272 8 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.7 اسلوونی 38.1 آلمان 31.1 ایتالیا

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 31.7 اسلوونی 38.2 ایتالیا 31.2 آلمان

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 j - 1.8 - 1.8 - 1.2b)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت 

 11.2 11.8 12.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.3 1.3 - 1.3b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

72.2 / 
73.2 

72.1 / 
78.1 

21.2 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.7 / 
83.2 

31.2 / 
81.2 

32.7 / 
87.8a 

 المللی  مهاجران بین
 k)هزار و درصد از کل جمعیت(

172.1 / 
31.8 

171.8 / 
31.8 

111.1 / 
31.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
پناهندگان سازمان ملل کمیساریای عالی 

 )هزار(

31.2l 81.1l 31.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

1.1 1.7 1.2b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 2.3 7.2b 

 1.3i 8.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2m 2.1 2.1n 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.1 

28.1 / 
23.2 

21.2 / 
21.1e 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
23.7 

311.2 / 
21.1 

311.1 / 
21.1e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

22.8 / 
21.1 

18.3 / 
21.1 

72.1 / 
17.1e 

 3.1e 3.2 3.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 32.1 81.1 83.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.3o 11.1o 78.7e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.7 1.2b 

 17m 313 371d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
12.1 12.1 12.1g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

88.1 / 
1.3 

81.8 / 
2.7 

31.2 / 
2.1i 

 322b 831 322 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21b 21 28 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 721p 2 333q 31 212q,e 7 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
88.2 82.2 78.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
27.2 

22.7 / 
22.1 

22.1 / 
22.7b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.3 / 
21.3 

22.1 / 
21.2 

27.2 / 
21.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... ... 1.12r,d 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.82 1.81 ... 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c اشاره به شهر زاگرب. d 8137. e 8131. f بندی  طبقه
 .به استثنای مدیریت آب و پسماند h .تخمین g .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  داده

i 8132. j  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. k شامل پناهندگان. l  داده تا پایان دسامبر
به استثنای ورود به بنادر  q .ها بازبینی داده p .ساله هفتادوچهارتا  شانزدهجمعیت  m 8112. n 8131. o .باشد می

 داده موقت. r .دریایی گردشگری

 

 



  

 كوبا
 

 منطقه: کارائیب
 222a 33(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.2aتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: هاوانا

 311.1 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 222b 312 مربع(: مساحت )کیلومتر
 311.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پزوی کوبا
 3.1d,eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 122f 22 182 12 122 28 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   داخلی: نرختولید ناخالص 
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

33.8 8.2 - 1.2f 

 231.1f 7 171.1 1 772.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 1.7 1.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

83.2 81.3 88.2f 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.2 71.8 71.8f 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 81.8 32.1 32.2 

 g 32.3 37.3 31.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
11.1 12.1 11.1 

 8.7g 8.1 3.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.1 / 
17.2 

28.1 / 
12.7 

23.1 / 
17.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

27 22 311f 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 132 2 221g 88 182g,e 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 122 31 231g 2 112g,e 

 212g 32 181g,e 1 - 711 1 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

 31.3 اسپانیا 31.2 چین 83.1 کانادا

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 1.1 مکزیک 32.1g اسپانیا 81.8g چین

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 h 1.8 1.3 1.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 77.1 71.1 71.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.8 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

72.3 / 
71.1 

21.7 / 
71.1 

23.1 / 
77.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 
31.8 

37.2 / 37.1 31.2 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت()هزار و درصد از کل 

37.1 / 1.8 32.2 / 1.3 31.3 / 1.3e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.7i 1.2i 1.1e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

1.3 1.7 1.1b 

 7.1j 1.2 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 دولتیآموزش: هزینه 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
31.1 38.2 ... 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
22.7 

318.8 / 
312.1 

27.2 / 
311.2b 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.3 / 
23.1 

23.2 / 
21.2 

318.8 / 
22.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

72.2 / 
21.1g 

332.8 / 
78.2 

21.3 / 
82.2f 

 1.1f 2.1 1.3 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 22.2 21.8 11.1 زنان در مجالس ملی )درصد(های  کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.7k 31.2k 12.2g,f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
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                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.2b 

 878l 112 112e                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
81.1 87.1g 11.2g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

81.1 / 8.1 12.2 / 1.2 12.2 / 1.1j 

 838b 811 811 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 28b 22 17 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 m 8 813 8 117 1 212fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
28.3 12.1 71.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
23.1 

21.2 / 
21.1 

21.2 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

23.1 / 
23.2 

21.1 / 
21.2 

22.2 / 
22.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.88 1.83 1.31n 

 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c در پذیر  لیکوبا است. پزو تبد یکوبا ، پزو یواحد پول مل
 hتخمین.  e 8137 .f 8131 .gنرخ ارز عملیاتی ملل متحد.  d. شود یها و گردشگران استفاده م یکوبا توسط خارج

از جمله  j 8132 .kباشد.  داده تا پایان دسامبر می i. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 
 nحمل و نقل هوایی.  l 8112 .m. دارند یکه فقط به شبکه کوبا دسترس یافراد نیو همچن یالملل نیکاربران شبکه ب

8131. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 كوراسائو
 

 منطقه: کارائیب
 318a(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.2a(: 8132تراکم جمعیت )کیلومتر مربع، 
 پایتخت: ویلمستاد

 322.1d(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 222bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: گیلدر آنتیل هلند
 3.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 383f 1 213 8 121 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

... 1.3 - 3.1f 

 121.1f 32 222.1 32 381.1 32 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 gافزوده ناخالص()درصد از ارزش 
1.1 1.1 1.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.2 31.1 32.2f 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 21.1 72.2f 

hاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 1.2 3.3i ... 

 ... h 31.1 37.1iاشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 h)درصد از شاغلین(
21.2 23.1i ... 

 2.1j,k,l 31.1j,m 32.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

12.2 / 
11.2 

11.8 / 
11.1i 

... / ... 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)n

 

22 311 331e 

 121e - ... ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 
 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 o - 1.2 8.1 3.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 22.3 22.2 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 o)درصد متوسط ساالنه(

- 1.1 8.1 3.8b 
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 نرخ باروری،کل 
 o)کودک زنده به ازای هر زن(

8.3 8.1 8.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 oمردان، سال( )زنان/

72.1 / 
73.8 

72.2 / 
78.1 

21.7 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

83.3 / 
37.8 

32.2 / 
32.2 

32.1 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

... / ... 12.1 / 
81.1 

12.2 / 
81.2e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ~1.1p 1.8e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 oهر هزار تولد زنده( )در

32.7 31.1 31.1b 

 هزینه دولتی آموزش:
 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 

... ... 2.2m 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... .../... 312.8 / 
371.1m 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... .../... 23.3 / 
22.3m 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

.../... .../... 82.1 / 
31.1m 

 ... 32.8q 81.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 13e ... ...                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 تن(سرانه  )میلیون تن/
.../... .../... 1.2 / 

17.2r 
 1b ... ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(

 128b ... ... تأمین انرژی )گیگاژول(سرانه 
 s 888 128 223fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

1.3 1.3 21.2 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c گیلدر آنتیل هلند. d  کل جمعیت کوراسائو به استثنای
ها  بندی داده طبقه h .شامل استخراج معدن و سنگ e 8137. f 8131. g .برخی از محالت )به منبع مراجعه کنید(

وقفه در توالی  k .به استثنای جمعیت نهادی i 8112. j .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهمطابق ویرایش سوم 
 پنجداده به یک دوره  o .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص l 8112. m 8131. n .زمانی

.ل هواییقحمل و ن q 8117. r 8132. s .باشد داده تا پایان دسامبر می p .ساله قبل از سال مرجع مربوط است



  

 قبرس
 

 منطقه: آسیای غربی
 322a,b 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 382.7a,bتراکم جمعیت )کیلومتر مربع(: 
 پایتخت: نیکوزیا

 812.1  (:8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 813c 2مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.3a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 e 32 122 81 113 81 121fجاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

e)درصد سالیانه(
 

1.7 3.1 1.1f 

eسرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 81 133.1 11 237.1 81 113.1f 

 اقتصاد: کشاورزی 
 e,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

1.3 8.2 8.3f 

 اقتصاد: صنعت 
 e,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 31.7 33.2f 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.2 21.2 21.1f 

 1.2h 1.1h 2.7 در کشاورزی )درصد از شاغلین( اشتغال
 h 82.1 81.2 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 h)درصد از شاغلین(

73.8 71.2 72.1 

 31.1h 1.1 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

h)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.8 / 
78.7 

17.1 / 
71.1 

12.3 / 
17.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)e,i

 

22 311 313d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 22 72f 

 j 311 311 78k(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

3 121 3 111 1 112d 
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                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 128 2 121 2 828d 

 282d 1 - 312 7 - 211 2 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 218d 3 - 211 8 - 273 - دالر()میلیون  جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 7.7 یونان Bunkers 2.8 2.1 لیبی

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 7.3 چین 7.1 ایتالیا 32.1 یونان

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 b,l 3.7 3.1 1.2c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 b 12.1 17.1 11.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,l)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.2 1.7c 

 نرخ باروری،کل 
 b,l)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.2c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,lمردان، سال( )زنان/

21.2 / 
71.8 

23.3 / 
71.2 

28.8 / 
77.7c 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 
32.2 

37.2 / 
31.3 

31.2 / 
32.2a 

 المللی  مهاجران بین
 mکل جمعیت( و درصد ازهزار )

337.8 / 
33.2 

322.1 / 
31.2 

322.1 / 
31.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

31.2n 2.2n 32.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 b,lهر هزار تولد زنده( )در

1.1 2.2 2.8c 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.2c 

 8.1k 8.8 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 h(داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.8 1.1 1.3k 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 h)زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.2 

313.1 / 
313.1 

22.1 / 
22.1c 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 h)زن/ مرد در هر صد نفر(

27.1 / 
21.7 

28.1 / 
21.2 

22.2 / 
311.3c 

 / 12.2 / 21.1 / 11.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 13.3c 11.2 13.8                                    (رفن دص ره رد در م /نز )
 3.3f 1.7 3.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 37.2 38.1 31.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 18.2o 11.1o 71.2f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.2 1.1p,c 

 81q 21 78d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
32.7 32.7 32.7c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

7.1 / 7.1 7.7 / 7.1 1.3 / 1.8k 

 1c 2 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 71c 22 22 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 327f 1 371 8 271 8 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای 

 زمینی )درصد(
11.3 12.1 17.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 1.81 1.12c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b مربوط به کل کشور. c 8131. d 8137. e به استثنای قبرس شمالی .
f 8131. g  المللی استاندارد بینبندی صنعتی  ها مطابق ویرایش چهارم طبقه بندی داده طبقه. h تخمین. i  محاسبه شده

 k 8132. l .داده مربوط به مناطق تحت کنترل حکومت است j .های ملی توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص
 o .باشد داده تا پایان دسامبر می n .شامل قبرس شمالی m .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 

 .q 8112 .داده موقت p .ساله هفتادوچهارتا  شانزدهجمعیت 
 

 

 

 

 

 



  

 جمهوری چک
 

 منطقه: اروپای شرقی
 181a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.1a(: 8132، تراکم جمعیت )کیلومتر مربع
 پایتخت: پراگ

 823.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221ژانویه  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 212b 72مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کرونا چک
 83.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 321 131 817 221 311 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن داخلی:تولید ناخالص 
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 8.1 8.1d 

 211.1d 32 122.1 32 817.1 31 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.2 3.7 8.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.7 11.2 17.1d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 13.1 12.2d 

 1.3f 8.2f 2.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 12.1 12.1 17.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.1 12.2 12.2 

 1.1f 7.1 7.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.2 / 
12.2 

22.8 / 
12.1 

13.2 / 
12.1 

 333c 311 27 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 23 311d 

 331g 388g,h 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

72 812 318 323 321 131c 

 112c 318 123 381 187 71                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 218c 37 211 1 123 3                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 232c 3 113 7 - 231 8 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.3 لهستان 7.2 اسلواکی 18.2 آلمان

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 7.7 لهستان 38.1 چین 81.2 آلمان

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 i - 1.3 1.1 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 71.2 71.1 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.8 1.2 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 iازای هر زن( )کودک زنده به

3.8 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

72.2 / 
78.8 

21.3 / 
71.2 

23.8 / 
71.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.7 / 
32.2 

32.8 / 
88.2 

31.1 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 iو درصد از کل جمعیت(هزار )

188.1 / 
1.3 

122.1 / 
1.2 

211.1 / 
2.3c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

8.7k 1.1k 1.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

1.2 1.3 8.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

1.2 1.2 7.1b 

 1.7l 1.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2 2.3 2.1h 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.2 

311.1 / 
312.1 

22.7 / 
22.1b 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
22.2 

22.2 / 
22.2 

311.1 / 
312.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

18.1 / 
22.2 

72.2 / 
11.1 

71.7 / 
11.2b 
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 1.1d 3.1 3.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 88.1 31.1 37.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1m 12.2m 71.1n,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.8 3.1 3.2o,b 

 21p 11 11c                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
12.1 12.2 12.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

381.3 / 
33.7 

333.1 / 
31.1 

21.1 / 2.8h 

 831b 3 112 3 127 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 317b 321 321 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 121d 38 182 2 212 2 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
برای تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده 

 زمینی )درصد(
27.2 28.1 28.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.7 

311.1 / 
22.2 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.3 / 
22.8 

22.3 / 
22.8 

22.3 / 
22.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.33 1.31 1.31o,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
داده به یک دوره  h 8132 .iبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
 l 8131 .mباشد.  داده تا پایان دسامبر می kاشاره به شهروندان خارجی.  j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

عضو سازمان  p 8112 .qداده موقت.  oجمعیت شانزده ساله و باالتر.  nجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله. 
 همکاری و توسعه اقتصادی.

 

 

 

 

 

 



  

 جمهوری دموكراتیک خلق كره
 

 منطقه: آسیای شرقی
 133a 81(: 8132جمعیت )هزار، 

 838.7a(: 8132تراکم جمعیت )کیلومتر مربع، 
 پایتخت: پیونگ یانگ

 117.2 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3223سپتامبر  37سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در 
 112b 381مربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: وون کره شمالی
 311.1c,dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 722e 31 221 31 113 31 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 - 1.1 1.2e 

 111.1e 171.1 122.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.1 81.2 83.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 افزوده ناخالص()درصد از ارزش 

28.2 22.8 27.8e 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.8 13.1 13.3e 

 f 17.1 11.2 17.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 31.1 37.2 37.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

31.3 31.2 31.1 

 f 2.1 2.1 2.7نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

71.1 / 
27.2 

72.2 / 
27.8 

72.2 / 
21.2 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 22 318e 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
f)میلیون دالر جاری(

 

727 228 3 111d 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

3 211 3 217 8 281d 

 227d 3 - 171 3 - 172 -                                     زار ت :یللملا تجارت بین
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 fدالر جاری()میلیون 
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

 1.2 هند 1.2 پاکستان 28.8 چین

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

فدراسیون  23.2 چین
 روسیه

 3.1 تایلند 8.8

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 g 1.2 1.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 13.2 11.2 12.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.1 1.2 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

73.1 / 
12.8 

73.2 / 
12.2 

72.3 / 
17.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.7 / 
33.2 

88.2 / 
38.2 

81.2 / 
32.3a 

 المللی  مهاجران بین
 fدرصد از کل جمعیت()هزار و 

21.3 / 1.8 22.1 / 1.8 22.2 / 1.8d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

82.1 87.1 32.1b 

 1.8h 1.1i 1.1j سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 نفر()زن/ مرد در هر صد 
… / … 22.2 / 

22.2k 
… / … 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

… / … 318.3 / 
318.3k 

21.1 / 
28.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

… / … 81.1 / 
21.2k 

32.2 / 
11.1b 

 f 1.1 2.2 2.2bهای عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.1 31.1 81.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1l 1.1f 1.1f,m کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 22n 18 72d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                    f(اه )درصد از مساحت زمین

18.1 27.3 23.2b 
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 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

71.1 / 1.8 11.1 / 8.7 21.1 / 3.1j 

 722b 278 281 )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 31b 18 12 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

31.8 31.8 31.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.1 

22.2 / 
22.2 

22.2 / 
22.2b 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

71.1 / 
18.2 

21.2 / 
71.2 

27.2 / 
78.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c نرخ ارز عملیاتی ملل متحد. d 8137. e 8131. f تخمین. 
g  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. h 8111. i 8112. j 8132. k 8112. l   از نظر تجاری

 .m 8138. n 8112 .تنها اینترنت محلی در کشور در دسترس استدر دسترس نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 جمهوری دموكراتیک كنگو
 

 منطقه: مرکز آفریقا
 111a 22(: 8132جمعیت )هزار، 

 17.3a(: 8132تراکم جمعیت )کیلومتر مربع، 
 پایتخت: کینشاسا

 373.1 31(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 212b 122 8مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک کنگو
 128.8c 3نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 117d 21 111 83 211 33 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.3 7.3 8.2d 

 138.1d 112.1 832.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 از ارزش افزوده ناخالص()درصد 
88.1 88.2 81.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.2 21.1 21.3d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.2 17.1 11.8d 

 e 23.2 72.1 28.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 31.1 33.7 33.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

1.7 2.7 7.1 

 1.7e 1.7e 1.7 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

73.8 / 
71.2 

73.8 / 
71.1 

73.2 / 
71.1 

 312d 311 12 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 312 312d 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
e)میلیون دالر جاری(

 

8 321 1 111 2 223c 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 e)میلیون دالر جاری(

8 812 2 111 1 111c 
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                                     زار ت :یللملا تجارت بین
 e)میلیون دالر جاری(

- 72 211 - 3 311c 

 112d 3 - 372 8 - 122 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 e)درصد از صادرات(

جمهوری  31.2 زامبیا 17.2 چین
 کره

2.8 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

آفریقای  32.7 چین
 جنوبی

 33.1 زامبیا 31.2

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 f 1.1 1.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 22.1 21.1 17.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

2.1 2.1 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

1.7 1.1 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 f)زنان/ مردان، سال(

11.1 / 
11.2 

11.2 / 
12.1 

12.1 / 
11.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.2 / 
2.7 

21.3 / 
2.7 

21.8 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 g)هزار و درصد از کل جمعیت(

188.2 / 
3.3 

122.1 / 
1.2 

272.8 / 
3.3c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

813.2h 8 111.2h 2 111.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 f)در هر هزار تولد زنده(

22.1 21.2 71.8b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 از تولید ناخالص داخلی( )درصد

1.1 2.1 2.1b 

 ... 1.3i ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 3.1 8.1b 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.3 / 
72.2j 

21.3 / 
317.1 

317.1 / 
312.2b 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... 11.3 / 
18.8 

11.1 / 
11.1b 

 / 1.8 ... / ...  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
31.1i 

2.1 / 2.1k 
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                                    (رفن دص ره رد در م /نز )
 31.1b 32.1 32.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 2.2 2.2 38.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 e 1.8 1.7 1.8dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 l,m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.3n 1.3i … 

 373o 821 122c                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    e(اه )درصد از مساحت زمین
12.7 12.1 17.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.1 / ~1.1 8.1 / ~1.1 2.7 / 1.3p 

 832b 3 211 211 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31b 31 32 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 23q 323r,k 13 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 12.1 21.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
82.8 

28.1 / 
82.7 

23.3 / 
13.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

82.8 / 
88.8 

82.2 / 
81.1 

82.1 / 
82.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.21 37.71 1.17d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f  ساله  پنجداده به یک دوره
 i 8112. j 8118. k 8131. l .باشد دسامبر میداده تا پایان  h .شامل پناهندگان g .قبل از سال مرجع مربوط است

 o 8112. p .وقفه در توالی زمانی n .فقط حکومت m .های تحقیق و توسعه جای هزینه بودجه علم و فناوری به
8132. q حمل و نقل هوایی. r شود )فرودگاه ان دیلی در کینشاسا،  اطالعات ورود فقط به سه پست مرزی مربوط می

 باشی، و شهر مرزی کاسومبالسا در استان کاتانگا(. لوبوم فرودگاه لوآنو در

 

 

 

 

 



  

 دانمارک
 

 منطقه: اروپای شمالی
 712a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.1a(: 8132تراکم جمعیت )کیلومتر مربع، 
 پایتخت: کپنهاگ

 181.2c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در 
 283b 28مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: کرون دانمارک

 1.8dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 211e 111 221 183 217 812 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

8.1 3.2 8.1e 

 711.1e 11 217.1 17 772.1 22 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.1 3.2 1.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 fافزوده ناخالص()درصد از ارزش 

81.8 88.2 81.1e 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

78.1 71.2 71.1e 

 8.2g 8.1g 1.8 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.2 32.1 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

78.2 72.1 72.2 

 1.2g 7.1 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
73.2 

12.2 / 
12.3 

12.3 / 
17.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

21 311 312d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 313 313e 

 21i 22i,j 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

28 872 21 837 313 121d 
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                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

78 731 28 782 28 822d 

 122d 2 228 31 118 2                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 117k 83 113 81 722d 33 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.1 سوئد 32.8g آلمان l 31.1نشده اعالم

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 7.7 هلند 33.2 سوئد 83.2 آلمان

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 m 1.1 1.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 27.2 21.2 21.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.7 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 mازای هر زن()کودک زنده به 

3.2 3.2 3.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 m)زنان/ مردان، سال(

72.1 / 
71.1 

21.2 / 
71.2 

28.8 / 
72.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.7 / 
83.8 

37.2 / 
81.1 

31.2 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

221.2 / 
2.3 

112.7 / 
2.8 

111.2 / 
33.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

21.1n 82.1n 27.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 m)در هر هزار تولد زنده(

2.1 1.7 1.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

2.3 31.2 31.1b 

 1.7j 1.1 1.8 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.3 2.1 7.1j 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.7 / 
22.2 

22.7 / 
22.1 

313.8 / 
318.2e 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

381.1 / 
383.2 

381.1 / 
332.1 

313.1 / 
387.1e 

 / 22.1 / 27.2 / 21.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 12.2e 11.2 17.7                                    (رفن دص ره رد در م /نز )
 3.1e 1.2 3.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 17.2 12.1 12.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 28.7o 22.7o 27.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.2 8.2 1.1p,b 

 11q 11 27d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
31.3 31.2 32.1g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

27.3 / 2.7 21.1 / 2.2 11.1 / 1.2j 

 r 3 822 212 118bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 r 321 321 332bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 127k 2 281 31 723e 2 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای 

 زمینی )درصد(
22.8 22.1 22.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 s)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.23 1.23 1.78p,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c  شانزدهمربوط به منطقه کالنشهر کوپنهاگ، متشکل از 
 g .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه d 8137. e 8131. f .شهرداری

 j .به استثنای مدیریت آب و پسماند i .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص  h.تخمین
8132. k وقفه در توالی زمانی. l  های خاص( )دستهاعالم نشده. m  ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره

به  q 8112. r .داده موقت p .ساله هفتادوچهارتا  شانزدهجمعیت  o .باشد پایان دسامبر می داده تا n .مربوط است
 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. s .استثنای جزایر فارو و گرینلند

 

 

 



  

 جیبوتی
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 273a(: 8132جمعیت )هزار، 

 23.2a(: 8132تراکم جمعیت )کیلومتر مربع، 
 پایتخت: جیبوتی

 113.1c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3277سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 811b 81مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک جیبوتی
 377.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 228e 3 117 3 712 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.8 1.1 1.1e 

 117.1e 8 812.1 3 211.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.1 1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.8 32.1 83.2e 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.8 77.2 72.2e 

 f 11.3 11.8 82.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 82.2 87.2 82.2 اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

12.1 12.2 23.3 

 f 1.2 1.8 1.2نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 f مردان( )درصد از جمعیت زنان/

21.7 / 
71.2 

27.1 / 
73.3 

22.1 / 
12.1 

 331d 311 72 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 331 311e 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
f)میلیون دالر جاری(

 

12 271 317d 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

877 111 3 122d 
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                                     زار ت :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

- 812 - 311 - 211d 

 371e - 11 81 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

عربستان  81.1
 سعودی

امارات  32.2
متحده 
 عربی

7.1 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

امارات  2.1 اندونزی 11.1 چین
متحده 
 عربی

2.1 

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 g 3.2 3.7 3.7bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 77.2 77.1 71.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.2 3.7 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

2.8 1.1 1.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

12.2 / 
11.2 

11.1 / 
17.1 

11.8 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

17.2 / 
1.8 

12.2 / 
1.2 

11.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 hاز کل جمعیت()هزار و درصد 

28.3 / 
33.2 

313.1 / 
33.2 

331.3 / 
38.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

32.3i 31.2i 87.8d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

12.3 11.2 11.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 2.2b 

 1.8j 1.8k 1.8 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.2 2.1 ... 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

12.2 / 
27.2 

11.1 / 
12.2l 

11.8 / 
17.1d 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

32.1 / 
87.2 

82.2 / 
12.1l 

21.3 / 
22.3d 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

3.2 / 8.7 8.2 / 2.3 2.1 / 1.1m 

 1.1b 7.2 2.3 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.2 31.2 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1f 31.3f,e 3.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 83n 23 22d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                    f(اه )درصد از مساحت زمین

1.8 1.8 1.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 1.1 1.1 / 1.1 1.7 / 1.2k 

 2b 1 1 )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 33f 31 33f,b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 11o 13 11 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 1.1 1.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

28.1 / 
11.1 

21.1 / 
12.1 

27.2 / 
12.7b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

12.1 / 
32.2 

11.1 / 
7.2 

12.2 / 
1.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.11 … ... 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c مربوط به جمعیت منطقه اداری فرانسه. d 8137. e 8131. 
f تخمین. g  بل از سال مرجع مربوط استقساله  پنجداده به یک دوره. h شامل پناهندگان. i  داده تا پایان دسامبر

 .j 8111. k 8132. l 8112. m 8133. n 8112. o 8131 .باشد می

 

 

 

 

 



  

 دومینیکا
 

 منطقه: کارائیب
 72a(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.3a(: 8132تراکم جمعیت )کیلومتر مربع، 
 پایتخت: روسو

 32.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3272دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 711bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 dالر کارائیب شرقیپول رایج: د 
 8.7eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 123f 222 171 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

- 1.1 3.8 8.1f 

 217.1f 7 238.1 1 821.1 1 داخلی )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.8 31.2 32.1f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.1 32.2 31.1f 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 

73.2 73.2 12.2f 

 ... ... 83.1g,h,i اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... ... 81.1g,h,i اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

12.2g,h,i ... ... 

 ... ... 33.1i نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

21.1 / 
71.8i 

.../... ... / ... 

 311e 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 312 331f 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

28 12 83j,e 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

311 881 813j,e 
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 831j,e - 321 - 382 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 1f 21 - 71 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

عربستان  32.3 اندونزی 21.1j باهاما
 سعودی

1.7j 

 شرکای وارداتی
 j)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 7.3 مکزیک 2.1 چین 17.1

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 k 1.1 1.8 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 71.1 12.3 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

1.7 1.7 1.2b 

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

1.1i ... ... 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

... / ... 72.8 / 
71.2l 

.../... 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 
31.8m,i 

82.1 / 
31.1n 

.../... 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

2.7 / 1.7 1.2 / 2.3 1.2 / 2.8e 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 1.3 1.2b 

 ... ... 3.2i سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... ... 1.2b 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
22.2 

317.1 / 
331.1 

331.1 / 
332.3f 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

333.7 / 
311.1 

313.2 / 
28.2 

22.2 / 
313.8b 

 2.2o 83.1 33.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.1 32.1 32.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1j 27.2 17.1j,f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 11p 22 11e                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 17.2b 12.1 13.1 مساحت جنگلی
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                                    (اه )درصد از مساحت زمین
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 )میلیون تن/ سرانه تن(
1.3 / 3.7 1.3 / 3.2 1.3 / 3.2c 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 13j 12 17j,b )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 72f 77 72 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
22.1 22.1 22.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.7 / 
23.2 

21.7 / ... 21.7 / ...b 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

72.1 / 
22.1 

... /... ... / ... 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.32 1.73 3.12f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c 8132 .d  .دالر کارائیب شرقیe 8137 .f 8131 .g  وقفه
 kتخمین.  i 8113 .j. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه دومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه  hدر توالی زمانی. 

اند و  درصد تخمین زده شده 3.2با  ها داده l 8112 .m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 
 .n 8111 .o 8133 .p 8112 .نشده است میتنظ سرشماری کم یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 جمهوری دومینیکن
 

 منطقه: کارائیب
 221a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 881.8a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سانتو دومینیگو
 378.8c 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 3221اکتبر  82سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در 
 173b 22مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: پزوی دومینیکن
 22.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 122e 73 318 11 131 11 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 2.1 1.1e 

 788.1e 1 112.1 1 222.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
7.7 1.2 1.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 fافزوده ناخالص()درصد از ارزش 

18.1 11.1 82.1e 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 11.1 11.1e 

 31.1g 32.2 33.2g اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.2 32.8 37.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

13.1 17.2 71.1 

 1.1g 1.1 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

22.2 / 
23.1 

22.1 / 
72.7 

12.2 / 
72.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

71 311 382d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 381 321e 

 i 311 332 382j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

k,l)میلیون دالر جاری(
 

1 321 2 717 2 211d 
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                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 k,l)میلیون دالر جاری(

1 212 31 312 32 182d 

                                     زار ت :یللملا تجارت بین
 k,l)میلیون دالر جاری(

- 183 - 31 173 - 31 112d 

 182m - 311d 2 - 271 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 2.2 کانادا 2.1 هائیتی 11.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

 2.1 مکزیک 31.8 چین 22.2

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 n 3.1 3.2 3.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 23.3 71.2 17.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 n)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.8 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 nزنده به ازای هر زن( )کودک

8.2 8.7 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 nمردان، سال( )زنان/

72.2 / 
12.3 

71.2 / 
12.8 

71.2 / 
71.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.8 / 
2.1 

13.2 / 
2.7 

82.1 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

171.1 / 
2.3 

121.7 / 
2.1 

281.1 / 
1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... 8.2o 3.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 nهر هزار تولد زنده( )در

12.2 82.1 81.3b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

2.1 1.1 1.8b 

 3.2p 3.3q 3.1r سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
3.2g,s 8.1t ... 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
312.1 

311.1 / 
332.3 

27.7 / 
311.7e 
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                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.1 / 
11.1 

21.1 / 
73.1 

21.7 / 
71.7e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

21.7 / 
81.2s 

... / ... 12.8 / 
12.1e 

 31.8e 81.1 81.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 81.2 32.7 37.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 13.2g 13.1g,e 33.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 312u 381 322d )تعداد( گونه های در معرض تهدید

  مساحت جنگلی
                                    (اه )درصد از مساحت زمین

12.8 17.1 23.1g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

32.1 / 8.1 83.1 / 8.3 83.1 / 8.3v 

 81b 87 82 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 13b 11 82 انرژی )گیگاژول(سرانه تأمین 

 w 1 123 2 381 1 212eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
78.2 78.2 71.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
72.2 

27.7 / 
21.7 

21.2 / 
23.2b 

استفاده کننده از امکانات بهداشتی جمعیت 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
71.1 

21.2 / 
78.2 

21.8 / 
71.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.82 1.12 1.81e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c های سانتو دومینیگو شهری شهرداری معیتمربوط به ج 
بندی  طبقه d 8137. e 8131. f .سانتو دومینیگو نورتهو سته، ئگوزمان، سانتو دومینیگو استه، سانتو دومینیگو او 

محاسبه شده توسط بخش آمار  h .تخمین g .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  داده
 j .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه i .های ملی ملل متحد از شاخص

8131. k  تحویل کاال در عرشه کشتی در مبدأواردات. l تجارت در منطقه پردازش را در  ،ارزش صادرات و واردات
داده تا پایان  o .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  n .وقفه در توالی زمانی m .گیرد نظر نمی

 حمل و نقل هوایی. p 8111. q 8112. r 8133. s 8111. t 8117. u 8112. v 8132. w .باشد دسامبر می

 

 

 



  

 اكوادور
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
  211a 31 (:8132)هزار، جمعیت 

  17.2a (:8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کیتو

  288.2 3 (:8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221دسامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

  837b 817  مربع(: مساحت )کیلومتر
 22.2a نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(:

 آمریکاپول رایج: دالر 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 131d 22 111 12 117 23 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

1.1 1.1 - 8.8d 

 228.1d 1 117.1 2 188.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.1 31.8 2.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 11.1 17.1d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 11.1 11.3d 

 82.3f 87.2 81.2f کشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 f 32.1 32.1 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

18.2 11.1 12.1 

 1.3f 2.3 7.7 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.1 / 
21.8 

22.2 / 
21.1 

11.1 / 
23.8 

 382c 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 381 331d 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 212 37 221 32 388c 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 112 81 123 32 221c 

 788c - 313 1 - 813                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 811c - 121 3 - 272 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 1.7 پرو 7.1 ویتنام 13.7

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

 2.3 کلمبیا 32.1 چین 81.1

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 g 3.7 3.7 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 11.2 18.7 13.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

8.3 8.1 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.7 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 gمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
71.1 

77.1 / 
73.7 

72.2 / 
78.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

18.7 / 
2.1 

11.7 / 
2.7 

82.8 / 
31.7a 

 المللی  مهاجران بین
 hو درصد از کل جمعیت(هزار )

327.2 / 
3.2 

181.2 / 
8.8 

122.3 / 
8.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

818.1i 373.3i 383.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 gهر هزار تولد زنده( )در

87.3 81.2 83.3b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 از تولید ناخالص داخلی()درصد 

1.1 7.1 2.1b 

 3.1j 3.1k 3.7l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
3.8m 2.1 1.1b 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

333.1 / 
338.1 

331.1 / 
331.7 

312.7 / 
311.7c 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

18.8 / 
13.1 

23.1 / 
21.1 

312.1 / 
311.1c 

  دانشگاهی آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص
 )زن / مرد در هر صد نفر(

... / ... 23.1 / 
11.1n 

22.1 / 
28.8b 

 1.2d 37.1 31.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 12.1 18.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1f 82.1o 12.3d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3j 1.2 1.2p 

 313q 8 811 8 112c 8                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
11.7 18.3 11.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

11.1 / 8.8 11.1 / 8.1 21.2 / 8.2p 

 827b 3 177 3 813 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21b 12 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 r 211 3 127 3 232dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی  مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع

 زمینی )درصد(
81.1 87.2 82.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
71.8 

23.2 / 
71.8 

21.2 / 
71.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

28.8 / 
12.3 

21.1 / 
71.1 

27.1 / 
21.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 1.88 1.81d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه
 h .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  g .تخمین f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

ساله  پنججمعیت  j 8111. k 8112. l 8133. m 8111. n 8112. o .باشد داده تا پایان دسامبر می i .شامل پناهندگان
 به استثنای اتباع ساکن خارج از کشور. p 8132. q 8112. r .و باالتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مصر
 

 منطقه: آفریقای شمالی
 171a 22(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: قاهره

 171.1c 81(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 118 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پوند مصر
 37.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 322e 871 111 832 211 22 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 1.3 2.1e 

 281.1e 8 118.1 8 811.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.2 32.1 33.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 17.1 18.2e 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.2 22.1 11.8e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 11.2 82.3 82.1 

 g 83.1 82.1 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
27.1 21.2 22.2 

 33.2g 33.2 33.8 بیکاری )درصد از نیروی کار(نرخ 
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

81.8 / 
71.1 

88.2 / 
71.2 

88.1 / 
71.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

12 311 813d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 312 382e 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
i)میلیون دالر جاری(

 

31 121 81 118 81 221d 

 112d 11 111 11 238 32                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
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 i)میلیون دالر جاری(
                                     زار ت :یللملا تجارت بین

 i)میلیون دالر جاری(
- 2 311 - 81 178 - 21 121d 

 111d 2 - 112 2 - 311 8 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

امارات 
متحده 
 عربی

 7.8 ترکیه 2.1 ایتالیا 31.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 1.1 ایتالیا 1.2 آلمان 38.8 چین

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 j 3.2 3.2 8.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 28.7 21.1 21.1 جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد از کل 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

8.1 3.2 8.3b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

1.8 1.1 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

73.2 / 
11.1 

78.8 / 
17.1 

71.1 / 
12.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 درصد(سال،  32-1+/11)

11.1 / 
7.3 

18.3 / 
7.1 

11.1 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 kو درصد از کل جمعیت(هزار )

872.1 / 
1.2 

821.7 / 
1.2 

272.1 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

311.8l 312.2l 872.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jهزار تولد زنده(هر  )در

82.2 81.1 32.2b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.8 2.2 2.8b 

 8.2m 1.2n 8.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.2 1.2o ... 

                                      هیلو ا صلاخان مان ثبتآموزش: نرخ 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.8 / 
22.2 

318.1 / 
311.3 

311.7 / 
311.1e 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.2 / 
23.1g,p 

12.8 / 
71.3 

21.8 / 
21.7e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

81.2 / 
13.2 

82.2 / 
13.1 

12.2 / 
12.1e 

 8.1q 8.8 1.7 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 32.2 3.2 8.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 83.1r 12.8g,e 38.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8s,t 1.2u,v 1.7b 

 21p 383 311d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
1.3 1.3g 1.3g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

317.8 / 
8.8 

818.7 / 
8.1 

813.2 / 
8.8n 

 113b 1 128 1 121 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 21 17 )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 812e 1 113 32 822 2 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
17.2 12.1 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
21.2 

22.1 / 
27.2 

311.1 / 
22.1b 

کننده از امکانات بهداشتی  جمعیت استفاده
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
21.1 

21.2 / 
21.3 

21.2 / 
21.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.37 1.82 1.12e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c عنوان مجموعی از فرمانداری  بهشهر قاهره  مربوط به کالن
مناطق  h .تخمین g .با هزینه عوامل تولید d 8137. e 8131. f .های جیزه و قلیوبیه قاهره و مناطق اطراف استان

گیرد. صادرات، صادرات داخلی را پوشش  واردات، نفت وارداتی بدون ارزش اعالم شده را در نظر نمی i .شهری
داده تا پایان دسامبر  l .شامل پناهندگان k .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  j .دهد می
داده  t .فقط حکومت s .ساله و باالتر ششجمعیت  m 8112. n 8132. o 8112. p 8112. q 8138. r .باشد می

 به استثنای مؤسسات انتفاعی. v .به استثنای مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی u .جزئی

 

 

 



  

 ال سالوادور
 

 آمریکای مرکزی منطقه:
 238a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 112.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سن سالوادور

 311.7d 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 123b,c 83مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر آمریکا
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 727f 81 232 83 122 37 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 سالیانه()درصد 

1.1 3.2 8.2f 

 882.1f 2 272.1 1 211.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.8 38.3 31.1f 

 اقتصاد: صنعت 
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.7 81.2 81.1f 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.3 18.3 11.2f 

hاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 81.1 81.2 32.1 

 h 88.8 83.2 83.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 h)درصد از شاغلین(
17.2 17.2 11.1 

 2.1h 2.2 7.8 نیروی کار(نرخ بیکاری )درصد از 
 نرخ مشارکت نیروی کار 

h)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

21.1 / 
72.1 

21.2 / 
72.3 

27.1 / 
72.3 

 i 22 311 331e(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 317 333f 

 j 311 311 331k(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                     تار داص :یللملا بین تجارت

 )میلیون دالر جاری(

1 211 2 222 1 711e 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 212 2 231 31 121e 
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 211e 2 - 237 1 - 171 1 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 113e - 111 - 188 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 صادرات()درصد از 
ایاالت 
 متحده

 31.2 گواتماال 31.2 هندوراس 22.2

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

 2.2 گواتماال 31.7 چین 13.2

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 l 1.1 1.2 1.1c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 78.1 11.1 13.1 شهرنشین )درصد از کل جمعیت(جمعیت 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.1 3.7c 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

8.7 8.2 8.8c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 lمردان، سال( )زنان/

72.3 / 
11.1 

71.1 / 
11.2 

77.3 / 
17.2c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.2 / 
2.3 

13.1 / 
31.1 

87.3 / 
33.2a 

 المللی  مهاجران بین
 mو درصد از کل جمعیت(هزار )

11.1 / 
1.1 

21.1 / 
1.7 

28.1 / 
1.7e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.3n 1.3n 1.2e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 lهر هزار تولد زنده( )در

81.1 81.7 37.1c 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.8 1.2 1.2c 

 ... 3.2o 3.7 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.7h 1.1 1.1f 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.1 / 
381.7 

338.2 / 
332.3 

22.8 / 
318.8f 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.1 / 
12.1 

12.8 / 
12.1 

72.8 / 
72.1f 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

82.1 / 
83.2 

87.1 / 
82.2 

82.1 / 
81.2f 
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 28.2f 12.7 12.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 18.3 32.1 31.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.8h,p 31.2p 82.1h,f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
… 1.3 1.3c 

 22q 78 21e                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    h(اه )درصد از مساحت زمین
32.2 31.2 38.2c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.1 / 3.3 1.1 / 3.3 1.1 / 3.1k 

 27c 21 312 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82c 82 13 )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 212f 3 311 3 387 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
2.2 88.2 81.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
78.8 

21.3 / 
72.2 

27.1 / 
21.1c 

کننده از امکانات بهداشتی جمعیت استفاده 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

72.2 / 
22.1 

21.2 / 
12.8 

28.2 / 
11.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.81 3.11 1.13f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b  ،83121.72سطح کل بدون در نظر گرفتن آخرین حکم الهه 
سان سالوادور، مخیکانوس، سویاپانگو،  های های شهری شهرداری مربوط به بخش c 8131. d .کیلومتر مربع است

 h .کنندگان با قیمت تولید e 8137. f 8131. g .ایوتوختپقو و سان مارکوسگادو، یوپانگو، کوسکاتانسینگو،  دل
 k 8132. l .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه j .مناطق شهری i .تخمین

 o .باشد داده تا پایان دسامبر می n .شامل پناهندگان m .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 
8112. p  ساله و باالتر دهجمعیت. q 8112. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 استواییگینه 
 

 منطقه: مرکز آفریقا
 132a 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ماالبو

 821.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3212نوامبر  38تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 118b 82مربع(:  مساحت )کیلومتر
 382.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک آفریقای مرکزی
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 172e 31 822 31 181 2 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.2 - 2.2 - 2.2e 

 728.1e 2 311.1 37 811.1 33 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.1 3.3 8.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.1 72.1 11.1e 

                                     اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

37.8 82.1 27.1e 

 f 17.8 12.2 11.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 1.2 2.1 1.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.3 17.3 11.8 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.7 1.1 7.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.2 / 
13.1 

11.2 / 
13.1 

11.7 / 
13.7 

 311g 383d 77 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 312 331e 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
f)میلیون دالر جاری(

 

7 118 2 212 1 321d 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

3 112 1 172 2 227d 
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                                     زار ت :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

1 711 2 821 3 112d 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

جمهوری  38.7 هند 31.1 چین
 کره

33.2 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

ایاالت  37.1 چین 32.1 اسپانیا
 متحده

38.2 

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 h 2.8 2.1 2.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 78.3 11.2 17.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

7.2 7.8 1.1 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.7 1.2 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

12.2 / 
18.1 

11.8 / 
11.2 

12.2 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.1 / 
1.1 

12.2 / 
2.2 

17.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 iجمعیت()هزار و درصد از کل 

1.1 / 1.2 2.7 / 1.2 883.2 / 
37.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

22.7 21.2 71.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 f)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 3.1 8.7b 

 ... ... 1.1j سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
27.7 / 
21.2 

12.2 / 
12.2 

13.1 / 
13.2b 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

88.1 / 
82.2 

... /... ... / ... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

3.8 / 8.2k ... /... ... / ... 

 8.1b 8.1 8.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.1 31.1 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی
 81.2f,e 1.1 3.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 313j 311 377d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
11.3 12.1 11.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

2.7 / 7.7 2.7 / 1.2 1.1 / 1.1l 

 272b 231 281 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 22f,b 22 21 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

311.1 311.1 311.1 

آب آشامیدنی  جمعیت استفاده کننده از
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

12.3 / 
11.7 

12.1 / 
11.1 

78.1 / 
13.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
71.2 

21.3 / 71.1 72.2 / 
73.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.23 1.22 1.31e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
ساله  پنجداده به یک دوره  hوقفه در توالی زمانی.  gتخمین.  d 8137 .e 8131 .f. های آفریقای غربی مرکزی دولت

 .j 8112 .k 8111 .l 8132اشاره به شهروندان خارجی.  i. قبل از سال مرجع مربوط است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اریتره
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 322a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 13.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: اسمره

 221.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221مه  82سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در 
 111b 337مربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: ناکفا

 31.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 232d 1 337 8 122 3 جاری( دالر   )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر رشد   ناخالص داخلی: نرختولید 

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

3.1 8.8 1.7d 

 121.1d 3 228.1 877.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.8 32.3 37.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

83.2 81.3 81.1d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 17.2 12.3d 

 e 21.7 22.1 21.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 7.1 7.1 7.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

2.1 2.2 2.3 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 7.1 1.2 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

71.2 / 
22.2 

72.7 / 
21.1 

71.2 / 
27.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

312 318 312d 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
e)میلیون دالر جاری(

 

33 31 31c 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 e)میلیون دالر جاری(

111 3 327 1 222c 

 218c 1 - 371 3 - 221 -                                     زار ت :یللملا تجارت بین
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 e)میلیون دالر جاری(
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 e)درصد از صادرات(

جمهوری  22.8 چین
 کره

امارات  81.8
متحده 
 عربی

81.1 

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

امارات  32.3 چین 81.7 مصر
متحده 
 عربی

31.3 

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 f 1.3 8.1 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 21.3 11.8 13.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

1.1 2.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

1.3 2.2 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 f)زنان/ مردان، سال(

12.2 / 
12.7 

18.7 / 
12.7 

11.1 / 
13.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

23.1 / 
1.1 

23.1 / 
1.1 

23.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 eجمعیت()هزار و درصد از کل 

32.1 / 
1.2 

31.7 / 
1.2 

31.1 / 
1.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

1.1g 1.1g 8.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 f)در هر هزار تولد زنده(

12.2 13.7 21.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 e)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.7 1.1b 

 ... ... 1.3h سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3h 8.3i ... 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.8 / 
22.3 

22.7 / 
17.3 

11.1 / 
12.1b 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

81.1 / 
12.2 

18.1 / 
23.2 

11.2 / 
11.2b 
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آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص دانشگاهی  
 )زن / مرد در هر صد نفر(

1.1 / 3.2h 3.2 / 1.7 3.2 / 8.7d 

 2.1b 2.2 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 88.1 88.1 88.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.3j 1.1e 3.8e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 12h 27 388c                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                    e(اه )درصد از مساحت زمین

31.2 31.8 31.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 1.8 1.1 / 1.3 1.7 / 1.3k 

 87b 82 83 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 7b 7 7 )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 l 21 22 328dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.1 31.1 31.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

71.8 / 
22.2 

78.1 / 
18.1 

71.8 / 
11.1b 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 2.2 21.1 / 1.1 22.1 / 
7.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

18.38 7.72 1.31m 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  ساله  پنجداده به یک دوره
شامل اتباع  h 8112 .i 8111 .j 8111 .k 8132 .lباشد.  داده تا پایان دسامبر می g. قبل از سال مرجع مربوط است

 .m 8133ساکن خارج از کشور. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 استونی
 

 منطقه: اروپای شمالی
 117a 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: تالین

 217.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3223سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 887b 21مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 112d 81 111 32 111 32 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.1 8.1 8.3d 

 728.1d 37 121.1 32 111.1 31 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.8 8.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.2 82.1 81.2d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.7 12.2 71.1d 

 2.8f 1.2f 1.8 )درصد از شاغلین( اشتغال در کشاورزی
 f 12.3 11.1 82.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.7 11.1 11.1 

 1.7f 31.7 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/مردان(
 

11.1 / 
12.7 

11.1 / 
17.3 

11.8 / 
12.2 

 331c 311 72 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 331 382d 

 312g 312g,h 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

2 827 38 233 31 111c 

 181c 37 327 31 132 33                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 217c 3 - 121 - 771 8 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 281c 122 121 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون  38.7 سوئد 31.8 فنالند
 روسیه

31.1 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 2.1 چین 31.1 آلمان 31.7 فنالند

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 i - 1.1 - 1.2 - 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 12.2 12.3 12.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.2 - 1.1 - 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.7 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

77.3 / 
11.1 

72.1 / 
12.1 

23.8 / 
73.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.8 / 
83.2 

31.3 / 
81.8 

31.1 / 
81.8a 

 المللی  مهاجران بین
 از کل جمعیت()هزار و درصد 

811.7 / 
37.8 

837.2 / 
31.2 

321.1 / 
32.7c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

311.1j 313.1j 23.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

7.1 2.7 1.8b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.1b 

 2.2k 1.8 1.2b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.2 1.1 1.1h 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

27.1 / 
311.8 

318.1 / 
311.2 

27.1 / 
21.2b 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.7 / 
313.1 

311.1 / 
311.1 

331.7 / 
333.3b 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

21.2 / 
11.2 

21.2 / 
13.1 

27.2 / 
17.1b 

 1.8b 1.1 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.7 88.2 32.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 13.2l 72.3l,m 27.8d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 3.1 3.1n,b 

 38o 33 81c                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
11.3 18.7 18.7f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

31.2 / 
38.2 

32.3 / 31.1 32.1 / 
32.2h 

 811b 811 311 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 371b 377 312 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 p 3 237q 8 178r 1 327r,dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
22.7 22.2 22.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
27.2 

22.2 / 
22.1 

311.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
21.3 

27.1 / 
21.2 

27.1 / 
21.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 1.31 1.37n,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
داده به یک  h 8132 .iبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم
جمعیت شانزده تا هفتادوچهار  k 8111 .lباشد.  داده تا پایان دسامبر می j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است 1دوره 

از تحقیق  جای آن آوری نشده و به آمار مرزها دیگر جمع o 8112 .pداده موقت.  nکاربران سه ماه گذشته.  mساله. 
" که توسط دفتر یکنندگان خارج دیبازد  یبراساس آمار اسکان و "بررسمحاسبه شده  qشود.  پیمایشی استفاده می

 .لیموبا یابی تیموقع یها براساس داده r. انجام شده است یاستون یآمار
 

 

 

 

 



  

 اسواتینی
 

 منطقه: آفریقای جنوبی
 123a 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: مبابانه

 12.1c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3212سپتامبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 37مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 لیالنگنی سوازیلندپول رایج: 
 38.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 117e 2 211 2 371 1 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

3.2 1.2 -~1.1e 

 221.1e 8 122.1 1 278.1 8 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید 
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
33.1 31.2 31.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 12.7 11.2e 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 fافزوده ناخالص( )درصد از ارزش

27.2 11.2 11.3e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 12.3 12.1 12.2 

 g 32.1 31.7 38.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
31.2 32.1 32.2 

gنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 88.3 87.2 81.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.2 / 
12.1 

21.1 / 
11.1 

28.2 / 
17.2 

 311d 311 12 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 311 331e 

 311h 318 ... (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

3 872 3 117g 3 122g,d 

 731g 221g,d 3 111 3                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 311g 3 311g,d - 172 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 121e 122 - 311 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

آفریقای 
 جنوبی

 8.8 زیمباوه 1.3 نیجریه 11.8

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

آفریقای 
 جنوبی

 8.2 چین 1.2 گینه 72.7

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 i 1.2 3.7 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 81.2 88.1 88.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.8 8.3 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

2.1 1.2 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

27.1 / 
22.8 

11.8 / 
21.1 

12.8 / 
13.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

28.3 / 
2.1 

12.1 / 
2.7 

17.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

87.3 / 
8.1 

11.1 / 
8.1 

11.1 / 
8.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

3.1k 1.2k 3.8d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

21.1 71.2 11.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 2.8 7.1b 

 ... 1.8l 1.3m سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.3 7.3h 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.3 / 
311.8 

317.2 / 
332.8 

318.2 / 
338.2b 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.1 / 
21.2 

17.7 / 
12.8 

11.2 / 
17.1b 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

2.2 / 2.1 2.2 / 
2.1n 

1.1 / 1.1o 

 ... 37.1 31.7 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.8 31.1 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.7g 33.1 82.1g,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 81l 82 12d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                    g(اه )درصد از مساحت زمین

13.1 18.7 12.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن/ سرانه تن()میلیون 

3.1 / 1.2 3.1 / 1.2 3.8 / 3.1h 

 12b 11 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 17 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 227e 212 217 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 11.1 11.1 

کننده از آب آشامیدنی جمعیت استفاده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
18.7 

28.2 / 
12.8 

21.1 / 
12.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

18.2 / 
13.7 

11.1 / 
12.7 

11.3 / 
11.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ملی()درصد از درآمد ناخالص 

3.12 8.31 2.32e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .مبابانه پایتخت اداری و لوبامبا پایتخت قانونی استd 
8137 .e 8131 .f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .g  .تخمینh 
8132 .i   ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .j  .شامل پناهندگانk  داده تا پایان دسامبر

   .l 8112 .m 8112 .n 8111 .o 8131باشد.  می

 

 

 

 

 

 

 



  

 اتیوپی
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 111a 317(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: آدیس آبابا

 122.7 2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 312 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: بیر اتیوپی
 87.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 131d 71 133 81 312 38 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

33.2 38.1 7.1d 

 127.1d 111.1 312.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 
21.8 21.1 11.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.3 31.2 83.1d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.7 22.1 28.8d 

 e 21.8 77.8 17.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 1.1 1.1 2.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

31.3 31.1 81.3 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.2 1.8 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

72.2 / 
21.2 

77.1 / 
21.1 

77.2 / 
27.2 

e(8131=311قیمت مصرف کننده )شاخص 
 21f 311 822c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

318 312 312d 

g,h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 312 828i 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

281 8 111 3 121e,c 

 818e,c 31 118 2 121 2                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 217e,c 32 - 878 1 - 312 1 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 812d 2 - 281 - 112 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

2.2e  عربستان
 سعودی

 2.1e آلمان 2.7

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

ایاالت  13.2 چین
 متحده

 7.1 هند 2.2

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 j 8.2 8.7 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 81.2 37.1 31.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

2.3 2.1 2.2b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

1.3 1.1 2.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

11.1 / 
18.1 

11.1 / 
17.1 

11.1 / 
13.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.8 / 
2.2 

22.1 / 
1.3 

21.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 kجمعیت()هزار و درصد از کل 

132.8 / 
1.7 

117.7 / 
1.1 

3 887.3 / 
3.8c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

311.3l 311.2l 221.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

72.1 12.2 21.2b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.3 1.1 2.1b 

 ... 1.1m~ 1.1~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1e,n 2.1 2.1i 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

73.2 / 
21.1 

22.3 / 
21.2 

27.1 / 
311.2b 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

32.1 / 
11.2 

13.1 / 
12.1 

12.2 / 
11.2b 

 / 2.2 2.8 / 3.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
31.8 

1.1 / 
31.2o 
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                                    (رفن دص ره رد در م /نز )
 7.1b 2.1 2.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 12.2 83.2 7.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.2e 31.2d 1.8 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8p 1.8f 1.1i 

 21q 381 322c                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    e(اه )درصد از مساحت زمین
31.1 38.1 38.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 1.3 1.1 / 1.3 33.1 / 1.3o 

 112b 3 838 3 171 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31b 31 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 273d 212 887 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی  مناطق مهم حفاظت شده برای

 زمینی )درصد(
32.1 32.2 32.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.3 / 
82.2 

23.3 / 12.7 21.3 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

82.1 / 
31.1 

81.7 / 
81.2 

87.8 / 
82.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.11 33.12 1.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  .وقفه در توالی زمانیg 
ژوئن سال  سیدوازده ماه منتهی به  h. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

داده تا پایان  lشامل پناهندگان.  k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره   i 8131 .j. اعالم شده
 .q 8112داده جزئی.  m 8112 .n 8118 .o 8132 .pباشد.  دسامبر می

 

 

 

 

 



  

 فالکلند )مالویناس(جزایر 
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 1a,b(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.8a,b(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: استنلی

 8.1b(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 371b,c 38مربع(:  مساحت )کیلومتر

 331.1b,d,eنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 جزایر فالکلندپول رایج: پوند 

 1.7fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 3.8g,h ... ... نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

.../... .../... 77.8 / 
21.1g,i,h 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 21 21j 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
k)میلیون دالر جاری(

 

33 2 1f 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 k)میلیون دالر جاری(

2 11 31f 

                                     زار ت :یللملا تجارت بین
 kجاری()میلیون دالر 

8 23- - 31f 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  38.1 نامیبیا 78.1k اسپانیا
 متحده

1.1k 

 شرکای وارداتی
 k)درصد از واردات(

پادشاهی 
 متحد

 31.1 یونان 82.7 اسپانیا 27.2

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 l 1.2 - 1.1 1.1cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 b 71.2 71.7 77.7جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,l)درصد متوسط ساالنه(

3.1 1.8 3.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

31.1 / 
38.1m 

31.2 / 
32.1n 

31.2 / 
31.7d,e 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3.8 / 12.7 3.2 / 11.2 3.1 / 12.1f 
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 22.1k 21.2 22.1k,j ساکن(کاربران اینترنت )در هر صد 
 81o 81 81f                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                    k(اه )درصد از مساحت زمین

1.1 1.1 1.1c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 37.1 1.3 / 32.3 1.3 / 32.2p 

 k 1 1 1cتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 k 811 813 817cسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

31.2 31.2 31.2 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b رلندیو ا ی کبیرایتانیو بر  نیآرژانت یها دولت نیب ییاختالف نظرها 
و  یپرسنل نظام یبه استثنا c 8131 .d. ( وجود داردناسیلکلند )مالو اف ریبر جزا تیدر مورد حاکم یشمال

 hوپنج ساله.  جمعیت شانزده تا شصت e 8138 .f 8137 .gساکنین موقتی. کنندگان و  دیها ، بازد  آن یها خانواده
8131 .i  .وقفه در توالی زمانیj 8131 .k  .تخمینl  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .m 
8113 .n 8111 .o 8112 .p 8132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 جزایر فارو
 

 منطقه: اروپای شمالی
  11a(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: توشهاون

 81.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
  121b 3مربع(:  مساحت )کیلومتر

 317.8c,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: کرون دانمارکی
 1.8dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 ... ... 33.3e,f اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 ... ... 88.8e,f در صنعت )درصد از شاغلین( اشتغال
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 )درصد از شاغلین(
11.7e,f ... ... 

 1.8e 1.2g,h,i 2.1g,h,j نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 g,hمردان( )درصد از جمعیت زنان/

... / ... 77.1 / 
21.1 

72.2 / 
21.1j 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 313k 

                                     تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

118 212l 3 211l,d 

                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

727 721l 3 111l,d 

 12l 112l,d 321 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا بینتجارت 
 ... 322 13 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 l)درصد از صادرات(

فدراسیون 
 روسیه

پادشاهی  82.3
 متحد

 31.1 دانمارک 37.1

 شرکای وارداتی
 l)درصد از واردات(

 1.8 آلمان 33.1 نروژ 12.2 دانمارک

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 m 1.2 1.3 1.8bرشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(نرخ 
 28.3 21.2 12.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

8.8 1.7 1.1b 

 8.2b 8.1 8.1 نرخ باروری،کل 
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 )کودک زنده به ازای هر زن(
 امید به زندگی در بدو تولد 

 )زنان/ مردان، سال(
... / ... 28.1 / 

71.2n 
22.1 / 
72.1o,k 

 توزیع سن جمعیت 
 cسال، درصد( 32-1+/11)

... / ... 88.1 / 
32.1n 

83.1 / 
88.1b 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

2.1 / 2.1 1.3 / 31.1 1.7 / 33.1d 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 17.2l 71.8 21.3l,k )در هر صد ساکن(کاربران اینترنت 
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2p … … 

 33q 31 83d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    l(اه )درصد از مساحت زمین
1.3 1.3 1.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.7 / 31.1 1.1 / 
38.2 

1.1 / 
38.2r 

 3b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 322b 322 831 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

1.1 1.1 1.7 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c جمعیت دو ژور. d 8137. e  ساله و  شانزدهجمعیت
 h .به استثنای جمعیت نهادی g .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش دوم  بندی داده طبقه f .باالتر

 پنجداده به یک دوره  m .تخمین j 8131. k 8131. l .وقفه در توالی زمانی i .ساله هفتادوچهارتا  پانزدهجمعیت 
ساله تا سال مرجع، شامل خود سال مرجع،  دوداده به یک دوره  n 8112. o .ساله قبل از سال مرجع مربوط است

 .p 8111. q 8112. r 8132 .شود مربوط می

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 فیجی
 

 مالنزیمنطقه: 
 238a(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سووا

 372.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271اکتبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 878b 32مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 فیجی پول رایج: دالر
 8.3cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 173d 2 321 1 221 8 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.7 1.1 1.2d 

 327.1d 1 118.1 1 187.1 1 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
38.2 31.8 31.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

37.2 32.2 37.1d 

                                     اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.8 12.2 12.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 22.8 28.2 12.1 

 f 31.2 31.7 31.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
28.2 21.2 22.3 

 1.8f 2.2 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

fمردان( از جمعیت زنان/)درصد 
 

12.3 / 
71.2 

12.1 / 
71.2 

21.7 / 
71.8 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

23g 311 381c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 23 22d 

 i 311 313 312j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

718 223 211c 
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                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 117 3 212 8 281c 

 212c 3 - 217 - 211 -                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 811g - 322 - 131c - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 1.2 نیوزیلند 31.2 استرالیا 32.2

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 31.1 استرالیا 37.8 نیوزیلند 32.3 سنگاپور

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 k 1.1 1.2 1.7bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 11.8 18.8 22.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر

 kمتوسط ساالنه()درصد 
3.3 3.2 3.7b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

71.7 / 
11.1 

73.2 / 
11.3 

78.2 / 
11.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 
1.2 

82.1 / 
7.2 

82.1 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

38.2 / 
3.1 

31.2 / 
3.1 

31.2 / 
3.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 )هزار(

... ~1.1l ~1.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

32.1 37.2 31.1b 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.1b 

 1.1n 1.2o 1.2b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3 2.1o 1.2p 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

333.2 / 
331.2q 

312.1 / 
311.2o 

311.3 / 
311.1b 

 / 21.2 / 21.2 / 21.2                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 22.1q 21.3o 22.1r )زن / مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

37.1 / 
32.7f 

.../... ... / ... 

 8.1s 8.1 8.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 2.1t 31.1 2.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.1f 21.1f,d 2.1 صد ساکن( کاربران اینترنت )در هر
 313q 328 823c                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                    f(اه )درصد از مساحت زمین

12.1 12.1 11.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.3 / 3.1 3.8 / 3.2 3.8 / 3.1s 

 2b 1 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21b 81 82 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 u 121 118 728dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 2.2 2.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، )شهری/سالم 

22.1 / 
27.2 

22.1 / 
21.7 

22.1 / 
23.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

23.3 / 
71.1 

21.1 / 
21.1 

21.2 / 
22.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

8.37 8.22 8.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
محاسبه شده توسط بخش آمار  hوقفه در توالی زمانی.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

 j. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه i. های ملی ملل متحد از شاخص
8133 .k  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .l باشد.  داده تا پایان دسامبر میm  بازبینی
 از کشور.به استثنای اتباع ساکن خارج  n 8111 .o 8112 .p 8131 .q 8112 .r 8138 .s 8132 .t 8111 .uها.  داده

 

 

 

 

 



  

 فنالند
 

 منطقه: اروپای شمالی
 128a,b 1(: 8132جمعیت )هزار، 

  32.8a,b(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: هلسینکی

 872.3 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 221b,c 112مربع(:  )کیلومترمساحت 
 27.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111e 812 211 827 213 812 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.2 1.1 3.2e 

 112.1e 21 323.1 21 271.1 12 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.1 8.7 8.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 11.1 87.3e 

                                     اه خدمات و سایر فعالیتاقتصاد: 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 17.1 71.8e 

 2.2g 1.2g 2.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.2 81.1 88.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

12.2 78.1 72.3 

 2.1g 2.2 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
12.2 

11.1 / 
11.2 

12.7 / 
13.7 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

23 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

318 22 27e 

 22i 311 311 (8111=311صنعتی )شاخص تولید 
                                     تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

11 812 71 337 17 823d 
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                                     تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

12 271 12 717 71 311d 

 281d 8 - 122 3 711 1                                    (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 722j 8 728 3 237d 7 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.7 هلند 31.8g سوئد 32.1 آلمان

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

فدراسیون  31.8 آلمان
 روسیه

 31.2 سوئد 31.3

 

 8102 8101 8112                                    یعامتجا یاه شاخص

 b,k 1.1 1.2 1.2c)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت 
 b 28.2 21.2 21.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,k)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.1 1.2c 

 نرخ باروری،کل 
 b,k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,k)زنان/ مردان، سال(

23.7 / 
72.2 

28.2 / 
71.3 

21.7 / 
77.7c 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

37.1 / 
83.1 

31.1 / 
82.2 

31.1 / 
82.3a 

 المللی  مهاجران بین
 b)هزار و درصد از کل جمعیت(

328.8 / 
1.7 

822.3 / 
2.1 

121.1 / 
1.8d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
سازمان ملل کمیساریای عالی پناهندگان 

 )هزار(

38.7l 32.1l 81.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 b,k)در هر هزار تولد زنده(

1.8 8.7 8.1c 

                                     یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.2 2.2c 

 1.8m 1.1 1.8i سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتیآموزش: 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 7.8i 

                                      هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.2 

22.8 / 
22.2 

311.8 / 
311.1e 

                                      هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

332.1 / 
312.1 

331.3 / 
311.8 

312.7 / 
321.1e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                    (رفن دص ره رد در م /نز )

311.1 / 
21.1 

311.3 / 
22.1 

22.1 / 
72.2e 

 3.2e 8.8 8.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 28.1 21.1 17.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 72.1n 21.2n 27.7o,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                     هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.7 8.2c 

 81p 32 11d                                    (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                    (اه )درصد از مساحت زمین
78.7 71.3 71.3c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

12.1 / 
31.2 

18.3 / 
33.1 

27.1 / 2.1i 

 712c 787 122 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 821c 822 871 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 121j 8 132 8 722e 8 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
78.1 78.8 78.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.3 

22.2 / 
22.3 

22.2 / 
22.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.21 1.11 1.23r,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b  .شامل جزایر الندc 8131 .d 8137 .e 8131 .f ها  بندی داده طبقه
محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد  hتخمین.  g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارممطابق ویرایش 

 l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  kوقفه در توالی زمانی.  i 8132 .j. های ملی از شاخص
 pجمعیت شانزده تا هشتادونه ساله.  oجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  m 8118 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می

8112 .q  .عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادیr .داده موقت 

 

 

 

 



  

 فرانسه
 

 منطقه: اروپای غربی
 811a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 332.3a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پاریس

 213.1 31(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 113مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 d 8 811 182 8 121 217 8 211 212eجاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

d)درصد سالیانه(
 

3.1 8.1 3.8e 

dسرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 12 221.1 21 182.1 11 281.1e 

 اقتصاد: کشاورزی 
 d,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

3.2 3.2 3.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 d,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

83.1 32.1 32.1e 

                                    اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 d,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.1 72.1 72.2e 

 8.2g 8.2g 1.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.2 88.8 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

78.1 72.2 71.2 

 2.7g 2.2 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.3 / 
18.1 

11.2 / 
18.1 

11.1 / 
12.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)d,h,i

 

21 311 317c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 22 21e 

 j 311 21 27k(8111=311)شاخص تولید صنعتی 
                                    تار داص :یللملا تجارت بین

d)میلیون دالر جاری(
 

212 112 133 113 181 817g,c 
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                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 d)میلیون دالر جاری(

271 217 122 378 137 121g,c 

                                    زار ت :یللملا تجارت بین
 d)میلیون دالر جاری(

- 23 111 - 27 181 - 23 332g,c 

 132c 32 - 112 88 - 317 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  7.1 اسپانیا 31.3g آلمان
 متحده

7.2g 

 شرکای وارداتی
 g(واردات)درصد از 

 7.1 ایتالیا 2.3 چین 31.2 آلمان

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 l 1.1 1.1 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.2 72.2 77.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.2 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 lمردان، سال( )زنان/

21.3 / 
71.2 

22.1 / 
77.2 

21.1 / 
72.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 
81.2 

32.2 / 
81.3 

32.1 / 
81.3a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

1 717.1 / 
33.1 

7 321.1 / 
33.2 

7 218.2 / 
38.8c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

372.1m 811.2m 172.3c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 lهر هزار تولد زنده( )در

2.1 1.7 1.2b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

31.8 31.7 33.3b 

 1.7n 1.8e ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.1 1.7 1.1k 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.8 / 
312.1 

317.2 / 
312.1 

317.8 / 
317.1b 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

332.3 / 
331.7 

338.2 / 
338.1 

333.1 / 
331.1b 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

18.2 / 
22.1 

11.1 / 
13.1 

78.2 / 
12.3b 

 3.2e 3.1 3.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 12.1 32.2 38.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 28.2o,p 77.1d,q 21.1d,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.1 8.8r 8.8s,b 

 381t 312 872c                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   g(اه )درصد از مساحت زمین
82.1 11.1 13.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 uتن(سرانه  )میلیون تن/

121.2 / 
1.1 

111.1 / 
1.1 

111.1 / 
2.7k 

 u 1 128 1 181 1 781bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 u 321 371 311bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 v 72 222 71 127 28 171s,eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.2 21.3 23.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
22.2 

22.1 / 
22.2 

22.1 / 
22.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.27 1.11 1.21s,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d  شامل گویان فرانسه، گوادلوپ، مارتینیک و
 hتخمین.  g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه e 8131 .fرئونیون. 

به استثنای نواحی فرادریایی  jتمامی خانوارها.  i. های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص
ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  k 8132 .l)گویان فرانسه، گوادلوپ، مارتینیک، مایوت و رئونیون(. 

 qکاربران ماه گذشته.  pجمعیت یازده ساله و باالتر.  n 8117 .oباشد.  داده تا پایان دسامبر می m. مربوط است
ورود بازدید  vشامل موناکو.  t 8112 .uداده موقت.  sوقفه در توالی زمانی.  rجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله. 

 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. wکنندگان غیر مقیم. 

 

 



  

 گویان فرانسه
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 821a(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کاین

 17.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 112b 21مربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: یورو

 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 32.2f 32.3 ... اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 )درصد از شاغلین(
... 13.1 12.1f 

 83.1g,h 83.1 82.2 نیروی کار( نرخ بیکاری )درصد از
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

11.1 / 
22.8 

21.8 / 
12.2 

22.2 / 
12.2g,h 

 381i,j ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 387k 

 
 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 l 2.1 8.2 8.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.1 28.2 23.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.8 1.3b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

1.7 1.1 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 lمردان، سال( )زنان/

21.3 / 
78.2 

23.2 / 
71.1 

28.1 / 
71.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.3 / 
1.7 

11.1 / 
1.1 

18.2 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

21.1 / 
28.2 

21.1 / 
23.3 

333.7 / 
12.1c 

  نوزادانمیر  نرخ مرگ و
 lهر هزار تولد زنده( )در

31.1 31.1 2.1b 

 ... 31.8m 88.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی

 22n 11 71c                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   o(اه زمین)درصد از مساحت 
22.2 22.1 22.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.1 / 8.2 1.1 / 8.2 1.7 / 8.2j 

 1b 1 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 13o 21o,b 22 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 p 21 322 322bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.1 17.1 17.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

23.2 / 
71.2 

22.1 / 
71.3 

22.1 / 
71.3j 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
12.1 

22.2 / 
71.2 

22.2 / 
71.2j 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d وچهار ساله.  جمعیت پانزده تا شصتe  به
 j 8132 .k 8131 .l. 8111=311پایه شاخص  h 8131 .iوقفه در توالی زمانی.  f 8138 .gاستثنای جمعیت نهادی. 

فرودگاه کاین در  یبررس pتخمین.  m 8112 .n 8112 .o. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 
 .متیدر هنگام عز رشابوو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 نزی فرانسه پلی
 

 نزی منطقه: پلی
 821a(: 8132جمعیت )هزار، 

 72.3a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پاپیتهپایتخت: 

 311.1d(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 111b 2مربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پی اف سیپول رایج: فرانک 

 22.1eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 232f 1 123 1 711 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

3.2 - 8.1 3.2f 

 111.1f 32 712.1 88 172.1 88 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 8.1 1.3f 

 اقتصاد: صنعت 
 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 

38.7 38.1 33.2f 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 21.8 21.3f 

 g 2.8 2.8 2.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 37.1 32.8 37.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

71.1 78.1 72.1 

gنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 33.2 32.1 81.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

27.8 / 
11.7 

22.8 / 
11.2 

27.7 / 
13.8 

 388h,i ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

312 22 318f 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

831 311 311g,e 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 718 3 781 3 112g,e 

 221g,e 3 - 171 3 - 223 3 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 238f 32 - 2 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

هنگ  81.3g ژاپن
 کنگ

ایاالت  82.1
 متحده

32.1g 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت  31.8g چین 81.1g فرانسه
 متحده

31.2 

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 j 3.2 3.1 1.7b)درصد متوسط ساالنه( جمعیت نرخ رشد
 13.2 11.1 17.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

3.2 8.1 3.8b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.8 8.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

71.1 / 
71.1 

77.2 / 
78.2 

72.1 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

87.7 / 
2.1 

81.8 / 
2.1 

88.2 / 
38.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

18.1 / 
38.7 

13.1 / 
33.2 

11.7 / 
31.2e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jهر هزار تولد زنده( )در

2.2 2.2 1.2b 

 ... 1.2k ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.2g,f 22.1 83.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 388l 311 371e                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                   g(اه زمین)درصد از مساحت 

11.1 28.1 28.1b 

 کربن  اکسید برآورد  انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.2 / 1.8 1.2 / 1.8 1.2 / 8.2i 

 3g,b 3 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 23b 21 21 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 m,n 812 312 328fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
2.1 1.2 1.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 
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جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.8 / 
22.8 

22.2 / 
22.2 

22.1 / 
22.1b 

 
 

a نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش( شده .b 8131 .c  آرام انوسیمستعمرات فرانسه اقفرانک  .)اقیانوسیه(d 
پایه  hتخمین.  e 8137 .f 8131 .gهای آروئه، فا، ماهینا، پاپارا، پاپیته، پیرائه و پوناایوا.  مربوط به جمعیت کل کمون

به  k 8112 .l 8112 .m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8132 .j. 8111=311شاخص 
 حمل و نقل هوایی. nاستثنای اتباع ساکن خارج از کشور. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 گابن
 

 منطقه: مرکز آفریقا
 112a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 2.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: لیبرویل

 231.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 112b 817مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 ای آفریقای میانه اف پول رایج: فرانک سی
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211e 31 228 38 172 2 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

3.3 1.2 1.8e 

 118.1e 7 212.1 7 287.1 1 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.8 2.1 2.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.1 11.1 11.2e 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.8 12.2 21.8e 

 f 21.1 21.3 23.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 38.8 38.1 38.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

22.1 22.1 21.1 

 32.1f 81.2 31.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

fمردان( جمعیت زنان/)درصد از 
 

17.2 / 
17.1 

12.2 / 
12.3 

21.8 / 
12.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)f,g,h

 

22 311 333e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 338 381e 

i,j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 337k 381k,l 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 112 2 112f 3 122f,d 
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                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 213 8 212f 8 211f,d 

 171f - 3 881f,d 1 137 1                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 ... 211 8 221 3 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ترینیداد  82.2f چین
 و توباگو

 2.8f استرالیا 32.2

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

 7.1 بلژیک 32.1 چین 81.2 فرانسه

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 m 8.1 1.3 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 22.2 21.1 28.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 
 m)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.2 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 m)کودک زنده به ازای هر زن(

2.2 2.8 2.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 m)زنان/ مردان، سال(

12.2 / 
12.1 

13.2 / 
11.2 

11.2 / 
11.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.1 / 
7.7 

17.1 / 
7.1 

11.2 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 n)هزار و درصد از کل جمعیت(

832.3 / 
31.1 

822.1 / 
32.2 

821.8 / 
31.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

31.7o 31.8o 3.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 m)در هر هزار تولد زنده(

12.3 22.1 21.2b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2 8.1 8.7b 

 1.1p ... 1.2e سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2f,q 1.3 8.7r 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
312.1s 

... / ... 311.1 / 
321.2l 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

1.3 / 
31.1s 

... /... ... / ... 

 2.1b 2.7 33.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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 37.3 32.7 2.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 31.1f 22.3f,e 2.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.1t ... 

 312p 812 871d                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه )درصد از مساحت زمین
21.2 21.2 22.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

2.2 / 1.1 2.2 / 1.3 1.8 / 1.3r 

 111b 121 188 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 18b 11 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 ... ... 812u ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
13.8 13.8 13.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
11.1 

21.2 / 
12.1 

27.8 / 
11.7b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

23.1 / 
11.7 

28.1 / 
18.1 

21.2 / 
13.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 1.21 1.18e 

 
 

a باروری متوسط(شده )نرخ   بینی برآورد پیش .b 8131 .c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
بندی  طبقه iجمعیت آفریقایی.  hلیبرویل و اوندو.  gتخمین.  d 8137 .e 8131 .f. های آفریقای غربی مرکزی دولت

سسه ؤ های م همراه با دادههای کشوری  داده j. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  داده
ها فقط مربوط به ساخت و صنایع همگانی  داده k. المللی آمار در کشورهای جنوب صحرای آفریقا )افریستت( بین
 oاشاره به شهروندان خارجی.  n. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  l 8133 .mباشد.  می

در فرودگاه  میمق ریورود گردشگران غ p 8112 .q 8111 .r 8132 .s 8111 .t 8112 .uباشد.  داده تا پایان دسامبر می
 لیبرویل.

 

 

 

 

 



  

 گامبیا
 

 منطقه: آفریقای غربی
 312a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 831.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بانجول

 217.8c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 821b 33مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: داالسی گامبیا
 21.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 221d 218 182 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

- 1.2 1.1 8.8d 

 222.1d 111.1 218.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.1 11.7 81.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.2 31.3 31.2d 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 11.8 11.1d 

 e 12.8 18.2 81.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 31.8 32.7 31.2از شاغلین( اشتغال در صنعت )درصد

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

22.1 18.1 17.2 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.2 2.2 2.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/مردان(

 

22.1 / 
12.2 

11.1 / 
12.7 

13.2 / 
17.7 

 f 23 311 321d(8131=311)شاخص قیمت مصرف کننده 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 311d 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

7 12 381e,g 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

811 822 121e,g 
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 811e,g - 831 - 818 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 21d - 37 21 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

گینه 
 بیسائو

18.2e 33.3 سنگال 38.1 ویتنامe 

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

ساحل 
 عاج

 33.1 اسپانیا 33.1 برزیل 31.2

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 h 1.8 1.8 1.3bجمعیت )درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد 
 13.1 11.7 18.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

2.2 2.1 2.2b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.2 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

12.3 / 
11.2 

11.8 / 
17.1 

13.1 / 
12.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.1 

21.1 / 
1.7 

21.3 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

323.2 / 
38.1 

321.2 / 
33.1 

811.3 / 
2.2g 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 مللکمیساریای عالی پناهندگان سازمان 

2.1i 2.1i 2.1g 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

12.2 18.2 22.2b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 1.7 1.7b 

 1.3j 1.3b 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 از تولید ناخالص داخلی( )درصد
3.3 2.8 8.2k 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

23.1 / 
22.7 

22.2 / 
28.1 

313.1 / 
21.1g 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

... / ... 11.7 / 
12.1e 

... / ... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

1.2 / 3.2l 3.2 / 8.1 8.1 / 
1.7m 

 2.3b 2.2 2.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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 31.1 7.1 31.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.2e 2.8 32.1e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... ~1.1n,o 1.3p,q 

 83l 21 17g                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه )درصد از مساحت زمین
21.1 27.2 22.8e,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.1 / 1.8 1.2 / 1.1 1.1 / 1.1r 

 7b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 7e,b 7 7 انرژی )گیگاژول( سرانه تأمین

 s,t 312 23 313dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.1 12.1 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

23.1 / 
72.7 

21.1 / 
21.1 

22.8 / 
22.2b 

کننده از امکانات بهداشتی  جمعیت استفاده
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

11.1 / 
17.7 

13.8 / 
11.2 

13.1 / 
11.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.81 38.21 2.72d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c کانیفینگ.  بانجول و یه مناطق دولت محلمربوط بd 
8131 .e  .تخمینf  .بانجول، کمبو سنت ماریg 8137 .h  ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره
تخمین باال یا  o 8112 .pداده جزئی.  j 8112 .k 8131 .l 8112 .m 8138 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می i. است

 فقط گردشگران چارتری.   tشامل اتباع ساکن خارج از کشور.  q 8133 .r 8132 .s. هایی با تخمین باال براساس داده

 

 

 

 

 

 

 



  

 گرجستان
 

 منطقه: آسیای غربی
 217a,b 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.8a,b(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: تفلیس

 177.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228ژوئیه  13تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 711c 12مربع(:  مساحت )کیلومتر
 23.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: الری
 8.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111e 32 112 33 233 1 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.1 1.8 8.7e 

 113.1e 1 711.1 8 282.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.1 2.1 2.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 

81.1 88.1 82.2e 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.1 12.2 11.1e 

 f 12.1 22.8 12.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 2.1 31.2 38.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.2 23.1 27.1 

 33.1f 31.1 31.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.8 / 
78.2 

11.1 / 
71.3 

12.1 / 
72.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

71 311 382d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

383 12 72e 

h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 317 321i 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

211 3 177 8 782d 
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                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 دالر جاری()میلیون 

8 221 1 811 7 228d 

 812d 1 - 112 1 - 182 3 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 133d 3 - 322 3 - 121 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون 
 روسیه

 7.2 ترکیه 31.1f آذربایجان 32.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

فدراسیون  37.8 ترکیه
 روسیه

 2.8 چین 2.2

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 b,j - 3.1 - 3.8 - 3.2cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 b 11.1 11.1 12.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,j)درصد متوسط ساالنه(

- 1.7 - 1.1 - 1.7c 

 نرخ باروری،کل 
 b,j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 8.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,j)زنان/ مردان، سال(

71.3 / 
12.2 

71.1 / 
12.1 

77.1 / 
12.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
32.8 

32.1 / 
32.2 

32.2 / 
83.3a 

 المللی  مهاجران بین
 bدرصد از کل جمعیت()هزار و 

78.1 / 
3.1 

71.1 / 
3.7 

72.8 / 
8.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

812.1k 118.8k 872.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 b,j)در هر هزار تولد زنده(

82.1 81.8 33.8c 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 l)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 7.2c 

 2.2i 2.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.1 1.8f,m 1.2e 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

22.1 / 
21.2 

318.8 / 
313.2 

318.2 / 
318.2e 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

72.3 / 
21.2 

21.2 / 
22.2n 

311.1 / 
311.8e 

 / 11.7 / 18.2 / 27.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 22.1e 81.7 22.2                                   (رفن دص ره رد در م /نز )
 3.1e 2.2 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 31.1 1.3 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.3f 81.2 11.1f,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 ... 1.1o,p,q,c 

 21r 21 381d                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه )درصد از مساحت زمین
12.2 21.1f 21.1f,c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 3.3 1.1 / 3.1 2.1 / 8.8i 

 12c 12 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 22c 11 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 783e 8 117 3 ... ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
برای تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده 

 زمینی )درصد(
32.8 83.1 82.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
27.8 

22.1 / 
21.2 

311.1 / 
311.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
22.1 

21.1 / 
28.8 

21.8 / 
71.2c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.11 1.11 1.28e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b  .شامل آبخازیا و اوستیای جنوبیc 8131 .d 8137 .e 8131 .f 
داده   i 8132 .j. المللی صنعتی استاندارد بینبندی  طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه hپنج شهر.  gتخمین. 

 یاصالحات بهداشت جهیدر نت lباشد.  داده تا پایان دسامبر می k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 
کوپن  نهیاجرا شده است. هز بیمه  یخصوص یها توسط شرکت 8112از سال  ی اجباریعموم مهی، بریاخ یو درمان

به استثنای  pداده جزئی.  m 8112 .n 8112 .o. شود یم ی سالمت محسوبدولتعمومی  یها نهیعنوان هز  به مهیب نیا
 .r 8112به استثنای مؤسسات انتفاعی.  qمؤسسات خصوصی غیرانتفاعی. 

 

 

 

 

 



  

 آلمان
 

 منطقه: اروپای غربی
 822a 28(: 8132جمعیت )هزار، 

 811.3a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: برلین

 118.3 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 171b 117مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2c نرخ ارز )در دالر آمریکا(:

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 721d 277 1 121 237 1 112 213 8 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.7 2.3 3.2d 

 211.1d 28 823.1 28 111.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.2 1.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 11.2 11.2d 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 11.2 11.2d 

 3.1f 3.1 8.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 82.2 82.1 87.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

17.2 71.1 73.7 

 1.1f 7.1 33.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.7 / 
11.7 

18.2 / 
11.1 

11.3 / 
11.3 

 312c 311 28 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 311 317d 

 312g 338g,h 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                    تار داص :یللملا تجارت بین

 دالر جاری()میلیون 

277 318 3 873 121 3 211 831c 

 182c 371 3 237 111 3 232 772                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 127c 871 821 812 131 327                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 332c 827 112 321 113 313 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 1.7 چین 2.8f فرانسه 2.7

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 1.8 فرانسه 2.3 هلند 2.2 چین

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 i ~1.1 - 1.8 1.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 77.1 77.1 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.3 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

23.1 / 
71.1 

28.2 / 
77.1 

28.2 / 
77.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 
82.2 

31.1 / 
81.3 

31.3 / 
82.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

2 218.2 / 
33.1 

2 238.1 / 
38.3 

38 311.3 / 
32.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

722.1j 171.1j 3 117.3c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

2.8 1.7 1.2b 

                                    یراج یاه هزینهسالمتی: 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

31.1 33.1 33.8b 

 2.8b 1.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 2.2 2.2h 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

318.2 / 
311.3 

318.2 / 
311.3 

318.3 / 
318.7b 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.1 

313.8 / 
311.2 

22.1 / 
311.2b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

... /... ... / ... 11.1 / 
11.2b 
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 3.8d 3.1 3.3 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 11.7 18.2 18.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.7k 28.1k 22.1d )در هر صد ساکن(کاربران اینترنت 
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.2 8.7 8.2f,b 

 72l 72 331c های در معرض تهدید )تعداد( گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه )درصد از مساحت زمین
18.1 18.7 18.7f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

727.8 / 
2.1 

712.2 / 
2.2 

732.2 / 
2.2h 

 117b 1 177 1 711 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 311b 371 371 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 111d 11 271 81 111 83 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.7 72.3 72.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 m)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.12 1.11n,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
داده به یک  h 8132 .iبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم
جمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  kباشد.  داده تا پایان دسامبر می j .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجدوره 

l 8112 .m  .عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادیn .داده موقت 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 غنا
 

 منطقه: آفریقای غربی
 212a 82(: 8132جمعیت )هزار، 

 382.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
کرا  پایتخت: آ

 212.2 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
  3217مارس  2تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 117b 812مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: سدی غنا
 2.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 722d 28 372 18 322 37 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.8 7.2 1.1d 

 137.1d 3 131.1 3 722.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
13.2 82.2e 32.2e,d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 32.3e 82.8e,d 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.2 13.3e 11.2e,d 

 f 22.1 28.1 12.7اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 31.2 31.8 32.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.8 28.2 21.1 

 2.7f 1.1 8.2f )درصد از نیروی کار(نرخ بیکاری 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

71.3 / 
77.7 

71.2 / 
72.7 

72.2 / 
72.2 

 818c 311 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 387 311d 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 111 1 811 7 228f,c 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 272 2 117 31 382f,c 
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 323f,c 8 - 282 8 - 232 3 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111c 8 - 727 8 - 311 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

امارات  32.1 هند 37.1f سوئیس
متحده 
 عربی

31.2f 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

پادشاهی  37.1 چین
 متحد

ایاالت  2.7
 متحده

7.2 

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 g 8.1 8.1 8.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.3 11.7 27.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

2.3 2.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

2.1 2.2 2.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

12.1 / 
11.7 

11.2 / 
12.8 

18.1 / 
11.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
1.8 

12.1 / 
1.2 

12.1 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

112.2 / 
3.2 

117.1 / 
3.2 

237.1 / 
3.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

11.8h 32.2h 31.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

11.2 11.2 21.1b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.2b 

 ... 1.8i 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
7.2 1.1 1.8j 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
21.2 

311.2 / 
318.7k 

311.1 / 
312.3c 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

17.8 / 
22.2f 

21.1 / 
18.2k 

12.1 / 
13.8c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

2.3 / 7.7 1.7 / 
33.2k 

31.2 / 
32.7d 
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 3.7l 3.7 3.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 38.7 2.1 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 7.2m,n 12.7f,d 3.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.2m ... 

 311i 818 812c                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه مساحت زمین)درصد از 
12.2f 21.2 23.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

7.1 / 1.1 31.1 / 1.2 32.1 / 
1.1j 

 178b 322 312 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 38b 33 38 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o 282 213 227bمرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.1 21.1 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
11.3 

21.2 / 
71.3 

28.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

37.1 / 
1.2 

32.8 / 
2.1 

81.8 / 
2.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.27 1.11 1.32d 

 
 

a (. شده )نرخ باروری متوسط  بینی برآورد پیشb 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  gتخمین.  f. المللی صنعتی استاندارد بینبندی  طبقه چهارم
جمعیت  nوقفه در توالی زمانی.  i 8112 .j 8132 .k 8112 .l 8133 .mباشد.  داده تا پایان دسامبر می h. است

 شامل شامل اتباع ساکن خارج از کشور. oدوازده ساله و باالتر. 

 

 

 

 

 

 



  

 جبل الطارق
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 11a(: 8132جمعیت )هزار، 

 271.1a 1(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: جبل الطارق

 12.7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 1bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 313.2c,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: پوند جبل الطارق
 1.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

17.1 / 
72.2e 

.../... .../... 

 328f,g ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
                                    تار داص :یللملا تجارت بین

 h)میلیون دالر جاری(

321 812 118d 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 h)میلیون دالر جاری(

113 187 721d 

                                    زار ت :یللملا تجارت بین
 h)میلیون دالر جاری(

- 111 - 112 - 128d 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 h)درصد از صادرات(

 31.2 هلند 32.2 آلمان 87.1 موریتانی

 شرکای وارداتی
 h)درصد از واردات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 
 iجای دیگر

پادشاهی  12.2
 متحد

 31.2 اسپانیا 38.1

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 j 1.1 1.7 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.7 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

21.1 / 
72.1e 

... /... ... / ... 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 
81.1k,e 

... / ... 32.3 / 
88.2c,l,m 

 / 33.8 / 31.2 / 2.8 المللی  مهاجران بین
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 18.1d 13.8 82.7 )هزار و درصد از کل جمعیت(
 ... 1.1 ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( قتلنرخ 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.3h 11.1 22.2h,n کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 32o 88 13d                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                   h(اه )درصد از مساحت زمین

1.1 1.1 1.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 31.7 1.1 / 31.8 1.1 / 31.1g 

 878b 812 832 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 11.1 11.1 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی پیش برآورد. b 8131 .c  ساکنین کنندگان و  دی، بازد  یپرسنل نظام یبه استثنا
  jمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  iتخمین.  g 8132 .h. 8111=311پایه شاخص  d 8137 .e 8113 .fموقت. 

کنندگان و  دی، بازد یپرسنل نظامخانواده  یبه استثنا k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 
 .m 8138 .n 8131 .o 8112جمعیت دو ژور.  lساکنین موقت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 یونان
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 328a 33(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: آتن

 311.1c 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 217b 313مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 123e 328 118 822 777 827 جاری(  دالر  )میلیون  داخلیخالص  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 - 1.1 - 1.8e 

 811.1e 37 312.1 81 281.1 83 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 
2.2 1.1 2.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.2 31.7 31.1e 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.2 23.3 72.7e 

 38.2g 33.2g 38.8 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 88.2 32.1 31.1در صنعت )درصد از شاغلین( اشتغال

ها )درصد  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 gاز شاغلین(

11.2 12.1 78.2 

 32.1g 38.7 31.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

28.7 / 
12.2 

22.2 / 
12.1 

21.1 / 
11.8 

مصرف کننده شاخص قیمت 
(311=8131)h

 

21 311 313d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

312 22 21e 

 72i 22 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                    تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

37 212 87 121 18 311d 
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                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

12 222 11 211 11 113d 

 321d 81 - 217 12 - 212 17 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 113d 3 - 871 11 - 811 32 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.2 ترکیه 7.3g آلمان 31.1 ایتالیا

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

فدراسیون  7.1 ایتالیا 31.8 آلمان
 روسیه

7.1 

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 j 1.1 1.1 - 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 72.3 71.1 72.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.7 1.3b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

23.2 / 
71.2 

28.2 / 
77.1 

21.1 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.3 / 
88.1 

32.2 / 
82.1 

32.3 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3 321.7 / 
31.1 

3 183.3 / 
33.1 

3 881.2 / 
31.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

32.1k 17.2k 21.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

2.1 1.1 1.1b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

2.1 2.1 2.2b 

 1.1i 1.8 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.1 ... ... 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
21.2 

22.7 / 
21.2 

22.1 / 
21.1b 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
311.2 

22.1 / 
311.2 

21.2 / 
318.1b 

 / 21.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
21.2 

311.7 / 
311.1 

331.2 / 
332.1i 
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                                   (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.2e 3.1 3.8 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 32.1 37.1 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 82.1l 22.2l 12.3e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1g 3.1m,b 

 71n 311 172d                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   g(اه )درصد از مساحت زمین
82.3 11.1 13.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

22.7 / 2.2 21.2 / 7.1 17.1 / 1.3i 

 111b 121 218 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21b 311 331 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 722e 82 117 31 711 32 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی  مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع

 زمینی )درصد(
11.3 71.8 71.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.3 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
21.1 

22.2 / 
27.8 

22.8 / 
22.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 o)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.37 1.37 1.31m,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c آ، پریستری و پیرئاس اشاره دارد از جمله به مناطق کالیته. 
d 8137. e 8131. f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه. g تخمین. h 

ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره  i 8132. j .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص
 .n 8112 .داده موقت m .ساله هفتادوچهارتا  شانزدهجمعیت  l .باشد داده تا پایان دسامبر می k .مرجع مربوط است

o .عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 

 

 

 

 



  

 گرینلند
 

 منطقه: اروپای شمالی
 17a(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.3a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: نوک

 32.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 121b 311 8مربع(:  مساحت )کیلومتر

 338.3c,d,eنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: کرون دانمارک

 1.8fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 821e 8 117 8 111 3 جاری( دالر   )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

8.7 8.7 1.8e 

 212.1e 21 782.1 21 123.1 82 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.1 2.1 38.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.8 37.1 31.8e 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.8 72.1 78.1e 

 2.1g,h,i ... ... اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 38.1g,h,i ... ... اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

... ... 28.1g,h,i 

 2.2j 2.7h,k,l,m 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 22 22e 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

218 123 122n,f 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

711 212 721n,f 

 322n,f - 211 - 827 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

مناطق  2.1 پرتغال 23.1n دانمارک
مشخص 
نشده در 

1.1n 
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 oجای دیگر
 شرکای وارداتی

 n)درصد از واردات(
 8.1 چین 2.2 سوئد 78.8 دانمارک

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 p 1.1 - 1.3 - 1.3bساالنه(نرخ رشد جمعیت )درصد متوسط 
 21.2 22.2 28.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 p)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.1b 

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

8.1 8.1 8.1q 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 r)زنان/ مردان، سال(

... / ... 73.1 / 
11.7 

71.1 / 
12.3 

 توزیع سن جمعیت 
 d,cسال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 2.1 88.1 / 
31.2 

83.1 / 
31.8e 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1.7 / 33.7 1.8 / 33.1 1.1 / 31.1f 

 1.1e 32.2 37.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1n,e 11.1 17.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.7s ... ... 

 38s 32 81f                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   n(اه )درصد از مساحت زمین
~1.1 ~1.1 ~1.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.1 / 
31.1 

1.7 / 33.7 1.1 / 2.1q 

 8b 3 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 312b 321 311 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی  مناطق
 زمینی )درصد(

81.3 81.2 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .جمعیت دو ژورd  ی آور جمع دفاتر ثبتآمار جمعیت از
جمعیت  i 8133 .j 8111 .k. اتباع ، ساکنان hوچهار ساله.  جمعیت پانزده تا شصت e 8131 .f 8137 .g. شده است
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 pمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  oتخمین.  m 8131 .nوقفه در توالی زمانی.  lوچهار ساله.  هجده تا شصت
ساله تا سال مرجع، پنج داده به یک دوره  q 8132 .rداده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است. 

 .s 8112. شود شامل خود سال مرجع، مربوط می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گرنادا

 منطقه: کارائیب
 312a(: 8132جمعیت )هزار، 

 132.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 جورجز سینت پایتخت:

 12.1d(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
3272سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 121bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر کارائیب شرقی
 8.7eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

811281018102های اقتصادی شاخص
 131f 3 773 121جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
 8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

)درصد سالیانه(

31.1 - 1.1 3.2f 

 212.1f 2 111.1 7 711.1 1سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.8 7.1f 

 اقتصاد: صنعت 
)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.3 31.2 31.3f 

 اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.1 72.3 77.1f 

 ... ... 31.8gنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 317e 311 21(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )

شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112)

72 21 382f 

 تار داص :یللملا تجارت بین
)میلیون دالر جاری(

82 81h 81h,e 

 تادر او  :یللملا تجارت بین
)میلیون دالر جاری(

112 111h 232h,e 

 823h - 121h,e - 111 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 12f - 812 - 321 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

8102شركای اصلی تجاری   
شرکای صادراتی 
h)درصد از صادرات(

ایاالت 
متحده

سنت 13.3
لوسیا

2.3آلمان2.2

2.1پادشاهی  31.7ترینیداد 11.3ایاالت  شرکای وارداتی
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 متحد و توباگو متحده h)درصد از واردات(
 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 i 1.1 1.1 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.1 11.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

71.8 / 
12.1 

72.2 / 
12.1 

71.1 / 
71.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 
2.2 

87.1 / 
2.1 

81.1 / 
31.7a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1.2 / 1.7 7.1 / 1.7 7.3 / 1.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1j ~1.1e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

38.1 31.8 2.1b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.3 1.1b 

 ... 1.1k 1.7l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2k ... 31.1f 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
22.2 

313.1 / 
311.3 

22.1 / 
311.3f 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.7 / 
21.2h 

312.2 / 
311.8 

318.1 / 
22.2f 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 11.2 / 
22.2m 

318.7 / 
21.1f 

 31.8f 2.1 31.7 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 11.1 31.1 81.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 h 81.1 87.1 11.2fاینترنت )در هر صد ساکن(کاربران 
 81n 17 12e                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 11.1b 11.1 11.1 مساحت جنگلی
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                                   h(اه )درصد از مساحت زمین
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 تن()میلیون تن/ سرانه 
1.8 / 8.3 1.1 / 8.1 1.8 / 8.1o 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 12 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 311f 331 22 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.8 11.8 28.7 

آشامیدنی جمعیت استفاده کننده از آب 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
21.1 

22.1 / 
21.1 

22.1 / 
21.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
22.1 

27.1 / 
22.1 

27.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

7.22 2.11 1.22f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .دالر کارائیب شرقیd  .اشاره به پریش سنت جورجe 
8137 .f 8131 .g 8113 .h  .تخمینi  .داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط استj  داده تا پایان

 .k 8111 .l 8111 .m 8112 .n 8112 .o 8132باشد.  دسامبر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 گوادلوپ
 

 منطقه: کارائیب
 222a,b(: 8132جمعیت )هزار، 

 811.2a,b(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 تر-پایتخت: باس

 12.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 711c 3مربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.8a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: یورو

 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 1.1e,f,g ... ... اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e,f ... 31.2 31.1gاشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e,f)درصد از شاغلین(

... 12.2 11.1g 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 81.2 81.2 81.3h,i 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

17.7 / 
21.2 

12.1 / 
22.8 

22.1 / 
11.1h,i 

 j ... 311 311k(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 22 28k 

 
 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 a,l 1.7 1.1 -~1.1cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 a 22.2 22.2 22.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 a,lساالنه()درصد متوسط 

1.7 1.1 -~1.1c 

 نرخ باروری،کل 
 a,l)کودک زنده به ازای هر زن(

8.3 8.3 8.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 a,l)زنان/ مردان، سال(

23.2 / 
72.8 

28.2 / 
71.7 

22.1 / 
71.2c 

 توزیع سن جمعیت 
 aسال، درصد( 32-1+/11)

81.2 / 
31.1 

88.1 / 
32.1 

32.8 / 
82.1b 

 المللی  مهاجران بین
 a)هزار و درصد از کل جمعیت(

22.3 / 
81.1 

22.2 / 
83.3 

22.2 / 
88.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 a,l)در هر هزار تولد زنده(

2.7 7.1 1.2c 

 ... 2.1m 1.8 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 n                                   11o 12 71d(دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   p(اه )درصد از مساحت زمین
21.2 21.3 21.1c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.8 / 1.1 8.1 / 1.1 8.1 / 1.1q 

 8p 1c 1 اولیه )پتاژول(تولید انرژی، 
 73p 73c 71 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 n,r 178 128 123kورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.2 21.1 21.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.7 

22.1 / 
22.2 

22.1 / 
22.2c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
22.1 

27.1 / 
22.1 

27.1 / 
22.1c,q 

 
 

a  .)بخش فرانسوی( شامل سن بارتلمی و سن مارتینb بینی برآورد پیش  )شده )نرخ باروری متوسط .c 8131 .d 
8137 .e وچهار ساله.  جمعیت پانزده تا شصتf  .به استثنای جمعیت نهادیg 8138 .h  .وقفه در توالی زمانیi 
8131 .j  های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص .k 8131 .l  ساله قبل  پنجداده به یک دوره

 oبه استثنای جزایر شمالی، سن بارتلمی و سن مارتین )بخش فرانسوی(.  m 8112 .n. از سال مرجع مربوط است
8112 .p  .تخمینq 8132 .r .حمل و نقل هوایی   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 گوآم
 

 منطقه: میکرونزی
 311a(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: هاگاتنیا

 321.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 122bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 318.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 c 31.3 2.1 2.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 c 31.2 31.1 31.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 c)درصد از شاغلین(
72.1 71.2 71.8 

 1.2c 2.8 7.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
cمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.3 / 
72.2 

12.2 / 
72.1 

18.2 / 
71.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)d

 

... 311 331e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 21 72f 

 
 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 g 1.2 1.3 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 22.2 22.3 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.8 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.7 8.1 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

72.1 / 
71.1 

21.1 / 
72.7 

23.1 / 
71.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 2.8 87.1 / 33.3 82.2 / 
32.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت( )هزار

72.7 / 
27.8 

71.2 / 
27.1 

72.1 / 
27.1e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

31.1 33.2 2.1b 

 8.1h 3.2 2.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1c 77.1c,f 12.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 82i 12 22e                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
c(اه )درصد از مساحت زمین

                                   

21.1 21.1 21.1b 

 111f 3 327 3 882 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
شده برای تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت 

 زمینی )درصد(
21.8 21.8 21.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.2 

22.7 / 
22.7 

22.2 / 
22.2b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .تخمینd  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از
 .h 8133. i 8112. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  e 8137 .f 8131 .g. های ملی شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 گواتماال
 

 آمریکای مرکزی منطقه:
 821a 37(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: گواتماال سیتی
 213.3 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 3221نوامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 
 222b 312مربع(:  مساحت )کیلومتر

 27.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: کوتزال

 7.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 711d 12 112 23 833 87 جاری( دالر   )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

1.1 8.2 1.3d 

 327.1d 2 281.1 8 172.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.3 33.2 31.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.1 82.1 81.7d 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 11.1 18.1d 

 e 11.1 17.1 82.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 81.2 32.2 83.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

21.3 21.8 22.2 

 8.1e 1.7 8.7e نیروی کار( نرخ بیکاری )درصد از
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

22.2 / 
27.1 

23.7 / 
21.1 

21.1 / 
21.1 

 311f 311c 71 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 382 312d 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 123 2 211 33 312e,c 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

31 111 31 211 32 321e,c 
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 128e,c 7 - 171 1 - 332 1 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 312c 3 111 - 823 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

12.1e سالوادور ال  2.1e هندوراس 33.2 

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 31.2 چین 33.2 مکزیک 12.1

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 g 8.1 8.8 8.3bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 13.3 22.2 21.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.1 8.2 8.7b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

2.1 1.1 1.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

78.3 / 
11.7 

71.7 / 
17.8 

71.1 / 
12.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

28.1 / 
1.2 

12.2 / 
1.3 

12.2 / 
7.1a 

 المللی  مهاجران بین
 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

17.1 / 
1.2 

11.2 / 
1.1 

23.1 / 
1.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.2i 1.3i 88.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

17.1 13.1 81.2b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.2 1.7b 

 ... 1.2j ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 8.2 8.2d 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
331.1 

332.1 / 
331.1 

22.3 / 
318.2d 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.3 / 
13.1 

11.8 / 
11.2 

13.2 / 
11.8d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

7.1 / 
31.8k 

37.3 / 
31.1l 

81.3 / 
32.1b 

 87.1d 21.7 21.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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 38.7 38.1 2.8های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 31.1e 12.1e,d 1.7اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران 
 هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

~1.1 ~1.1 ~1.1n 

 812o 811 821c         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
مساحت جنگلی

         (اه زمین)درصد از مساحت 
11.7 12.7e 11.1e,b 

کربن  اکسید برآورد انتشار دی
)میلیون تن/ سرانه تن(

38.1 / 3.1 33.7 / 1.2 32.1 / 
3.3p 

 131b 872 811تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82b 81 82سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 121d 3 332 3 ... ملی )هزار(ورود گردشگران به مرزهای 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
87.1 11.2 11.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
21.3 

27.1 / 
22.1 

22.2 / 
21.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

71.1 / 
21.1 

71.1 / 
21.2 

77.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.21 1.27 1.21d 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  .وقفه در توالی زمانیg  داده
 j 8112 .kباشد.  داده تا پایان دسامبر می iشامل پناهندگان.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

8118 .l 8117 .m  .داده جزئیn 8138 .o 8112 .p 8132.



  

 گینه
 

 منطقه: آفریقای غربی
 111a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.3a(: 8132 جمعیت )در کیلومتر مربع،تراکم 
 پایتخت: کوناکری

 221.3 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3212دسامبر  38تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 217b 821مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک گینه
 881.1c 2(: نرخ ارز )در دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 271c 2 211 1 111 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 2.8 1.1c 

 122.1c 111.1 281.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.2 32.1 81.8c 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 12.1 11.2c 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 27.3 28.2c 

 d 71.3 71.8 12.1)درصد از شاغلین(اشتغال در کشاورزی 
 d 1.2 1.1 1.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 d)درصد از شاغلین(

82.1 81.2 81.3 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 2.1 2.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
d)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

18.2 / 
17.2 

18.2 / 
11.1 

11.1 / 
11.2 

e(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 28 311 832f 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 381 311c 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

721 3 273d 3 228d,f 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 122 3 211d 8 111d,f 
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 11d - 381d,f 218 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 721c 8 - 187 - 311 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 d)درصد از صادرات(

 3.7 سنگاپور 1.2 بلژیک 21.1 چین

 شرکای وارداتی
 d(واردات)درصد از 

ساحل 
 عاج

 2.2 اسپانیا 33.1 چین 88.1

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 g 3.2 8.8 8.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.3 11.7 18.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

8.2 1.1 1.3b 

 نرخ باروری،کل 
 gازای هر زن()کودک زنده به 

1.2 1.1 1.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 gمردان، سال( )زنان/

13.1 / 
13.1 

11.2 / 
12.1 

12.2 / 
17.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.1 / 
1.3 

21.1 / 
2.2 

28.1 / 
1.8a 

 المللی  مهاجران بین
 h,iو درصد از کل جمعیت(هزار )

882.1 / 
8.2 

372.1 / 
3.1 

388.2 / 
3.1f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

27.1j 31.1j 1.8f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 gهر هزار تولد زنده( )در

21.8 77.7 11.7b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.2 2.1b 

 1.3c ... 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
3.2 8.1 8.2k 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.8 / 
27.1 

77.1 / 
22.3 

21.3 / 
313.7k 

                                     هطسو تم صلاخان مان نرخ ثبتآموزش: 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

32.1 / 
12.2d 

81.3 / 
21.2l 

13.2 / 
22.1k 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

3.3 / 2.7 1.8 / 
31.1 

1.2 / 
31.1k 

 2.2b 2.2 31.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 32.1m,l 83.2 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 3.1d 2.2d,c 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 17n 312 321f                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                   d(اه )درصد از مساحت زمین

87.2 81.1 81.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

3.2 / 1.8 8.1 / 1.8 8.2 / 1.8k 

 331b 338 312 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 38b 31 31 )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 o 21 38 11bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.2 71.2 71.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
11.2 

23.7 / 
18.7 

28.7 / 
17.2b 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

87.2 / 2.8 13.1 / 31.1 12.3 / 
33.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

7.81 1.32 2.71c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8131 .d  .تخمینe  .کوناکریf 8137 .g  داده به یک
داده تا پایان  jشامل پناهندگان.  iمربوط به شهروندان خارجی.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجدوره 

حمل و نقل  n 8112 .oمنحل شد.  8112مجلس پس از کودتای دسامبر  k 8132 .l 8112 .mباشد.  دسامبر می
 هوایی در فرودگاه کوناکری.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 گینه بیسائو
 

 منطقه: آفریقای غربی
 217a 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 17.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بیسائو

 112.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3272سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 381b 11مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 ای  اف پول رایج: فرانک سی
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 381e 3 222 127 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 2.1 1.3e 

 132.1e 121.1 281.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
21.2 21.8 22.8e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.7 31.1 32.7e 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 21.1 23.3e 

 f 22.1 22.1 21.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 1.2 1.1 1.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

2.2 2.1 2.7 

fنیروی کار(نرخ بیکاری )درصد از 
 1.1 1.1 1.3 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

12.2 / 
72.8 

12.7 / 
72.3 

11.7 / 
72.3 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

22 311 338d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 382 321e 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

81 381f 3 211f,d 

 327f 812f,d 338                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 77f 3 881f,d - 22 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین

 31e 73 - 31 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، پرداختتراز 
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

 31.1 بالروس 83.1 ویتنام 13.3 هند

 شرکای وارداتی
 f(واردات)درصد از 

 31.2 سنگال 32.1 گامبیا 81.1 پرتغال

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 h 8.3 8.2 8.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.2 21.3 12.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 hساالنه()درصد متوسط 

1.3 1.2 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.8 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

11.1 / 
18.1 

11.1 / 
18.2 

17.7 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.1 

28.1 / 
2.1 

23.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 iو درصد از کل جمعیت(هزار )

81.7 / 
3.1 

83.3 / 3.2 81.2 / 
3.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

7.2j 2.1j 2.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

313.1 23.3 21.2b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 f)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.8 1.2b 

 ... 1.3k 1.3l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
... 3.2 8.3m 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.2 / 
27.2n 

332.3 / 
388.3 

... / ... 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

38.2 / 
88.2n 

... /... ... / ... 

 2.1b 31.1 33.7 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 31.7 31.1 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 



021 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 8.2f 1.2f,e 3.2کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 88k 18 77d         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                  f(اه )درصد از مساحت زمین

71.7 73.2 71.3b 

کربن  اکسید برآورد انتشار دی
تن(سرانه  )میلیون تن/

1.8 / 1.3 1.8 / 1.3 1.1 / 1.3o 

 81b 82 88تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31b 37 32سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 p1 88 22bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع 

 زمینی )درصد(
18.8 18.8 18.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

77.2 / 
22.2 

22.2 / 
12.1 

22.2 / 
11.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

82.7 / 1.2 18.2 / 7.2 11.1 / 2.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

)درصد از درآمد ناخالص ملی(

33.13 31.87 37.71e 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره  hبیسائو.  gتخمین.  d 8137 .e 8131 .f. های آفریقای غربی مرکزی دولت

 k 8112 .l 8112 .m 8131 .n 8111 .oباشد.  داده تا پایان دسامبر می jشامل پناهندگان.  i. مرجع مربوط است
8132 .p .حمل و نقل هوایی 



  

 گویان
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 728a(: 8132جمعیت )هزار، 

 2.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: جورج تاون

 312.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 212b 832مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر گویان
 811.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 217d 1 812 8 131 3 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

- 8.1 2.3 1.2d 

 222.1d 2 181.1 1 718.1 3 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.7 37.1 32.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.7 12.1 21.1d 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 27.2 21.3d 

 e 81.1 37.1 31.8اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 81.2 81.1 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

18.1 12.1 11.1 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 33.2 31.2 33.7 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eجمعیت زنان/ مردان( )درصد از

 

12.3 / 
72.1 

17.1 / 
71.1 

21.2 / 
72.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)e,f

 

72 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 312 311d 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

112 213 3 721c 

 718c 3 218 3 772                                    تادر او  :یللملا بینتجارت 
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 )میلیون دالر جاری(
 82c 113 - 812 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 382d 821 - 21 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  88.2 کانادا
 متحده

ترینیداد  31.2
و 

 توباگو

33.2 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

  ترینیداد
توبا  و

 گو

ایاالت  87.1
 متحده 

 2.2 چین 81.1

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 g - 1.3 - 1.3 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 81.1 81.1 87.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

- 1.7 - 3.1 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.7 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 gمردان، سال( )زنان/

12.3 / 
18.1 

12.2 / 
11.2 

12.1 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.8 / 
1.1 

18.7 / 
7.8 

82.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 درصد از کل جمعیت( وهزار )

31.2 / 3.2 31.3 / 3.2 31.1 / 
8.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1h ~1.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 gهر هزار تولد زنده( )در

11.1 12.2 11.8b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 2.1 2.1b 

 ... 1.1i 1.8 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.3 1.1 1.8j 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.8 / 
22.2 

21.7 / 
21.7 

27.3 / 
21.3j 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
21.2 

28.2 / 
27.8 

311.2 / 
21.1j 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

31.2 / 
7.2 

31.1 / 
1.2 

31.1 / 
7.1j 

 32.2d 32.2 32.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 13.2 11.1 11.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1i 82.2 11.7e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 11k 12 22c                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                   e(اه )درصد از مساحت زمین

22.1 22.8 22.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

3.2 / 3.2 3.7 / 8.1 8.1 / 8.1l 

 7b 2 2 )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 21b 21 12 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 m 337 318 811dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 

 سالم )شهری/ روستایی، درصد(
21.2 / 
22.1 

27.1 / 
21.3 

22.8 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 روستایی، درصد( سالم )شهری/

27.1 / 
72.1 

27.7 / 
23.1 

27.2 / 
28.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

32.82 7.17 8.18d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  .جورج تاونg  داده به یک
. i 8111 .j 8138 .k 8112 .l 8132باشد.  داده تا پایان دسامبر می h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجدوره 

m تیمهری. فقط ورود به فرودگاه 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 هائیتی
 

 منطقه: کارائیب
 331a 33(: 8132جمعیت )هزار، 

 211.8a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پورتو پرنس

 111.2 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 711b 87مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: گورد
 17.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 127c 7 712 1 312 2 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

3.2 - 1.1 3.2c 

 711.1c 173.1 222.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 
88.2 83.1 31.7c 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.2 11.7 12.1c 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.2 21.2 21.1c 

 d 22.2 27.8 21.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 d 31.2 31.8 38.1در صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 d)درصد از شاغلین(

12.2 28.1 21.2 

dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 31.1 31.2 31.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
dمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.8 / 
71.3 

11.1 / 
73.2 

12.3 / 
78.2 

 323e 311 17 (8131=311مصرف کننده )شاخص قیمت 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

318 318 311c 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
d)میلیون دالر جاری(

 

271 172 223e 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 dجاری()میلیون دالر 

3 222 1 327 1 271e 
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                                    زار ت :یللملا تجارت بین
 d)میلیون دالر جاری(

- 272 - 8 112 - 8 111e 

 78c - 318 - 7 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 d)درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

جمهوری  28.7
 دومینیکن

 8.2 کانادا 1.7

 شرکای وارداتی
 d)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

جمهوری  12.3
 دومینیکن

 33.2 چین 83.1

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 f 3.1 3.1 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.1 27.1 28.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

1.8 1.7 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

2.1 1.1 1.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 f)زنان/ مردان، سال(

11.3 / 
11.1 

18.1 / 
12.8 

12.2 / 
11.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.1 / 
1.2 

11.2 / 
1.1 

18.1 / 
7.2a 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت()هزار و درصد از کل 

11.1 / 
1.1 

11.3 / 
1.2 

21.1 / 
1.2e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1g 8.7e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 f)در هر هزار تولد زنده(

11.1 18.8 21.2b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 تولید ناخالص داخلی( )درصد از

1.1 31.8 1.2b 

 31.1h 1.2 ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 8.1 2.3 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 d 1.2 2.2 38.8cکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 331i 317 811e                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                   d(اه )درصد از مساحت زمین

1.2 1.7 1.1b 

 1.1j / 8.2 1.8 / 8.3 1.8 / 8.3 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
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 )میلیون تن/ سرانه تن(
 312b 313 331 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(

 37b 31 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(
 k 338 811l 131l,bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

31.1 31.1 31.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

71.1 / 
22.7 

12.7 / 
22.3 

12.2 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

11.2 / 
31.1 

11.1 / 
37.7 

11.1 / 
32.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.21 21.81 31.18c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8131 .d  .تخمینe 8137 .f  ساله  پنجداده به یک دوره
 lحمل و نقل هوایی.  h 8138 .i 8112 .j 8132 .kباشد.  داده تا پایان دسامبر می g. قبل از سال مرجع مربوط است

 شامل اتباع ساکن خارج از کشور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سریر مقدس
 

 اروپای جنوبیمنطقه: 
 3a(: 8132جمعیت )هزار، 

 281.1a 3(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: واتیکان سیتی

  1.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 1b,c~مربع(:  مساحت )کیلومتر

 832.8dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: یورو

 1.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 
 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 f 1.1 ~1.1 ~1.1c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 f)درصد متوسط ساالنه(

1.1 - 1.3 1.8c 

 المللی  مهاجران بین
 gو درصد از کل جمعیت(هزار )

1.2 / 
311.1 

1.2 / 
311.1 

1.2 / 
311.1e 

 1.1c 1.1 ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 3e 3 ...                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b  کیلومتر مربع است.  1.22مساحت آنc 8131 .d 8112 .e 8137 .
f  .داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط استg .تخمین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 هندوراس
 

 منطقه: آمریکای مرکزی
 237a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.8a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: تگوسیگالپا

 111.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221دسامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 228b 338مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: لمپیرا
 81.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 137d 83 212 31 717 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.3 1.7 1.1d 

 113.1d 8 211.1 3 181.1 3 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.3 33.2 38.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

87.1 81.8 81.1d 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 18.1 11.7d 

eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 12.1 17.2 82.1 

 e 81.2 32.1 83.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
12.2 21.1 11.2 

 2.1e 2.3 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

eجمعیت زنان/ مردان()درصد از 
 

11.1 / 
21.2 

22.1 / 
22.2 

11.2 / 
21.1 

e(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 78 311 312c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 333 382d 

 f 311 331 311g(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                    تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

3 822 1 312 2 271c 

 138c 2 221 1 232 2                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 128c 1 - 723 1 - 381 1 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 121c - 128 - 112 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 7.1 بلژیک 7.2 آلمان 21.8

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایالت 
 متحده

 2.2 گواتماال 31.1 چین 12.7

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 h 8.2 8.3 3.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 17.3 13.2 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 hمتوسط ساالنه()درصد 

1.2 1.2 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.8 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
12.1 

72.1 / 
12.1 

71.2 / 
71.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.2 / 
1.1 

11.1 / 
1.2 

13.1 / 
7.3a 

 المللی  مهاجران بین
 iو درصد از کل جمعیت(هزار )

87.2 / 
1.2 

87.1 / 
1.1 

12.7 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.3j ~1.1j 371.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

13.8 82.2 87.2b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.8 2.8 7.1b 

 ... ... 1.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
... ... 1.2k 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.1 

312.2 / 
311.8 

21.2 / 
21.1d 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... 71.1 / 
13.1 

12.1 / 
12.2d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

32.1 / 
31.8e,l 

81.2 / 
32.1 

81.7 / 
37.2b 
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 11.1d 71.3 21.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 83.3 32.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1e,m 33.3 11.1e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
~1.1l ... ... 

 811l 821 113c                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   e(اه )درصد از مساحت زمین
13.2 21.2 23.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

7.1 / 3.3 2.1 / 3.3 2.1 / 3.8g 

 331b 21 77 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82b 81 81 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 221b 211 171 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
حفاظت شده برای تنوع زیستی  مناطق مهم

 زمینی )درصد(
17.1 17.1 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
72.8 

21.2 / 
72.1 

27.2 / 
21.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
13.3 

21.2 / 
71.1 

21.7 / 
77.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

7.13 2.81 8.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf ها مطابق  بندی داده طبقه
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  g 8132 .h. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومویرایش 

 جمعیت پنج ساله و باالتر. k 8131 .l 8112 .mباشد.  داده تا پایان دسامبر می jشامل پناهندگان.  i. است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مجارستان
 

 منطقه: اروپای شرقی
 122a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بوداپست

 712.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 182b 21مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فورینت
 812.2c(: نرخ ارز )در دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 237d 381 281 311 111 331 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.2 1.7 8.8d 

 211.1d 38 327.1 31 817.1 33 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 1.1 2.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.1 82.2 11.1d 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 11.1 11.3d 

 2.1f 2.2f 2.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 18.1 11.7 82.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

18.7 12.2 11.2 

 2.1f 33.8 7.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان()درصد از جمعیت زنان/ 

 

28.2 / 
12.2 

21.2 / 
12.8 

27.2 / 
11.2 

 332c 311 77 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

27 21 22d 

 312g 388g,h 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                    تار داص :یللملا تجارت بین

 جاری()میلیون دالر 

18 878 22 722 331 128c 

 822c 312 218 27 281 11                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 122c 2 137 7 122 1 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 721c 1 121 221 7 - )میلیون دالر( جاریحساب ، ها تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.3 ایتالیا 1.8 رومانی 87.2 آلمان

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 1.1 لهستان 1.8 اتریش 81.1 آلمان

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 i - 1.1 - 1.1 - 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 73.2 12.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.2 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

71.7 / 
12.1 

77.2 / 
12.1 

72.2 / 
73.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.1 / 
83.2 

32.2 / 
88.3 

32.1 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 iدرصد از کل جمعیت(و هزار )

111.2 / 
1.1 

211.1 / 
2.2 

111.2 / 
1.8c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

2.2k 1.2k 1.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

7.2 1.7 2.2b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 7.1 7.8b 

 1.3b 8.2 1.8 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.1 2.2 2.1h 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.3 / 
22.3 

311.1 / 
313.8 

313.7 / 
318.1d 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
21.7 

21.2 / 
27.7 

318.1 / 
318.1d 

  دانشگاهی آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

77.1 / 
11.1 

71.2 / 
12.3 

11.1 / 
28.2d 

 8.3d 3.2 3.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 31.3 33.3 2.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1l 11.1l 72.1d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 3.3 3.2b 

 13m 27 11c                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه )درصد از مساحت زمین
88.3 88.1 88.2f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  تن/)میلیون 

12.1 / 1.2 11.8 / 1.1 28.3 / 2.1h 

 273b 221 212 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 317b 333 331 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 811d 31 131 2 272 2 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
23.1 28.2 28.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
22.2 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.2 / 
22.1 

27.2 / 
22.1 

27.2 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 درآمد ناخالص ملی( )درصد از

1.33 1.12 1.33o,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
داده به یک دوره  h 8132 .iبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
جمعیت شانزده تا  lباشد.  داده تا پایان دسامبر می kشامل پناهندگان.  j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

 داده موقت. oعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.  m 8112 .nهفتادوچهار ساله. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ایسلند
 

 منطقه: اروپای شمالی
 112a(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ریکیاویک

 831.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 311مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 ایسلند پول رایج: کرونای
 312.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 871d 81 133 31 123 31 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.7 - 1.1 7.8d 

 211.1d 11 111.1 23 121.1 11 داخلی )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص 
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.7 7.2 1.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.7 82.7 88.2d 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 eناخالص()درصد از ارزش افزوده 

12.1 12.1 78.1d 

 1.1f 1.3f 1.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 83.7 32.2 31.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

73.2 71.1 23.2 

 8.2f 7.1 8.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

71.2 / 
21.7 

71.1 / 
72.3 

78.1 / 
23.8 

 388c 311 17 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 331 381d 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 123 2 111 2 211c 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 272 1 232 1 221c 



034 

 

 122c 8 - 122 222 3 -                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 272c 223 - 111 8 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

پادشاهی  31.1 اسپانیا 81.1 هلند
 متحد

2.2 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 1.2 چین 2.3 نروژ 31.1 آلمان

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 g 3.1 3.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.2 21.1 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.3 3.2 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 gزنده به ازای هر زن()کودک 

8.1 8.3 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 gمردان، سال( )زنان/

28.1 / 
72.2 

21.8 / 
72.1 

21.2 / 
21.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

88.8 / 
31.2 

81.2 / 
31.2 

81.1 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

81.1 / 
2.1 

11.3 / 
33.1 

23.2 / 
38.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.2h 1.8h 1.2c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 gهر هزار تولد زنده( )در

8.1 8.1 3.1b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.8 2.2 2.1b 

 1.2b 1.1 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
7.2 7.8 7.2i 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.7 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.7b 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

338.3 / 
331.1 

312.8 / 
311.1 

332.1 / 
332.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

28.1 / 
22.3 

313.1 / 
11.2 

22.1 / 
12.7b 

 1.1d 1.1 3.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 12.3 28.2 11.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 27.1j 21.2j,k 22.8f,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.7 8.7l 8.8b 

 31m 37 87c                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه )درصد از مساحت زمین
1.2 1.2 1.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

8.8 / 7.1 8.1 / 1.8 8.1 / 1.3n 

 821b 818 387 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 211b 271 112 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 728d 3 222 172 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.1 31.7 32.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
311.1 

22.7 / 
311.1 

22.7 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 o)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.32 1.81 1.82p,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم
 lکاربران سه ماه گذشته.  kجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  i 8131 .jباشد.  داده تا پایان دسامبر می hاست. 

8112 .m 8112 .n 8132 .o  .عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادیp  .داده موقت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 هند
 

 منطقه: آسیای جنوبی
 118a 112 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 211.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: دهلی نو

 131.7c 82(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  11تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 811b 827 1مربع(:  مساحت )کیلومتر
 317.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 رایج: روپیه هند پول
 11.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 128e 812 8 111 111 3 112 238 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 31.1 7.3e 

 711.1e 3 123.1 3 731.1 تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه 
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.1 32.2 37.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 18.1 82.2e 

                                    اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 fارزش افزوده ناخالص()درصد از 

21.2 22.7 11.2e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 11.1 13.1 23.1 

 g 32.2 83.2 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
81.8 81.7 12.1 

 1.1g 1.1 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.2 / 
21.3 

82.1 / 
21.1 

87.1 / 
72.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

11 311 311d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 382 321e 

i,j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 318 311k 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
l)میلیون دالر جاری(

 

311 111 881 212 831 231d 
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                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 l)میلیون دالر جاری(

321 218 111 182 117 232d 

                                    زار ت :یللملا تجارت بین
 lجاری()میلیون دالر 

- 21 112 - 382 183 - 381 113d 

 171d 12 - 131 12 - 822 31 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 صادرات()درصد از 
ایاالت 
 متحده

امارات  31.1
متحده 
 عربی

هنگ  2.1
 کنگ

1.1 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت  31.1 چین
 متحده

امارات  1.7
متحده 
 عربی

2.2 

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 m 3.7 3.1 3.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 12.1 11.2 82.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.1 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 m)کودک زنده به ازای هر زن(

1.3 8.2 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 mمردان، سال( )زنان/

12.2 / 
18.7 

11.1 / 
12.7 

12.3 / 
11.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

18.2 / 
7.1 

11.2 / 
7.2 

87.2 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 nو درصد از کل جمعیت(هزار )

1 281.1 / 
1.1 

1 211.1 / 
1.2 

1 322.1 / 
1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

328.2o 321.7o 811.1d 

  میر نوزادان مرگ و نرخ
 mهر هزار تولد زنده( )در

12.2 22.2 23.1b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 p,q)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.1 1.2b 

 1.2e 1.7 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.8 1.2 1.2r 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

313.1 / 
312.1s 

331.2 / 
312.3g 

381.2 / 
311.3e 
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                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.7 / 
12.8g 

11.2 / 
11.1 

71.2 / 
72.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

2.2 / 
38.1 

31.1 / 
81.1 

87.1 / 
81.2e 

 1.8e 1.2 1.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 33.2 31.2 2.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 g 8.2 7.1 82.1eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.2g 1.1b 

 118d 3 712 118                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه )درصد از مساحت زمین
88.2 81.1g 81.2g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

3 888.1 / 
3.3 

3 732.7 / 
3.2 

8 812.2 / 
3.7k 

 112b 81 122 88 131 32 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82b 81 81 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 232u 1 771u 32 112v,e 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
88.1 88.1 81.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
28.1 

21.7 / 
27.2 

27.3 / 
28.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

17.2 / 
32.1 

11.1 / 
82.1 

18.1 / 
82.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.81 1.37 1.38e 

 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c یالتیا یکه محدود به مرزها یشهر دهل به کالن اشاره 
 d. شود یآباد م قاضیرگان و و ، گدآبادیمانند فر  یا حومه یها ، شامل شهرها و شهرک ستی( نتختیپا یمل نی)سرزم
8137 .e 8131 .f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .g  .تخمینh 

دوازده ماه از آغاز   j. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه iکارگران صنعتی. 
ها و  یها، کشت ، پناهگاهریپذ ، مواد شکافتینظام یکاالها یبه استثنا k 8132 .lاعالم شده. سال  لیاول آور 

داده تا پایان دسامبر  oشامل پناهندگان.  n. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  m. ماهایهواپ
 r 8131 .s 8111 .t. است آوریل یکهای مالی آغاز شده در  ها مربوط به سال داده qها.  بازبینی داده pباشد.  می

8112 .u  .به استثنای اتباع ساکن خارج از کشورv .شامل اتباع ساکن خارج از کشور 

 
 



  

 اندونزی
 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی
 721a 811(: 8132جمعیت )هزار، 

 327.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: جاکارتا

 131.2c 31(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 213b 231 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: روپیه
 122.1d 31نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 812e 218 122 711 178 112 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.7 1.8 1.1e 

 171.1e 1 331.1 1 121.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
38.3 32.1 32.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.3 21.2 21.2e 

                                    اه و سایر فعالیت اقتصاد: خدمات
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.2 23.2 21.1e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 22.1 12.8 11.8 

 g 32.2 32.7 83.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
17.8 28.8 22.8 

 2.2g 1.1 7.7 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

22.2 / 
21.8 

13.2 / 
21.2 

11.7 / 23.1 

 328d 311 12 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 381 321e 

                                    تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

21 111 317 772 312 231d 

                                    تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

17 713 311 111 317 122d 
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 288d 33 331 88 212 87                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 322h - 37 821d 1 872 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 صادرات()درصد از 
ایاالت  31.1 چین

 متحده
 31.1 ژاپن 31.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 2.1 ژاپن 31.2 سنگاپور 83.2 چین

 

 8102 8101 8112                                   یعامتجا یاه شاخص

 i 3.2 3.1 3.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.1 22.2 21.2 جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد از کل 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.8 1.1 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

12.1 / 
12.2 

12.2 / 
11.1 

71.7 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 درصد(سال،  32-1+/11)

11.1 / 
7.2 

82.1 / 
7.2 

87.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 iو درصد از کل جمعیت(هزار )

822.1 / 
1.3 

111.2 / 
1.3 

121.2 / 
1.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.2k 8.2k 32.3d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

11.1 82.7 81.1b 

                                    یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2 1.1 1.1b 

 1.3l 1.3 1.8m سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.7g 8.2 1.1b 

                                     هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.3 / 
312.1g 

338.8 / 
312.1 

313.2 / 
311.2e 

                                     هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.2 / 
11.2g 

71.1 / 
72.3 

27.7 / 
22.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                   (رفن دص ره رد در م /نز )

32.7 / 
32.1n 

83.2 / 
82.8 

82.1 / 
81.1e 

 1.1n 1.2 1.1e )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 32.2 32.1 33.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

 محیطی و های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.2e 31.2 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                    هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
~1.1o,p 1.3h,o,q 1.3g,r 

 211n 3 328 3 823d                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                   (اه )درصد از مساحت زمین
12.1 18.3g 11.8g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

128.1 / 
3.1 

282.2 / 
3.2 

212.8 / 
3.2s 

 281b 37 212 31 113 33 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 17b 12 13 انرژی )گیگاژول( سرانه تأمین

 132e 33 111 7 118 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
83.1 88.2 81.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

28.1 / 
78.1 

21.8 / 
71.7 

22.8 / 
72.1b 

استفاده کننده از امکانات بهداشتی جمعیت 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

12.3 / 
12.1 

71.2 / 
21.1 

78.1 / 
27.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.21 1.32 - 1.13e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .مربوط به مناطق شهری کاربردیd 8137 .e 8131 .f 
 iوقفه در توالی زمانی.  hتخمین.  g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

 lباشد.  داده تا پایان دسامبر می kشامل پناهندگان.   j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 
8111 .m 8138 .n 8112 .o  .داده جزئیp 8113 .q 8112 .r 8131 .s 8132. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



جمهوری اسالمی ایران

منطقه: آسیای جنوبی 
 28 138a :(8132 ،هزار) جمعیت

 11.2a :(8132،در کیلومتر مربع) تراکم جمعیت
پایتخت: تهران 

جمعیت پایتخت (هزار، 8132): 221.2 2 
تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 82 اکتبر 3221 

 3 1٤2 ١٩٥b,c :(کیلومتر مربع) مساحت
 313.3a :(مردان در برابر هر صد زن) نسبت جنسیتی

پول رایج: ریال ایران 
 11 172.1d :(در دالر آمریکا) نرخ ارز

811281018102های اقتصادی شاخص
 211e 281 122 223 218 881جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

)درصد سالیانه(

1.8 1.2 31.2e 

 822.1e 1 121.1 1 831.1 1سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

افزوده ناخالص()درصد از ارزش 
1.8 1.2 2.2e 

 اقتصاد: صنعت 
)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.7 21.2 12.1e 

 اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.3 11.8 11.2e 

 f82.2 32.8 31.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f11.2 18.8 18.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
f)درصد از شاغلین(

22.2 22.1 13.1 

 33.2f 31.1 38.3نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
32.2 / 
72.1 

31.2 / 
71.1 

31.1 / 
73.3 

 311g,d ... ...(8131=311قیمت مصرف کننده )شاخص 
شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112)
311 318 331e 

 تار داص :یللملا تجارت بین
h,i)میلیون دالر جاری(

11 138 21 721 11 311f,d 

 تادر او  :یللملا تجارت بین
h,i)میلیون دالر جاری(

12 212f 12 127 82 132f,d 
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 زار ت :یللملا تجارت بین
h,i)میلیون دالر جاری(

83 321 82 122 1 121f,d 

8102شركای اصلی تجاری   
شرکای صادراتی 
)درصد از صادرات(

جمهوری  87.7f چین
 کره

 38.1f هند 38.2

شرکای وارداتی
f(واردات)درصد از 

امارات  13.2 چین
متحده 
 عربی

جمهوری  33.2
 کره

7.1 

811281018102         یعامتجا یاه شاخص

 j3.1 3.3 3.8c)درصد متوسط ساالنه( جمعیت نرخ رشد
 72.2 71.1 17.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

نشین نرخ رشد جمعیت شهر
j)درصد متوسط ساالنه(

8.1 8.1 8.1c 

نرخ باروری،کل 
j)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 3.2 3.7c 

امید به زندگی در بدو تولد 
jمردان، سال( )زنان/

78.1 / 
71.1 

72.1 / 
73.1 

71.8 / 
72.1c 

توزیع سن جمعیت 
سال، درصد( 32-1+/11)

81.3 / 
1.2 

81.1 / 
7.3 

81.7 / 
2.3a 

المللی  مهاجران بین
kو درصد از کل جمعیت(هزار )

8 112.2 / 
1.1 

8 713.1 / 
1.7 

8 122.8 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
سازمان مللکمیساریای عالی پناهندگان 

3 132.2l 3 121.1l 272.2d 

 میر نوزادان نرخ مرگ و
jهر هزار تولد زنده( )در

81.1 32.2 32.2c 

 یراج یاه سالمتی: هزینه
m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 7.2 7.1c 

 3.1n ... 1.2سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

(داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.3 1.7 1.2e 

  هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
)زن/ مرد در هر صد نفر(

22.8 / 
311.7 

312.2 / 
311.7 

333.1 / 
311.2c 

  هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
)زن/ مرد در هر صد نفر(

72.3 / 
71.2 

21.1 / 
28.8 

22.3 / 
22.2c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
(رفن دص ره رد در م /نز )

81.1 / 
88.8 

28.8 / 
28.7 

11.1 / 
78.1e 
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 8.2o 1.1p 8.1n)در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 1.2 8.2 2.3زنان در مجالس ملی )درصد(های  کرسی

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 2.3f 31.2q 11.8eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

)درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1r,s 1.1t 

 12o 318 312d         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
مساحت جنگلی

         (اه )درصد از مساحت زمین
1.1 1.1 1.1f,c 

کربن  اکسید برآورد انتشار دی
تن(سرانه  )میلیون تن/

212.2 / 
1.7 

171.1 / 
7.7 

122.1 / 
2.1n 

 117c 31 821 32 111 31اولیه )پتاژول(تولید انرژی، 
 381c 331 312سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 228e 2 212 8 ... ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
27.2 22.1 22.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد(سالم )شهری/ روستایی، 

22.1 / 
22.2 

27.2 / 
21.2 

27.7 / 
28.3c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.8 / 
72.1 

28.1 / 
72.1 

28.2 / 
28.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.18 1.18n 

a نرخ باروری متوسط( شده  بینی برآورد پیش(. b  .فقط مساحت خشکیc 8131 .d 8137 .e 8131 .f  .تخمینg 
مارس  بیستبه  یسال منته h(. 8137مارس  81تا  8131مارس  83) 8131=سال مالی )خورشیدی( 311پایه شاخص: 

اطالعات منتشر ها شامل نفت و گاز است. ارزش صادرات نفت و کل صادرات براساس  داده i. سال اعالم شده
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  j. شود یزده م نیمختلف صنعت نفت تخم یها شده در ژورنال

جمعیت  n 8132 .o 8112 .p 8112 .qداده موقت.  mباشد.  داده تا پایان دسامبر می lشامل پناهندگان.  k. است
 .t 8138به استثنای مؤسسات خصوصی غیرانتفاعی.  sبه استثنای حکومت.  rشش ساله و باالتر. 



عراق

 منطقه: آسیای غربی
 121a 12(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بغداد

 238.1 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
3221دسامبر  83متحد: تاریخ عضویت در سازمان ملل 

 118b 211مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دینار عراق
 322.1c 3نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

811281018102های اقتصادی شاخص
 183d 311 312 337 812 11جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

)درصد سالیانه(

2.2 1.1 33.1d 

 113.1d 2 212.1 1 121.1 3سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.3 2.3d 

 اقتصاد: صنعت 
ناخالص()درصد از ارزش افزوده 

11.1 11.2 12.2d 

 اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.2 12.2 11.3d 

 e81.1 81.3 32.8اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e32.1 32.7 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
e)درصد از شاغلین(

12.7 12.1 13.1 

 33.8e 2.1e 32.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
نرخ مشارکت نیروی کار 

e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
32.1 / 
71.2 

32.1 / 
71.2 

32.1 / 
72.1 

 332c 311 12(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112)
318 311 71d 

 تار داص :یللملا تجارت بین
)میلیون دالر جاری(

32 771 18 221 82 811e,c 

 تادر او  :یللملا تجارت بین
)میلیون دالر جاری(

38 213e 13 712 21 118e,c 
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 238e 81 732 - 31 121e,c 1                                   (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 221d 1 222 1 111 1 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

8102شركای اصلی تجاری   
شرکای صادراتی 
)درصد از صادرات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

fدیگر جای

22.2e امارات  1.8 سنگاپور
متحده 
 عربی

~1.1e 

شرکای وارداتی
e(واردات)درصد از 

مناطق 
مشخص 
نشده در 

fدیگر جای

 7.2 چین 2.1 ترکیه 12.8

811281018102         یعامتجا یاه شاخص

 g8.7 8.1 1.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 71.1 12.3 12.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

نشین نرخ رشد جمعیت شهر
gمتوسط ساالنه( )درصد

8.2 8.7 1.2b 

نرخ باروری،کل 
g)کودک زنده به ازای هر زن(

2.7 2.1 2.1b 

امید به زندگی در بدو تولد 
gمردان، سال( )زنان/

73.1 / 
11.2 

73.8 / 
11.3 

73.2 / 
17.1b 

توزیع سن جمعیت 
سال، درصد( 32-1+/11)

28.1 / 
1.3 

23.7 / 
2.2 

21.8 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
h,iو درصد از کل جمعیت(هزار )

318.2 / 
1.1 

337.2 / 
1.2 

111.1 / 
3.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

3 172.8j 3 721.1j 2 287.3c 

 میر نوزادان نرخ مرگ و
gهر هزار تولد زنده( )در

12.7 11.1 18.3b 

  یراج یاه هزینهسالمتی: 
)درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2 1.1 1.2b 

 1.2k 1.1 ...سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
  هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

)زن/ مرد در هر صد نفر(
21.8 / 
331.3l 

22.7 / 
337.1m 

... / ... 

  هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
)زن/ مرد در هر صد نفر(

12.8 / 
11.7l 

21.1 / 
13.1m 

... / ... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                  (رفن دص ره رد در م /نز )

33.2 / 
81.1e 

... /... ... / ... 

 n... 2.7 2.2o)در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 1.2p 81.1 81.1های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 1.2e 8.1 83.8e,dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

)درصد از تولید ناخالص داخلی(
… ~1.1q ~1.1b 

 11l 11 78c         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

e(اه )درصد از مساحت زمین
                                  

3.2 3.2 3.2b 

کربن  اکسید برآورد انتشار دی
تن(سرانه  )میلیون تن/

331.1 / 2.3 338.8 / 
1.1 

312.2 / 
2.2k 

 111b 7 872 1 327 2تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 27 12سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 387r 3 132 228oورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 3.1 1.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
17.3 

22.1 / 
11.8 

21.2 / 
71.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
17.1 

21.7 / 
77.2 

21.2 / 
21.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 
از درآمد ناخالص ملی()درصد 

21.13 3.11 3.12d 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  مناطق مشخص نشده در
اشاره به شهروندان  iشامل پناهندگان.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است 1داده به یک دوره  gجای دیگر. 

oبه استثنای قربانیان حمالت تروریستی.  k 8132 .l 8112 .m 8117 .nباشد.  پایان دسامبر میداده تا   jخارجی. 
8131 .p 8111 .q های تحقیق و توسعه یا براساس بودجه تحقیق و توسعه.  جای هزینه بودجه تحقیق و توسعه بهr 
8113. 



ایرلند

 شمالیمنطقه: اروپای 
 212a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 12.7a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: دوبلین

 813.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 727b 12مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 یورو پول رایج:
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

811281018102های اقتصادی شاخص
 232d 112 213 883 121 833جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

)درصد سالیانه(

1.1 3.2 1.3d 

 227.1d 12 212.1 27 817.1 11)دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی 
اقتصاد: کشاورزی 

e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.8 3.3 3.1d 

اقتصاد: صنعت 
e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 81.3 12.1d 

 اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
eناخالص()درصد از ارزش افزوده 

12.1 78.2 12.7d 

 f1.1 2.1 1.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f87.7 32.1 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
f)درصد از شاغلین(

11.1 71.2 71.2 

 1.1f 31.2 2.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
18.2 / 
78.2 

11.1 / 
12.8 

18.7 / 
11.7 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

21 311 311c 

شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112)

22 313 331d 

 312h 382h,i 311(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 تار داص :یللملا تجارت بین

)میلیون دالر جاری(
331 111 381 121 312 178c 
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 تادر او  :یللملا تجارت بین
)میلیون دالر جاری(

71 822 12 113 22 282c 

 822c 22 121 11 732 12                                  (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 732c 28 132 8 311 7 -)میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

8102شركای اصلی تجاری   
شرکای صادراتی 
)درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

پادشاهی  87.3
 متحد

33.2f 31.2 بلژیک 

شرکای وارداتی
(واردات)درصد از 

پادشاهی 
 متحد

ایاالت  88.3
 متحد

 31.1 فرانسه 81.1

811281018102         یعامتجا یاه شاخص

 j3.2 3.2 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 11.8 13.1 11.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
نشین نرخ رشد جمعیت شهر
j)درصد متوسط ساالنه(

8.1 8.8 1.1b 

نرخ باروری،کل 
j)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.1b 

امید به زندگی در بدو تولد 
jمردان، سال( )زنان/

21.2 / 
71.1 

28.1 / 
77.2 

21.1 / 
72.7b 

توزیع سن جمعیت 
سال، درصد( 32-1+/11)

81.8 / 
32.2 

81.7 / 
31.3 

83.1 / 
32.2a 

 المللی  مهاجران بین
و درصد از کل جمعیت(هزار )

122.1 / 
32.1 

711.1 / 
31.2 

211.1 / 
31.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

2.1k 32.8k 33.1c 

 میر نوزادان نرخ مرگ و
jهر هزار تولد زنده( )در

1.8 1.7 1.2b 

  یراج یاه سالمتی: هزینه
)درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.1 31.1 7.2b 

 1.1d ... ...سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

(داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.1 1.1 2.2i 

  هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
)زن/ مرد در هر صد نفر(

311.8 / 
311.2 

311.2 / 
311.2 

311.2 / 
311.2d 

  هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
)زن/ مرد در هر صد نفر(

332.1 / 
312.1 

381.3 / 
381.1 

387.7 / 
382.7d 

 / 21.1 / 11.1 / 11.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 21.2b 12.1 27.2                                  (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.2d 3.3 3.8)در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 88.8 31.2 31.1های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 l23.1 12.2 28.8m,dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

)درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.8 3.1f 3.1f,i 

 88n 87 11c         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
مساحت جنگلی

         (اه مساحت زمین)درصد از 
31.3 31.1 31.2f,b 

کربن  اکسید برآورد انتشار دی
تن(سرانه  )میلیون تن/

21.1 / 
31.1 

21.3 / 2.7 12.3 / 7.1i 

 21b 77 12تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 332b 318 327سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o7 111 7 312p 31 311dمرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.7 22.1 22.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
27.8 

27.1 / 
27.1 

27.2 / 
27.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 روستایی، درصد( سالم )شهری/

22.8 / 
28.1 

22.7 / 
28.1 

22.3 / 
28.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

q)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.28 1.18 1.11r,c 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
های  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

 k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8132 .jبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  h. ملی
شامل  n 8112 .oکاربران سه ماه گذشته.  mجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  lباشد.  داده تا پایان دسامبر می

 داده موقت. rعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.  qوقفه در توالی زمانی.  pگردشگرانی از ایرلند شمالی. 



جزیره من

 منطقه: اروپای شمالی
 21a(: 8132جمعیت )هزار، 

 322.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: دوگالس

 87.8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 178bمربع(:  مساحت )کیلومتر

22.8c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پوند استرلینگ
 1.7eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

811281018102ادیهای اقتص شاخص
 ... f3.2g 3.2hاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 ... f31.3g 32.2hاشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

f)درصد از شاغلین(
28.1g 21.1h ... 

 3.1g 8.2h 8.1i,j,kنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
11.7 / 
73.2g 

11.1 / 
12.2h 

17.1 / 
12.1j,l,m 

 313n,o ... ...(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )

811281018102         یعامتجا یاه شاخص

 p3.1 3.1 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 18.1 18.1 13.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

نشین نرخ رشد جمعیت شهر
p)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.1 1.2b 

توزیع سن جمعیت 
cسال، درصد( 32-1+/11)

37.1 / 
88.3 

31.2 / 
82.3q 

31.1 / 
81.2d 

 المللی  مهاجران بین
و درصد از کل جمعیت(هزار )

23.1 / 
12.1 

21.2 / 
12.1 

21.2 / 
12.2e 

 1.1d ... ...)در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 1e 8 ...                                   (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                  r(اه )درصد از مساحت زمین

1.3 1.3 1.3b 

 r1 1 1bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 1r 8 1r,bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(



012

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .جمعیت دو ژورd 8131 .e 8137 .f ها  بندی داده طبقه
وچهار ساله.  جمعیت پانزده تا شصت g 8113 .h 8111 .i. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سوممطابق ویرایش 

j  .وقفه در توالی زمانیk 8131 .l  .جمعیت شانزده ساله و باالترm 8133 .n  8111=311پایه شاخص .o 8132 .p 
 تخمین. q 8112 .r. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 



سرزمین هاى اشغالى (رژیم صهیونیستى)

منطقه: آسیای غربی
 2 211a :(8132 ،هزار) جمعیت

121.1a :( 8132،در کیلومتر مربع) تراکم جمعیت
پایتخت: قدس پایتخت ابدی فلسطین است 

 217.3d :(8132 ،هزار) جمعیت پایتخت
تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 33 مه3222  

 88  178b:(کیلومتر مربع) مساحت
22.2a :(مردان در برابر هر صد زن) نسبت جنسیتی

پول رایج: شکل جدید  
 1.1e :(در دالر آمریکا) نرخ ارز

811281018102های اقتصادی شاخص
 722f 137 133 811 211 328جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
 8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

)درصد سالیانه(

2.3 1.1 2.1f 

 722.1f 12 212.1 13 171.1 83سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
اقتصاد: کشاورزی 

g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.2 3.7 3.1f 

اقتصاد: صنعت 
g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 88.2 81.2f 

 اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.8 71.2 77.2f 

 h8.1 3.1 3.3اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 h83.1 81.8 37.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
h)درصد از شاغلین(

71.2 72.8 23.2 

 2.1h 2.1 33.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
نرخ مشارکت نیروی کار 

h)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
11.1 / 
12.2 

17.1 / 
12.2 

12.1 / 
12.1 

 311e 311 22(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112)
311 312 312f 

 i... 381 311j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 تار داص :یللملا تجارت بین

k)میلیون دالر جاری(

28 773 12 231 11 723e 

 121e 12 322 12 118 21 تادر او  :یللملا تجارت بین

درج اطالعات مربوط به رژیم صهیونیستى صرفا جهت استفاده محققین بوده و به معناى به رسمیت شناختن این رژیم اشغالگر نیست.
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k)میلیون دالر جاری(

 زار ت :یللملا تجارت بین
k)میلیون دالر جاری(

- 8 818 - 723 - 31 213e 

 128e 31 178 2 121 2)میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

8102شركای اصلی تجاری   
شرکای صادراتی 
)درصد از صادرات(

ایاالت 
متحده

پادشاهی  87.1
متحد

2.2h  مناطق
مشخص 
نشده در 
 iجای دیگر

7.1

شرکای وارداتی
(واردات)درصد از 

ایاالت  31.3 چین
متحده

مناطق 33.2
مشخص 
نشده در 
 iجای دیگر

2.7

811281018102         یعامتجا یاه شاخص

 m3.2 8.1 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 28.2 23.2 23.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

نشین نرخ رشد جمعیت شهر
m)درصد متوسط ساالنه(

3.2 8.2 3.7b 

نرخ باروری،کل 
m)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.2 1.1b 

امید به زندگی در بدو تولد 
mمردان، سال( )زنان/

23.1 / 
77.2 

28.2 / 
72.1 

21.7 / 
21.1b 

توزیع سن جمعیت 
سال، درصد( 32-1+/11)

87.2 / 
31.8 

87.1 / 
32.2 

87.2 / 
31.1a 

المللی  مهاجران بین
nو درصد از کل جمعیت(هزار )

3 222.1 / 
82.1 

3 211.1 / 
81.1 

3 218.3 / 
81.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

3.1o 13.3o 11.7e 

 میر نوزادان نرخ مرگ و
mهر هزار تولد زنده( )در

1.1 2.1 1.2b 

  یراج یاه سالمتی: هزینه
)درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.3 7.3 7.2b 

 1.1b 1.2 ...سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

(داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2 1.1 1.7j 

  هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
)زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.1 

312.1 / 
312.1 

312.3 / 
311.8f 

 / 311.1 / 311.1 / 312.2  هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 311.8f 311.2 311.1)زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                  (رفن دص ره رد در م /نز )

11.2 / 
11.3 

71.7 / 
12.1p 

71.8 / 
11.7f 

 3.2b 8.1 8.1)در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 87.1 32.8 31.1های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 17.1q 72.2h,f 81.8کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

r)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 1.2 2.1b 

 17s 313 372e         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
مساحت جنگلی

         (اه )درصد از مساحت زمین
7.8 7.3 7.1b 

کربن  اکسید برآورد انتشار دی
تن(سرانه  )میلیون تن/

17.1 / 2.1 12.2 / 2.1 12.1 / 2.3j 

 112b 318 27تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 332b 311 331سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 t3 211 8 211 8 211fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.2 31.1 31.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 روستایی، درصد(سالم )شهری/ 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.17 1.17 1.31u,e 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c اطالعات ارائه شده توسط اسرائیل. موضع  گذاری و نام
 انیب متعاقبا   تیامن یو شورا یمجمع عموم یها نامه و قطع 323A / RES /  (II)المقدس در  تیسازمان ملل در ب

بندی صنعتی  طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه e 8137 .f 8131 .gشامل اورشلیم شرقی.  d. شده است
واردات و صادرات  j 8132 .kداده مربوط به استخراج معدن و ساخت است.  iتخمین.  h. المللی استاندارد بین

مناطق مشخص نشده در جای  lگیرد.  کاالهای بازگشتی خالص. این ارقام یهودیه، سامریه و منطقه غزه را در نظر نمی
داده تا پایان دسامبر  oشامل پناهندگان.  n. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  mدیگر. 

به استثنای اتباع  s 8112 .tبه استثنای دفاع )همه یا اکثر آن(.  rجمعیت بیست ساله و باالتر.  p 8112 .qباشد.  می
 داده موقت.  uساکن خارج از کشور. 



ایتالیا

 منطقه: اروپای جنوبی
 823a 12(: 8132جمعیت )هزار، 

 813.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: رم

 812.7c 2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 171b 118مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

811281018102های اقتصادی شاخص
 231e 212 3 112 381 8 131 218 3جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
 8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

)درصد سالیانه(

1.2 3.7 1.2e 

 872.1e 13 172.1 11 111.1 13سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
اقتصاد: کشاورزی 

f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.8 8.1 8.3e 

اقتصاد: صنعت 
f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 82.2 81.2e 

 اه و سایر فعالیت اقتصاد: خدمات
f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

73.2 71.7 72.1e 

 1.2g 1.2g 2.8اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g11.7 82.1 81.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
g)درصد از شاغلین(

11.3 17.1 71.1 

 33.1g 2.2 7.7نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

17.2 / 
13.1 

17.2 / 
12.2 

12.2 / 
12.1 

 23h 311 312h,d(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112)
311 27 28e 

 22i 21i,j 311(8111=311)شاخص تولید صنعتی 
 تار داص :یللملا تجارت بین

)میلیون دالر جاری(
178 217 221 221 111 112d 

 231d 213 222 221 211 122 تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 112d 13 321 21 - 272 33 -                                  (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111d 12 132 71 - 181 37 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  31.1 فرانسه 38.1 آلمان
 متحده

2.3 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 7.3 چین 2.2 فرانسه 31.1 آلمان

 

 8102 8101 8112                                  یعامتجا یاه شاخص

 k 1.1 1.1 - 1.3bمتوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت )درصد 
 71.2 12.1 17.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

1.7 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

21.3 / 
77.1 

22.3 / 
72.2 

22.7 / 
72.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.3 / 
81.3 

32.1 / 
81.2 

31.2 / 
82.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1 212.2 / 
1.7 

1 727.2 / 
2.7 

1 217.1 / 
31.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 مللکمیساریای عالی پناهندگان سازمان 

83.1l 13.1l 828.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

2.3 1.2 1.1b 

                                   یراج یاه سالمتی: هزین
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 2.1 2.1b 

 2.1e ... ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 از تولید ناخالص داخلی()درصد 
2.8 2.2 2.3j 

                                    هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.7 / 
313.2 

313.2 / 
318.2 

311.2 / 
313.1b 

                                    هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر( )زن/ مرد در هر صد

27.2 / 
22.1 

313.1 / 
318.7 

318.1 / 
312.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                  (رفن دص ره رد در م /نز )

72.8 / 
12.8 

72.1 / 
12.7 

78.7 / 
11.1b 
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 1.7e 1.2 3.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 13.1 83.1 33.1 )درصد(های زنان در مجالس ملی  کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1m 11.7m 13.1n,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                   هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 3.8 3.1o,b 

 332p 372 112d                                  (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                  (اه )درصد از مساحت زمین
82.2 11.7g 13.1g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 q)میلیون تن/ سرانه تن(

271.2 / 
2.3 

211.2 / 
1.2 

181.2 / 
1.2j 

 r 3 812 3 122 3 112b)پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 r 312 381 317bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 s 11 131 21 181 18 178eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.3 72.1 72.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 t)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.82 1.31 1.82o,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c شهر رسمی.  مربوط به شهر کالنd 8137 .e 8131 .f 
محاسبه شده توسط  hتخمین.  g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

 پنجداده به یک دوره  j 8132 .kبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  i. های ملی بخش آمار ملل متحد از شاخص
 nجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  mباشد.  داده تا پایان دسامبر می l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است

مقدس  داده شامل سان مارینو و سریر rشامل سان مارینو.  p 8112 .qداده موقت.  oجمعیت شش ساله و باالتر. 
  عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.   tبه استثنای کارگران فصلی و مرزی.  sباشد.  می

 

 

 

 

 



  

 جامائیکا
 

 منطقه: کارائیب
 222a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 817.7a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کینگستون

 122.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3218سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 221b 31مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر جامائیکا
 382.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 117d 32 832 31 822 33 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 - 3.1 3.2d 

 272.1d 2 128.1 2 127.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 
1.7 1.2 7.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 81.1 83.2d 

                                   اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.2 72.3 71.1d 

eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 32.3 81.8 32.2 

 e 37.2 31.2 31.2صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
12.3 11.2 11.8 

 38.1e 38.2 31.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
71.2 

11.3 / 
77.3 

17.1 / 
77.1 

 f 11 311 313c(8131=311کننده )شاخص قیمت مصرف 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

27 22 311d 

                                   تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 132 3 182 3 131c 

                                   تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 221 1 881 1 232c 
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 112c 2 - 222 1 - 171 1 -                                  (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 311d - 212 - 173 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 2.1 کانادا 38.1 هلند 21.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 1.1 چین 1.1 ژاپن 21.7

 

 8102 8101 8112                                  یعامتجا یاه شاخص

 g 1.1 1.1 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.7 11.7 18.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.1 1.2 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 gزنده به ازای هر زن()کودک 

8.2 8.1 8.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
71.1 

71.2 / 
73.1 

77.2 / 
71.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.3 / 
31.2 

87.1 / 
33.1 

88.1 / 
31.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

82.1 / 
1.2 

81.7 / 
1.2 

81.1 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1h ~1.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

81.1 37.2 31.1b 

                                   یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.3 1.2 1.2b 

 1.2i 1.2j 1.1d سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.1 1.2 1.2c 

                                    هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
21.3k 

... /... ... / ... 

                                    هطسو تم صلاخان مان نرخ ثبتآموزش: 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

28.2 / 
27.3 

21.1 / 
22.8 

21.1 / 
28.1d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                  (رفن دص ره رد در م /نز )

81.1 / 
33.7l 

17.2 / 
31.2 

12.8 / 
32.2b 

 27.1d 13.2 13.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( قتل نرخ
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 37.1 31.1 33.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 38.2e 87.7m 21.1e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                   هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3l … ... 

 817k 828 133c                                  (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                  e(اه )درصد از مساحت زمین
13.1 13.3 13.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 سرانه تن()میلیون تن/ 

31.1 / 
1.2 

7.1 / 8.7 7.2 / 8.7n 

 2e,b 1 31 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 12 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o 3 272 3 288 8 328dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
88.1 88.1 88.1 

کننده از آب آشامیدنی جمعیت استفاده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
22.3 

27.1 / 
22.1 

27.1 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

72.1 / 
28.2 

72.7 / 
21.7 

72.2 / 
22.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ملی()درصد از درآمد ناخالص 

1.12 3.31 1.81d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  محاسبه شده توسط بخش
داده تا پایان  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  g. های ملی آمار ملل متحد از شاخص

شامل اتباع ساکن  n 8132 .oجمعیت چهارده ساله و باالتر.  i 8111 .j 8112 .k 8112. l 8118 .mباشد.  دسامبر می
 خارج از کشور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ژاپن
 

 منطقه: آسیای شرقی
 321a 387(: 8132جمعیت )هزار، 

 122.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: توکیو

 212.1d 17(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 211b,c 177مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: ین
 338.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 838f 211 2 122 711 1 231 711 2 جاری(  دالر  )میلیون داخلی خالص  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

3.7 2.8 3.1f 

 121.1f 12 123.1 22 112.1 17 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 g,hناخالص( )درصد از ارزش افزوده
3.3 3.3 3.3f 

 اقتصاد: صنعت 
 g,h)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.3 82.1 82.1f 

                                   اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g,h)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 71.2 73.1f 

iاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 2.1 2.3 1.2 

 i 87.2 81.7 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 i)درصد از شاغلین(
17.7 71.8 73.1 

 8.1i 1.3 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
iمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

22.2 / 
71.1 

22.7 / 
78.3 

11.2 / 
71.8 

 i 311 311 312e(8131=311مصرف کننده ) شاخص قیمت
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 27 28f 

                                   تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

122 223 712 772 122 127e 

                                   تادر او  :یللملا تجارت بین
 دالر جاری( )میلیون

131 211 122 112 173 272e 
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 181e 81 731 71 172 72                                  (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 213e 321 222 881 381 371 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

جمهوری  32.3 چین 32.1
 کره

7.1 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  82.1 چین
 متحده

 1.2 استرالیا 33.1

 

 8102 8101 8112                                  یعامتجا یاه شاخص

 k 1.3 ~1.1 - 1.3lنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 23.1 21.2 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

3.2 3.3 ~1.1l 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.2l 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

21.8 / 
72.1 

21.1 / 
72.8 

21.2 / 
21.1l 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.2 / 
81.1 

31.2 / 
11.1 

38.2 / 
11.1a 

 المللی  مهاجران بین
 m)هزار و درصد از کل جمعیت(

8 138.2 / 
3.1 

8 312.8 / 
3.7 

8 183.1 / 
3.2e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

2.8n 7.1n 87.2i,e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

1.1 8.1 8.8l 

                                   یراج یاه سالمتی: هزینه
 ناخالص داخلی( )درصد از تولید

7.2 2.8 31.2l 

 8.3o 8.8 8.2p سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.1 1.1p 

                                    هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
311.3 

313.2 / 
313.2 

22.1 / 
22.1l 

                                    هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
27.2 

311.2 / 
311.3 

318.1 / 
313.2l 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                  (رفن دص ره رد در م /نز )

13.3 / 
17.1 

12.2 / 
13.8 

13.1 / 
11.3l 
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 1.1f 1.2 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.3 33.1 7.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.2q 72.8q 28.1i,f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                   هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.3 1.1l 

 811o 111 212e                                  (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                  i(اه )درصد از مساحت زمین
12.2 12.1 12.1l 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3 812.1 / 
2.2 

3 373.1 / 
2.8 

3 832.1 / 
2.1p 

 812l 3 332 2 371 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 328l 312 378 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 r 1 782 2 133 82 121fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
حفاظت شده برای تنوع زیستی مناطق مهم 

 زمینی )درصد(
12.1 12.7 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1l 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1l 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 s)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.82 1.81 1.81t,e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b  اکتبر است.  3داده مربوط بهc 8117 .d  .کالن شهرهاe 8137 .f 
8131 .g المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .h  .با قیمت تولید کنندگانi 

ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره  k. های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص  jتخمین. 
 o 8112 .p 8132 .qباشد.  داده تا پایان دسامبر می nاشاره به شهروندان خارجی.  l 8131 .m. مرجع مربوط است

 tعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.  sبه استثنای اتباع ساکن خارج از کشور.  rجمعیت شش ساله و باالتر. 
 داده موقت.

 

 

 

 



  

 اردن
 

 منطقه: آسیای غربی
 212a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 333.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 اّمانپایتخت: 

 112.1 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 132b 22مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دینار اردن
 1.7cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 12 281 81 122 38 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.3 8.1 8.1d 

 122.1d 2 172.1 1 811.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 
1.1 1.8 2.3d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 82.7 87.2d 

                                   اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.3 12.3 12.1d 

 e 1.2 1.7 1.7اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 81.1 81.2 81.2)درصد از شاغلین( اشتغال در صنعت

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

12.1 12.2 12.1 

 32.7e 38.1 32.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

38.8 / 
17.1 

31.1 / 
17.1 

32.1 / 
11.1 

 332c 311 71 (8131=311) شاخص قیمت مصرف کننده
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 387 321d 

 f 311 311 312g(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                   تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

2 822 7 181 7 212c 

 217c 81 818 31 211 31                                   تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 212c 38 - 812 2 - 371 1 -                                  (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 228h - 2 813c 3 - 873 8 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

مناطق  83.1
 آزاد

عربستان  38.1
 سعودی

33.1 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

عربستان  31.1 چین
 سعودی

ایاالت  31.1
 متحده

2.2 

 

 8102 8101 8112                                  یعامتجا یاه شاخص

 i 8.1 2.1 2.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 23.1 21.3 72.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

8.1 1.8 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.7 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
71.2 

72.1 / 
73.1 

71.1 / 
78.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

17.2 / 
1.1 

17.1 / 
1.2 

11.8 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 j,kکل جمعیت(و درصد از هزار )

8 181.2 / 
21.7 

8 781.1 / 
17.2 

1 811.1 / 
11.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

37.2l 211.8l 711.3m,c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 هر هزار تولد زنده( )در

88.2 32.7 37.3b 

                                   یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 2.3 1.1b 

 1.2b 8.1 8.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
... ... 1.2d 

                                    هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
22.1n 

... /... ... / ... 

                                    هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
21.2 

28.1 / 
72.2 

73.1 / 
12.2g 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                  (رفن دص ره رد در م /نز )

12.1 / 
11.2 

12.7 / 
12.2 

17.1 / 
11.1d 
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 3.1d 3.1 3.8 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 31.2 1.2 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 87.8o 18.1e,d 38.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                                   هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1p 1.2q … 

 11n 21 331c                                  (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                  e(اه )درصد از مساحت زمین
3.3 3.3 3.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

83.3 / 2.1 83.8 / 1.1 81.1 / 
1.1g 

 2b 2 31 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 22b 21 12 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 r 8 227 2 817h 1 212h,dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 

 سالم )شهری/ روستایی، درصد(
22.3 / 
23.1 

22.1 / 
23.2 

27.2 / 
28.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
27.8 

22.1 / 
22.8 

22.1 / 
22.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.12 7.32d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f ها مطابق  بندی داده طبقه
ساله  پنجداده به یک دوره  i .وقفه در توالی زمانی g 8132. h .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهویرایش سوم 

 m .باشد داده تا پایان دسامبر می l .شامل پناهندگان k .خارجیاشاره به شهروندان  j .قبل از سال مرجع مربوط است
ساله و  پنججمعیت  n 8112. o .اند ثبت شده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان مللشامل پناهندگان عراقی که در 

 شامل اتباع ساکن خارج از کشور. p 8118. q 8112. r .باالتر

 

 

 

 

 

 

 



  

 قزاقستان
 

 منطقه: آسیای مرکزی
 212a 32(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: آستانه

 112.3 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 218b 782 8مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: تنگه
 118.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 311 127 322 382 17 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.7 7.1 3.1d 

 111.1d 7 182.1 2 171.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 2.7 2.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.8 23.2 11.1d 

                                   اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.8 11.2 13.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 18.2 82.1 37.7 

 f 32.1 32.7 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
22.1 11.1 13.1 

 1.3f 1.2 2.3 نیروی کار( نرخ بیکاری )درصد از
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.2 / 
71.8 

11.2 / 
71.2 

11.8 / 
77.8 

 312c 311 13 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 311 312d 

g(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 331h ... 

                                   تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

87 221 17 822 22 128c 

 121c 82 182 82 111 37                                   تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 221c 32 881 11 131 31                                  (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111c 1 - 121 3 111 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 صادرات( )درصد از
 2.2 هلند 38.1 چین 37.2 ایتالیا

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

فدراسیون 
 روسیه

 1.3 آلمان 31.1 چین 12.3

 

 8102 8101 8112                                  یعامتجا یاه شاخص

 i 1.1 3.3 3.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 17.2 11.2 11.1 جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد از کل 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.2 3.8 3.7b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

71.2 / 
12.3 

73.2 / 
11.1 

71.2 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 درصد(سال،  32-1+/11)

82.1 / 
31.3 

82.1 / 
2.2 

82.1 / 
33.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1 311.1 / 
81.1 

1 112.1 / 
81.1 

1 111.8 / 
81.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

17.2j 38.7j 2.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 iتولد زنده( )در هر هزار

18.1 81.2 32.3b 

                                   یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.8 1.2b 

 1.1k 1.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.1 1.3l 1.1d 

                                    هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

313.2 / 
313.1 

312.1 / 
317.7 

312.2 / 
317.3c 

                                    هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.8 / 
21.1m 

27.7 / 
27.8 

331.1 / 
338.1c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                  (رفن دص ره رد در م /نز )

12.2 / 
82.2m 

13.3 / 
21.1 

11.1 / 
21.2c 
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 n 31.1o 2.1 2.2bهای عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 87.3 37.2 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

و محیطی  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 13.1p 71.2d 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                   هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.8 1.8b 

 11o 71 28c                                  (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                  f(اه )درصد از مساحت زمین
3.8 3.8 3.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

377.1 / 
33.7 

822.1 / 
31.1 

822.1 / 
32.1k 

 112b 7 771 1 313 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 321b 811 311 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 111k 2 223 8 321 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
2.1 32.2 31.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
27.2 

22.1 / 
21.2 

22.2 / 
21.1b 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.7 / 
27.1 

21.2 / 
27.2 

27.1 / 
22.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

… … 1.18d 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.21 1.37 1.11d 

 
 

a  شده )نرخ باروری متوسط(  بینی پیشبرآورد .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
بندی صنعتی  طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

داده تا پایان دسامبر  j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  h 8112 .i. المللی استاندارد بین
 جمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله. o 8112 .pوقفه در توالی زمانی.  k 8132 .l 8112 .m 8111 .nباشد.  می

 
 
 
 
 
 
 



  

 كنیا
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 213a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: نایروبی

 121.2 2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 212b 123مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: شیلینگ کنیا
 311.8cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 181d 71 111 21 111 83 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 2.2 1.2d 

 211.1d 3 217.1 127.1 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.8 87.3 12.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.1 81.1 32.1d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 18.1 27.1d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 23.2 12.3 17.8 

 f 32.1 31.1 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
22.1 21.1 22.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 31.1 38.3 33.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( جمعیت زنان/)درصد از 

 

11.3 / 
12.7 

13.1 / 
71.1 

18.2 / 
12.1 

 378c 311 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 381 381d 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 281 1 312 1 211f,c 

                                  تادر او  :یللملا بین تجارت
 )میلیون دالر جاری(

1 221 38 121 31 118f,c 
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 227f,c 31 - 282 1 - 281 8 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 711c 2 - 112 8 - 818 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

31.1f 2.1 پاکستان 2.1 هلندf 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

 2.1 ژاپن 2.1 هند 11.7 چین

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 g 8.7 8.7 8.7bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 87.1 81.1 83.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

2.2 2.2 2.2b 

 نرخ باروری،کل 
 gزنده به ازای هر زن()کودک 

1.1 2.1 2.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

12.1 / 
13.1 

13.1 / 
12.3 

17.2 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.2 / 
1.7 

21.8 / 
1.2 

21.3 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

711.2 / 
8.3 

287.1 / 
8.8 

3 172.1 / 
8.8c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

812.8i 713.1i 112.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

18.8 22.2 12.2b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

1.3 1.2 1.8b 

 1.3j 1.8 1.8k سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
7.1 1.1 1.1b 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
311.1 

311.8 / 
317.2l 

311.1 / 
311.3d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
22.2f 

12.2 / 
11.7l 

... / ... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

8.8 / 1.7f 1.1 / 2.7l ... / ... 

 2.2d 2.7 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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 83.2 2.2 7.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.1f,d 7.8 1.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

… 1.2m ... 

 882n 112 221c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 f(اه )درصد از مساحت زمین
7.3 7.2 7.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

2.1 / 1.1 38.8 / 
1.1 

32.1 / 
1.1k 

 111f 713b 112 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 81f 83b 38 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o 3 122 3 271 3 812dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 11.2 17.1 

کننده از آب آشامیدنی جمعیت استفاده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
27.2 

21.1 / 
18.2 

23.1 / 
11.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

82.1 / 
87.1 

11.1 / 
82.2 

13.8 / 
82.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ملی()درصد از درآمد ناخالص 

2.12 2.12 1.31d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
 h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

به  n 8112 .oوقفه در توالی زمانی.  j 8118 .k 8132 .l 8112 .mباشد.  تا پایان دسامبر میداده  iشامل پناهندگان. 
 استثنای اتباع ساکن خارج از کشور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 كیریباتی
 

 منطقه: میکرونزی
 332a(: 8132جمعیت )هزار، 

 321.8a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بایریکی

 1.8c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3222سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 781b,cمربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر استرالیا
 3.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 372e 311 338 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 - 3.1 2.8e 

 132.1e 3 221.1 3 831.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 
83.2 82.1 81.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

2.1 31.1 32.8e 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 11.3 18.2e 

 ... 7.3g 88.3 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... 2.2g 31.3 صنعت )درصد از شاغلین( اشتغال در

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

23.3g 13.2 ... 

hنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 32.7 11.1 ... 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

81.2 / 
18.2i,j 

18.1 / 
11.2i 

... / ... 

کننده شاخص قیمت مصرف 
(311=8131)k

 

... 311 311c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

21 11 13e 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

2 2 33k,d 

 321k,d 71 72                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 378k,d - 12 - 71 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 11e 1~ ... جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  11.8k مالزی
 متحده

 32.2k فیجی 83.8

 شرکای وارداتی
 k)درصد از واردات(

 2.1 چین 83.2 فیجی 83.2 استرالیا

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 l 3.2 8.3 3.2cمتوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت )درصد
 12.3 27.2 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

8.3 1.2 1.1c 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

2.1 1.2 1.2c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

17.1 / 
13.1 

12.3 / 
18.1 

12.2 / 
18.2c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.2 / 
1.2 

11.3 / 
1.2 

11.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

8.1 / 8.7 8.2 / 8.2 1.1 / 8.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

13.1 22.1 21.2c 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 m,n)درصد از تولید ناخالص داخلی(

33.1 2.2 7.1c 

 1.1o 1.8p ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
38.1q ... ... 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

338.2 / 
333.8 

331.7 / 
312.1r 

311.2 / 
311.7e 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
21.3 

23.1 / 
28.2o 

... / ... 

 2.7q 1.2 7.1s های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.1 2.1 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 
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 2.1k 2.3 31.7k,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 33t 21 312d                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                 k(اه )درصد از مساحت زمین

31.1 31.1 31.1c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 1.7 1.3 / 1.1 1.3 / 1.1u 

 1c 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 2k 2 2k,c سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 v 2 1 1eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
38.1 18.1 18.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
21.1 

21.8 / 
22.1 

27.1 / 
11.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.7 / 
87.8 

11.1 / 
82.1 

13.8 / 
11.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

37.21 31.11 81.88e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b  ی. مسکون ریغ ریمربع جزا لومتریک 22جز  خشکی، بهفقط مساحت
c 8131 .d 8137 .e 8131. f با هزینه عوامل تولید .g بندی صنعتی  طبقه دومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

داده به یک  lتخمین.  kوقفه در توالی زمانی.  jافراد حاضر )د فاکتو(.  iجمعیت د فاکتو.  h المللی استاندارد بین
 دی)تول یناخالص داخل دیتواند از تول یدولت م یمخارج عموم m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجدوره 

 یا بخش عمده نکهیا لیدل شود و به یرا شامل م یدولت بخش اعظم مصرف داخل رایتر باشد ز بیش( یناخالص داخل
ژوئیه  یکهای مالی آغاز شده در  ها مربوط به سال داده nشود.  تأمین میواردات  ازدر کشور  یاز مصرف داخل

حمل و نقل هوایی. جزیره تاراوا و  o 8112 .p 8131 .q 8113 .r 8112 .s 8138 .t 8112 .u 8132 .v. است
 کریسمس.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 كویت
 

 منطقه: آسیای غربی
 327a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 811.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: شهر کویت

 222.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211 هم 32ملل متحد: تاریخ عضویت در سازمان 

 232b 37مربع(:  مساحت )کیلومتر
 312.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دینار کویت
 1.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 121e 331 231 331 722 21 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   ناخالص داخلی: نرختولید 

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

31.1 - 8.2 8.1e 

 882.1e 87 227.1 12 221.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.2 1.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 

11.8 12.8 12.2e 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 23.2 21.2e 

 f 8.7 1.3 1.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 81.7 81.7 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

71.1 73.8 12.2 

 8.3f 3.2 8.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

21.1 / 
28.1 

22.8 / 
22.1 

21.2 / 
21.7 

 381d 311 71 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

27 313 323e 

g(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 22 332h 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

22 212f 18 122 12 217d 

 213f 88 123 11 121d 31                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 112f 21 117 83 837d 82                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 123d 7 222 11 173 11 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 
 iدیگر

عربستان  3.2f هند 21.1
 سعودی

3.8 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  31.2 چین
 متحده

امارات  31.1
متحده 
 عربی

2.7 

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 j 8.3 1.1 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

8.1 1.1 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

72.2 / 
78.1 

72.2 / 
71.1 

71.1 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 
1.1 

81.8 / 
1.2 

83.8 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 k,lدرصد از کل جمعیت()هزار و 

3 111.1 / 
12.1 

3 273.1 / 
18.2 

1 381.2 / 
71.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

318.7m 21.1m 22.7d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

31.8 2.1 2.2b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2 8.2 2.1b 

 8.1b 8.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.7 1.2f,n ... 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

311.2 / 
318.7 

313.1 / 
311.1 

318.7 / 
22.2e 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

332.8 / 
312.2f 

22.1 / 
21.2 

313.2 / 
22.1b 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

82.3 / 
38.8f,o 

... / ... 28.7 / 
81.1h 

 3.2p 8.1 3.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.3 7.7 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 13.2f 72.2f,e 81.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3q,r 1.3q,r 1.1s,t,u,h 

 81o 23 22d                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 f(اه )درصد از مساحت زمین
1.1 1.2 1.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

73.1 / 
13.1 

22.1 / 
82.1 

21.2 / 
81.2v 

 w 1 121 1 117 7 111bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 w 111 223 171bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 111e 7 812 1 272 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی مناطق 

 زمینی )درصد(
21.1 21.1 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c های پایتخت، حولی، فروانیه و  داده مربوط به فرمانداری
بندی صنعتی استاندارد  طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه gتخمین.  d 8137 .e 8131 .fالکبیر.  مبارک

ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  jمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  h 8131 .i. المللی بین
 n 8111 .o 8112 .pباشد.  داده تا پایان دسامبر می mشامل پناهندگان.  lاشاره به شهروندان خارجی.  k. است
8138 .q  .داده جزئیr  .فقط حکومتs  .وقفه در توالی زمانیt  .به استثنای مؤسسات غیرانتفاعی خصوصیu  به

 یمنطقه خنث دیدرصد از تول 11نفت خام شامل  دیمربوط به تول یها داده v 8132 .wاستثنای مؤسسات انتفاعی. 
 است.

 
 
 
 
 
 
 



  

 قرقیزستان
 

 منطقه: آسیای مرکزی
 311a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 18.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بیشکک

 221.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 222b 322مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: سوم
 12.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی اخصش
 113d 1 722 2 211 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

- 1.8 - 1.1 1.2d 

 311.1d 3 222.1 221.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
13.1 32.2 32.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.3 82.8 82.1d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 11.1 17.1d 

f)درصد از شاغلین(اشتغال در کشاورزی 
 12.1 82.2 81.3 

 f 37.1 88.2 88.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
21.2 27.1 13.1 

 7.2f 2.1 2.3 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

12.3 / 
71.3 

18.8 / 
71.1 

22.1 / 
71.2 

 318c 311 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 337d 

g(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 12 72h 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

178 3 222 3 722c 

 272c 2 881 1 312 3                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 121c 8 - 712 3 - 211 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 271i - 127c - 17 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون  31.1 قزاقستان 87.2 سوئیس
 روسیه

32.7 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

فدراسیون  11.2 چین
 روسیه

 31.3 قزاقستان 81.2

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 j 1.1 3.1 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.2 11.1 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.1 3.1 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.2 1.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

73.1 / 
11.1 

73.7 / 
11.1 

72.1 / 
11.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

13.1 / 7.3 82.2 / 
1.2 

18.3 / 
7.2a 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت(و درصد از کل هزار )

138.2 / 
1.8 

813.1 / 
2.1 

811.1 / 
1.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

311.3k 112.8k 8.7c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jهر هزار تولد زنده( )در

17.2 11.1 32.1b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.1 7.3 2.8b 

 3.2l 3.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.2 1.2 1.1b 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.3 / 
22.1 

22.1 / 
22.2 

311.2 / 
311.2d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
21.2 

27.1 / 
27.7 

27.1 / 
27.1d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

27.1 / 
17.2 

27.7 / 
11.1 

13.1 / 
21.2d 
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 2.1d 32.2 2.1)در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 32.8 81.1 31.1های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 31.1f 12.1f,d 31.1کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

)درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.8 1.3m,b 

 31n 21 22c         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                f(اه )درصد از مساحت زمین
2.1 1.1 1.1b 

کربن  اکسید برآورد انتشار دی
تن(سرانه  )میلیون تن/

1.1 / 3.3 1.2 / 3.8 2.1 / 3.7l 

 71b 11 13تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82b 83 81سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 321o 211 8 211dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 )درصد(زمینی 
88.2 88.2 88.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
72.1 

21.1 / 
21.2 

21.7 / 
21.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
21.3 

21.1 / 
22.1 

22.3 / 
21.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

)درصد از درآمد ناخالص ملی(

33.82 2.11 2.32d 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
بندی صنعتی  طبقه سومها مطابق ویرایش  دادهبندی  طبقه gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

 k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  jوقفه در توالی زمانی.  h 8133 .i. المللی استاندارد بین
  .n 8112 .o 8118به استثنای مؤسسات خصوصی غیرانتفاعی.  l 8132 .mباشد.  داده تا پایان دسامبر می



  

 جمهوری دموكراتیک خلق الئوس
 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی
 213a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.8a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 تیان پایتخت:وین

 112.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 211b 811مربع(:  )کیلومترمساحت 
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کیپ
 117.1c 2نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211d 31 131 7 221 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 2.3 7.1d 

 112.1d 8 373.1 3 138.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.3 81.1 32.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.8 11.2 18.1d 

                                  اه سایر فعالیت اقتصاد: خدمات و
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.7 21.1 22.1d 

 72.1f 73.1 12.2f اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 1.1 2.1 2.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

31.8 81.8 11.2 

 1.7f 1.7 3.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

77.2 / 
72.2 

71.2 / 
72.1 

77.1 / 
72.2 

 f 72g 311g 382c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 318 832d 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

118f 3 212 8 712f,c 

                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

272f 3 217 2 212f,c 
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 188f 78 - 8 121f,c -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 812d 3 - 82 372 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 37.8f ویتنام 13.1 تایلند 11.3f چین

 شرکای وارداتی
 f(واردات)درصد از 

 31.3 ویتنام 32.8 چین 13.2 تایلند

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 h 3.1 3.1 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.1 11.3 87.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.7 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.2 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

13.7 / 
12.1 

12.1 / 
13.2 

11.2 / 
11.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 1.1 11.1 / 1.1 18.1 / 1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 i,jو درصد از کل جمعیت(هزار )

81.2 / 1.2 18.1 / 1.1 21.1 / 1.7c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

12.8 11.7 27.1b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 k)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 1.8 8.2b 

 1.8l 1.1m 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.2 3.7 8.2m 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
332.1 

332.7 / 
382.1 

312.1 / 
338.1d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

17.2 / 
22.1 

28.2 / 
13.3 

12.1 / 
12.2d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

1.2 / 2.3 32.2 / 
32.2 

37.8 / 
37.8d 

 7.1b 2.1 2.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 87.1 81.8 88.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی
 83.2f,d 7.1 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

~1.1n,o ... ... 

 23p 318 812c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 (اه )درصد از مساحت زمین
71.3 77.8f 23.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

3.2 / 1.1 3.1 / 1.1 8.1 / 1.1m 

 321b 337 71 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 82b 32 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 131d 1 171 3 178 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
22.1 21.1 21.1 

کننده از آب آشامیدنی جمعیت استفاده 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

77.1 / 
22.8 

23.2 / 
11.2 

21.1 / 
12.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

71.1 / 
13.3 

21.2 / 
22.2 

22.1 / 
11.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ملی()درصد از درآمد ناخالص 

33.32 1.32 8.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  hوقفه در توالی زمانی.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

های مالی آغاز  ها مربوط به سال داده kشامل پناهندگان.  jاشاره به شهروندان خارجی.  i. سال مرجع مربوط است
 .o 8118 .p 8112داده جزئی.  l 8112 .m 8132 .n. است سی سپتامبرشده در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 لتونی
 

 منطقه: اروپای شمالی
 211a 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 13.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ریگا

 117.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3223سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 171b 12مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 171d 87 711 81 288 31 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

31.7 - 1.2 8.3d 

 221.1d 31 831.1 33 132.1 7 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 2.2 2.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.2 81.2 83.1d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

78.2 78.8 72.1d 

 2.1f 7.1f 38.1 کشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 f 81.1 81.3 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

13.1 12.1 12.2 

 2.2f 32.1 31.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.2 / 
11.1 

11.2 / 
11.1 

11.1 / 
17.1 

 333c 311 78 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 312 312d 

 22g 333g,h 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                  تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

1 111 2 213 38 221c 

 221c 31 321 33 771 2                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 223c 8 - 828 8 - 212 1 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 821c - 222 222 3 - دالر()میلیون  جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون  33.1 استونی 31.2 لیتوانی
 روسیه

2.3 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 2.3 لهستان 33.1 آلمان 32.1 لیتوانی

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 i - 3.3 - 3.8 - 3.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 12.3 17.2 12.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 3.8 - 3.1 - 3.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

71.8 / 
11.8 

77.1 / 
11.1 

72.7 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.7 / 
88.1 

32.3 / 
81.1 

31.1 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

171.7 / 
31.7 

131.2 / 
32.2 

811.2 / 
31.8c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

232.7j 187.1j 821.2k,c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

2.2 7.2 1.1b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 2.1 1.2b 

 1.8b 1.3 1.7 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.2l 1.3 1.1h 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

23.2 / 
21.1 

312.7 / 
312.7 

22.1 / 
22.2b 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
27.1 

333.7 / 
338.2b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

27.2 / 
12.2 

21.2 / 
22.2 

21.8 / 
11.2b 
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 1.2b 1.1 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 31.1 88.1 83.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.1m 12.2m 72.2d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 1.1n,b 

 81l 32 11c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 (اه )درصد از مساحت زمین
11.1 11.2 12.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

7.1 / 1.1 2.3 / 1.2 7.1 / 1.1h 

 22b 21 72 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 23b 27 28 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o 3 331 3 171 3 721dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
شده برای تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت 

 زمینی )درصد(
27.8 27.1 27.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
21.8 

22.7 / 
27.1 

22.2 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
71.2 

22.2 / 
77.7 

21.2 / 
23.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.17 1.11 1.33n,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
داده به یک دوره  h 8132 .iبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
 نیتنها دسته از ساکن شهروندان لتونی ریغ kباشد.  داده تا پایان دسامبر می j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

به اجازه اقامت دارند( و حق  ازین هی)بق بر اساس قانون یاما از حق اقامت در لتون که شهروندان لتونی نیستند، ستنده
جمعیت  l 8112 .m. برخوردار هستند )بسته به سن(اعطای تابعیت  یا نام و ثبت قیاز طر  تیاخذ تابع یبرا یفور

 . کنند یکه از مرز دولت عبور م یافراد ی. بررسها میمق ریغ  متیعز  oداده موقت.  nشانزده تا هفتادوچهار ساله. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 لبنان
 

 منطقه: آسیای غربی
 122a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 121.7a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بیروت

 121.1c,d 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 218b 31مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پوند لبنان
 117.1e 3نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 212f 11 281 12 221 83 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

8.7 2.1 3.1f 

 211.1f 2 212.1 2 121.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 2.1 8.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.7 31.7 33.8f 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.1 21.3 21.2f 

hاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 1.2 8.1 1.8 

 h 32.2 32.8 81.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 h)درصد از شاغلین(
77.2 72.1 71.1 

h)درصد از نیروی کار(نرخ بیکاری 
 2.3 1.1 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
h)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

81.2 / 
71.7 

88.1 / 
17.2 

81.1 / 
73.3 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

... 311 332e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

27 21 22f 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 272 2 812 8 221h,e 

 172h,e 32 271 37 187 2                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 711h,e 31 - 731 31 - 222 7 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111f 31 - 118 7 - 722 8 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 h)درصد از صادرات(

آفریقای 
 جنوبی 

عربستان  83.3
 سعودی

امارات  2.1
متحده 
 عربی

2.1 

 شرکای وارداتی
 h(واردات)درصد از 

ایاالت  7.1 ایتالیا 33.8 چین
 متحده

1.1 

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 i 2.8 3.7 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 22.1 27.1 21.1 جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد از کل 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

2.1 3.2 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 3.1 3.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

77.2 / 
71.2 

72.7 / 
71.1 

21.2 / 
77.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 درصد(سال،  32-1+/11)

87.2 / 
31.7 

81.7 / 
33.2 

88.1 / 
38.1a 

 المللی  مهاجران بین
 iو درصد از کل جمعیت(هزار )

711.2 / 
32.1 

281.7 / 
32.2 

3 212.8 / 
13.2e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.1k 2.1k 3 183.1e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iتولد زنده( هر هزار )در

31.2 31.1 2.8b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.1 7.1 7.2b 

 1.2l 8.7 8.2m سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.7 3.1 8.1n 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
317.2h 

311.1 / 
312.1 

21.3 / 
21.8f 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
21.8h 

71.1 / 
72.1 

11.3 / 
12.2f 

 / 21.8  یهاگشناد صلاخان مان ثبتآموزش: نرخ 
21.1 

22.1 / 
27.2 

21.2 / 
12.1m 
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                                 (رفن دص ره رد در م /نز )
 2.1f 1.2 ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 1.3 1.3 8.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 31.3o 21.7h,p 71.3h,f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 81q 11 27e                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                 h(اه )درصد از مساحت زمین

31.1 31.2 31.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

31.8 / 2.1 81.1 / 2.1 82.3 / 
2.1m 

 2b 2 31 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 11 13 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 r 3 321 8 312 3 122fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
33.1 33.1 31.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

23.7 / 23.7 27.7 / 
27.7 

22.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

28.1 / 
28.1 

21.2 / 
21.2 

21.7 / 
21.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 آمد ناخالص ملی()درصد از در 

3.12 3.32 8.28f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c ها از  داده نیا رایمشاهده شوند ز  اطیبا احت دیها با نیتخم
ها مطابق  بندی داده طبقه e 8137 .f 8131 .gبه استثنای پناهندگان سوری.  dاند.  شدهحاصل  ابیکم یها داده

ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  iتخمین.  h. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمویرایش 
جمعیت شش ساله  l 8113 .m 8132 .n 8131 .oباشد.  داده تا پایان دسامبر می kشامل پناهندگان.  j. مربوط است

  به استثنای اتباع لبنانی، سوری و فلسطینی.  q 8112 .rجمعیت پانزده ساله و باالتر.  pو باالتر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 لسوتو
 

 منطقه: آفریقای جنوبی
 811a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 72.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ماسرو

 813.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211اکتبر  37ملل متحد: تاریخ عضویت در سازمان 

 111b 11مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: لوتی
 38.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 823d 8 122 8 112 3 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن داخلی:تولید ناخالص 
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

8.7 1.1 8.2d 

 137.1d 3 371.1 3 211.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.8 1.1 1.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.7 18.2 18.1d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.3 13.7 13.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 81.2 38.2 31.8 

 f 87.1 12.1 21.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 fاز شاغلین()درصد 
21.2 27.2 22.2 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 17.8 81.2 82.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

12.3 / 
77.2 

11.7 / 
71.2 

12.1 / 
72.1 

 321c 311 73 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 317 21d 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

111f 111 173f,c 

                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 231f 3 877 3 112f,c 
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 711f - 771 - 3 111f,c -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 311g - 312 - 311c )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

)درصد از 
 صادرات(

ایاالت 
 متحده

82.2f  آفریقای
 جنوبی

 82.3f بلژیک 82.1

 شرکای وارداتی
)درصد از 

 f(واردات

آفریقای 
 جنوبی

مشخص  مناطق 21.7
در   نشده

جاهای دیگر 
 hسیاآ

 1.2 چین 1.2

 

 8102 8101 8112 شاخص های اجتماعی
 i 1.2 1.2 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 82.8 82.2 88.8 از کل جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد 
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.3 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.2 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

21.2 / 
22.1 

11.8 / 
27.1 

12.7 / 
11.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.2 / 
1.1 

17.1 / 
1.1 

11.1 / 
1.7a 

 المللی  مهاجران بین
 j,kو درصد از کل جمعیت(هزار )

1.1 / 1.1 1.2 / 1.1 1.7 / 1.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... 1.3c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

21.2 72.3 12.2b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.8 2.2b 

 ... ... 1.1l~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
38.3 33.2m ... 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

337.1 / 
337.8 

312.1 / 
333.2 

318.3 / 
311.7d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
12.1 

12.7 / 
28.1 

11.8 / 
22.1d 

 / 31.2 / 2.1 1.3 / 2.8  یهاگشناد صلاخان مان ثبت آموزش: نرخ
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 1.2n 7.1b                                 (رفن دص ره رد در م /نز )
 23.8b 17.2 ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 88.3 82.8 33.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 8.1f 1.2f 87.2d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3o,p ~1.1o,q 1.3r,s,b 

 31p 31 32c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 جنگلیمساحت 

                                 (اه )درصد از مساحت زمین
3.2 3.2 3.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

8.1 / 3.1 8.1 / 3.3 8.1 / 3.8t 

 13b 87 81 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 87b 81 81 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 321d 3 281 112 مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.1 31.1 31.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
71.1 

22.3 / 
71.1 

22.1 / 
77.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 روستایی، درصد(سالم )شهری/ 

11.2 / 
81.2 

11.7 / 
81.2 

17.1 / 
87.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.32 2.21 2.12d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
مناطق مشخص نشده در جای دیگر  hوقفه در توالی زمانی.  gتخمین.  f. المللی صنعتی استاندارد بینبندی  طبقه

شامل پناهندگان.  kاشاره به شهروندان خارجی.  j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  iآسیا. 
l 8111 .m 8112 .n 8111 .o  .داده جزئیp 8112 .q 8112 .r  .به استثنای مؤسسات خصوصی غیرانتفاعیs  به

 .t 8132استثنای مؤسسات انتفاعی. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 لیبریا
 

 منطقه: آفریقای غربی
 212a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: مانروویا

 232.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 112b 333مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر لیبریا
381.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 717d 8 828 3 711 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 7.1 - 1.1d 

 122.1d 187.1 837.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
12.2 71.7 78.2e,d 

 اقتصاد: صنعت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

2.2 33.2 2.7e,d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

83.1 32.1 32.2e,d 

 11.1f 27.1 28.1f اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 2.1 31.2 38.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

17.7 23.2 21.7 

 1.1f 8.1 8.2f نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
12.8 

11.1 / 
12.1 

11.2 / 
17.1 

 323c 311 18 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

318 312 331d 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
f)میلیون دالر جاری(

 

311 888 127c 

                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

112 731 212c 
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                                  زار ت :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

- 372 - 222 811c 

 211b - 231 - 322 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 
 gدیگر

امارات  37.1 سوئیس 81.2
متحده 
 عربی

2.1 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 
 gدیگر

 1.2 هند 32.7 چین 11.3

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 h 8.1 1.2 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 13.8 27.2 21.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.8 2.1 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.7 1.8 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

11.8 / 
13.1 

12.1 / 
17.8 

13.1 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.2 

21.1 / 
2.2 

23.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

27.8 / 
8.7 

22.3 / 
8.1 

22.1 / 
8.3c 

اشخاص مربوط به پناهندگان و دیگر 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

112.2i 81.1i 31.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

21.2 73.2 12.1b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 31.1 31.8b 

 ... 1.1j ~1.1~ هر هزار نفر(سالمتی: پزشکان )در 
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.8k 8.2l 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.7 / 
382.2m 

22.2 / 
311.1n 

22.1 / 
22.7b 

 / 18.1 ... / ... / 82.7                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 21.2m 28.1b )زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

31.2 / 
81.1m 

1.1 / 
38.3 

2.1 / 
32.1l 

 1.8l 1.1 ... )در هر صد هزار نفر( های عمدی نرخ قتل
 2.2 38.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1m 8.1 7.1f,d~ کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 22j 327 378c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
 )درصد از مساحت زمین ها(

21.1 22.2 21.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.7 / 1.8 1.2 / 1.8 1.2 / 1.8o 

 71b 12 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 81b 32 32 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

31.2 31.2 31.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
11.8 

22.1 / 
12.2 

22.1 / 
18.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

81.2 / 2.1 81.2 / 1.8 82.1 / 1.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

11.17 387.81 22.72d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e و  دیتول ارانهیکمتر  اتیاز جمله مال
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  hمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  gتخمین.  f. واردات

 .j 8112 .k 8112 .l 8138 .m 8111 .n 8112 .o 8132باشد.  داده تا پایان دسامبر می i. است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 لیبی
 

 منطقه: آفریقای شمالی
 273a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.7a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: طرابلس

 317.7 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 322b 171 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دینار لیبی
 3.2cمریکا(: نرخ ارز )در دالر آ

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211d 28 228 21 213 21 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

31.1 2.1 8.1d 

 281.1d 1 383.1 31 221.1 7 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.8 8.1 1.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.7 72.1 17.3d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.8 81.1 18.1d 

 e 2.7 7.1 33.8کشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 e 82.1 13.1 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

11.3 13.1 11.2 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 81.1 32.1 31.7 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

87.2 / 
71.1 

82.1 / 
77.1 

81.2 / 
72.3 

 381f 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 338 337d 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

13 878e 11 221 8 871e,c 

                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 112e 37 172 1 721e,c 
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 831e 32 711 - 1 271e,c 81                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 711d 2 - 213 31 221 32 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.2e اسپانیا 31.7 آلمان 37.1e ایتالیا

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

 2.1 ترکیه 31.1 ایتالیا 31.2 چین

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 g 3.1 3.1 1.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.3 72.3 77.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.7 3.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 gازای هر زن( )کودک زنده به

8.1 8.2 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/مردان، سال(

78.2 / 
12.3 

72.2 / 
12.1 

72.2 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.3 / 
1.2 

82.2 / 
1.1 

87.2 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

181.8 / 
31.2 

122.1 / 
33.3 

722.2 / 
38.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

38.2i 33.8i 123.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

87.8 82.1 82.1b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 e)درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.1 1.2 1.1j 

 3.8k 3.2l 8.3m سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
313.7 / 
318.2 

317.1 / 
333.1n 

... / ... 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
22.1e 

311.1 / 
21.8n 

... / ... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

11.1 / 
17.1e,o 

... /... ... / ... 

 8.1b 1.3 1.7 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.1 7.7 ... در مجالس ملی )درصد(های زنان  کرسی

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی
 e 1.2 32.1 81.1dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 81k 22 11c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 e(اه )درصد از مساحت زمین
1.3 1.3 1.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

18.3 / 
2.1 

18.1 / 
2.2 

17.1 / 
2.3m 

 221b 3 822 2 118 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 311b 317 381 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 ... 12p 23 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
2.1 2.1 2.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

78.3 / 
12.2q 

... / ... / ... 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
21.7 

21.2 / 
21.7 

21.2 / 
21.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.13 3.21j 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf 8131 .g  داده به یک دوره
 j  8133 .kباشد.   داده تا پایان دسامبر می  iاشاره به شهروندان خارجی.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

8112 .l 8112 .m 8132 .n 8111 .o 8111 .p 8112 .q 8111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 اشتاین لیختن
 

 منطقه: اروپای غربی
 12a(: 8132جمعیت )هزار، 

 812.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 فادوتسپایتخت: 

 1.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 311bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک سوئیس
 3.1eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 322d 1 183 1 121 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.2 7.2 3.8d 

 217.1d 312 387.1 311 121.1 331 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 
1.8 1.8 2.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 12.1 21.8d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.3 11.2 11.1d 

gنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 ... 8.1 8.1h 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

18.2 / 
71.7 

18.1 / 
71.2 

11.1 / 
71.1h 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 313 27d 

 
 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 i 1.2 1.7 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 32.1 32.1 32.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.1 1.1b 

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

3.1 3.2 3.1j 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

37.1 / 
31.2c 

31.1 / 81.3 32.2 / 
88.7c,d 
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 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

32.2 / 
12.8 

88.1 / 
18.3 

82.7 / 
11.3e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.8k 1.3k 1.1e 

 آموزش: هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2l 8.1m 8.1n 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 o)زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
312.2l 

318.1 / 
312.1 

311.2 / 
317.1d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 o)زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
337.8l 

311.1 / 
337.1 

313.2 / 
311.1d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 o(رفن دص ره رد در م /نز )

31.1 / 
11.7l 

87.2 / 
22.1 

82.2 / 
21.1d 

 1.1d 8.2 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 38.1 82.1 38.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.1o 22.3o,d 11.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 2l 8 1e                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                 o(اه )درصد از مساحت زمین

21.3 21.3 21.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

... / ... 1.3 / 3.1 ~1.1 / 
3.3p 

 3b 3 ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 71b 23 ... سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 12q,d 12 ... ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 )درصد(زمینی 
71.2 71.2 71.2 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... 1.18 1.11p 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .جمعیت دو ژورd 8131  .e 8137 .f ها  بندی داده طبقه
 h  8131 .iوچهار ساله.  جمعیت پانزده تا شصت g. المللی بین بندی صنعتی استاندارد طبقه چهارممطابق ویرایش 

 l 8112 .mباشد.  داده تا پایان دسامبر می j 8138 .k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 
8112 .n 8133 .o  .تخمینp 8132 .q های  آپارتمانو در  یمدت در اماکن اردوگاه یگردشگران طوالن یبه استثنا

 ی.التیتعط
 



  

 لیتوانی
 

 منطقه: اروپای شمالی
 271a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ویلنیوس

 111.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3223سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 821b 11مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 771d 28 311 17 323 81 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.7 3.1 8.1d 

 717.1d 32 221.1 33 237.1 7 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 1.1 1.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.7 82.3 82.7d 

                                  اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.1 17.1 12.1d 

 2.2f 7.1f 32.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 82.3 82.1 82.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.7 11.1 17.7 

 7.2f 37.2 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.1 / 
18.2 

18.1 / 
18.1 

11.2 / 
11.3 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

72 311 331c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 313d 

 337h 311 311 (8111=311)شاخص تولید صنعتی 
                                  تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

38 171 81 232 82 231c 
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                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

31 712 81 172 18 111c 

 181c 8 - 112 8 - 112 1 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 232c 222 - 222 3 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون 
 روسیه

 2.3 لهستان 2.2 التویا 32.2

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

فدراسیون 
 روسیه

 31.1 لهستان 38.1 آلمان 31.1

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 i - 1.2 - 3.2 - 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 17.7 11.2 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 3.1 - 3.1 - 3.3b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

77.1 / 
11.7 

77.2 / 
11.1 

72.1 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.2 / 
83.3 

32.2 / 
88.2 

31.1 / 
81.7a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

813.8 / 
1.1 

311.2 / 
1.3 

382.7 / 
2.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

2.1j 2.1j 2.7c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

7.7 1.1 2.2b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.2 1.1b 

 2.2b 1.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.2 1.1 2.1h 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.8 / 
22.1 

22.7 / 
311.2 

313.1 / 
313.2d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

318.7 / 
311.7 

311.1 / 
318.8 

311.7 / 
311.1d 

 / 77.1 / 311.8 / 22.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 11.8d 12.7 18.2                                 (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.8d 7.1 33.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 83.1 32.3 88.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.8k,l 18.3k,l 72.2d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.7 1.2 3.1m,b 

 37n 37 81c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 (اه )درصد از مساحت زمین
11.2 12.1 12.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

31.2 / 2.3 31.1 / 2.1 38.2 / 2.2h 

 71b 12 371 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 318b 28 311 )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 821d 8 117 3 111 8 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
22.1 23.1 23.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.7 / 
21.1 

22.2 / 
27.2 

22.7 / 
21.2b 

کننده از امکانات بهداشتی  جمعیت استفاده
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
71.3 

21.2 / 
72.2 

27.8 / 
28.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.31 1.31m,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
های  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

 kباشد.  داده تا پایان دسامبر می j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  h 8132 .i. ملی
 .n 8112داده موقت.  mجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  lکاربران دوازده ماه گذشته. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 لوكزامبورگ
 

 منطقه: اروپای غربی
 121a(: 8132جمعیت )هزار، 

 887.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: لوکزامبورگ

 332.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82در سازمان ملل متحد:  تاریخ عضویت

 121b 8مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 113d 12 838 11 121 17 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.8 2.2 1.3d 

 211.1d 313 778.1 312 173.1 23 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.1 1.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 eناخالص( )درصد از ارزش افزوده

31.1 38.7 38.2d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.3 27.1 21.2d 

 3.3f 3.1f 3.7 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 37.1 31.2 33.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

23.1 21.1 27.1 

 1.1f 2.2 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

21.2 / 
12.7 

22.2 / 
11.2 

18.1 / 
11.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

21 311 333c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 22 311d 

 22h 21h,i 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                  تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

38 731 31 233 31 212c 
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                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
 دالر جاری( )میلیون

37 121 81 211 83 173c 

 338c 7 - 222 1 - 273 2 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 181c 1 121 1 317 2 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 33.1 بلژیک 32.2 فرانسه 81.2 آلمان

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 33.2 فرانسه 82.3 آلمان 82.1 بلژیک

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 j 3.1 8.3 8.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 23.1 22.1 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

3.1 8.1 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 jهر زن( )کودک زنده به ازای

3.7 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

23.2 / 
71.3 

28.8 / 
71.7 

21.2 / 
72.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
32.1 

37.1 / 
32.1 

31.1 / 
32.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

311.1 / 
18.2 

822.2 / 
22.1 

812.3 / 
21.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 kکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

3.2 2.3 2.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jهر هزار تولد زنده( )در

1.1 8.1 1.2b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.8 7.1 1.1b 

 8.2d 8.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.1l ... 2.1i 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.7 

22.3 / 
27.3 

22.1 / 
22.1b 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.2 / 
28.2 

318.2 / 
22.2 

311.2 / 
311.3b 

 / 31.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
33.3m 

32.8 / 
37.1 

81.2 / 
32.7b 
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                                 (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.7i 8.1 1.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 82.1 81.1 81.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 71.1n 21.1n 27.1d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 3.1 3.1o,b 

 31p 1 33c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 f(اه )درصد از مساحت زمین
11.1 11.1 11.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

33.1 / 
81.1 

33.1 / 83.1 2.7 / 37.1i 

 1b 1 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 872b 113 211 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 112d 3 211 231 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
18.2 18.2 72.7 

آشامیدنی  جمعیت استفاده کننده از آب
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.1 / 
22.7 

27.1 / 
22.1 

27.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.72 3.11 3.11o,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131. c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
های  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

 k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8132 .jبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  h. ملی
 p 8112 .qداده موقت.  oجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  l 8113 .m 8111 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می

 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ماداگاسکار
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 811a 81(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.3a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: آنتاناناریوو

 112.2 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 821b 127مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: آریاری
 811.8c 1نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 888d 33 213 31 211 1 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.1 1.1 2.8d 

 213.1d 228.1 182.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
18.2 82.2 12.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.3 32.2 7.2d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 18.2 17.1d 

 e 28.1 72.1 72.8اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 1.2 1.1 2.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

32.1 81.1 31.1 

 3.2e 1.2 8.1 نیروی کار(نرخ بیکاری )درصد از 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

22.8 / 
22.3 

27.3 / 
23.1 

21.2 / 
22.1 

 313c 311 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 381 332d 

 ... f 311 382g(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                  تار داص :یللملا بین تجارت

 )میلیون دالر جاری(

211 3 128 8 138e,c 

 281e,c 8 121 8 121 3                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 112e,c - 212 3 - 211 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 778h - 212 - 12d - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 e)درصد از صادرات(

ایاالت  81.2 فرانسه
 متحده

 2.2 آلمان 31.1

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

 1.1 هند 1.2 فرانسه 83.1 چین

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 i 1.1 8.2 8.7bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 17.8 13.2 82.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

2.8 2.2 2.7b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 2.2 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

13.1 / 
12.2 

11.7 / 
11.2 

11.1 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.7 / 
2.2 

21.1 / 
2.1 

21.7 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

81.3 / 1.3 82.2 / 
1.3 

11.2 / 
1.3c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1k 1.3c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

12.1 21.1 11.2b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 l)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.2 1.8b 

 1.3m 1.8 1.8 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.8n 8.3o 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
328.1 

328.2 / 
321.1 

322.1 / 
321.7d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

83.1 / 
83.2e 

82.7 / 
13.1n,e 

12.8 / 
12.2d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

8.1 / 8.2 1.1 / 1.2 2.1 / 1.1b 
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 7.7b 2.8 31.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 7.2n 32.8 1.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 e 1.1 3.7 2.7dهر صد ساکن(کاربران اینترنت )در 
                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 p)درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.3 ~1.1h,q,r 

 111s 111 3 182c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 e(اه )درصد از مساحت زمین
88.3 83.1 83.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.7 / 1.3 8.1 / 1.3 1.3 / 1.3r 

 318b 382 312 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 7b 7 7 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 t 877 321 821dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
32.7 83.7 82.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

77.1 / 
87.2 

72.1 / 
13.1 

23.1 / 
11.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

31.2 / 2.1 37.1 / 2.1 32.1 / 2.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

32.27 1.11 1.22d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf ها مطابق  بندی داده طبقه
ساله  پنجداده به یک دوره  iوقفه در توالی زمانی.  g 8112 .h. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومویرایش 

 mها.  بازبینی داده lباشد.  داده تا پایان دسامبر می kاشاره به شهروندان خارجی.  j. قبل از سال مرجع مربوط است
8138 .n 8112 .o 8131 .p  .داده جزئیq  .فقط حکومتr 8132 .s 8112 .t  ساکن.ورود هوایی گردشگران غیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ماالوی
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 311a 32(: 8132جمعیت )هزار، 

 811.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: لیلونگوه

 182.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3212دسامبر  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 222b 332مربع(:  )کیلومترمساحت 
 22.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کواچا
 718.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 132d 1 211 1 111 1 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 1.2 1.1d 

 822.1d 212.1 821.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
17.3 13.2 81.3d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.2 31.2 31.2d 

                                  اه سایر فعالیتاقتصاد: خدمات و 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.3 13.7 12.1d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 21.1 22.2 22.1 

 f 2.3 2.2 2.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
1.2 1.1 1.2 

 1.7f 1.3f 7.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

72.8 / 
21.3 

71.3 / 
23.2 

78.2 / 
28.3 

 f 12 311 128c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 311 321d 

 ... ... 311g (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                                  تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

221 3 111 223f,c 

 222f,c 371 8 311 3                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 17f,c - 317 3 - 171 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 183c 3 - 212 - 117 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 از صادرات()درصد 
 2.8f موزامبیک 2.1 زیمباوه 31.1f بلژیک

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

آفریقای 
 جنوبی

امارات  31.3 چین 32.3
متحده 
 عربی

33.1 

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 h 8.7 1.1 8.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 31.2 31.1 31.3 شهرنشین )درصد از کل جمعیت(جمعیت 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.7 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.7 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

22.2 / 
21.7 

11.8 / 
13.1 

11.3 / 
12.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.7 / 
2.2 

21.8 / 
2.1 

21.7 / 
2.8a 

 المللی  مهاجران بین
 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

883.7 / 
3.7 

837.7 / 
3.2 

817.3 / 
3.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

2.1j 31.8j 18.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

22.3 72.7 11.1b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.3 7.8 2.1b 

 ... 1.1k ~1.1l~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 
1.8m 1.1 2.7d 

                                  هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

381.3 / 
381.1 

312.1 / 
313.1 

323.1 / 
317.8d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

81.2 / 
82.1 

11.1 / 
11.2 

11.1 / 
12.1d 

 1.1f 1.1 / 1.2 1.1 / 1.2n / 1.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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                                 (رفن دص ره رد در م /نز )
 3.7o 1.2 3.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 31.7 81.2 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.1f,d 8.1 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 11k 312 371c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                 (اه )درصد از مساحت زمین

11.3 12.1 11.2f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 1.3 3.3 / 1.3 3.1 / 1.3p 

 12b 12 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 1b 1 1 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 q 212 721 222dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 )درصد(زمینی 
23.1 23.1 23.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
17.2 

22.2 / 
72.1 

21.7 / 
22.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
12.2 

27.1 / 
17.1 

27.1 / 
12.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.21 32.22 81.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
بندی صنعتی  طبقه سومها مطابق ویرایش  دادهبندی  طبقه gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

داده تا پایان  jشامل پناهندگان.  i. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  h .المللی استاندارد بین
 ها. عزیمت k 8112 .l 8112 .m 8111 .n 8133 .o 8138 .p 8132 .qباشد.  دسامبر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مالزی
 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی
 128a,b 18(: 8132جمعیت )هزار، 

 27.1a,b(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کواالالمپور

 111.2e 7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3217سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 181c 111مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: رینگیت مالزی
 2.3fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 113g 821 132 811 112 321 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 7.2 2.1g 

 112.1g 2 173.1 2 122.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 h,i)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 31.8 2.2g 

 اقتصاد: صنعت 
 h,i)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 21.2 21.8g 

                                  اه خدمات و سایر فعالیتاقتصاد: 
 h,i)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.7 22.2 11.2g 

jاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 32.1 32.8 31.7 

 j 82.7 87.7 87.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 j)درصد از شاغلین(
11.1 12.1 18.3 

 1.2j 1.8 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
jمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

22.1 / 
77.1 

21.1 / 
71.3 

13.1 / 
77.1 

 381f 311 22 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 333 381g 

k(8111=311صنعتی )شاخص تولید 
 311 317 331l 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

323 182 322 723 831 282f 

 211f 321 121 312 821 332                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 178f 88 812 12 112 87                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 122m 2 211f 81 221 32 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  31.1 چین 32.1 سنگاپور
 متحده

2.1 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  33.3 سنگاپور 32.1 چین
 متحده

2.1 

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 b,n 8.1 3.2 3.2c)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت 
 b 11.1 71.2 71.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,n)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.3 8.7c 

 نرخ باروری،کل 
 b,n)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.8 8.3c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,n)زنان/ مردان، سال(

71.2 / 
73.8 

71.3 / 
73.1 

77.3 / 
78.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 
7.3 

87.2 / 
7.2 

82.1 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 b,o,p)هزار و درصد از کل جمعیت(

3 788.1 / 
1.7 

8 211.1 / 
2.1 

8 711.1 / 
2.1f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 پناهندگان سازمان مللکمیساریای عالی 

311.3q 838.2q 812.8f 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 b,n)در هر هزار تولد زنده(

1.2 1.2 1.1c 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2 1.1 2.1c 

 1.7r 3.8 3.1c سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2s 1.1 2.2g 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
311.1 

311.7 / 
22.2 

311.2 / 
311.3g 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... / ... 27.2 / 
28.1g 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

... /... ... / ... 22.1 / 
21.1g 



223     

 

 8.3l 3.2 8.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.2 2.2 2.3 ملی )درصد( های زنان در مجالس کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 72.2g 11.1 22.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                                  هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1s 3.1 3.1c 

 228s 3 321 3 878f                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                                 j(اه )درصد از مساحت زمین
11.1 17.1 17.1c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

372.1 / 
1.7 

832.1 / 
7.2 

828.2 / 
2.3t 

 722c 1 211 1 771 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 331c 311 312 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 u 31 213 82 177 81 717gورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.3 12.1 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
21.8 

22.1 / 
23.7 

311.1 / 
21.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
23.1 

21.2 / 
22.8 

21.3 / 
21.2c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.18 1.11 - 1.18g 

 
 

a باروری متوسط(شده )نرخ   بینی برآورد پیش .b  .شامل صباح و ساراواکc 8131 .d  کواالالمپور پایتخت و
 iبا قیمت تولید کنندگان.  f 8137 .g 8131 .hشهر کواالالمپور.  اشاره به کالن eپوتراجایا پایتخت اداری است. 

ها مطابق  بندی داده طبقه kتخمین.  j. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
ساله  پنجداده به یک دوره  nوقفه در توالی زمانی.  l 8131 .m. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومویرایش 

 rباشد.  داده تا پایان دسامبر می qاشاره به شهروندان خارجی  pشامل پناهندگان.  o. قبل از سال مرجع مربوط است
8118 .s 8112 .t 8132 .u کنند.  از جمله ساکنان سنگاپوری که از طریق گذرگاه جوهور از مرز عبور می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مالدیو
 

 منطقه: آسیای جنوبی
 222a(: 8132جمعیت )هزار، 

 221.2a 3(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ماله

 371.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: روفیه
 31.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 882d 2 122 8 311 3 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

- 31.3 7.1 1.8d 

 271.1d 2 311.1 7 122.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.7 1.3 1.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.8 31.8 33.8d 

                                  اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.3 21.2 28.1d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 32.2 31.1 7.8 

 f 81.3 31.3 82.7شاغلین(اشتغال در صنعت )درصد از 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
12.1 12.2 12.3 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.2 2.1 1.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.2 / 
71.1 

11.3 / 
72.1 

21.1 / 
28.1 

 f 71g 311 311c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 71 17d 

                                  تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

312 72 371f,c 

                                  تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

721 3 121 8 112f,c 
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 311f,c 8 - 183 3 - 123 -                                 (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا بینتجارت 
 271c - 321 - 871 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

سری  12.2f تایلند
 النکا

ایاالت  31.8
 متحده

2.2f 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

امارات 
متحده 
 عربی

 31.2 چین 32.1 سنگاپور 31.7

 

 8102 8101 8112                                 یعامتجا یاه شاخص

 h 8.1 8.7 8.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 12.2 11.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.1 2.8 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hسال()زنان/ مردان، 

71.2 / 73.3 71.2 / 
72.1 

77.2 / 
71.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

13.1 / 1.1 81.1 / 1.1 81.2 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

21.1 / 
32.3 

12.7 / 
31.1 

17.1 / 
31.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

81.7 32.2 2.1b 

                                  یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 2.1g,j 33.1b 

 3.1k 3.1 1.1b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 2.3 2.1d 

                                   هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

337.1 / 
383.3 

311.2 / 
312.1l 

313.7 / 
313.2d 

                                   هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

72.1 / 
12.1f,k 

... /... ... / ... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                                 (رفن دص ره رد در م /نز )

1.1 / 1.3m 31.2 / 
2.1n 

81.1 / 2.2o 

 3.1m 3.1 1.2p های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.2 1.1 38.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.2f,q 81.1r 12.3f,d اینترنت )در هر صد ساکن( کاربران
 38k 12 71c                                 (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                                 f(اه )درصد از مساحت زمین

1.1 1.1 1.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.1 / 8.3 1.2 / 8.2 3.1 / 1.7o 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 18b 21 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 s 121 728 3 821dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 1.1 1.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.7 / 
21.2 

22.1 / 
27.1 

22.1 / 
27.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
22.2 

27.1 / 
27.8 

27.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

7.11 1.11 1.21d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  hوقفه در توالی زمانی.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

 k 8112 .l 8112 .m 8111 .n 8112 .oبازبینی داده ها.  jمربوط به شهروندان خارجی.  i. سال مرجع مربوط است
8132 .p 8131 .q لیموبا نترنتیکاربران ا یبه استثنا. r  .جمعیت پانزده ساله و باالترs .حمل و نقل هوایی 

 
 

 

 

 

 

 



  

 مالی
 

 منطقه: آفریقای غربی
 312a 32(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.7a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع، 
 پایتخت: باماکو

 221.7 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 328b 821 3مساحت )کیلومتر مربع(: 
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 cای اف : فرانک سیپول رایج
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 118e 32 172 31 821 1 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال ثابت  های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

31.2 31.2 7.2e 

 772.1e 712.1 222.1 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
12.2 12.2 12.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 81.1 32.8e 

 اقتصاد: خدمات و سایر فعالیتها 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 12.7 23.1e 

 f 22.2 17.2 11.2کشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 f 31.3 33.3 2.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

21.3 13.1 12.7 

 2.1f 2.3 2.1f نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

12.8 / 
12.2 

22.2 / 
21.1 

13.3 / 
28.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g 

21 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

318 381 373e 

 h,i 311 72 23j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 تجارت بینالمللی: صادرات 

 )میلیون دالر جاری(

3 171 3 221 3 218f,d 

 111f,d 1 712 2 122 3 تجارت بینالمللی: واردات 
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 )میلیون دالر جاری(
 122f,d 1 - 717 8 - 212 - تجارت بینالمللی: تراز )میلیون دالر جاری(

 ... 212k - 3 321 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

آفریقای 
 جنوبی

27.1f امارات  31.1 سوئیس
متحده 
 عربی

7.1f 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

ساحل  31.1 چین 32.2 سنگال
 عاج

2.2 

 

 8102 8101 8112 شاخصهای اجتماعی
 l 1.3 1.1 8.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 28.2 11.1 18.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.7 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

11.1 / 
22.1 

12.1 / 
11.2 

11.2 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.2 / 
2.1 

27.1 / 
2.8 

27.1 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 m)هزار و درصد از کل جمعیت(

811.2 / 
8.1 

111.1 / 
8.8 

121.7 / 
8.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

31.3n 31.1n 21.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

311.1 22.3 72.1b 

 سالمتی: هزینههای جاری 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 2.2 1.2b 

 ... 1.3o 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 1.2b 

 آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص اولیه  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.2 / 
28.1 

71.2 / 
22.1 

78.8 / 
23.2e 

 آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص متوسطه  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

32.1 / 
13.2f 

13.2 / 
21.2 

11.1 / 
22.3e 

آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص دانشگاهی  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

3.2 / 8.2p 1.1 / 2.1 1.8 / 7.7b 
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 31.2b 38.8 38.7 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 2.2 31.8 31.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 8.1f 33.3e 1.1 اینترنت )در هر صد ساکن( کاربران
 هزینههای تحقیق و توسعه 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.1q ... 

 81o 82 28d گونههای در معرض تهدید )تعداد(
 مساحت جنگلی

 )درصد از مساحت زمینها(
2.1 2.8f 1.2f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 1.3 3.1 / 1.3 3.2 / 1.3j 

 11b 18 22 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 1b 1 1 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 371e 312 ... ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.2 11.2 11.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

72.3 / 
21.3 

27.2 / 
11.3 

21.1 / 
12.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

12.2 / 
31.1 

11.8 / 
32.7 

17.1 / 
31.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

38.11 31.12 2.28e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
ها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه hباماکو.  gتخمین.  d 8137 .e 8131 .fهای آفریقای غربی.  مرکزی دولت

المللی آمار در کشورهای  های مؤسسه بین های کشوری همراه با داده داده i المللی. بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
داده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع  lوقفه در توالی زمانی.  j 8132 .kجنوب صحرای آفریقا )افریستت( 

ی مؤسسات به استثنا o 8112 .p 8118 .qباشد.  داده تا پایان دسامبر می nشامل پناهندگان.  mمربوط است. 
  انتفاعی.

 

 

 



  

 مالت
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 218a(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.1a 3(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع، 
 پایتخت: والتا

 838.2c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3212دسامبر  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 131bمساحت )کیلومتر مربع(: 
 311.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 222e 31 723 2 121 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال ثابت  های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 1.1 1.1e 

 131.1e 81 111.1 83 731.1 31 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.8 3.7 3.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 

81.1 32.1 31.2e 

 اقتصاد: خدمات و سایر فعالیتها 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.7 72.2 22.2e 

 3.1g 3.8g 8.3 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 82.2 81.1 32.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

12.3 71.8 72.1 

 2.8g 1.2 1.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

82.1 / 
17.1 

12.3 / 
11.2 

28.1 / 
11.2 

 331d 311 22 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

27 22 21e 

 27h 318 311 (8111=311)شاخص تولید صنعتی 
 تجارت بینالمللی: صادرات 

 )میلیون دالر جاری(

8 213 1 737 1 321g,d 

 تجارت بینالمللی: واردات 
 )میلیون دالر جاری(

1 211 1 718 1 287g,d 
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 112g,d 1 - 131 8 - 211 3 - تجارت بینالمللی: تراز )میلیون دالر جاری(
 783d 3 281 - 232 - )میلیون دالر(جاری ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

81.1g Bunkers 31.7 31.7 آلمانg 

 شرکای وارداتی
 gاز واردات()درصد 

جزایر  32.8 ایتالیا
 کیمن

 2.1 کانادا 31.8

 

 8102 8101 8112 شاخصهای اجتماعی
 i 1.1 1.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 22.1 22.3 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

21.8 / 
71.2 

23.3 / 
77.7 

28.1 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

37.7 / 
32.2 

31.8 / 
88.2 

32.1 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

82.1 / 
1.1 

11.1 / 
7.2 

21.1 / 
31.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

8.3j 7.2j 2.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

1.2 1.2 2.2b 

 سالمتی: هزینههای جاری 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.7 2.8 2.1b 

 1.2b 1.3 ... )در هر هزار نفر(سالمتی: پزشکان 
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.1k 1.1 7.8h 

 آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص اولیه  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.7 / 
22.1 

22.1 / 
22.7 

311.1 / 
318.1e 

 آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص متوسطه  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
312.1 

22.1 / 
312.7 

27.2 / 
21.2e 

آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص دانشگاهی  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

17.1 / 
87.1 

28.7 / 
13.1 

11.2 / 
23.1e 

 1.2b 3.1 3.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 33.2 2.7 2.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 



222 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 23.8l 11.1l 77.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 هزینههای تحقیق و توسعه 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 1.2m,b 

 81k 81 12d گونههای در معرض تهدید )تعداد(
 مساحت جنگلی 

 g)درصد از مساحت زمینها(
3.3 3.3 3.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.7 / 1.1 8.1 / 1.8 8.1 / 1.1h 

 3b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 21 23 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 n 3 373 3 112 3 211eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 )درصد(زمینی 
22.2 22.2 22.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... 1.32 1.88m,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c  .مربوط به محالت بندر شمالی و بندر جنوبیd 8137 .e 
8131 .f المللی.  بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقهg  .تخمینh 8132 .i  داده

جمعیت شانزده تا  k 8112 .lباشد.  داده تا پایان دسامبر می jبه یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است. 
 های هوایی و دریایی. عزیمت nداده موقت.  mهفتادوچهار ساله. 

 

 

 

 

 

 



  

 جزایر مارشال
 

 منطقه: میکرونزی
 11a(: 8132جمعیت )هزار، 

 821.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع، 
 پایتخت: ماجورو

 11.7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3223سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 323bمساحت )کیلومتر مربع(: 
 312.1c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر آمریکا
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 321d 311 312 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

8.2 1.2 8.2d 

 222.1d 1 321.1 1 113.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.8 31.1 37.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

2.8 33.1 31.7d 

 اقتصاد: خدمات و سایر فعالیتها 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.1 78.2 78.1d 

 ... 33.1c,e ... اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... 2.2c,e ... اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

... 72.1c,e ... 

 2.7c,f ... ... نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 زنان/ مردان()درصد از جمعیت 

... /... .../... 82.1 / 
11.1f 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

27 338 312d 

 تجارت بینالمللی: صادرات 
 g)میلیون دالر جاری(

33 37 81h 

 تجارت بینالمللی: واردات 
 g)میلیون دالر جاری(

12 71 11h 

 تجارت بینالمللی: تراز 
 g)میلیون دالر جاری(

- 17 - 11 - 11h 

 1c - 32 - 31d - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
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 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

 اسپانیا
 

ایاالت  31.1
 متحده

 31.2 تایلند 31.8

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 
 iدیگر

ایاالت  27.2
 متحده

 1.2 چین 1.2

 

 8102 8101 8112 شاخصهای اجتماعی
 j -~1.1 1.3 1.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 77.1 71.1 73.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 

 j)درصد متوسط ساالنه(
1.7 1.2 1.2b 

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

... ... 2.3f 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
17.1k 

... / ... 78.1 / 
73.1c,f 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
1.1l,m,k 

21.2 / 
2.1l,m 

12.1 / 
1.1c,d 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

8.2 / 2.1 1.3 / 1.2 1.1 / 1.8h 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 )در هر هزار تولد زنده(

... ... 81.2n,f 

 سالمتی: هزینههای جاری 
 o,p)درصد از تولید ناخالص داخلی(

81.1 32.1 88.3b 

 1.1q 1.1r ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
38.8s ... ... 

 آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص اولیه  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

382.2 / 
311.1 

317.2 / 
317.2t 

21.1 / 
22.1d 

 آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص متوسطه  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.7 / 
71.1 

312.2 / 
313.2t 

71.1 / 
12.2d 

آموزش: نرخ ثبتنام ناخالص دانشگاهی  
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

32.1 / 
32.8u 

... / ... 23.8 / 
22.1r 

 2.3 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 7.1g 82.2g,d 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
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 31k 22 313h گونههای در معرض تهدید )تعداد(
 مساحت جنگلی

 g)درصد از مساحت زمینها(
71.8 71.8 71.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 3.7 1.3 / 8.1 1.3 / 3.2v 

 g 1 1 1bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 g 11 23 28bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 2w 1x 31d ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.2 81.2 81.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

28.1 / 
21.1 

21.3 / 
27.8 

21.1 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

28.1 / 
11.2 

21.1 / 
12.8 

22.1 / 
11.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

13.73 31.21 1.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط( بینی  برآورد پیش. b 8131 .c  .وقفه در توالی زمانیd 8131 .e ها مطابق  بندی داده طبقه
مناطق مشخص نشده در جای  h 8137 .iتخمین.  f 8133 .gالمللی.  بندی صنعتی استاندارد بین طبقهویرایش سوم 

ها توسط دبیرخانه جامعه  بینی پیش k 8112 .lداده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است.  jدیگر. 
ها باید با احتیاط مشاهده  تخمین mجمعیت و مسکن تهیه شده است.  3222اقیانوس آرام بر اساس سرشماری سال 

داده به یک دوره سه ساله تا سال مرجع، شامل خود سال  nاند.  های کمیاب حاصل شده ها از داده شوند زیرا داده
های  های هزینه شاخص pهای مالی پایان یافته در سی سپتامبر است.  ها مربوط به سال ادهد oشود.  مرجع، مربوط می

ها با استفاده از بودجه مستقیم ایاالت متحده و همچنین از بودجه داخلی،  بهداشتی بسیار زیاد است، زیرا آن
 q 8117 .r 8138 .s 8111 .tکنند. مخارج درمانی فعلی اکثرا  دولتی است.  های زیادی را صرف سالمتی می هزینه
8112 .u 8118 .v 8132 .w  .ورود هوایی و دریاییx .حمل و نقل هوایی 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مارتینیک
 

 منطقه: کارائیب
 121a(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.1a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع، 
 پایتخت: فور دو فرانس

 72.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 382b 3مساحت )کیلومتر مربع(: 

 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: یورو

 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 d,e ... 2.3 1.2fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 d,e ... 33.2 33.2f)درصد از شاغلین(اشتغال در صنعت 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 d,e)درصد از شاغلین(

... 11.1 12.1f 

 e 32.7 83.1 88.2g,hنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

12.1 / 
22.1 

21.1 / 
22.3 

18.1 / 
11.2g,h 

 i ... 311 311j(8131=311مصرف کننده )شاخص قیمت 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 28 72j 

 
 

 8102 8101 8112 شاخصهای اجتماعی
 k 1.1 - 1.3 - 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 22.1 22.1 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر

 kساالنه()درصد متوسط 
1.2 - 1.8 - 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 8.3 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/مردان، سال(

28.8 / 
71.1 

21.8 / 
71.7 

22.2 / 
77.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

83.3 / 
32.1 

32.1 / 
81.1 

37.1 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

17.1 / 
32.2 

12.1 / 
31.3 

13.1 / 
31.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

2.1 7.1 1.2b 

 ... 8.2l 2.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 82m 13 22c معرض تهدید )تعداد(های در  گونه
 مساحت جنگلی

 nها( )درصد از مساحت زمین
21.2 21.2 21.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.8 / 1.1 8.1 / 1.3 8.1 / 1.2o 

 n 1 3 3bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 72n,b 12 71 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 132j 272 222 گردشگران به مرزهای ملی )هزار(ورود 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.3 22.3 22.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
22.2 

311.1 / 
22.2 

311.1 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 )شهری/ روستایی، درصد(سالم 

21.2 / 
78.7 

22.1 / 
78.7 

22.1 / 
78.7o 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی  برآورد پیشb 8131 .c 8137 .d وچهار ساله.  جمعیت پانزده تا شصتe  به
محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از  h 8131 .iوقفه در توالی زمانی.  f 8138 .gاستثنای جمعیت نهادی. 

 l 8112 .m 8112 .nداده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است.  j 8131 .kهای ملی.  شاخص
 .o 8132تخمین. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 موریتانی
 

 منطقه: آفریقای غربی
 121a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 2.2a(: 8132تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع، 
 پایتخت: نواکشوت

 811.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3213اکتبر  87تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 711b 111 3مساحت )کیلومتر مربع(: 
 313.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: اوقیه
 11.1cا(: نرخ ارز )در دالر آمریک

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 117d 2 112 2 322 8 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال ثابت  های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.1 2.2 3.7d 

 121.1d 3 818.1 3 122.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.2 83.1 81.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.2 21.2 11.3d 

 ها  اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.2 17.2 21.2d 

 e 77.2 77.1 71.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 2.2 7.1 7.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

31.8 31.3 37.1 

 e 31.2 31.8 31.8نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

11.8 / 
73.2 

11.2 / 
12.8 

13.3 / 
17.7 

 382c 311 71 (8131=311مصرف کننده ) شاخص قیمت
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 312 381d 

 المللی: صادرات  تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

111 3 232 3 222c 

 المللی: واردات  تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 128 3 712 1 188c 

 111c 3 - 333 721 - المللی: تراز )میلیون دالر جاری( تجارت بین
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 712f,c - ... ... جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 33.1 اسپانیا 31.2 سوئیس 11.3 چین

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

جمهوری 
 کره

امارات  32.3
متحده 
 عربی

 7.2 نروژ 2.2

 

 8102 8101 8112 های اجتماعی شاخص
 g 8.2 8.2 8.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 11.7 21.1 28.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر

 gمتوسط ساالنه()درصد 
2.2 2.2 2.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.3 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

13.2 / 
12.1 

18.2 / 
12.2 

12.3 / 
13.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

28.3 / 
2.2 

23.8 / 
2.2 

12.7 / 
1.3a 

 المللی  مهاجران بین
 h,i)هزار و درصد از کل جمعیت(

12.3 / 
3.2 

22.7 / 
8.1 

312.2 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

11.8j 87.1j 72.7c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

71.1 78.2 12.1b 

 های جاری  سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 1.1 2.1b 

 ... 1.3k 1.3l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.1e,k 1.1 8.1e,d 

 نام ناخالص اولیه   آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

23.2 / 
22.2 

22.1 / 
22.8 

21.2 / 
23.1d 

 نام ناخالص متوسطه   آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

81.7 / 
81.1 

32.1 / 
83.2e 

13.3 / 
18.1d 

نام ناخالص دانشگاهی   آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

3.1 / 2.1 8.1 / 1.8 1.1 / 1.2d 

 2.2b 31.2 38.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.8 88.3 1.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.1e 32.1e,d 1.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 81k 12 21c های در معرض تهدید )تعداد( گونه

 مساحت جنگلی
 ها( )درصد از مساحت زمین

1.1 1.8 1.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.1 / 1.1 8.8 / 1.1 8.7 / 1.7m 

 11b 12 31 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31e,b 38 38 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 ... ... 11n ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 )درصد(زمینی 
32.1 32.1 32.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.2 / 
21.2 

11.2 / 
18.2 

12.2 / 
17.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
31.2 

11.8 / 
38.7 

17.1 / 
31.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.12 2.72 1.22d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(.  بینی برآورد پیشb 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  .وقفه در توالی زمانیg  داده
داده تا   jشامل پناهندگان.  iمربوط به شهروندان خارجی.  hبه یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است. 

 .k 8112 .l 8112 .m 8132. n 8111باشد.  پایان دسامبر می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 موریس
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 812a,b 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 182.2a,b(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پورت لوئیس

 322.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3212آوریل  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 212c,d 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.7a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: روپیه موریس
 11.1eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 831f 38 112 31 771 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

3.2 2.2 1.7f 

 172.1f 2 131.1 2 122.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 
1.7 2.3g 1.1g,f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 81.1g 81.2g,f 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.2 71.7g 71.1g,f 

 h 31.1 2.1 7.3اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 h 18.2 82.2 81.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 h)درصد از شاغلین(

17.1 18.7 17.1 

 7.1h 7.7 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

h)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

23.3 / 
71.2 

28.2 / 
72.3 

21.3 / 
78.8 

 i 71 311 381e(8131=311قیمت مصرف کننده ) شاخص
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 22 28f 

 j 311 338 337k(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                               تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

8 322 3 211 8 311e 

 812e 1 218 2 311 1                               تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 317e 1 - 111 8 - 131 3 -                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 272e - 111 3 - 182 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

پادشاهی  31.2 فرانسه
 متحد

ایاالت  33.2
 متحده

33.8 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

آفریقای  31.2 هند 31.2 چین
 جنوبی

2.1 

 

 8102 8101 8112 شاخص های اجتماعی
 b,l 1.1 1.2 1.8d)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 b 28.3 23.1 21.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,l)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.8 - 1.3d 

 نرخ باروری،کل 
 b,l)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.7 3.1d 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,lمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
12.2 

71.8 / 
12.2 

77.7 / 
71.7d 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

82.7 / 
2.1 

83.2 / 
38.3 

37.2 / 
37.8a 

 المللی  مهاجران بین
 b,mو درصد از کل جمعیت(هزار )

32.1 / 
3.1 

82.2 / 
8.1 

82.7 / 
8.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 b,lهر هزار تولد زنده( )در

31.2 31.8 38.1d 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.7 2.7 1.1d 

 3.3n 3.8 8.1d سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.8 1.1 1.3e 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.3 / 
311.1 

311.3 / 
318.1 

311.2 / 
313.1f 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.1 / 
22.7h 

23.1 / 
27.8h 

21.1 / 
21.2f 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

83.7 / 
83.1h 

11.2 / 
11.1 

21.2 / 
12.1e 
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 3.2f 8.1 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 33.1 37.3 1.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 31.8h 82.1o 11.8h,f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 
1.2p,q ... 1.8r,s,t 

 327n 888 817e                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              (اه )درصد از مساحت زمین
32.2 32.2 32.1h,d 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.1 / 8.1 1.2 / 1.8 2.8 / 1.1u 

 38d 33 38 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 18d 11 21 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 871f 3 211 713 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
2.1 2.1 31.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 )شهری/ روستایی، درصد(سالم 

22.2 / 
22.8 

22.2 / 
22.1 

22.2 / 
22.2d 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
21.2 

21.2 / 
28.1 

21.2 / 
28.1d 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 3.81 1.11f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b  .گالگا، رودریگوئس و سن براندون به استثنای جزایر سن  cشامل آ
گالگا.  بندی صنعتی استاندارد  طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه d 8131 .e 8137 .f 8131 .gبراندون و آ

ها مطابق  بندی داده طبقه j. های ملی ملل متحد از شاخص محاسبه شده توسط بخش آمار iتخمین.  h. المللی بین
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  k 8133 .l. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومویرایش 

جای  بودجه تحقیق و توسعه به pجمعیت پنج ساله و باالتر.  n 8112 .oمربوط به شهروندان خارجی.  m. است
به  rهایی با تخمین باال.  تخمین باال یا بر اساس داده qهای تحقیق و توسعه یا بر اساس بودجه تحقیق و توسعه.  هزینه

 . t 8138 .u 8132وقفه در توالی زمانی.  sاستثنای مؤسسات انتفاعی. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مایوت
 

 آفریقای شرقیمنطقه: 
 811a(: 8132جمعیت )هزار، 

 128.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: مامودزو

 1.8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2bنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 ... ... 

                               تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

112 ... ... 

 ... ... 111 -                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 
 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 c 1.2 1.8 8.2d)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.3 22.1 11.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 c)درصد متوسط ساالنه(

2.2 8.7 8.1d 

 نرخ باروری،کل 
 cهر زن()کودک زنده به ازای 

2.2 2.1 2.3d 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 cمردان، سال( )زنان/

21.1 / 
71.1 

23.2 / 
72.1 

28.2 / 
71.1d 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

28.2 / 
2.2 

28.2 / 
1.3 

21.8 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

11.8 / 
11.1 

78.2 / 
12.2 

72.2 / 
82.2b 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 cهر هزار تولد زنده( )در

7.1 1.1 2.8d 

 ... 1.2e ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 ... ... 3.8f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 7g 12 22b                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
 )درصد از مساحت زمین ها(

81.7 32.8 31.1d 
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 1d 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 37h 81 83d سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

31.1 12.3 12.3 

 
 

a باروری متوسط(شده )نرخ   بینی برآورد پیش .b 8137 .c  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .
d 8131 .e 8112 .f 8111 .g 8112 .h .تخمین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مکزیک
 

 منطقه: آمریکای مرکزی
 712a 311(: 8132جمعیت )هزار، 

 17.1a(: 8132 کیلومتر مربع،تراکم جمعیت )در 
 پایتخت: مکزیکو سیتی
 121.2c 83(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 3221نوامبر  7تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 
 171b 212 3مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: پزوی مکزیک

 32.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 232e 171 3 213 117 3 277 277 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

8.1 1.3 8.2e 

 222.1e 2 131.1 2 122.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.8 1.2 1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.8 11.7 13.1e 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.1 18.2 11.3e 

gکشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 32.2 31.2 31.1 

 g 81.7 82.3 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
12.1 18.1 13.8 

 1.1g 1.1 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

23.1 / 
23.1 

21.8 / 
21.3 

22.1 / 
72.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

23 311 311d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 312 381e 

 311i 313 331j (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                               تار داص :یللملا تجارت بین

k,l)میلیون دالر جاری(
 

832 817 822 111 212 213d 
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                               تادر او  :یللملا تجارت بین
 k,l)میلیون دالر جاری(

883 232 113 228 281 112d 

                               زار ت :یللملا تجارت بین
 k,l)میلیون دالر جاری(

- 7 138 - 1 377 - 31 232d 

 112d 32 - 823 1 - 111 2 - دالر( )میلیون جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 3.7 آلمان 8.23 کانادا 21.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

 2.1 ژاپن 37.1 چین 21.2

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 m 3.1 3.1 3.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.8 77.2 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

3.7 8.1 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 m)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 mمردان، سال( )زنان/

77.2 / 
78.2 

72.3 / 
71.1 

72.2 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

18.1 / 
7.7 

82.2 / 
2.2 

81.1 / 
31.2a 

 المللی  مهاجران بین
 nاز کل جمعیت( و درصدهزار )

738.1 / 
1.7 

212.1 / 
1.2 

3 882.8 / 
1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.2o 3.1o 31.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 mهر هزار تولد زنده( )در

81.1 32.2 32.2b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.1 1.2b 

 3.2p 3.2 8.8b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.2 1.8 1.1j 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.7 / 
311.1 

312.1 / 
311.1 

312.8 / 
311.7e 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
71.1 

27.2 / 
21.2 

313.2 / 
21.1e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

81.2 / 
81.1 

81.2 / 
81.2 

17.1 / 
11.1e 

 32.1e 88.1 2.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 28.1 87.1 88.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 37.8g 13.1g,q 12.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.1 1.1g,b 

 722r 221 3 318d                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              (اه )درصد از مساحت زمین
12.1 12.8 12.1g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

211.2 / 
2.2 

212.1 / 
1.2 

221.1 / 
1.2j 

 111b 2 121 2 731 31 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 18b 18 71 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 s 83 231 81 821 11 172eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
برای تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده 

 زمینی )درصد(
82.3 82.1 11.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
72.2 

21.8 / 
21.7 

27.8 / 
28.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
12.1 

21.2 / 
17.2 

22.1 / 
72.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.18 1.12 1.12e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c منطقه  یشهردار هفتادوششدر کل  تیاشاره به جمع
بندی صنعتی استاندارد  طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه d 8137 .e 8131 .fو سیتی. کیشهر مکز  کالن

 jشامل ساخت و ساز.  i. های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص hتخمین.  g. المللی بین
8132 .k گیرد ی را در نظر نمیگمرک یانبارها یو کاالها الدوراستیماککارخانجات شامل  یتجار یها داده .

داده به  m. تحویل کاال در عرشه کشتی در مبدأواردات  l. و صادرات نقره است یابیارز  دیصادرات کل شامل تجد
 p 8111 .qباشد.  داده تا پایان دسامبر می oشامل پناهندگان.  n. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجیک دوره 

 شامل اتباع ساکن خارج از کشور. r 8112 .sدسامبر. 
 
 
 
 
 



  

 )ایاالت فدرال( میکرونزی
 

 منطقه: میکرونزی
 010a(: 8132جمعیت )هزار، 
 02052a(: 8132)در کیلومتر مربع،  تراکم جمعیت

 پایتخت: پالیکیر
 251(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 3223سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 
 218bمساحت )کیلومتر مربع(: 

 01258aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 827 813 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

8.3 8.1 - 1.3d 

 322.1d 1 218.1 8 111.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.8 81.7 87.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

1.7 7.2 1.2d 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 

71.8 11.1 11.2d 

 331b 311 72 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 21 313d 

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 e)میلیون دالر جاری(

31 81 1f,c 

                               تادر او  :یللملا تجارت بین
 e)میلیون دالر جاری(

382 312 81f,c 

                               زار ت :یللملا تجارت بین
 e)میلیون دالر جاری(

- 331 - 321 - 81f,c 

 ... 81 - ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای 

)درصد صادراتی 
 fاز صادرات(

 33.1 فیلیپین 33.7 چین 12.1 تایلند

 32.3مشخص  مناطق 81.1fایاالت  81.2fجمهوری  شرکای وارداتی
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)درصد از 
 (واردات

در   نشده متحده کره
جاهای دیگر 

 gسیاآ
 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 h - 1.8 - 1.1 1.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 88.7 88.1 88.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

- 1.8 - 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

2.1 1.1 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

12.8 / 
11.2 

12.3 / 
17.1 

12.2 / 
17.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.2 / 
1.1 

11.2 / 
1.8 

18.7 / 
2.8a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

8.2 / 8.7 8.2 / 8.7 8.2 / 8.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

17.2 12.2 11.8b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 i)درصد از تولید ناخالص داخلی(

33.1 38.2 31.3b 

 ... 1.8j 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.7f,k ... 38.1b 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.2 / 
338.7 

338.2 / 
333.1l 

21.7 / 
21.2b 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.7 / 
21.3 

... /... ... / ... 

 2.7b 2.1 2.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 1.1 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.1f 11.2d 33.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 11m 322 317c                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 23.2b 23.1 23.2 مساحت جنگلی
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                              f(اه )درصد از مساحت زمین
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 تن(سرانه  )میلیون تن/
1.3 / 3.3 1.3 / 3.3 1.8 / 3.2n 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 88f,b 37 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o 32 21 11dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
3.1 3.1 3.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.1 

22.7 / 
27.1 

22.2 / 
27.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

78.1 / 
11.1 

23.1 / 
21.1 

21.3 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

23.31 81.72 31.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  تحویل کاال در عرشه کشتی واردات
ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  hمناطق مشخص نشده در جای دیگر آسیا.  gتخمین.  f. در مبدأ

. j 8112 .k 8111 .l 8117 .m 8112. است پایان یافته در سی سپتامبرهای مالی  ها مربوط به سال داده i. مربوط است
n 8132 .o .ورود به ایاالت کسرائه، چوئوک، پناپی و یپ، به استثنای شهروندان ایاالت فدرال میکرونزی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 موناكو
 

 منطقه: اروپای غربی
 12a(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.2a 81(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: موناکو

 12.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221مه  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 8bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.7c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 212f 1 118 1 811 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

3.1 8.8 1.8f 

 112.1f 312 113.1 322 172.1 382 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: صنعت 

 g,h)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
38.8 38.2 32.1f 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g,h)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.2 27.3 23.7f 

 ... ... 1.1i,j نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

11.3 / 
17.1i,j 

.../... .../... 

 
 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 k 3.1 3.2 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.2 1.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.8 / 
82.2c,j 

38.7 / 
13.8c,d 

... / ... 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

83.1 / 
11.3 

83.3 / 
17.1 

83.1 / 
12.2e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 lکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1 ~1.1f 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.3 8.1 8.1b 
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 1.1n ... ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
3.8o 3.1 3.2f 

 1.1b 1.1 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 81.2 81.3 81.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.8m,f 71.1 11.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
~1.1p ... ... 

 2o 33 83e                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 111f 872 821 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / ... 311.1 / ... 311.1 / ...b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / ... 311.1 / ... 311.1 / ...b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .جمعیت دو ژورd 8112 .e 8137 .f 8131 .g بندی  طبقه
جمعیت هفده ساله  iبا قیمت تولیدکنندگان.  h. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  داده

 mباشد.  داده تا پایان دسامبر می l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  j 8111 .kو باالتر. 
 داده جزئی. n 8132 .o 8112 .pتخمین. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مغولستان
 

 منطقه: آسیای شرقی
 388a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 8.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: اوالن باتور

 181.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3213اکتبر  87تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 331b 112 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: توگروگ
 287.3c 8نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 311d 33 322 7 281 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.1 1.2 3.1d 

 121.1d 1 111.1 8 312.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
37.2 31.3 31.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.2 17.1 11.1d 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.2 11.1 13.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 21.7 11.1 82.2 

 f 33.2 31.8 32.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
28.1 11.8 13.1 

 1.7f 1.1 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.7 / 
12.2 

11.3 / 
11.3 

18.7 / 
11.8 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

17 311 378c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

27 332 313d 

h(8111=311صنعتی ) شاخص تولید
 311 311 321i 

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 112 8 221f 1 338f,c 
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                               تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 321 1 378f 2 821f,c 

 822f 3 237f,c - 332 -                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 311c 3 - 221 - 22 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

پادشاهی  72.1 چین
 متحد

فدراسیون  31.1
 روسیه

3.3 

 شرکای وارداتی
 f(واردات)درصد از 

فدراسیون  13.3 چین
 روسیه

 2.2 ژاپن 81.2

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 j 3.1 3.2 3.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 12.2 17.1 18.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

8.2 1.1 8.3b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

8.3 8.2 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

17.7 / 
11.2 

71.1 / 
18.2 

78.7 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.2 / 
1.1 

87.1 / 
1.7 

82.2 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 kو درصد از کل جمعیت(هزار )

33.1 / 1.1 31.3 / 
1.1 

32.8 / 
1.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.1l 1.1l ~1.1c 

  نوزادانمیر  نرخ مرگ و
 jهر هزار تولد زنده( )در

21.2 11.1 88.2b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.8 2.8 1.2b 

 8.2m 8.2 1.1b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.1n 2.1 1.8d 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.1 

382.8 / 
387.3 

311.1 / 
311.2d 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
21.1 

22.2 / 
22.2 

311.1 / 
311.1d 

 / 71.1 / 11.1 / 11.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 12.3d 28.1 11.2                              (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.7d 2.2 31.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 37.3 1.2 1.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 3.1o 31.8 88.1d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 p)درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.8 1.8b 

 12n 11 23c                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              f(اه )درصد از مساحت زمین
7.1 2.2 2.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

2.1 / 1.2 31.2 / 1.3 81.2 / 7.8i 

 112b 111 312 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 28b 13 23 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 g 112 211 212dمرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 12.3 21.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

73.1 / 
23.1 

12.1 / 
11.1 

11.2 / 
12.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 روستایی،درصد(سالم )شهری/ 

11.1 / 
13.2 

11.2 / 
17.1 

11.2 / 
28.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.22 2.11 1.31d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
های  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص gتخمین.  f. المللی صنعتی استاندارد بینبندی  طبقه چهارم

داده به یک دوره  i 8132 .j. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه h. ملی
 m 8118 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می lمربوط به شهروندان خارجی.  k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

8112 .o 8111 .p  .داده جزئیq ها و ساکنین خارجی مغولستان.  به استثنای دیپلمات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نگرو مونته
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 182a(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پودگوریتسا

 377.8c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 8111ژوئن  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 238b 31مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 172e 2 312 2 872 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.8 8.7 8.2e 

 212.1e 1 182.1 1 127.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 
31.1 2.8 2.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.3 81.1 32.3e 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.1 71.1 73.2e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 2.1 1.8 7.2 

 g 32.8 32.1 32.3)درصد از شاغلین( اشتغال در صنعت
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
78.3 72.2 72.1 

 31.2g 32.7 11.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

28.7 / 
12.3 

28.1 / 
11.1 

28.1 / 
12.7 

 331h,d 311 28 (8131=311) شاخص قیمت مصرف کننده
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

... 11 11e 

 72i 12i,j 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                               تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

... 217 283d 

 133d 8 328 8 ...                               تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 321d 8 - 721 3 - ...                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 218k - 223d - ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

بوسنی و  37.2 صربستان
 هرزگوین

مناطق  38.7
مشخص 
نشده در 
 lجای دیگر

2.2 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 2.1 آلمان 2.1 چین 83.1 صربستان

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 m 1.3 1.1 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.2 12.3 18.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

3.2 1.2 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 m)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 mمردان، سال( )زنان/

71.8 / 
71.1 

71.1 / 
73.2 

72.2 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.8 / 
37.1 

32.8 / 
37.2 

32.1 / 
83.7a 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت(و درصد از کل هزار )

.../... 72.1 / 
38.1 

73.1 / 
33.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

… 32.1n 31.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 mهر هزار تولد زنده( )در

33.1 31.2 2.3b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

7.7 1.2 1.1b 

 8.1b 8.1 … سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
338.1 / 
338.2 

312.1 / 
333.8 

22.1 / 
27.2e 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
21.1 

313.1 / 
22.7 

21.1 / 
21.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

87.8 / 
37.8 

12.1 / 
21.1 

11.2 / 
11.2e 

 2.1e 8.2 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 81.1 33.3 ... زنان در مجالس ملی )درصد(های  کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 87.3g 17.1g 12.2e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 3.3o 1.2b 

 22d 78 ...                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              g(اه )درصد از مساحت زمین
... 13.1 13.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

.../... 8.1 / 2.3 8.8 / 1.1j 

 11b 11 81 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 77 17 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 118e 3 122 3 878 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
33.2 33.2 33.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
21.1 

22.2 / 
27.2 

311.1 / 
22.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

28.1 / 
22.8 

21.2 / 
21.8 

22.1 / 
28.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.37 3.21 8.18e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .مربوط به جمعیت شهری شهرداری پودگوریتساd 8137 .
e 8131 .f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .g  .تخمینh  محاسبه شده

وقفه در توالی  j 8132 .kبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  i. های ملی توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص
داده  n. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  mمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  lزمانی. 

 .o 8117باشد.  تا پایان دسامبر می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مونتسرات
 

 منطقه: کارائیب
 1a(: 8132جمعیت )هزار، 

 18.1a(: 8132 کیلومتر مربع،تراکم جمعیت )در 
 استیت پایتخت: بریدز

 1.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 311bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.1cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 dپول رایج: دالر کارائیب شرقی

 8.7eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 18c 11 22 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

1.3 - 8.2 8.1c 

 122.1c 38 882.1 33 882.1 31 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 3.3 3.7c 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.7 31.1 38.2c 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

28.1 21.7 21.2c 

 2.1f,g ... 1.1h نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 مردان( از جمعیت زنان/ )درصد

21.1 / 
22.8f,g 

.../... ... / ... 

 i 27 311 312e(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 22 312c 

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 3 1i,e 

                               تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

11 82i 82i,e 

 82i,e - 82 - 82 -                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 2c - 32 - 31 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  71.2i مکزیک
 متحده

 1.3i فرانسه 7.2
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 شرکای وارداتی
 i)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 ترینیداد 27.1
 و توباگو

پادشاهی  31.3
 متحد

2.2 

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 j - 1.7 1.7 1.7bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 2.3 2.8 2.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

82.1 1.1 1.1b 

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

3.7k ... ... 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
32.2g 

32.1 / 
32.1l,m 

32.7 / 
32.1n,h 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3.8 / 
81.1 

3.1 / 
81.2 

3.2 / 
81.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1o ... 

 آموزش: هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... 1.3p ... 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

332.7 / 
332.1i 

338.2 / 
313.8i,q 

.../... 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

388.1 / 
333.1i 

311.8 / 
313.3i,q 

.../... 

 81.2r 32.2s 81.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1h 11.1 ... کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 83k 11 11e                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                              i(اه )درصد از مساحت زمین

81.1 81.1 81.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

~1.1 / 1.1 1.3 / 31.1 ~1.1 / 
2.1t 

 21i 371 322b تأمین انرژی )گیگاژول(سرانه 
 2c 1 31 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

1.1 1.1 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.1 

22.2 / 
22.1 

22.1 / 
22.1b 

 .../... .../... / 28.2جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
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 28.2 درصد( روستایی، سالم )شهری/
 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8131 .d  .دالر کارائیب شرقیe 8137 .f  وقفه در توالی
داده بین  k 8112 .lداده به یک دوره پنج ساله قبل از سال مرجع مربوط است.  jتخمین.  g 8113 .h 8133 .iزمانی. 

 p 8112 .q 8117 .r 8112 .s 8138 .tباشد.  داده تا پایان دسامبر می oجمعیت دو ژور.  m 8111 .nسرشماری. 
8132. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مراكش
 

 آفریقای شمالیمنطقه: 
 328a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 23.3a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: رباط

 221.7c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211نوامبر  38تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 221مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: درهم مراکش
 2.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 e 18 121 21 837 311 117fجاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

e)درصد سالیانه(
 

1.1 2.1 1.2f 

eتولید ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه 
 8 122.1 8 271.1 8 217.1f 

 اقتصاد: کشاورزی 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.3 32.2 31.1f 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.2 82.1 82.1f 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 eارزش افزوده ناخالص()درصد از 

12.1 11.2 11.2f 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 21.1 21.8 17.1 

 g 32.1 88.1 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
11.1 17.2 21.1 

 2.1g 2.3 33.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

81.7 / 
71.1 

81.1 / 
71.1 

82.2 / 
71.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

21 311 312d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

21 381 388f 

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

33 321 37 711 83 822g,d 

 821g,d 12 172 11 211 81                               تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 122g,d 31 - 132 37 - 132 2 -                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 211d 1 - 281 1 - 123 3 )میلیون دالر(جاری ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 2.1g ایتالیا 83.3 فرانسه 81.1g اسپانیا

 شرکای وارداتی
 gاز واردات()درصد 

 2.3 چین 31.8 فرانسه 31.7 اسپانیا

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 i 3.3 3.8 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 18.1 12.1 11.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

3.2 8.8 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.7 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

73.2 / 
12.1 

72.2 / 
73.1 

71.1 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.2 / 
2.8 

82.1 / 
2.1 

87.8 / 
33.1a 

 المللی  مهاجران بین
 jاز کل جمعیت( )هزار و درصد

12.2 / 
1.8 

71.2 / 
1.8 

21.2 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

8.3k 3.3k 7.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

11.1 11.8 82.3b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 از تولید ناخالص داخلی( )درصد

2.2 1.2 1.1b 

 1.1l 1.7m 1.1n سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.1m ... 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
331.2 

311.8 / 
338.2 

317.1 / 
331.1f 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
12.1 

12.2 / 
17.1 

12.3 / 
71.1o 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

31.1 / 
31.1 

31.7 / 
31.8 

11.7 / 
11.8f 
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 3.8b 3.2 3.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.1 31.1 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 31.3p,q 18.1g,r,s 12.1f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1t 1.7 ... 

 11l 317 817d                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              g(اه )درصد از مساحت زمین
38.3 38.7 38.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

21.2 / 
3.1 

11.1 / 
3.7 

12.2 / 
3.7n 

 12b 23 78 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 81b 81 81 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 u 1 221 2 822 31 118fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.1 32.7 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
13.1 

22.3 / 
11.7 

22.7 / 
11.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

28.2 / 
13.7 

21.7 / 
11.1 

22.3 / 
11.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 درآمد ناخالص ملی()درصد از 

3.32 3.17 8.11f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط( بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .شامل سال و تمارهd 8137 .e  .شامل صحرای غربیf 
8131 .g  .تخمینh های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص .i  ساله قبل  پنجداده به یک دوره

 l 8112 .m 8112 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می kمربوط به شهروندان خارجی.  j. از سال مرجع مربوط است
8132 .o 8138 .p وپنج ساله.  جمعیت دوازده تا شصتq  .کاربران ماه گذشتهr  .ساکن در مناطق دارای برقs 

 شامل اتباع ساکن خارج از کشور. t 8111 .uجمعیت شش تا هفتادوچهار ساله. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 موزامبیک
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 182a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 12.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ماپوتو

 313.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 121b 722مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: متیکال موزامبیک
 12.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211d 31 312 31 782 7 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.7 1.7 1.2d 

 172.1d 232.1 112.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.2 82.2 82.3d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.7 32.1 83.3d 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 18.1 12.2d 

 71.3 77.8 72.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 2.2 1.2 1.1 اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

37.2 32.1 88.1 

 82.2 88.8 83.7 نیروی کار(نرخ بیکاری )درصد از 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

27.3 / 
28.2 

22.2 / 
72.2 

28.1 / 
72.1 

 373c 311 ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 321 322d 

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 721 8 821 1 821f,c 

                               تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 212 1 112 1 118f,c 
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 17f,c - 183 3 - 111 -                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112c 8 - 172 3 - 713 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

آفریقای 
 جنوبی

 81.8 هند 81.2 هلند 83.1

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

آفریقای 
 جنوبی

 7.2 چین 2.3 سنگاپور 11.1

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 h 8.2 8.2 8.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.1 13.2 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.1 2.3 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.1 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

13.8 / 
27.2 

11.1 / 
13.2 

12.3 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.2 

21.7 / 
2.2 

22.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 i)هزار و درصد از کل جمعیت(

812.2 / 
3.1 

832.1 / 
1.2 

827.1 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.1j 31.1j 28.7c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

22.1 72.3 17.1b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 k)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.3 1.2b 

 1.1l ~1.1 1.3m~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.2 2.1n 1.1m 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
311.7 

312.8 / 
331.1 

313.7 / 
331.2f,b 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

31.2 / 
31.1 

88.1 / 
87.1 

13.1 / 
12.1f,b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

1.2 / 3.2 1.1 / 1.1 1.8 / 7.2d 

 1.2o 1.1 1.8 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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 12.1 12.8 12.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.2f 2.8 37.1f,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2p,q,r 1.2s,t 1.1b 

 331l 812 112c                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              (اه )درصد از مساحت زمین
13.1 22.1 22.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.2 / 1.3 8.7 / 1.3 2.2 / 1.1u 

 231b 137 282 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 32b 37 32 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 172v 3 732w 3 112w,d ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
برای تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده 

 زمینی )درصد(
32.1 32.1 13.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

77.1 / 13.1 72.8 / 
12.2 

21.1 / 
17.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

12.1 / 1.2 23.3 / 2.2 28.2 / 
31.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

37.18 32.21 32.81d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
. های ملی توسط بخش آمار ملل متحد از شاخصمحاسبه شده  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

h  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .i  .شامل پناهندگانj باشد.  داده تا پایان دسامبر میk 
 qهای تحقیق و توسعه.  جای هزینه بودجه علم و فناوری ب l 8112 .m 8131 .n 8111 .o 8133 .pها.  بازبینی داده

 uبه استثنای مؤسسات انتفاعی.  tوقفه در توالی زمانی.  r 8118 .sهایی با تخمین باال.  با تخمین باال یا بر اساس داده
8132 .v مربوط هستند.  یپست مرز دوازده بهها فقط  دادهw های مرزی کشور استفاده شده  از داده تمامی پست
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 میانمار
 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی
 211a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 28.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: نایپیداو

 111.8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3222آوریل  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 177b 171مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کیات
 118.1c 3نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 122d 11 221 23 213 33 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

31.1 31.8 1.7d 

 828.1d 3 281.1 821.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
21.7 11.2 81.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

37.1 81.1 12.2d 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 11.7 12.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 12.1 11.1 22.1 

 f 33.7 31.1 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
32.2 82.2 12.2 

fنیروی کار(نرخ بیکاری )درصد از 
 1.2 1.2 1.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.3 / 
21.2 

11.1 / 
28.1 

13.3 / 
72.1 

 321c 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 317d 

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 771f 7 181 31 272c 

                               تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 217f 2 312 32 811c 
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 212f 1 213 - 1 171c 3                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 221c 1 - 172 3 128 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.1 ژاپن 32.2 تایلند 12.2 چین

 وارداتیشرکای 
 )درصد از واردات(

 33.1 تایلند 31.8 سنگاپور 13.2 چین

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 g 3.1 1.7 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.1 82.2 87.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 gساالنه()درصد متوسط 

3.7 3.1 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

11.1 / 
11.2 

11.1 / 
18.8 

12.1 / 
11.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.2 / 
7.1 

11.1 / 
7.1 

81.1 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

21.1 / 
1.8 

71.2 / 
1.8 

72.7 / 
1.3c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

811.1i 212.2i 3 877.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

17.2 18.8 21.1b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 j,k,l)درصد از تولید ناخالص داخلی(

3.2 3.2 2.2b 

 1.1m 1.1 1.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... ... 8.8c 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

313.8 / 
313.1 

22.1 / 
22.3 

312.2 / 
331.1c 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.7 / 
21.3 

11.7 / 
22.1 

11.2 / 
17.7c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 38.1 / 
2.3n 

32.1 / 
31.1c 

 8.1d 3.1 3.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.8 ... ... های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.3f,d 1.8 1.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8o,p ... ... 

 327q 822 183c                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              (اه )درصد از مساحت زمین
13.1 22.1 22.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

33.1 / 1.1 38.1 / 
1.1 

83.1 / 
1.2r 

 323b 3 212 287 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31b 31 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 217s,d 8 728 111 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع 

 زمینی )درصد(
88.1 88.1 88.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
11.1 

23.2 / 
78.1 

28.7 / 
72.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

23.1 / 
12.1 

21.2 / 
71.1 

22.1 / 
77.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.83 1.78 3.22b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .با قیمت تولیدکنندگانf  .تخمینg 
داده تا پایان دسامبر  iاشاره به شهروندان خارجی.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 

کشور هنوز بر اساس  lها.  بازبینی داده k. است آوریل یکهای مالی آغاز شده در  ها مربوط به سال داده jباشد.  می
3.1SHA کند یرا گزارش مهایی  داده .m 8138 .n 8117 .o  .داده جزئیp 8118 .q 8112 .r 8132 .s  وقفه در

  توالی زمانی. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نامیبیا
 

 منطقه: آفریقای جنوبی
 122a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.3a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ویندهوک

 212.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221آوریل  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 331b 282مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج:دالر نامیبیا
 38.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 227d 31 828 33 383 7 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.1 1.1 3.3d 

 231.1d 2 328.1 1 112.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
33.2 2.8 1.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

87.1 82.2 11.2d 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.1 13.3 18.1d 

 e 81.2 13.7 81.3اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 31.1 38.7 32.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

17.2 11.1 11.8 

 88.8e 88.3 81.1e نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

18.1 / 
12.2 

12.1 / 
11.2 

12.1 / 
11.1 

 f 73 311 321c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

312 21 21d 

g(8111=311تولید صنعتی )شاخص 
 311 331 387h 

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 781 1 222 1 171e,c 

 313e,c 2 221 1 181 8                               تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 182e,c 8 - 313 - 813                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 821c - 112 - 111 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

آفریقای  32.2e سوئیس
 جنوبی

 32.3e بوتساوانا 31.1

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

آفریقای 
 جنوبی

 2.3 زامبیا 1.2 بوتساوانا 17.8

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 i 3.2 3.1 8.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.1 23.1 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.2 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.1 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

11.2 / 
13.7 

11.1 / 
11.1 

12.1 / 
12.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.2 / 
1.1 

12.2 / 
1.8 

11.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

311.1 / 
1.8 

318.2 / 
2.7 

21.3 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

2.3j 2.2j 1.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

12.2 21.1 11.2b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

38.2 2.1 2.2b 

 ... 1.1k 1.2l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3m 2.1 ... 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.8 / 
312.1 

311.2 / 
312.8 

312.3 / 
331.1h 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

11.2 / 
12.2 

12.1 / 
11.3l 

.../... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

1.1 / 7.2 31.2 / 
2.8n 

.../... 
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 37.1k 32.2 37.3o های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.2p 21.8 81.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 محیطی و های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.1e 33.1 13.1e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 g)درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.3r 1.1s 

 12k 28 331c                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 جنگلیمساحت 

                              e(اه )درصد از مساحت زمین
2.1 2.2 2.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.1 / 3.3 1.3 / 3.2 1.2 / 3.1s 

 81b 37 37 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 13b 11 81 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 212d 3 222 772 مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
22.1 28.2 21.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
72.8 

22.1 / 
72.2 

22.8 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

17.3 / 
32.1 

11.2 / 
31.2 

12.1 / 
31.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.12 8.23 3.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  محاسبه شده توسط بخش
. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه g. های ملی شاخصآمار ملل متحد از 

h 8131 .i  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .j باشد.  داده تا پایان دسامبر میk 8112 .l 
8117 .m 8111 .n 8112 .o 8138 .p گیرد.  اند را در نظر نمی ارقام یازده عضو را که هنوز سوگند یاد نکردهq  داده

 . s 8132به استثنای حکومت.  rجزئی. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نائورو
 

 منطقه: میکرونزی
 33a(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: یارن

 33.1e(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3222سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 83bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.2c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر استرالیا 
 3.1fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 311d 18 81 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

- 38.3 81.3 31.2d 

 332.1d 2 812.1 1 111.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
7.2 2.1 1.8d 

 اقتصاد: صنعت 
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

- 1.1 22.1 12.1d 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.7 27.7 12.1d 

 88.7h,i ... 81.1c,j نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

12.1 / 
21.2h,i 

.../... 22.1 / 
72.2j 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 332d 

 
 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 k 1.3 - 1.8 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

1.8 - 1.8 8.1b 

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

... ... 1.2l,m 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

12.1 / 
17.1n 

12.8 / 
18.1o,p 

12.2 / 
17.2c,l,m 
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 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.3 / 
8.1i 

... / ... 12.1 / 
2.1c,d 

 المللی  مهاجران بین
 q)هزار و درصد از کل جمعیت(

8.1 / 
88.1 

8.3 / 83.3 1.7 / 
18.7f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... 1.2f 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 )در هر هزار تولد زنده(

... ... 32.1l,m 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 r,s,t)درصد از تولید ناخالص داخلی(

38.1 31.7 2.2b 

 3.1u 3.1 3.2j سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 v)زن/ مرد در هر صد نفر(
382.1 / 
388.1 

21.1 / 
21.3w 

312.1 / 
311.7d 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 v)زن/ مرد در هر صد نفر(

11.1 / 
22.2 

12.2 / 
17.1w 

72.1 / 
71.1d 

 1.1x ... ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.1 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1j 111 111 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 1u 72 28f                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                              v(اه )درصد از مساحت زمین

1.1 1.1 1.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 1.3 ~1.1 / 
2.1 

~1.1 / 
2.2y 

 v ... 1 1bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 22v 12 11v,b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 )درصد(زمینی 

1.1 1.1 1.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / ... 21.7 / ... 21.1 / ...b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

11.7 / ... 11.1 / ... 11.1 / ...b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... 22.72 37.78d 
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a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .وقفه در توالی زمانیd 8131 .e  .مربوط به نائوروf 
8137 .g  .با قیمت تولید کنندگانh  .جمعیت شانزده ساله و باالترi 8118 .j 8133 .k  ساله قبل  پنجداده به یک دوره

 m. شود ساله تا سال مرجع، شامل خود سال مرجع، مربوط می سهداده به یک دوره  l. از سال مرجع مربوط است
8131 .n 8111 .o  شود ساله تا سال مرجع، شامل خود سال مرجع مربوط میشش داده به یک دوره .p 8117 .q 

دولت   یمخارج عموم s. ژوئیه است یکهای مالی آغاز شده در  ها مربوط به سال داده rاشاره به شهروندان خارجی. 
 نکهیا لیدل شود و به یرا شامل م یدولت بخش اعظم مصرف داخل رایز  ،باشد بیشتر یناخالص داخل دیتواند از تول یم

که  یها نسبت به وجوه خارج شاخص tشود.  تأمین میواردات  از طریقدر کشور  یاز مصرف داخل یا بخش عمده
 .w 8112 .x 8138 .y 8132تخمین.  u 8112 .v. شود حساس هستند یبه کشور وارد م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نپال
 

 منطقه: آسیای جنوبی
 182a 82(: 8132جمعیت )هزار، 
 811.7a(: 8132 )در کیلومتر مربع،تراکم جمعیت 

 پایتخت: کاتماندو
 182.7c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 
 323b 327مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: روپیه نپال

 311.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 232e 81 823 31 812 2 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.3 2.2 1.2e 

 788.1e 118.1 188.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
11.8 11.2 13.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

37.3 31.3 32.8e 

                               اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.7 22.1 12.8e 

 f 71.1 72.2 73.1شاغلین( اشتغال در کشاورزی )درصد از
 f 2.7 7.1 2.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

32.1 37.7 81.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 3.1 8.3 8.7 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

72.2 / 
22.7 

72.1 / 
27.3 

28.7 / 
21.2 

 337g,d ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 332 321e 

                               تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

211f 272 723d 

                               تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 828f 1 331 31 112d 

 232f - 2 828 - 2 827d 3 -                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 231d - 382 - 311 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  11.7 هند
 متحده

 1.2 ترکیه 33.8

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

مناطق مشخص  38.1 چین 11.1 هند
نشده در جای 

 hدیگر

8.1 

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 i 3.1 3.3 3.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 32.7 31.2 31.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

2.1 1.3 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

11.8 / 
18.2 

12.3 / 
11.1 

71.2 / 
17.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.7 / 
1.7 

17.1 / 
7.2 

11.8 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 j)هزار و درصد از کل جمعیت(

172.1 / 
8.1 

172.7 / 
8.3 

118.7 / 
3.7d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

112.1k 223.1k 82.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

18.2 23.1 18.2b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 lناخالص داخلی()درصد از تولید 

2.1 1.1 1.3b 

 1.8m ... 1.1n سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.1 1.7b 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.8 / 
381.2 

321.2 / 
317.1 

312.2 / 
311.3d 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 f)زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
11.1 

17.2 / 
11.1 

71.1 / 
17.1d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

1.1 / 
31.1 

33.1 / 
37.2 

38.8 / 
33.2e 

 8.8e 1.1 1.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.2o 11.8 1.1p های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 7.2q 32.7f,e 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.1r,s ... 

 77m 21 312d                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              (اه )درصد از مساحت زمین
81.2 81.2 81.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 سرانه تن()میلیون تن/ 

1.3 / 1.3 1.3 / 1.8 2.1 / 1.1n 

 211b 122 122 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 32b 37 32 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 t 171 111 711eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 12.1 12.1 

کننده از آب آشامیدنی جمعیت استفاده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.3 / 
21.8 

28.1 / 
21.1 

21.2 / 
23.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.2 / 
81.7 

13.2 / 
11.3 

11.1 / 
21.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ملی()درصد از درآمد ناخالص 

1.32 1.11 2.22e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .اشاره به شهرداریd 8137 .e 8131 .f  .تخمینg  پایه
ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  iمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  h. 8131/8132=311شاخص 

 پایان یافته در پانزدههای مالی  ها مربوط به سال داده lباشد.  داده تا پایان دسامبر می kشامل پناهندگان.  j. مربوط است
جای  بودجه تحقیق و توسعه به sداده جزئی.  rدسامبر.  qداده موقت.  m 8112 .n 8132 .o 8111 .p. ژوئیه است

 شامل ورود از هند. tهای تحقیق و توسعه یا بر اساس بودجه تحقیق و توسعه.  هزینه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 هلند
 

 منطقه: اروپای غربی
 122a 37(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.7a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 cپایتخت: آمستردام

 313.7 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221دسامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 128b 23مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 882e 777 121 211 137 172 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.8 3.2 8.8e 

 711.1e 21 311.1 11 211.1 23 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.1 3.2 3.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.1 88.3 81.1e 

                               اه خدمات و سایر فعالیتاقتصاد: 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.1 71.1 72.8e 

 8.8g 1.3 1.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.1 37.1 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

71.3 72.1 23.1 

 2.1g 2.2 2.7 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
78.1 

12.8 / 
73.1 

17.2 / 
12.2 

 333d 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 338 332e 

 311h 317 311 (8111=311)شاخص تولید صنعتی 
                               تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

122 231 228 121 222 112g,d 

 112g,d 223 227 212 123 131                               تادر او  :یللملا تجارت بین



232 

 

 )میلیون دالر جاری(
 881g,d 11 112 18 888 12                              (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 211d 22 281 13 111 23 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

پادشاهی  31.1 بلژیک 88.8g آلمان
 متحد

2.1a 

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

 2.1 چین 31.1 بلژیک 32.8 آلمان

 

 8102 8101 8112                              یعامتجا یاه شاخص

 i 1.1 1.2 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 23.1 27.3 28.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

8.1 3.2 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.7 3.7 3.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد
 i)زنان/ مردان، سال(

23.1 / 
71.8 

28.8 / 
72.1 

21.3 / 
72.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
32.1 

37.1 / 
88.1 

31.8 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3 711.3 / 
31.1 

3 218.1 / 
33.1 

8 111.1 / 
38.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 jکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

312.7 21.3 332.3e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

2.2 2.3 1.1b 

                               یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 31.2 31.7b 

 1.1b ... ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.1 1.1h 

                                هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
317.2 

312.3 / 
312.1 

311.1 / 
311.1e 

                                هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

337.8 / 
332.1 

383.8 / 
388.2 

311.2 / 
313.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                              (رفن دص ره رد در م /نز )

13.3 / 
11.2 

17.1 / 
11.1 

21.1 / 
71.1e 
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 1.1e 1.2 3.3 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 11.1 28.1 11.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  زیستهای  شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 23.1k,l 21.7k,l 21.2m,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                               هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.2 3.7 8.1n,b 

 12o 82 21d                              (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                              (اه )درصد از مساحت زمین
31.2 33.3 33.8g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

323.1 / 
33.3 

321.3 / 
33.1 

317.1 / 
2.2h 

 221b 3 237 8 131 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 372b 817 811 )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 282e 31 221 31 138 31 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
23.1 23.2 23.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
22.2 

27.1 / 
22.2 

27.1 / 
22.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 p)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.28 1.23 1.11n,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .آمستردام پایتخت و الحه کرسی دولت استd 8137 .e 
8131 .f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .g  .تخمینh 8132 .i  داده

 lکاربران دوازده ماه گذشته.  kباشد.  داده تا پایان دسامبر می j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 
عضو سازمان  o 8112 .pداده موقت.  nجمعیت دوازده ساله و باالتر.  mجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله. 

 همکاری و توسعه اقتصادی.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 كلدونیای جدید
 

 منطقه: مالنزی
 821a(: 8132جمعیت )هزار، 
 31.1a(: 8132 )در کیلومتر مربع،تراکم جمعیت 
 پایتخت: نومئا

 327.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 171b 32مربع(:  مساحت )کیلومتر

 313.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 cپول رایج: فرانک اقیانوسیه
 22.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 221e 2 111 2 811 1 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 1.2 1.1e 

 123.1e 12 811.1 17 213.1 81 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 
3.7 3.2 3.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 81.1 81.8e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

73.7 71.3 78.2e 

 f 2.1 2.1 1.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 13.2 11.3 13.7)درصد از شاغلین(اشتغال در صنعت 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.7 11.1 11.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 31.2 32.8 32.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
71.1 

12.3 / 
12.8 

17.1 / 
17.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

... 311 317e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 22 311e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 332 3 812 3 211f,d 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 772 1 111 8 131f,d 
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 111f,d 3 - 111 8 - 111 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112e - 111 3 - 338 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

جمهوری  31.2 ژاپن 11.7f چین
 کره

31.3f 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

 2.8 سنگاپور 31.8 چین 81.7 فرانسه

 

 8102 8101 8112 شاخص های اجتماعی
 h 3.2 3.1 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(

 71.7 17.3 12.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.1 8.3b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

77.8 / 
73.1 

72.1 / 
78.2 

72.1 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

87.1 / 
31.1 

82.3 / 
31.3 

88.1 / 
32.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

11.2 / 
81.2 

13.8 / 
82.2 

11.1 / 
81.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

37.2 31.3 31.1b 

 ... 1.8i ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 28.1f 72.1f,b 18.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 818j 231 181d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             f(اه )درصد از مساحت زمین

21.2 21.2 21.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.2 / 38.8 1.1 / 32.2 2.1 / 31.1k 

 8b 3 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 821b 328 313 )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 l 313 22 331eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.1 11.3 11.2 

 / 22.1 / 22.1 / 21.1جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
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 22.1b 22.1 21.1 درصد( روستایی، سالم )شهری/
کننده از امکانات بهداشتی جمعیت استفاده 

 درصد( روستایی، سالم )شهری/
311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

 
 

a نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش( شده .b 8131 .c  آرام انوسیمستعمرات فرانسه اقفرانک  .)اقیانوسیه(d 
8137 .e 8131 .f  .تخمینg  های ملی متحد از شاخصمحاسبه شده توسط بخش آمار ملل .h  پنجداده به یک دوره 

 شامل اتباع ساکن خارج از کشور. i 8112 .j 8112 .k 8132 .l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نیوزیلند
 

 منطقه: اقیانوسیه
 711a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 32.1a(: 8132 جمعیت )در کیلومتر مربع، تراکم
 پایتخت: ولینگتون

 233.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 317b 812مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر نیوزیلند
 3.2cا(: نرخ ارز )در دالر آمریک

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 137d 327 122 321 788 332 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 3.1 1.1d 

 811.1d 21 121.1 11 728.1 87 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 7.3 1.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 81.1 81.1d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 12.2 73.3d 

fکشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 7.8 1.2 1.1 

 f 88.8 83.1 81.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
71.1 78.8 71.2 

 1.1f 1.3 1.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.3 / 
72.7 

13.1 / 
71.2 

11.2 / 
72.7 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

27 311 333c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 312 337d 

h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 21 27i 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

83 782 11 218 12 111c 
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                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

81 818 11 312 21 382c 

 172c 8 - 772 112 2 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 121c 1 - 282 1 - 181 2 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  31.2 استرالیا 88.1 چین
 متحده

2.2 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  38.8 استرالیا 32.1 چین
 متحده

31.7 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 j 3.2 3.3 3.3bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.1 21.8 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.3 3.3b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 8.3 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

23.1 / 
71.2 

28.1 / 
72.1 

21.3 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

83.1 / 
31.2 

81.1 / 
32.2 

32.2 / 
83.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

221.1 / 
81.1 

227.2 / 
83.7 

3 117.2 / 
88.7c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.7k 8.1k 3.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

1.2 1.1 2.2b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

2.1 2.7 2.1b 

 8.3l 8.1 1.3b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 7.1 1.1b 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
311.3 

313.1 / 
313.1 

22.8 / 
22.1d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

381.1 / 
337.3 

383.2 / 
331.2 

337.2 / 
333.1d 

 / 21.2 / 22.7 ... / ...  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 12.8d 17.2                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 3.1m 3.1 3.1i های عمدی )در هر صد هزار نفر( قتل نرخ

 12.1 11.1 82.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 f 18.7 21.1 22.1dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 از تولید ناخالص داخلی()درصد 
3.3 3.1n 3.8o 

 322p 311 322c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
12.7 12.1 12.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

12.3 / 2.1 13.2 / 7.1 12.7 / 7.7i 

 771b 771 178 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 812b 323 323 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 171d 1 211 8 111 8 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
28.1 22.1 22.1 

آشامیدنی جمعیت استفاده کننده از آب 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 q)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.87 1.81 1.81r,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
های  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره  i 8132 .j. سال اعالم شده ویک مارس سیدوازده ماه منتهی به  h. ملی
ها مربوط به جرائم قتل عمدی است، نه قربانیان  داده l 8118 .mباشد.  میداده تا پایان دسامبر  k. مرجع مربوط است

 داده موقت. rعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.  n 8112 .o 8131 .p 8112 .qها.  آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نیکاراگوئه
 

 منطقه: آمریکای مرکزی
 821a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 18.8a(: 8132 جمعیت )در کیلومتر مربع،تراکم 
 پایتخت: ماناگوآ

 127.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 171b 311مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کوردوبا
11.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 811d 31 712 2 111 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 2.2 2.7d 

 313.1d 8 181.1 3 373.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
37.2 32.7 37.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.2 82.8 81.2d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 17.1 11.2d 

 e 82.2 18.8 82.2از شاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد 
 e 32.7 31.1 37.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

13.2 13.1 11.1 

 2.2e 7.2 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

22.3 / 
28.3 

27.3 / 
28.2 

11.1 / 
21.2 

 327c 311 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

312 332 318d 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

211 3 222 2 281c 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 111 2 323 7 712c 
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 772c 8 - 121 8 - 171 3 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 722f - 721 - 122c - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

ال  1.1 مکزیک 12.1
 سالوادور

1.1 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

 33.1 مکزیک 31.8 چین 81.1

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 g 3.2 3.1 3.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 12.1 11.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.1 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 gزنده به ازای هر زن()کودک 

8.2 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 gمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
12.1 

71.2 / 
12.2 

77.1 / 
73.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 
1.3 

18.2 / 
1.1 

82.1 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 hو درصد از کل جمعیت(هزار )

12.2 / 
1.1 

17.1 / 
1.7 

23.8 / 
1.7c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.8i 1.3i 1.7c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 gهر هزار تولد زنده( )در

81.2 82.1 81.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 7.2b 

 1.2j 1.7 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.2e,k 2.1 ... 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

381.8 / 
383.2 

388.7 / 
381.2 

.../... 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

72.3 / 
11.7 

72.2 / 
12.2 

.../... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

32.7 / 
31.2l 

.../... .../... 

 7.2d 31.7 31.1 نفر()در هر صد هزار ی های عمد قتلنرخ 
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 21.7 81.7 81.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 31.1e 82.1e,d 8.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
~1.1l ... 1.3m,b 

 21n 383 322c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
82.2 81.2 81.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

2.1 / 1.2 2.1 / 1.2 2.2 / 1.2j 

 28b 11 18 انرژی، اولیه )پتاژول( تولید
 87b 88 88 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o 738 3 133 3 112dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.7 71.7 71.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
11.7 

22.8 / 
17.1 

22.1 / 
12.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

71.2 / 
21.2 

72.1 / 
13.2 

71.1 / 
11.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

38.12 7.71 1.12d 

 
 

a نرخ باروری متوسط(شده   بینی برآورد پیش( .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  .وقفه در توالی زمانیg  داده
 j 8132 .kباشد.  داده تا پایان دسامبر می iشامل پناهندگان.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

8111 .l 8118 .m  .فقط تحصیالت عالیn 8112 .o .شامل اتباع ساکن خارج از کشور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نیجر
 

 منطقه: آفریقای غربی
 133a 88(: 8132جمعیت )هزار، 

 37.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: نیامی

 831.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 817 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 ای اف پول رایج: فرانک سی
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 182e 7 732 1 112 1 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن ناخالص داخلی:تولید 

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

7.2 2.2 1.1e 

 112.1e 122.1 827.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
21.1 21.2 23.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

33.2 31.7 32.1e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

28.7 12.2 21.2e 

 f 77.1 77.2 71.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 1.2 7.8 7.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 fشاغلین()درصد از 

31.1 31.3 37.3 

 1.2f 1.2f 1.3 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

17.2 / 
21.2 

17.7 / 
23.3 

17.1 / 
21.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g,h

 

22 311 312d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

318 321 371e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

221 272 112f,d 

 137f,d 3 871 8 711                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 272f,d - 722 3 - 811 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 323e 3 - 311 3 - 138 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 33.3f مالزی 33.1 تایلند 13.1f فرانسه

 شرکای وارداتی
 f(واردات)درصد از 

ایاالت  31.8 چین 82.1 فرانسه
 متحده

7.2 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i 1.1 1.7 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 31.2 31.8 31.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.7 1.7 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

7.1 7.1 7.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

18.1 / 
11.2 

11.1 / 
12.8 

12.1 / 
17.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.8 / 
2.3 

11.1 / 
2.3 

11.3 / 
2.8a 

 المللی  مهاجران بین
 jو درصد از کل جمعیت(هزار )

382.1 / 
1.2 

381.1 / 
1.2 

821.1 / 
3.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.2k 1.1k 112.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

22.3 72.2 11.2b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.8 1.8 7.8b 

 ... 1.1l ~1.1m~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.2n 1.7 1.1b 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.8 / 
11.8 

11.1 / 
12.3 

12.3 / 
72.3e 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

7.2 / 
38.1 

31.7 / 
31.3 

32.2 / 
87.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

1.1 / 3.7 1.2 / 8.8 1.2 / 8.1o 
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 2.2o ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 37.1 2.7 38.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 f 1.8 1.2 2.1eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 31l 81 12d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             f(اه )درصد از مساحت زمین

3.1 3.1 1.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.7 / 1.3 3.8 / 1.3 8.3 / 1.3p 

 71f 11 22b )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 1f 2 1b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 318e 72 12 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.7 21.7 28.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
23.8 

22.2 / 
21.1 

311.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.2 / 1.2 12.2 / 2.3 17.2 / 2.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.21 31.17 38.21e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
داده به یک دوره  iها.  جمعیت آفریقایی hنیامی.  gتخمین.  d 8137 .e 8131 .f. های آفریقای غربی مرکزی دولت

 l 8112 .m 8112 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می kشامل پناهندگان.  j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج
8111 .o 8138 .p 8132. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نیجریه
 

 منطقه: آفریقای غربی
 271a 321(: 8132جمعیت )هزار، 

 831.3a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: آبوجا

 232.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211اکتبر  7تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 712b 281مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: نایرا
 111.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 122e 212 118 112 118 321 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن داخلی:تولید ناخالص 
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 7.2 - 3.1e 

 371.1e 8 187.1 8 822.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.1 81.2 83.8e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.7 81.1 32.2e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.7 11.2 11.2e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 13.8 11.1 11.2 

 g 2.1 32.8 33.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
21.2 11.1 13.2 

gنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.1 1.2 7.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

27.2 / 
13.7 

22.8 / 
11.7 

11.1 / 
12.7 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

18 311 832d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 332e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

11 322g 21 112 22 211d 

 132g 22 811 13 871d 83                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 213g 28 111 31 321d 11                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 123d 31 333 31 182 11 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 صادرات()درصد از 
ایاالت  37.2 هند

 متحده
 2.2 اسپانیا 38.2

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 2.8 هلند 38.2 بلژیک 32.7 چین

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i 8.1 8.1 8.7b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.1 21.1 12.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

2.2 2.2 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.3 1.2 1.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

27.2 / 
21.3 

11.1 / 
22.1 

18.1 / 
13.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.7 / 
2.1 

22.1 / 
2.1 

21.2 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 j,kو درصد از کل جمعیت(هزار )

212.1 / 
1.7 

222.7 / 
1.1 

3 811.3 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

38.7l 31.1l 8 272.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

312.1 22.2 71.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.1 1.1b 

 ... 1.2m 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
28.1 / 
312.2 

21.2 / 
22.3g 

28.2 / 
21.8n 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

13.7 / 
12.3 

23.8 / 
27.3 

11.1 / 
12.2n 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

2.7 / 
38.1 

2.3 / 33.1 2.1 / 
38.1o 

 2.2b 31.7 33.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 1.1 7.1 2.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 g 1.1 33.1 81.7eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... 1.8p,q ... 

 818r 827 113d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             g(اه )درصد از مساحت زمین
38.8 2.2 7.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  تن/)میلیون 

311.3 / 1.2 23.1 / 1.1 21.1 / 1.1s 

 111b 31 121 31 712 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 18b 13 18 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 222e 3 111 3 131 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.8 72.1 72.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

72.1 / 
22.8 

72.2 / 
11.7 

21.2 / 
17.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

12.2 / 
11.1 

11.2 / 
82.1 

18.2 / 
81.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 
 از درآمد ناخالص ملی( )درصد

1.27 1.12 1.11e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .داده مربوط به مناطق شهری استd 8137 .e 8131 .f 
مناطق شهری و  hتخمین.  g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

شامل  kمربوط به شهروندان خارجی.  j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  iروستایی. 
 q 8117 .rبه استثنای مؤسسات انتفاعی.  m 8112 .n 8131 .o 8133 .pباشد.  داده تا پایان دسامبر می lپناهندگان. 

8112 .s 8132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 نیووی
 

 نزی منطقه: پلی
 8a(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.8a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: الوفی

 1.7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 811bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.1c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر نیوزیلند

 3.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی اخصش

 ... ... 2.2c,f,g اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... ... 2.1c,f,g اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

21.2c,f,g ... ... 

 ... ... 2.7c,g نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

72.2 / 
71.7h 

.../... .../... 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 27 313d 
 

 
 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i - 8.2 - 1.7 - 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 22.2 12.7 11.8 شهرنشین )درصد از کل جمعیت(جمعیت 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 3.3 3.8 3.2b 

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

... ... 8.1j,k 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 مردان، سال( )زنان/

.../... 71.1 / 
17.1l 

71.1 / 
71.3c,m,k 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.3 / 
31.3n 

81.7 / 
31.2n 

88.2 / 
81.3c,d 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

1.1 / 13.1 1.1 / 
11.2 

1.1 / 
12.8e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 هر هزار تولد زنده( )در

... ... 2.3m,k 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 o,p,g)درصد از تولید ناخالص داخلی(

31.3 2.2 1.1b 
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 ... 8.1r 3.2s سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
311.2 / 
332.2t 

.../... 381.1 / 
318.1t,d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.1 / 
73.1t 

.../... 332.3 / 
312.3t,b 

 1.1u ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 77.1t 72.1t,k 13.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 38r 21 18e                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             t(اه )درصد از مساحت زمین

71.1 73.1 12.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

~1.1 / 3.2 ~1.1 / 3.2 ~1.1 / 1.7v 

 1b 1 1 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 12b 11 28 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 w 1 1 2t,bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.1 21.1 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.2 

22.1 / 
22.1 

22.2 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.2 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .وقفه در توالی زمانیd 8131 .e 8137 .f بندی  طبقه
ساله  پنجداده به یک دوره  g 8118 .h 8113 .i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  داده

 k. شود ساله تا سال مرجع، شامل خود سال مرجع، مربوط می سهداده به یک دوره  j. قبل از سال مرجع مربوط است
8133 .l 8111 .m  شود شامل خود سال مرجع، مربوط میساله تا سال مرجع، پنج داده به یک دوره .n  جمعیت دو
های  ها مربوط به سال داده p. شود حساس هستند یکه به کشور وارد م یها نسبت به وجوه خارج شاخص oژور. 

ناخالص  دی)تول یناخالص داخل دیتواند از تول یدولت م یمخارج عموم q. ژوئیه است یکمالی آغاز شده در 
از مصرف  یا بخش عمده نکهیا لیدل شود و به یرا شامل م یدولت بخش اعظم مصرف داخل ار یتر باشد ز بیش( یداخل
هایی  ای شامل نیووی u 8138 .v 8132 .wتخمین.  r 8112 .s 8112 .tشود.  تأمین میواردات  ازدر کشور  یداخل

 که معموال  در نیوزیلند ساکن هستند. 
 
 
 
 
 



  

 ماریانای شمالیجزایر 
 

 منطقه: میکرونزی
 11a(: 8132جمعیت )هزار، 

 381.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 گاراپان پایتخت:

 2.1e(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 217bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 317.3c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر آمریکا

 8102 8101 8112 اقتصادیهای  شاخص
 ... ... 3.1c,f,g,h اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 ... ... 27.8c,f,g,h اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 )درصد از شاغلین(
21.2c,f,g,h ... ... 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.1 33.8c ... 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

23.1 / 
28.1f,i 

11.1 / 
77.1c,f 

.../... 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
j)میلیون دالر جاری(

 

3 812 3 211 3 727k 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 j)میلیون دالر جاری(

3 218 8 217 2 231k 

                              زار ت :یللملا تجارت بین
 j)میلیون دالر جاری(

- 122 - 3 232 - 1 382k 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 j)درصد از صادرات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

 lدیگر جای

جمهوری  23.3
 کره

 8.1 سنگاپور 1.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

مناطق 
مشخص 
نشده در 

 lدیگر جای

11.3j  هنگ
 کنگ

31.1j  جمهوری
 کره

1.2 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 m - 3.1 - 1.8 1.3b)درصد متوسط ساالنه( رشد جمعیتنرخ 
 23.1 21.2 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

- 3.1 - 1.3 1.8b 

 3.1n 8.8 3.1 نرخ باروری،کل 
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 )کودک زنده به ازای هر زن(
 امید به زندگی در بدو تولد 

 سال(مردان،  )زنان/
77.2 / 
78.1h 

72.2 / 
72.2o 

77.2 / 
72.2c,p 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

88.2 / 
1.7q,r 

81.7 / 
1.2 

81.1 / 
31.1c,d 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

17.1 / 
12.2 

82.8 / 
22.2 

83.2 / 
12.1k 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 هر هزار تولد زنده( )در

... ... 1.2p 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 82s 21 318k                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             j(اه )درصد از مساحت زمین
17.7 11.2 12.3b 

 113d 172 117 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.2 21.1 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
21.2 

27.8 / 
27.8 

27.1 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

71.8 / 
71.8 

72.7 / 
72.7 

72.7 / 
72.7b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .وقفه در توالی زمانیd 8131 .e 8131 .f  جمعیت شانزده
 h 8111 .i 8111 .j. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه دوم ها مطابق ویرایش بندی داده طبقه gساله و باالتر. 

ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  mمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  k 8137 .lتخمین. 
 نیا رایمشاهده شوند ز  اطیبا احت دیها با نیتخم rمربوط به جزیره سایپان.  n 8131 .o 8112 .p 8138 .q. است
    .s 8112 اند. شدهحاصل  ابیکم یها ها از داده داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 نروژ

 

 منطقه: اروپای شمالی
 111a,b 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 32.7a,b(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: اسلو

 138.8 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  87تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 322a,c 121مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کرون نروژ
 2.8dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 112e 173 313 282 788 112 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

8.1 1.7 3.3e 

 137.1e 71 213.1 27 121.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.1 3.2 8.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

28.1 12.3 12.1e 

                              اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 12.8 18.2e 

 8.1g 8.1g 1.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.2 32.7 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

71.2 77.2 72.1 

 2.1g 1.1 2.2 بیکاری )درصد از نیروی کار(نرخ 
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.7 / 
71.1 

13.2 / 
12.7 

11.2 / 
17.2 

 331d 311 22 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 318 317e 

 22h 21h,i 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

311 712 311 117 313 271d 

 181d 21 111 77 222 11                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 211d 31 187 11 873 22                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 312d 81 812 11 217 22 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 صادرات()درصد از 
پادشاهی 

 متحد
 2.2 هلند 31.1 آلمان 83.3

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 2.2 چین 33.3 آلمان 33.1 سوئد

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 a,j 1.1 3.3 3.8c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 a 77.7 72.3 28.8جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 a,j)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.2 3.7c 

 نرخ باروری،کل 
 a,j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 a,jمردان، سال( )زنان/

23.2 / 
71.2 

28.2 / 
72.1 

21.1 / 
72.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 aدرصد(سال،  32-1+/11)

32.1 / 
32.2 

32.2 / 
83.1 

37.2 / 
88.1b 

 المللی  مهاجران بین
 aو درصد از کل جمعیت(هزار )

113.3 / 
7.2 

181.2 / 
31.2 

722.2 / 
31.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

22.8k 11.2k 12.8d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 a,jتولد زنده(هر هزار  )در

1.1 1.1 8.2c 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.2 31.1c 

 2.2c 2.3 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2 1.7 7.7i 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.7 / 
22.2 

22.8 / 
22.2 

311.3 / 
311.1e 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

332.1 / 
331.8 

333.7 / 
331.1 

338.1 / 
331.2e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

21.3 / 
18.2 

23.8 / 
11.1 

21.1 / 
11.2e 
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 1.1e 1.1 1.7 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 23.2 12.1 12.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 28.1l 21.2l 27.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 3.7 3.2m,c 

 11n 11 12d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه زمین)درصد از مساحت 
11.3 11.3 11.8g,c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

28.2 / 2.8 11.3 / 38.1 27.1 / 2.8i 

 a 2 178 2 712 2 131cتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 a 828 823 812cسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 211e 1 717 2 282 1 مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
18.1 11.2 11.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 )شهری/ روستایی، درصد(سالم 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 o)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.22 3.11 1.22m,d 

 
 

a  سوالبارد و یان ماین. شامل جزایرb شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. c 8131 .d 8137 .e 8131 .f 
به استثنای مدیریت آب  hتخمین.  g .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

 lباشد.  داده تا پایان دسامبر می k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8132 .jو پسماند. 
 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. عضو n 8112 .o داده موقت. mجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 عمان
 

 منطقه: آسیای غربی
 211a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: مسقط

 221.1c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3273اکتبر  7متحد: تاریخ عضویت در سازمان ملل 

 111b 112مربع(:  مساحت )کیلومتر
 321.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: ریال عمان
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 373e 11 123 12 128 13 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن ناخالص داخلی:تولید 

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

8.1 2.2 1.3e 

 877.1e 32 823.1 32 177.1 38 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.1 3.2 3.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.3 18.2 12.1e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 11.2 21.2e 

 f 1.2 1.8 1.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 37.2 11.2 12.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

71.2 12.1 11.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 32.3 32.8 31.8 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

81.8 / 
77.2 

82.7 / 
21.2 

11.3 / 
27.7 

 338d 311 71 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

338 332 322e 

g(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 311 323h 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

32 128 11 111 37 118f,d 

 221f,d 32 771 32 271 2                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 823f,d 3 - 281 31 788 2                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا بینتجارت 

 132e 38 - 112 2 372 1 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

مناطق  21.1f چین
مشخص 
نشده در 
 iجای دیگر

امارات  31.1
متحده 
 عربی

7.1f 

 شرکای وارداتی
 f(واردات)درصد از 

امارات 
متحده 
 عربی

مناطق  21.3
مشخص 
نشده در 
 iجای دیگر

 2.2 چین 33.8

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 j 8.1 1.2 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 22.1 71.8 78.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

8.1 2.1 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

1.8 8.2 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

71.1 / 
73.2 

77.1 / 
71.8 

72.7 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت
 سال، درصد( 32-1+/11)

18.1 / 
2.3 

81.7 / 
1.2 

83.1 / 
2.3a 

 المللی  مهاجران بین
 kو درصد از کل جمعیت(هزار )

111.8 / 
81.1 

231.8 / 
81.2 

8 171.1 / 
22.7d 

و دیگر اشخاص مربوط به پناهندگان 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

~1.1l 1.3l 1.7d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jهر هزار تولد زنده( )در

32.1 2.2 2.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.1 8.7 1.2b 

 3.2e 8.1 3.7 هزار نفر(سالمتی: پزشکان )در هر 
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.1 2.8m 1.8e 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

28.3 / 
21.8 

311.7 / 
312.2m 

331.3 / 
317.8e 

                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
22.1 

27.3 / 
313.2m 

311.2 / 
331.2e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

32.3 / 
37.2 

82.1 / 
32.7 

12.7 / 
18.2e 

 1.7h 3.1 8.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 3.8 1.1 8.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.2n 12.2e 1.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... ... 1.8b 

 11o 72 22d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
~1.1 ~1.1 ~1.1f,b 

 کربن اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

82.2 / 
38.1 

27.2 / 
31.3 

13.8 / 
32.2h 

 223b 1 721 8 111 8 )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 821b 812 321 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 828e 8 223 3 223 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
7.2 7.2 33.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
72.2 

22.3 / 
22.1 

21.1 / 
21.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
22.8 

27.1 / 
22.7 

27.1 / 
22.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 - 1.12 ... 

 
 

a متوسط( شده )نرخ باروری  بینی برآورد پیش .b 8131 .c .مربوط به حکومت مسقط d 8137 .e 8131 .f  .تخمین
g المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .h 8132 .i  مناطق مشخص نشده در

داده تا  lاشاره به شهروندان خارجی.  k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  jجای دیگر. 
 .o 8112جمعیت پنج ساله و بیشتر.  m 8112 .nباشد.  پایان دسامبر می

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 پاكستان
 

 منطقه: آسیای جنوبی
 232a 811(: 8132جمعیت )هزار، 

 811.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: اسالم آباد

 113.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3227سپتامبر  11تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 121b 721مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: روپیه پاکستان
 331.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 828 112 372 712 337 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی نا تولید

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.7 3.1 1.7d 

 218.1d 3 181.1 3 711.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
اقتصاد: کشاورزی )درصد از ارزش افزوده 

 eناخالص(
82.1 82.1 81.8d 

اقتصاد: صنعت )درصد از ارزش افزوده 
 eناخالص(

83.8 81.1 32.8d 

اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت ها )درصد 
 eاز ارزش افزوده ناخالص(

12.1 11.3 11.1d 

 21.3f 21.2 23.1f اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 81.1 83.2 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.1 11.8 12.2 

 2.8f 1.1 7.7 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

32.1 / 
22.3 

83.7 / 
21.3 

81.3 / 
28.1 

 311g 317c 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 333 382d 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

31 111 83 231 83 272c 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

81 127 17 117 17 221c 
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 118c 11 - 382 31 - 121 2 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111g - 3 112 - 31 232c 1 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

پادشاهی  31.1
 متحد

 1.2 چین 7.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

امارات  81.2 چین
متحده 
 عربی

ایاالت  31.3
 متحده

2.2 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 h 8.3 8.3 8.3b)درصد متوسط ساالنه( رشد جمعیتنرخ 
 11.7 11.1 12.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

8.7 8.1 8.7b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

2.8 2.1 1.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

12.8 / 
18.1 

11.1 / 
11.1 

11.2 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.8 / 
1.1 

11.8 / 
1.1 

12.7 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 iو درصد از کل جمعیت(هزار )

1 373.3 / 
8.3 

1 223.1 / 
8.1 

1 122.8 / 
3.7c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 پناهندگان سازمان مللکمیساریای عالی 

3 122.8j 2 313.1j 3 218.8c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 hهر هزار تولد زنده( )در

22.1 71.2 12.2b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.2 8.1 8.7b 

 3.1b 1.2 1.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.1 8.1 8.2c 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.3 / 
22.2 

27.1 / 
318.7 

22.7 / 
311.8d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 مرد در هر صد نفر()زن/ 

... / ... 13.1 / 
21.8 

23.3 / 
11.7d 

  دانشگاهی آموزش: نرخ ثبت نام ناخالص
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

2.1 / 1.1 1.1 / 
7.1f,k 

2.1 / 
31.2d 

 2.2d 7.7 1.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 81.1 88.8 83.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.1f 31.1d 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 l,m)درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.2k 1.8b 

 78n 312 321c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             f(اه )درصد از مساحت زمین
8.1 8.8 3.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

311.1 / 
1.2 

313.2 / 3.1 311.1 / 
1.2o 

 231b 8 811 8 181 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 32b 32 37 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 211p 217 722 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 11.1 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
21.7 

22.2 / 
22.1 

21.2 / 
22.2b 

بهداشتی جمعیت استفاده کننده از امکانات 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

71.2 / 
11.3 

72.1 / 
21.1 

21.3 / 
13.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.21 3.12 1.22d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  hوقفه در توالی زمانی.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

به استثنای مؤسسات انتفاعی.  k 8112 .lباشد.  داده تا پایان دسامبر می jشامل پناهندگان.  i. سال مرجع مربوط است
m  .به استثنای مؤسسات خصوصی غیرانتفاعیn 8112 .o 8132 .p 8138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 پاالئو
 

 منطقه: میکرونزی
 88a(: 8132جمعیت )هزار، 

 27.7a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ملکئوک

 33.2e(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3222دسامبر  31سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در 
 212bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 331.1c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 131d 321 323 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.8 1.1 3.2d 

 282.1d 32 211.1 2 133.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 2.1 1.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.1 31.7 2.2d 

                              اه سایر فعالیتاقتصاد: خدمات و 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.3 22.2 22.1d 

 ... 7.3i,j 8.2k,l اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... 31.2i,j 33.2k,l اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

72.3i,j 21.2k,l ... 

 ... ... 2.8h نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

12.3 / 
71.2h 

.../... .../... 

 332f 311 23 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

32m 38m 1f 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

311m 317 312f 

 321m - 21m - 313f -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 21c - 32 - 21d - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
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شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 
 nدیگر

 32.1 گوآم 81.2m ژاپن 12.2

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

 38.1 ژاپن 31.1 سنگاپور 11.2

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 o 1.2 1.1 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 72.2 72.2 73.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 o)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.1 3.7b 

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

3.1j ... 8.8c,p,b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 مردان، سال( )زنان/

78.3 / 
11.1 

.../... 77.2 / 
12.3c,b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.3 / 
2.8q 

.../... 81.1 / 
31.3c,d 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت(و درصد از کل هزار )

1.1 / 
11.2 

1.1 / 
81.2 

1.1 / 
81.1f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 هر هزار تولد زنده( )در

... ... 31.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 r,sناخالص داخلی()درصد از تولید 

2.1 33.1 31.1b 

 3.8t 3.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
7.1m,u ... ... 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

313.3 / 
312.1m,v 

.../... 338.1 / 
337.1m,t 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
27.7m,v 

.../... 332.1 / 
338.1m,t 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

18.1 / 
81.1m,u 

.../... 72.3 / 
11.1m,w 

 1.3x ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 38.1 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 83v 382 328f                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             m(اه مساحت زمین )درصد از
27.1 27.1 27.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.1 / 31.3 1.1 / 38.1 1.1 / 38.2t 

 311m 323 327m,b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(
 y 23 21 312dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(

شده برای تنوع زیستی  مناطق مهم حفاظت
 زمینی )درصد(

37.2 37.2 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.3 / 
22.2 

27.1 / 
21.1 

27.1 / 
21.1b,z 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
23.8 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

38.21 31.81 1.18d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .وقفه در توالی زمانیd 8131 .e  .مربوط به شهر کررf 
8137 .g المللی صنعتی استاندارد بینبندی  طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .h  جمعیت شانزده ساله و

ها  بندی داده طبقه j 8111 .k. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه دومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه iباالتر. 
مناطق مشخص نشده در جای  nتخمین.  l 8112 .m. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سوممطابق ویرایش 

 rجمعیت دو ژور.  qنتایج سرشماری اولیه.  p. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  oدیگر. 
 t 8132. u 8118 .v 8112 .wها.  بازبینی داده s. است پایان یافته در سی سپتامبرهای مالی  ها مربوط به سال داده

8131 .x 8138 .y المللی پاالئو(.  حمل و نقل هوایی )فرودگاه بینz 8133. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 پاناما
 

 منطقه: آمریکای مرکزی
 311a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پاناما سیتی

 721.1c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  31عضویت در سازمان ملل متحد:  تاریخ

 181b 71مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: بالبوآ
 3.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 322e 11 237 82 211 31 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.8 1.2 2.2e 

 121.1e 31 217.1 7 121.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.2 8.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 افزوده ناخالص()درصد از ارزش 

31.1 81.1 87.2e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.2 71.2 12.1e 

 f 31.7 37.2 32.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 37.8 32.7 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 fدرصد از شاغلین()

17.3 11.2 17.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.2 1.1 1.8d 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

27.2 / 
23.3 

22.1 / 
28.1 

11.1 / 
21.2d 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

23 311 388d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 311 338e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

211 31 227 33 182f,d 

 228f,d 2 717 31 318 2                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 118f,d 3 713 1 - 322 1 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111d 1 - 331 1 - 112 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

مناطق  2.1 کلمبیا 81.1
مشخص 
نشده در 
 hجای دیگر

2.2 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

ایاالت  32.2 سنگاپور 13.1 چین
 متحده

2.1 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i 3.2 3.2 3.7bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 17.7 11.3 11.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.8 8.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.7 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال()زنان/ 

72.8 / 
71.1 

72.2 / 
71.1 

21.1 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.2 / 2.2 82.3 / 2.7 87.3 / 
33.7a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

337.1 / 
1.1 

317.1 / 
2.1 

321.7 / 
2.7d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 پناهندگان سازمان مللکمیساریای عالی 

38.2j 37.1j 81.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

32.2 31.2 31.8b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 7.1b 

 3.1k 3.2 3.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتیآموزش: 

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1f,l 1.1m 1.8n 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن / مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
312.3 

311.1 / 
317.1 

22.7 / 
27.1b 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 مرد در هر صد نفر()زن/ 

71.1 / 
11.7 

71.1 / 
12.8 

77.2 / 
71.2b 

 / 12.1 / 11.7 / 18.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 11.2b 11.3 18.3                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 2.7e 38.1 31.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 32.1 2.1 31.7 ملی )درصد( های زنان در مجالس کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.3f 12.1f,e 33.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.3 1.3k 

 131l 127 121d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
12.1 11.8f 18.3f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 8.3 2.8 / 8.1 2.2 / 8.1o 

 11b 81 18 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 22b 21 17 تأمین انرژی )گیگاژول(سرانه 

 117e 8 182 3 718 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
17.2 12.2 12.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.2 / 
21.8 

27.7 / 
22.2 

27.7 / 
22.1b 

استفاده کننده از امکانات بهداشتی  جمعیت
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
11.1 

28.1 / 
12.8 

21.1 / 
12.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.31 1.22 1.11e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c سیتی.  شهر پاناما مربوط به کالنd 8137 .e 8131 .f 
ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  iمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  hمناطق شهری.  gتخمین. 

 .k 8131 .l 8112 .m 8112 .n 8133 .o 8132باشد.  داده تا پایان دسامبر می j. مربوط است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 پاپوآ گینه نو
 

 منطقه: مالنزی
 232a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 32.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پورت مورسبی
 111.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 3271اکتبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 
 221b 218مربع(:  مساحت )کیلومتر

 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: کینا

 1.8cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 122d 32 811 32 138 7 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

1.2 33.8 8.1d 

 211.1d 8 222.1 3 312.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
88.7 81.1 81.3d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 11.1 82.3d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 21.1 13.2d 

 18.1e 81.2 81.2e اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 1.2 7.1 7.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

23.1 11.7 78.1 

 8.1e 8.1 8.7e )درصد از نیروی کار(نرخ بیکاری 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

71.2 / 
71.2 

71.8 / 
71.1 

12.2 / 
71.2 

 311f 311d 77 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 338 388d 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
e)میلیون دالر جاری(

 

1 871 1 728 2 821c 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 e)میلیون دالر جاری(

3 782 1 211 1 172c 
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                              زار ت :یللملا تجارت بین
 e)میلیون دالر جاری(

3 122 3 728 2 113c 

 323d 1 111 - 112 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 e)درصد از صادرات(

 32.3 چین 82.2 ژاپن  81.1 استرالیا                  

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

 31.2 سنگاپور 31.8 چین 11.7 استرالیا

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 g 8.1 8.2 8.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 31.8 31.1 31.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین جمعیت شهرنرخ رشد 
 g)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.8 8.8b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

2.2 2.3 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

11.3 / 
11.1 

11.7 / 
13.2 

17.2 / 
18.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.3 / 
1.3 

12.1 / 
1.2 

11.1 / 
1.8a 

 المللی  مهاجران بین
 h,i)هزار و درصد از کل جمعیت(

11.1 / 1.1 81.2 / 
1.2 

18.2 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

31.3j 2.7j 2.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

11.1 13.2 22.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.7 1.3 1.2b 

 ... 1.3k 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
18.2 / 
13.2 

11.2 / 
11.8l 

311.1 / 
337.2m 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... / ... 12.1 / 
21.8m 

 ... 2.1k 7.2n های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.1 1.2 1.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 
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 3.1o 2.1e,d 3.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 821p 211 221c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             e(اه )درصد از مساحت زمین

72.8 72.3 72.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 سرانه تن()میلیون تن/ 

2.2 / 1.7 2.2 / 1.7 1.1 / 1.2q 

 312e,b 21 372 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 83e,b 83 83 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 322b 321 12 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
7.1 7.1 7.1 

از آب آشامیدنی جمعیت استفاده کننده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.7 / 
82.1 

27.2 / 
13.2 

22.1 / 
18.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

12.2 / 
31.3 

17.1 / 
31.1 

11.2 / 
31.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.22 1.18 1.18q 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط( بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  .وقفه در توالی زمانیg  داده
داده تا  jمربوط به شهروندان خارجی.  iشامل پناهندگان.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

 . p 8112 .q 8132جمعیت ده ساله و باالتر.  k 8111 .l 8112 .m 8138 .n 8117 oباشد.  پایان دسامبر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 پاراگوئه
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 227a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 37.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: آسونسیون

 888.8c 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 718b 211مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: گوارانی
 121.1d 1نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 311e 87 122 81 711 2 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.3 31.3 2.1e 

 112.1e 2 882.1 1 117.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.1 88.1 32.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 11.3 13.1e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.7 27.2 22.2e 

 f 18.2 81.1 81.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 31.7 32.8 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

13.2 11.8 12.1 

 1.8f 2.1 1.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.1 / 
21.1 

11.2 / 
21.7 

11.2 / 
21.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g,h

 

73 311 311d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 312 312e 

 i 311 331 382j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

1 311 1 137 2 121d 
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                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 جاری()میلیون دالر 

1 872 31 111 33 271d 

 322d 1 - 137 1 - 383 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112d - 22 12 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 7.1 شیلی 31.3 آرژانتین 18.1 برزیل

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 31.1 آرژانتین 81.1 برزیل 11.2 چین

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 k 3.2 3.2 3.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 13.1 12.1 17.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

8.1 3.2 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 kزن()کودک زنده به ازای هر 

1.8 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

78.2 / 
12.7 

71.2 / 
12.7 

72.2 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.1 / 7.3 18.7 / 7.2 82.3 / 2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

312.8 / 
8.2 

311.1 / 
8.1 

311.1 / 
8.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.3l 1.3l 1.8d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

11.1 18.1 82.2b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.8 7.2b 

 3.8m ... 3.1n پزشکان )در هر هزار نفر( سالمتی:
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2o 1.2 1.1n 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.1 / 
331.1 

313.2 / 
311.2 

312.1 / 
317.1n 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

17.2 / 
11.1 

71.8 / 
11.1 

72.3 / 
72.8n 

 / 87.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
82.1 

23.8 / 
82.3 

... / ... 
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                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 2.1b 33.2 31.1 صد هزار نفر(های عمدی )در هر  نرخ قتل

 31.2 38.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 7.2p,q 32.2p,q 13.1f,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 
1.3 1.3r 1.3s,b 

 11o 22 12d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             f(اه )درصد از مساحت زمین
21.1 28.7 12.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 1.7 1.3 / 1.2 1.7 / 1.2j 

 182b 187 822 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 12 13 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 t 123 211 3 112eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.1 81.1 81.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.3 / 
11.1 

27.8 / 
21.1 

311.1 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
12.2 

28.1 / 
12.8 

21.1 / 
72.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.71 1.11 1.12e 

 
 

a  شده )نرخ باروری متوسط(  بینی پیشبرآورد .b 8131 .c   .اشاره به ناحیه آسونسیون و نوزده ناحیه از بخش مرکزی
d 8137 .e 8131 .f  .تخمینg شهر آسونسیون.  منطقه کالنh  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از

داده به  j 8132 .k. المللی استاندارد بینبندی صنعتی  طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه i. های ملی شاخص
 m 8118 .n 8138 .o 8112 .pباشد.  داده تا پایان دسامبر می l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجیک دوره 

به استثنای اتباع  tبه استثنای مؤسسات انتفاعی.  r 8112 .sکاربران سه ماه گذشته.  qجمعیت ده ساله و باالتر. 
 ساکن خارج از کشور و اعضای خدمه.

 

 

 

 



  

 پرو
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 118a 18(: 8132جمعیت )هزار، 

 81.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: لیما

 121.1c 31(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  13متحد: تاریخ عضویت در سازمان ملل 

 831b 821 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: سول
 1.8dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 831e 328 182 327 121 71 جاری( دالر  )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   داخلی: نرختولید ناخالص 
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 2.1 1.2e 

 122.1e 1 188.1 1 711.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
7.1 7.1 7.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.7 12.3 18.1e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.7 11.1 12.2e 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 12.2 87.7 82.1 

 g 32.3 31.2 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 gاز شاغلین( )درصد
13.3 11.2 11.1 

 1.2g 1.1 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

11.7 / 
22.1 

78.1 / 
21.1 

12.2 / 
22.7 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

27 311 381d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 382 311e 

 i 311 311 328j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

k)میلیون دالر جاری(
 

37 332 11 217 22 812d 



221     

 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 k)میلیون دالر جاری(

38 118 82 211 12 712d 

                              زار ت :یللملا تجارت بین
 k)میلیون دالر جاری(

2 138 1 228 2 272d 

 781d 8 - 728 1 - 322 3 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  81.1 چین
 متحده

 1.1 سوئیس 31.7

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  88.1 چین
 متحده

 1.8 برزیل 81.1

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 l 3.1 3.8 3.1bمتوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت )درصد 
 77.2 71.2 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

3.2 3.1 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

72.1 / 
12.1 

71.2 / 
71.1 

71.2 / 
73.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

13.7 / 2.3 82.2 / 
2.2 

87.3 / 
31.7a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

77.1 / 
1.1 

22.3 / 
1.1 

21.2 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

3.8m 3.2m 38.8d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

87.2 83.1 32.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.7 1.1b 

 1.2n 3.3o ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 
8.2 8.2 1.2e 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

332.1 / 
337.1 

333.1 / 
312.2 

311.1 / 
311.1e 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
21.1 

22.2 / 
22.1 

27.2 / 
22.8e 



220 

 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

11.1 / 
18.2 

11.2 / 
11.1p 

... / ... 

 7.7e ... ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 87.7 87.1 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  زیستهای  شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 37.3g 12.2q 21.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8r ... 1.3b 

 112r 113 121d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             g(اه )درصد از مساحت زمین
12.1 12.2 17.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

17.3 / 
3.2 

17.1 / 
3.2 

13.7 / 
8.1s 

 213b 721 211 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 87 81 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 t,u 3 173 8 822 1 722v,eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 

 درصد( روستایی، سالم )شهری/
21.1 / 
12.3 

21.7 / 
12.8 

23.2 / 
12.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

77.7 / 
17.2 

21.3 / 
21.1 

28.1 / 
11.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 - 1.88 1.37e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .مربوط به استان لیما و استان مشروطه کاالئوd 8137 .e 
8131 .f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .g  .تخمینh شهر  کالن
تحویل کاال واردات  j 8131 .k. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه iلیما. 

داده تا پایان دسامبر  m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  l. در عرشه کشتی در مبدأ
شامل اتباع ساکن خارج از  r 8112 .s 8132 .tجمعیت شش ساله و باالتر.  n 8112 .o 8138 .p 8111 .qباشد.  می

 داده موقت. vجای گذرنامه دارای سند هویتی هستند.  شامل گردشگرانی که به uکشور. 

 

 

 
 

 



  

 فیلیپین
 

 جنوب شرقیمنطقه: آسیای 
 138a 311(: 8132جمعیت )هزار، 

 117.8a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: مانیل

 228.1c 31(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 111مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پزوی فیلیپین
 22.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 211e 112 123 322 178 311 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.2 7.1 1.2e 

 213.1e 8 311.1 8 321.1 3 تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه 
 اقتصاد: کشاورزی 

 f,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
38.7 38.1 2.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 f,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 18.1 11.2e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f,gارزش افزوده ناخالص()درصد از 

11.1 11.3 12.1e 

hاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 11.1 11.8 81.1 

 h 31.1 31.1 37.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 h)درصد از شاغلین(
22.1 13.2 11.2 

 1.2h 1.1 7.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

h)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

27.7 / 
71.1 

22.1 / 
71.3 

22.2 / 
71.3 

 338i,d ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 338 331e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 جاری()میلیون دالر 

23 811 13 222 12 731d 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

22 227 12 212 313 222d 



222 

 

 377d 11 - 271 1 - 811 2 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 221j 7 372 - 8 132d 3 دالر( )میلیون جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  31.2 ژاپن
 متحده

هنگ  32.3
 کنگ

31.3 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

جمهوری  33.1 ژاپن 32.3 چین
 کره

2.7 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 k 8.1 3.7 3.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.2 21.1 21.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

3.2 3.1 8.3b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

1.7 1.1 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
12.2 

73.1 / 
12.2 

78.3 / 
11.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

17.3 / 
1.2 

11.2 / 
1.1 

13.1 / 
7.2a 

 المللی  مهاجران بین
 l,mکل جمعیت(و درصد از هزار )

817.1 / 
1.1 

812.1 / 
1.8 

832.1 / 
1.8d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.2n 312.2n 133.8d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

82.3 81.1 88.8b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 o)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 2.1 2.2b 

 ... ... 3.3p سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.2 8.7q ... 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.1 

317.1 / 
312.1q 

333.1 / 
332.1b 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.1 / 
72.1 

27.1 / 
21.2q 

28.3 / 
22.2b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

11.2 / 
82.7 

11.1 / 
81.2 

21.1 / 
11.1d 

 j 7.1 2.1 33.1e)در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 82.1 83.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.2h 81.1 11.1h,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3 1.3q 1.3r 

 211p 127 721d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
81.7 88.2 87.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  تن/)میلیون 

72.2 / 1.2 22.2 / 1.2 311.7 / 
3.3s 

 222b 282 718 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 81b 32 37 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 t 8 181 1 181 1 217eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.7 23.2 23.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

28.1 / 
21.3 

21.3 / 
27.7 

21.7 / 
21.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

72.1 / 
11.2 

71.3 / 
11.2 

77.2 / 
71.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 درآمد ناخالص ملی()درصد از 

1.22 1.81 1.12e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .اشاره به منطقه سرمایه ملیd 8137 .e 8131 .f  از جمله
. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه g. و واردات دیتول ارانهیکمتر  اتیمال
h  .تخمینi  8138=311پایه شاخص .j  .وقفه در توالی زمانیk  ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره

 pها.  بازبینی داده oباشد.  داده تا پایان دسامبر می nشامل پناهندگان.  mمربوط به شهروندان خارجی.  l. است
8112 .q 8112 .r 8131 .s 8132 .t  خارج از کشور.شامل اتباع ساکن 

 

 

 

 

 

 



  

 لهستان
 

 منطقه: اروپای شرقی
 311a 12(: 8132جمعیت )هزار، 

 382.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ورشو

 717.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 172b 138مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: زلوتی
 1.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 218d 273 183 272 387 111 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 1.1 8.2d 

 118.1d 38 117.1 38 221.1 7 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 8.2 8.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.2 11.8 11.7d 

                              اه و سایر فعالیتاقتصاد: خدمات 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 11.2 11.1d 

 31.1f 31.1f 37.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 82.8 11.1 13.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.2 11.1 12.1 

 2.8f 2.1 37.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

27.2 / 
11.1 

22.1 / 
12.1 

22.1 / 
12.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

... 311 331c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 313 331d 

 312h 312 311 (8111=311)شاخص تولید صنعتی 
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

22 172 317 111 883 112c 
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                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

313 112 372 382 837 272c 

 182c 1 111 37 - 313 38 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 122c 3 271 81 - 223 7 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

پادشاهی  87.8 آلمان
 متحد 

 1.2 چک 1.2

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

فدراسیون  38.3 چین 88.7 آلمان
 روسیه

1.2 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i - 1.3 -~1.1 -~1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 11.3 11.2 13.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.8 - 1.8 - 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

72.2 / 
71.2 

72.2 / 
73.1 

23.1 / 
78.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.1 / 
37.1 

31.8 / 
32.2 

32.2 / 
82.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

788.1 / 
3.2 

128.2 / 
3.7 

121.2 / 
3.7c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.1j 32.2j 81.7c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

7.3 1.7 2.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.2 1.1b 

 8.1b 8.8 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2 1.3 2.2h 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.2 

21.8 / 
27.1 

331.1 / 
312.1d 

                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.2 

21.2 / 
21.8 

311.1 / 
312.1d 
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  یهاگشناد صلاخان مان نرخ ثبت آموزش:
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

72.7 / 
18.2 

21.2 / 
12.1 

21.1 / 
11.8d 

 3.2k 3.3k 1.7d )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 82.1 81.1 81.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 l 12.2 18.1 71.1m,dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                             هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.7 3.1b 

 21n 17 12c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه مساحت زمین)درصد از 
11.1 11.1 11.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

118.1 / 
7.2 

131.1 / 
2.8 

821.7 / 
7.2h 

 212b 8 212 8 823 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 312b 331 318 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 811o 38 271o 37 273d 31 مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.2 27.2 22.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.3 / 21.3 22.8 / 
21.8 

22.1 / 
21.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 )شهری/ روستایی، درصد(سالم 

21.8 / 
21.1 

21.1 / 
21.2 

27.1 / 
21.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 p)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.17 1.12 1.31q,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
های  محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

ها  داده kباشد.  داده تا پایان دسامبر می j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  h 8132 .i. ملی
کاربران سه ماه گذشته.  mجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  lها.  مربوط به جرائم قتل عمدی است، نه قربانیان آن

n 8112 .o شود یاستفاده م تحقیقات پیمایشیشود، در عوض از  ینم یآور جمع گرید  یآمار مرز .p  عضو سازمان
 داده موقت. qهمکاری و توسعه اقتصادی. 

 

 

 



  

 پرتغال
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 823a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 338.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: لیسبون

 287.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 881b 28مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 یوروپول رایج: 
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 217e 812 111 812 111 327 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 3.2 3.1e 

 711.1e 32 173.1 88 172.1 32 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی 
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.1 8.8 8.8e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.1 88.1 88.8e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

78.7 71.8 71.1e 

 33.8g 1.7g 38.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 11.2 87.1 82.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

17.1 13.1 12.2 

 7.2g 31.2 7.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

gاز جمعیت زنان/ مردان( )درصد
 

11.1 / 
12.1 

11.2 / 
11.2 

11.1 / 
11.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h,i

 

28 311 312d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

27 311 312e 

 22j 28 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

12 178 22 232 18 371d 
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                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

11 212 77 128 77 212d 

 112d 31 - 812 82 - 818 81 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 317d 3 818 82 - 112 32 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 33.1 آلمان 38.1 فرانسه 81.8 اسپانیا

 وارداتیشرکای 
 (واردات)درصد از 

 7.2 فرانسه 31.7 آلمان 18.1 اسپانیا

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 k 1.2 1.8 - 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.8 11.1 17.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 kمتوسط ساالنه()درصد 

3.1 3.8 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

23.1 / 
72.3 

28.1 / 
71.1 

21.1 / 
77.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.2 / 
88.1 

31.1 / 
82.7 

31.2 / 
82.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

773.8 / 
7.1 

718.2 / 
7.8 

221.8 / 
2.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 lکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.2 1.1 8.3e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

2.1 1.1 8.2b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 2.2 2.1b 

 2.2j 1.2 1.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.3 1.2 1.3j 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

332.1 / 
381.1 

312.2 / 
338.7 

311.1 / 
317.3e 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

318.3 / 
28.2 

317.7 / 
312.2 

331.2 / 
332.3e 

 / 18.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
27.2 

71.7 / 
12.2 

11.2 / 
12.1e 
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                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.1e 3.8 3.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 12.2 87.2 32.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.1m 11.1m 71.2e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 3.1 3.1n,b 

 322o 373 823d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             g(اه )درصد از مساحت زمین
11.1 11.2 12.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

11.1 / 1.8 22.3 / 2.1 21.3 / 2.1j 

 p 313 828 888bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 p 311 28 22bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 n,q 1 712 1 711 33 881eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای 

 زمینی )درصد(
11.1 73.1 71.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.8 / 
22.1 

22.7 / 
22.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
21.8 

22.8 / 
22.7 

22.1 / 
22.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 r)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.83 1.82 1.32n,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  مربوط به لیسبون، شبه جزیره ستوبال، و شهرداری
 g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه d 8137 .e 8131 .fآزامبوجا. 

داده به یک  j 8132 .k. های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص iبه استثنای اجاره.  hتخمین. 
جمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  mباشد.  داده تا پایان دسامبر می l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجدوره 

n  .داده موقتo 8112 p  .داده شامل آزور و مادیرا استq یها ها، هتل : هتلیا بیشتر اتاق خواب دهبا  یشامل اماکن 
ها و  ، متلیروز شبانه یها : خانهیمراکز اقامت ریو سا یستیتور  یها و دهکده یستیتور  یها آپارتمانپوسادا، ، یآپارتمان

را شامل  یمحل اکنو مس ییدر مناطق روستا یاست. گردشگر یحیو مراکز تفر  اردوگاهها. شامل  مسافرخانه
 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. r. شود ینم

 

 



  

 پورتوریکو
 

 منطقه: کارائیب
 112a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 238.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سان خوآن

 212.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 212b 2مربع(:  مساحت )کیلومتر

 28.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111d 311 123 22 231 21 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

- 8.1 - 1.2 - 8.1d 

 111.1d 82 271.1 81 821.1 88 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.2 1.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

27.1 11.7 11.2d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.3 22.2 22.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 8.3 3.1 1.8 

 f 32.1 31.2 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 fشاغلین()درصد از 
72.2 22.7 21.3 

 33.1f 31.2 33.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.2 / 
12.3 

11.1 / 
11.1 

11.3 / 
11.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

... 311 317h 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

21 312 318d 

 
 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i - 1.8 - 1.1 - 1.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.1 21.2 22.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.8 - 1.1 - 1.1b 
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 نرخ باروری،کل 
 iزنده به ازای هر زن()کودک 

3.2 3.7 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

21.2 / 
78.7 

23.2 / 
71.2 

21.8 / 
71.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

88.1 / 
31.7 

81.1 / 
32.3 

37.1 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

118.3 / 
2.2 

111.1 / 
2.8 

871.1 / 
7.1h 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

2.1 7.1 1.1b 

 هزینه دولتی آموزش:
 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 

... ... 1.1j 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... 21.2 / 
28.1 

27.1 / 
21.1b 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... 21.2 / 
21.2 

22.1 / 
21.2b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

.../... 311.8 / 
12.2 

22.2 / 
71.7b 

 32.1d 87.2 81.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.2f 21.1k 21.1f,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.1l 1.2b 

 27m 311 381h                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
18.8 12.1f 11.2f,b 

 3b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31b 7 1 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 n 1 121 1 321 1 711d)هزار(ورود گردشگران به مرزهای ملی 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.1 12.1 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.1 / 
21.1o 

... / ... / ... 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1b 
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a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c شهری.  مربوط به منطقه آماری کالنd 8131 .e  با قیمت
داده به یک  h 8137. i. های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص gتخمین.  fتولید کنندگان. 

ورود   l 8112 .m 8112 .nجمعیت دوازده ساله و باالتر.  j 8132 .k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجدوره 
 .o 8111هوایی گردشگران غیراتباع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 قطر
 

 منطقه: آسیای غربی
 121a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 818.3a(: 8132 مربع،تراکم جمعیت )در کیلومتر 
 پایتخت: دوحه

 111.2c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3273سپتامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 117b 33مربع(:  مساحت )کیلومتر
 822.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: ریال قطر
 1.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 یهای اقتصاد شاخص
 218e 318 187 381 222 21 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.1 31.7 8.8e 

 182.1e 12 211.1 12 271.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.3 1.3 1.8e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.1 17.1 22.7e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 18.2 11.3e 

gشاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد از 
 1.3 3.1 3.8 

 g 21.2 17.8 12.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
11.1 23.1 22.8 

 3.1g 1.2 1.8g نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

21.3 / 
22.1 

13.3 / 
21.2 

17.2 / 
22.7 

 312h,d ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 318 311e 

 i 311 321 881j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

81 718 72 212 17 222g,d 

 213g,d 82 821 81 113 31                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 221g,d 17 781 13 718 31                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 281d 1 ... ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

جمهوری  32.3g ژاپن
 کره

 38.2g هند 31.1

 شرکای وارداتی
 g(واردات)درصد از 

ایاالت 
 متحده

 2.1 آلمان 31.2 چین 32.2

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 k 7.1 32.2 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 22.3 22.1 27.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

7.2 32.7 1.7b 

 نرخ باروری،کل 
 kبه ازای هر زن( )کودک زنده

1.1 8.8 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

72.3 / 
71.1 

72.1 / 
71.2 

72.2 / 
71.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

83.7 / 
8.1 

31.3 / 3.2 31.2 / 
1.3a 

 المللی  مهاجران بین
 lو درصد از کل جمعیت(هزار )

121.1 / 
72.7 

3 211.2 / 
23.2 

3 783.2 / 
11.8d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.3m 3.1m 3.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

2.2 7.2 7.8b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.1 3.2 1.3b 

 8.1j 1.2 8.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
2.1 2.1 1.1j 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.7 / 
317.3 

311.2 / 
312.7 

311.2 / 
312.1e 

                               هطسو تم صلاخان مان نرخ ثبتآموزش: 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
318.1 

311.1 / 
22.8 

311.7 / 
21.2e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

13.3 / 
2.2g 

81.1 / 
2.2 

27.3 / 
1.2e 
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 1.2j 1.8 1.7 )در هر صد هزار نفر(ی عمدهای  قتلنرخ 
 2.2 1.1 ... های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 22.1g,e 12.1 82.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 
... ... 1.1n 

 38o 18 12d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             g(اه )درصد از مساحت زمین
1.1 1.1 1.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

13.1 / 
18.3 

78.1 / 
23.3 

317.2 / 
22.7j 

 881b 2 282 7 732 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 222b 111 221 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 212e 8 711 3 ... ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 11.1 11.1 

آشامیدنی جمعیت استفاده کننده از آب 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
22.7 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.2 

22.1 / 
22.8 

22.1 / 
22.1b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  شود.  را شامل نمی 12جمعیت مناطق صنعتی و ناحیهd 
8137 .e 8131 .f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .g  .تخمینh  پایه

داده  j 8132 .k. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهسوم ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه i. 8131=311شاخص 
داده تا پایان دسامبر  mمربوط به شهروندان خارجی.  l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

 .n 8138 .o 8112باشد.  می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 جمهوری كره
 

 منطقه: آسیای شرقی
 312a 13(: 8132جمعیت )هزار، 

 181.8a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سئول

 211.1c 2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3223سپتامبر  37تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 822b 311مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: وون
 171.1d 3نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 821e 233 3 222 122 3 317 222 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 1.1 8.2e 

 721.1e 87 122.1 88 212.1 32 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.3 8.1 8.8e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.1 12.1 12.1e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 12.1 12.8e 

gشاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد از 
 7.2 1.1 2.2 

 g 81.2 81.1 82.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
11.8 12.1 71.1 

 1.7g 1.7 1.7 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

11.2 / 
72.1 

22.1 / 
78.8 

18.8 / 
71.8 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h

 

21 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 313 311e 

 312i 313i,j 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

822 232 211 123 171 187d 



243     

 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

813 811 281 812 272 212d 

 312d 21 371 23 321 81                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 211d 72 211 82 111 38 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  82.7 چین
 متحده

 2.1 ویتنام 38.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت  33.1 ژاپن 81.1 چین
 متحده

31.1 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 k 1.1 1.1 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 23.1 23.2 23.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

3.1 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 kبه ازای هر زن()کودک زنده 

3.8 3.8 3.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

21.1 / 
71.1 

28.7 / 
71.1 

22.2 / 
77.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 
38.2 

31.3 / 
31.1 

31.2 / 
83.3a 

 المللی  مهاجران بین
 lو درصد از کل جمعیت(هزار )

221.1 / 
3.1 

232.1 / 
3.2 

3 313.2 / 
8.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.1m 3.8m 2.2d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

1.1 1.1 1.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.3 1.1 7.2b 

 8.1e 8.1 3.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2 2.7n 1.3b 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.7 / 
313.2 

313.7 / 
313.7 

27.2 / 
27.2b 

                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.8 / 
21.1 

21.3 / 
21.1 

311.1 / 
311.3b 

 / 21.1 / 21.2 / 71.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 312.1b 331.7 331.2                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.7e ... ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 37.1 32.7 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 71.1o 21.7o 28.7e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 دیلو ت زا دصر د) هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

                             (یلخاد صلاخان

8.1p 1.1 2.8b 

 11q 12 333d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
12.1 12.1g 11.2g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

218.2 / 
2.2 

111.7 / 
33.1 

127.8 / 
33.7j 

 331b 8 211 3 771 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 881b 831 321 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 828e 37 722 2 181 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
87.1 11.2 11.1 

آشامیدنی جمعیت استفاده کننده از آب 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.3 / 
21.8 

22.7 / 
27.2 

22.7 / 
27.2b,r 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 s)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.31 1.38 1.32t,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .اشاره به شهر سئولd 8137 .e 8131 .f بندی  طبقه
محاسبه شده توسط بخش آمار  hتخمین.  g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  داده

ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  j 8132 .kبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  i. های ملی ملل متحد از شاخص
جمعیت سه  n 8112 .oباشد.  داده تا پایان دسامبر می mمربوط به شهروندان خارجی.  l. سال مرجع مربوط است

عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.  q 8112 .r 8138 .sبه استثنای علوم اجتماعی و انسانی.  pساله و باالتر. 
t .داده موقت 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 جمهوری مولداوی
 

 منطقه: اروپای شرقی
 123a,b 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 381.1a,b(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کیشیناو

 112.7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8در سازمان ملل متحد:  تاریخ عضویت

 221c 11مربع(:  مساحت )کیلومتر
 28.3a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: لئوی مولداوی
 37.3dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 771e 1 238 1 222 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.1 7.3 2.1e 

 112.1e 3 281.1 3 732.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.3 32.3 32.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 افزوده ناخالص()درصد از ارزش 

88.1 81.1 81.1e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 11.2 11.7e 

 21.1f 87.1 18.1f اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 31.1 32.1 37.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

21.1 11.2 11.8 

 2.2f 7.2 7.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

21.2 / 
11.2 

12.2 / 
21.2 

12.2 / 
21.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g,h

 

... 311 312d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 21 333e 

 i 311 28 22j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

3 123 3 123 8 281d 
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                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 828 1 211 2 213d 

 211d 8 - 132 8 - 813 3 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 137d - 223 - 881 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون  82.2 رومانی
 روسیه

 2.7 ایتالیا 31.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

فدراسیون  32.2 رومانی
 روسیه

 31.1 اوکراین 33.2

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 b,k - 1.8 - 1.2 - 1.3c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 b 28.2 28.1 28.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,k)درصد متوسط ساالنه(

- 3.1 - 1.2 - 1.8c 

 نرخ باروری،کل 
 b,k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.8 3.1 3.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,kمردان، سال( )زنان/

73.1 / 
11.1 

78.3 / 
12.2 

71.8 / 
11.7c 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
31.1 

31.1 / 
32.3 

31.2 / 
32.1a 

 المللی  مهاجران بین
 bدرصد از کل جمعیت(و هزار )

372.1 / 
2.8 

317.7 / 
1.2 

321.1 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

3.2l 8.1l 1.8d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 b,kهر هزار تولد زنده( )در

32.2 31.1 32.1c 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 38.8 31.8c 

 1.8c 8.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
7.8 2.3 1.7e 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 f)زن/ مرد در هر صد نفر(

27.8 / 
22.1 

21.1 / 
21.7 

23.2 / 
28.2c 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 f)زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
21.8 

22.1 / 
27.1 

21.1 / 
21.2c 

 / 27.2 / 21.7 / 28.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 f                             82.1 18.7 11.1c(رفن دص ره رد در م /نز )
 1.8n 1.1 7.3 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 88.2 81.2 31.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 18.1f 73.1e 32.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.2 1.2c 

 87o 87 11d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
33.1 33.2 38.2c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  تن/)میلیون 

2.2 / 3.1 2.2 / 3.8 2.2 / 3.8n 

 31c 2 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 83c 88 82 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 383e 12 17 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.1 81.1 81.1 

آب آشامیدنی  جمعیت استفاده کننده از
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
77.2 

21.2 / 
72.1 

21.2 / 
23.2c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.3 / 
11.3 

27.1 / 
11.1 

27.2 / 
17.3c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.17 7.13 2.12e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b نیستریا شامل منطقه ترانس. c 8131. d 8137. e 8131. f تخمین. 
g  شهر است هشتداده تنها مربوط به. h به استثنای سمت چپ رود نیستر و شهرداری ِبندر. i ها  بندی داده طبقه

ساله قبل از سال مرجع  پنج داده به یک دوره j 8131. k .المللی استاندارد بینبندی صنعتی  طبقهمطابق ویرایش سوم 
 .n 8132. o 8112 .نیستریا به استثنای منطقه ترانس m .باشد داده تا پایان دسامبر می l .مربوط است

 

 

 

 

 



  

 رئونیون
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 221a(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سن دنی

 327.8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 131b 8مربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: یورو

 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 e ... 2.8d 2.1f,gکشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 

 e ... 32.3d 38.7f,gاشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
... 17.3d 23.7f,g 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 11.3 82.2 82.2f,h 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

23.3 / 
11.1 

21.1 / 
12.2 

22.3 / 
13.1f,h 

 387i,j ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 318k 

 
 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 l 3.2 3.1 1.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 22.1 22.1 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

8.1 3.2 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.2 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 lمردان، سال( )زنان/

21.1 / 
71.1 

23.2 / 
72.1 

28.2 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.2 / 
31.1 

81.2 / 
38.8 

81.8 / 
37.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

331.3 / 
32.1 

381.1 / 
32.2 

382.8 / 
32.7c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 lهر هزار تولد زنده( )در

7.1 1.1 2.8b 

 ... 3.2m 1.8 نفر()در هر صد هزار ی های عمد قتلنرخ 
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 ... ... 82.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 22n 312 311c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
 o)درصد از مساحت زمین ها(

12.1 11.8 11.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.2 / 2.1 2.8 / 1.1 2.8 / 2.2j 

 2b 2 7 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 71 13 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 p 212 281 212kورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 21.2 21.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.8 / 
27.2 

22.8 / 
27.2 

22.8 / 
27.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
21.8 

22.2 / 
21.8 

22.2 / 
21.1b 

 
 

a متوسط( شده )نرخ باروری  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d وچهار ساله.  جمعیت پانزده تا شصتe  به
 j 8132 .k 8131 .l. 8111=311پایه شاخص:  g 8138 .h 8131 .iوقفه در توالی زمانی.  fاستثنای جمعیت نهادی. 

  حمل و نقل هوایی. pتخمین.  m 8112 .n 8112 .o. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 رومانی
 

 منطقه: اروپای شرقی
 123a 32(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.3a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بخارست

 283.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 123b 812مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: لئوی رومانی
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 123d 321 222 317 122 22 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.8 - 1.2 2.2d 

 212.1d 2 832.1 2 118.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 1.1 2.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 23.1 18.2d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 18.2 11.1d 

 88.1f 13.1 18.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 11.1 82.1 82.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 fشاغلین()درصد از 

17.1 21.7 22.8 

 1.3f 7.1 7.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

21.1 / 
13.8 

21.1 / 
12.1 

21.7 / 
18.2 

 311g 332c 72 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 21 21d 

 381h 311h,i 311 (8111=311تولید صنعتی )شاخص 
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

87 711 22 231 71 187c 

 132c 21 117 18 211 21                              تادر او  :یللملا تجارت بین



241     

 

 )میلیون دالر جاری(
 123c 32 - 121 38 - 711 38 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 123g - 2 272 - 7 333c 2 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.2 فرانسه 33.8 ایتالیا 81.1 آلمان

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 7.1 مجارستان 31.1 ایتالیا 81.3 آلمان

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 j - 1.1 - 1.2 - 1.1bساالنه( )درصد متوسط نرخ رشد جمعیت
 12.1 11.2 11.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

- 1.1 - 1.7 - 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

71.8 / 
17.2 

71.7 / 
12.1 

72.2 / 
73.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.2 / 
32.1 

31.2 / 
83.2 

31.8 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

321.8 / 
1.7 

311.3 / 
1.2 

171.2 / 
3.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 مللکمیساریای عالی پناهندگان سازمان 

8.7k 3.7k 1.2c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jهر هزار تولد زنده( )در

31.2 38.1 2.7b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.7 1.1b 

 8.1l 8.1 8.7m سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.1 1.1 1.3i 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

317.7 / 
312.8 

21.2 / 
22.1 

22.2 / 
21.1d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
28.2 

21.2 / 
27.1 

22.1 / 
22.1d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

11.2 / 
21.8 

71.2 / 
11.1 

11.1 / 
21.1d 

 n 8.3 8.1 3.8d)در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 



242 

 

 81.7 33.2 33.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 83.1f,o 12.2o 12.1d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.1 1.1b 

 11p 12 312c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
87.2 82.1 82.2f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

21.1 / 
2.2 

72.2 / 
1.2 

71.1 / 
1.1i 

 331b 3 311 3 371 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 71 71 انرژی )گیگاژول(سرانه تأمین 

 881d 31 222 7 212 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
32.2 11.1 77.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.3 / 
21.8 

22.7 / 
21.7 

311.1 / 
311.1b 

استفاده کننده از امکانات بهداشتی جمعیت 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.7 / 
12.2 

23.1 / 
13.3 

28.8 / 
11.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... 1.17 1.31d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
 iبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  hوقفه در توالی زمانی.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

8132 .j  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .k باشد.  داده تا پایان دسامبر میl 8118 .m 
8131 .n ها.  ها مربوط به جرائم قتل عمدی است، نه قربانیان آن دادهo  ساله.  72تا  31جمعیتp 8112. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 فدراسیون روسیه
 

 منطقه: اروپای شرقی
 211a 321(: 8132جمعیت )هزار، 

 2.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: مسکو

 212.7 38(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 821b 122 37مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: روبل روسیه
 17.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 131d 821 3 237 182 3 131 712 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.2 2.1 - 1.8d 

 111.1d 2 118.1 31 181.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 افزوده ناخالص()درصد از ارزش 
1.1 1.2 2.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.3 12.7 18.2d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.1 13.2 18.2d 

 31.8e 7.2 1.1e اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 82.2 87.7 81.2صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

11.1 12.1 11.1 

 1.1e 7.2 7.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

e)درصد از جمعیت زنان/مردان(
 

11.2 / 
12.1 

11.1 / 
71.2 

11.1 / 
73.2 

 312c 311 13 (8131=311) شاخص قیمت مصرف کننده
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 22 312d 

 f 311 312 383g(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

823 218 127 112 211 211e,c 

 831c 882 238 882 717 22                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 322e,c 371 311 312 722 328                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 371c 11 218 17 122 22 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 
 hدیگر

33.1e 2.7 چینe 2.2 هلند 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت  31.1 آلمان 83.8 چین
 متحده

1.1 

 

 8102 8101 8112 شاخص های اجتماعی
 i - 1.2 - 1.3 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت

 72.2 71.7 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.2 -~1.1 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 iهر زن()کودک زنده به ازای 

3.1 3.2 3.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

78.1 / 
12.1 

71.7 / 
13.1 

71.2 / 
12.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.8 / 
37.8 

32.2 / 
32.1 

37.2 / 
83.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

33 117.1 
/ 2.3 

33 322.7 / 
7.2 

33 113.1 / 
2.3c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

221.3j 318.1j 828.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

31.8 31.7 2.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.3 1.1 1.1k,b 

 2.1b 1.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2 2.3l 1.2m 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
21.8 

22.1 / 
22.1n 

318.1 / 
313.2d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

28.1 / 
21.2 

22.1 / 
21.7n 

312.1 / 
311.1d 

 / 22.1 / 21.2 / 22.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 12.1n 72.7d 13.1                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 32.2o,n 31.2p,d 82.2 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 31.2 32.1 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.1q 71.2r,s,d 31.8 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.3 3.3 3.3b 

 313t 381 811c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
22.2 22.2e 22.2e,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

3 131.3 / 
33.8 

3 171.1 / 
33.7 

3 711.1 / 
33.2g 

 182b 11 172 11 111 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 812b 818 321 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 173d 82 823 88 813 88 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.2 81.2 81.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
27.1 

22.7 / 
22.1 

22.2 / 
23.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

77.1 / 
12.1 

77.3 / 
12.7 

77.1 / 
12.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... 1.11 1.12u,v,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf ها مطابق  بندی داده طبقه
داده به یک  iمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  g 8132 .h. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومویرایش 

توسط سازمان  8131ها از سال  داده kباشد.  داده تا پایان دسامبر می j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجدوره 
. l 8112 .m 8138. شود یم میسازمان ملل تنظ یمجمع عموم  A/RES/12/818 مطابق قطعنامهبهداشت جهانی 

n 8112 .o  .وقفه در توالی زمانیp  .شامل قربانیان قتل عمدq  .جمعیت شانزده تا هفتادوچهار سالهr  جمعیت پانزده
گزارش شده ممکن است با  تسهیل بدهیاز  یبرخ t 8132 .uکاربران دوازده ماه گذشته.  sتا هفتادودو ساله. 

منتشر شده است و  های رسمی توسعه در مورد کمک هیاکنون در روس که هم یاعتبارات مطابقت داشته باشد. آمار
 داده موقت.  v زمان استفاده شود. هم دینبا یقبل سیرئ یها گزارش یبرآوردها

 
 
 
 
 



  

 رواندا 
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 113a 38(: 8132جمعیت )هزار، 

 111.7a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کیگالی

 117.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3218سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 112b 81مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: فرانک رواندا
 221.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 272d 2 772 1 123 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی ناتولید 

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.2 7.1 1.2d 

 733.1d 111.1 827.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
12.1 11.8 13.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.2 31.2 37.1d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 11.2 11.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 21.1 72.1 11.7 

 f 1.2 1.1 2.1)درصد از شاغلین(اشتغال در صنعت 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
33.1 32.2 81.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 3.7 1.1 3.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

21.8 / 
21.2 

21.3 / 
27.1 

21.1 / 
21.8 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g,h

 

... 311 311c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 312 321d 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

311 828 222f,c 

 722f,c 3 211 3 172                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 231f,c - 311 3 - 882 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 287i - 182c - ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

جمهوری 
دموکراتیک 

 کنگو

13.2f امارات  31.1 کنیا
متحده 
 عربی

32.1f 

 شرکای وارداتی
 f(واردات)درصد از 

 7.2 کنیا 33.8 اوگاندا 83.8 چین

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 j 8.1 8.1 8.1b)درصد متوسط ساالنه( رشد جمعیت نرخ
 37.8 31.2 31.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

2.2 8.1 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 2.2 2.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

13.1 / 
22.1 

13.1 / 
12.1 

17.3 / 
11.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

23.7 / 
2.3 

23.2 / 
2.3 

12.2 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 kو درصد از کل جمعیت(هزار )

218.2 / 
2.2 

211.2 / 
2.1 

221.3 / 
1.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 سازمان مللکمیساریای عالی پناهندگان 

12.2l 11.7l 371.2c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jهر هزار تولد زنده( )در

21.7 12.2 22.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.1 2.1 7.2b 

 1.1n 1.3 1.3b~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 دولتیهزینه  آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.7o 2.2 1.1f,d 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.3 / 
317.8 

321.2 / 
321.1 

311.2 / 
317.1d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 هر صد نفر()زن/ مرد در 

31.2 / 
37.1 

18.2 / 
11.3 

12.2 / 
12.2d 

 1.1n 1.1 / 1.2 1.2 / 2.3d / 8.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 8.1b 8.2 ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 13.1 11.1 22.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 f 1.1 2.1 81.1dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 17n 11 18c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             f(اه )درصد از مساحت زمین

31.1 32.3 32.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.1 / 1.3 1.1 / 1.3 1.2 / 1.3p 

 21f,b 71 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 2f,b 2 2 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 331q,o 112 218d ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع 

 زمینی )درصد(
21.7 21.7 21.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.2 / 
11.2 

21.8 / 
12.2 

21.1 / 
73.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

12.1 / 
11.2 

12.3 / 
11.7 

12.1 / 
18.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

88.23 32.11 32.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
های  توسط بخش آمار ملل متحد از شاخصمحاسبه شده  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارم

شامل  k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج داده به یک دوره jوقفه در توالی زمانی.  iمناطق شهری.  h. ملی
 نوامبر.-ژانویه n 8112 .o 8113 .p 8132 .qها.  بازبینی داده mباشد.  داده تا پایان دسامبر می lپناهندگان. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 سنت هلن
 

 منطقه: آفریقای غربی
 2a,b(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.2a,b(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: جیمز تاون

 1.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 112a,cمربع(:  مساحت )کیلومتر

 پول رایج: پوند سنت هلن
 1.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 ... 7.1e,f,g ... اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(

 ... 81.1e,f,g ... اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 )درصد از شاغلین(
... 78.7e,f,g ... 

 ... 8.1 1.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
                              تار داص :یللملا تجارت بین

h,i)میلیون دالر جاری(
 

3 ~1 ~1d 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 h,i)میلیون دالر جاری(

38 81 11d 

                              زار ت :یللملا تجارت بین
 h,i)میلیون دالر جاری(

- 38 - 81 - 11d 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 h)درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 31.1 چک 31.2 ژاپن 21.1

 شرکای وارداتی
 h(واردات)درصد از 

آفریقای 
 جنوبی

پادشاهی  28.1
 متحد

 1.1 یونان 28.8

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 a,i - 1.1 - 1.1 - 1.7c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 a 12.2 12.1 12.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 a,i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.2 - 1.7 - 1.7c 

 المللی  مهاجران بین
 aو درصد از کل جمعیت(هزار )

1.1 / 33.2 1.1 / 
31.1 

1.1 / 
31.1d 

 ... 1.1k 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 17.1h,l 82.2 31.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(



214 

 

 a                             11m 11 311d(دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
1.3 1.3 1.3c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

~1.1 / 8.1 ~1.1 / 8.2 ~1.1 / 1.3n 

 1c 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 17h,c 12 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 aزمینی )درصد(

1.1 31.7 12.2 

 
 

a تریستان دا کونا.  شامل جزیره آسنشن وb شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .c 8131 .d 8137 .e 
 g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه fونه ساله.  جمعیت پانزده تا شصت

8112 .h  .تخمینi مارس سال بعد ویک سی در سال انیپا .j  ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره
 .k 8112 .l 8138 .m 8112 .n 8132. است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سنت كیتس و نویس
 

 منطقه: کارائیب
 11a(: 8132جمعیت )هزار، 

 832.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: باستر

 32.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 813bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.1c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 رایج: دالر کارائیب شرقی پول
8.7fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 231g 711 121 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.2 - 8.8 8.8g 

 127.1g 31 712.1 31 372.1 33 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.2 3.1 3.3g 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 82.3 82.1g 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 

78.1 71.1 71.2g 

 ... ... 1.8h,i,j اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... ... 22.2h,i,j اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

28.3h,i,j ... ... 

 ... ... 1.3j نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

72.2 / 
18.2h,j 

.../... .../... 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)k 

28 311 311f 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

23 11 12g 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

12 18 11f 

 112f 871 831                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 871f - 812 - 371 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 318g - 312 - 11 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

سنت  12.7
 لوسیا

1.2k  ترینیداد
 و توباگو

1.1 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

ترینیداد  17.1
 و توباگو

 8.7 کانادا 2.2

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 l 3.2 3.3 3.3bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.2 13.1 18.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.7 1.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 
2.2m 

... /... ... / ... 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1.7 / 
31.7 

7.8 / 
32.3 

7.1 / 
31.7f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.3 1.7 1.1b 

 ... ... 3.3j سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 2.1n 8.2b 

 12.8o 21.2 31.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.1 1.7 1.1 زنان در مجالس ملی )درصد(های  کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1k 11.1 71.2k,g کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 32p 11 18f                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             (اه )درصد از مساحت زمین

28.1 28.1 28.1k,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.8 / 2.1 1.8 / 2.8 1.8 / 2.8q 

 1k,b 1 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 17k 13 11k,b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(
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 r 323 22 388bورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی مناطق 

 زمینی )درصد(
82.8 82.8 82.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1 

22.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
27.1 

... /... ... / ... 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.13 3.71 1.28s 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .داده موقتd 8133 .e  .دالر کارائیب شرقیf 8137 .g 
8131 .h  .وقفه در توالی زمانیi المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه دومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .j 
8113 .k  .تخمینl  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .m 8111 .n 8117 .o 8138 .p 
8112 .q 8132 .r  .ورود هوایی گردشگران غیر اتباعs 8131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سنت لوسیا
 

 کارائیبمنطقه: 
 321a(: 8132جمعیت )هزار، 

 822.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کاستریس

 88.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3272سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 112b,cمربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 دالر کارائیب شرقی پول رایج:
 8.7eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 127f 3 822 3 211 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

- 3.7 - 3.1 1.7f 

 222.1f 7 831.1 7 732.1 1 ناخالص داخلی )دالر جاری(سرانه تولید 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 8.2 1.1f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.7 31.1 31.1f 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 

77.2 23.1 21.1f 

gاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 31.2 32.1 31.1 

 g 81.1 32.2 37.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 g)درصد از شاغلین(
11.2 17.1 17.8 

 81.2g 81.1 32.7 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

17.1 / 
71.1 

12.2 / 
71.1 

13.2 / 
71.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

27 311 312e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

23 27 11f 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

12 831 312g,e 

 713g,e 127 221                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 187g,e - 218 - 288 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 13f - 811 - 382 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

21.8g  مناطق
مشخص 
نشده در 
 hجای دیگر

ترینیداد  38.2
 و توباگو

2.2g 

 شرکای وارداتی
 gواردات()درصد از 

ایاالت 
 متحده

ترینیداد  21.2
 و توباگو

مناطق  38.7
مشخص 
نشده در 
 hجای دیگر

1.1 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i 1.2 3.3 1.1cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 32.7 32.2 81.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین جمعیت شهرنرخ رشد 
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 8.2 - 1.2 1.1c 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.1 3.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

72.1 / 
71.3 

71.1 / 
73.2 

77.1 / 
78.8c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

87.7 / 
2.2 

81.8 / 
38.3 

32.1 / 
32.3a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

33.1 / 7.1 38.3 / 7.1 38.2 / 
7.8e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1j ~1.1e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

32.8 33.2 31.2c 

                              یراج یاه هزینهسالمتی: 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.1c 

 ... 1.3k 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3 1.2g 1.7f 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
311.3 

22.3 / 
311.1l 

... / ... 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
73.1 

22.3 / 
21.8 

22.1 / 
27.2f 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

32.1 / 7.1 32.1 / 7.1 81.2 / 
31.1f 

 32.1m 81.1 81.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.7 33.3 33.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.7g,f 21.1 83.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 82n 21 18e                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             g(اه )درصد از مساحت زمین

12.1 11.2 11.1c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 8.8 1.2 / 8.1 1.2 / 8.8m 

 1c 1 1 )پتاژول( تولید انرژی، اولیه
 11g 11 11c سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 o 132 111 122fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.1 21.1 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
22.1 

22.2 / 
22.2 

22.1 / 
21.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

28.2 / 
21.1 

21.2 / 
22.1 

22.7 / 
23.2c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.83 1.28 3.38f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b گاه جنگلی سنت لوسیا را  اشاره به منطقه قابل سکونت، ذخیره
مناطق مشخص نشده در جای  hتخمین.  e 8137 .f 8131 .gدالر کارائیب شرقی.  c 8131 .dشود.  شامل نمی

. k 8112 .l 8117باشد.  داده تا پایان دسامبر می j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  iدیگر. 
m 8132 .n 8112 .o به استثنای اتباع ساکن خارج از کشور. 

 

 

 

 

 



  

 سن پیر و میکلن
 

 منطقه: آمریکای شمالی
 1a(: 8132جمعیت )هزار، 

 87.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سن پیر

 1.7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 828bمربع(:  )کیلومترمساحت 

 22.8cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: یورو

 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 331 331e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 fدالر جاری()میلیون 

13 317 721d 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

831 727 8 223d 

                              زار ت :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

- 321 - 131 - 8 833d 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

 32.2 پرتغال 31.1 فرانسه 12.1 کانادا

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

 1.1 هلند 12.8 کانادا 12.7 فرانسه

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 g -~1.1 ~1.1 ~1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 22.2 22.2 22.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.3 ~1.1 1.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

... / ... 32.3 / 
37.2c 

... / ... 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3.3 / 32.1 3.1 / 31.8 3.1 / 
31.7d 

 ... 31.2h ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 
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 8i 2 38d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             f(اه )درصد از مساحت زمین
31.1 38.1 38.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 31.1 1.3 / 33.1 1.3 / 38.8j 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 f 322 311 371bانرژی )گیگاژول(سرانه تأمین 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8111 .d 8137 .e 8131 .f  .تخمینg  داده به یک دوره
 .h 8112 .i 8112 .j 8132. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ها گرنادینسنت وینسنت و 
 

 منطقه: کارائیب
 331a(: 8132جمعیت )هزار، 

 828.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کینگز تاون

 81.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 122bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر کارائیب شرقی
 8.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 711e 123 113 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.1 - 1.1 3.1e 

 221.1e 1 818.1 1 111.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.8 7.3 2.8e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.1 32.8 37.2e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.3 71.7 72.2e 

 f 7.8 1.2 1.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 38.1 31.3 38.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

21.1 21.1 23.1 

fنیروی کار( نرخ بیکاری )درصد از
 32.2 32.2 32.1 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

12.7 / 
21.2 

17.1 / 
23.1 

12.7 / 
21.3 

 f 23 311g 317d(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

312 332 331e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

21 28 12f,d 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

821 172 131f,d 
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 871f,d - 112 - 813 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 388e - 812 - 318 - )میلیون دالر(جاری ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

سنت  37.2f باربادوس
 لوسیا

آنتیگوآ  37.8
 و باربودا

32.1f 

 وارداتیشرکای 
 f)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

ترینیداد  12.8
 و توباگو

پادشاهی  37.1
 متحد

7.8 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 h 1.8 1.3 ~1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 18.8 22.1 27.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین جمعیت شهرنرخ رشد 
 h)درصد متوسط ساالنه(

3.1 1.2 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

8.8 8.3 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
12.1 

72.1 / 
12.2 

72.2 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 
2.2 

81.1 / 
2.1 

81.1 / 
38.8a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

2.2 / 2.1 2.1 / 2.3 2.1 / 2.8d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

83.8 32.1 31.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.7 2.2 2.8b 

 ... ... 1.1i پزشکان )در هر هزار نفر(سالمتی: 
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.3 1.2e 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

338.1 / 
381.2 

313.8 / 
312.2 

318.3 / 
312.1e 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
72.1 

312.2 / 
311.1 

311.8 / 
317.1e 

 11.1e 88.2 81.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.1 83.7 88.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 f 2.8 11.7 11.1eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
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                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.3j ... ... 

 82k 12 12d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             f(اه زمین)درصد از مساحت 
11.7 12.8 12.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.8 / 8.1 1.8 / 8.1 1.8 / 3.2l 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 13f 13 13f,b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 m 21 78 72eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
28.7 28.7 28.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.3 / 
21.3 

21.3 / 
21.3 

21.3 / 
21.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

71.3 / 
71.3 

... /... ... / ... 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.13 8.18 3.32e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .دالر کارائیب شرقیd 8137 .e 8131 .f  .تخمینg  وقفه
 i 8113 .j 8118 .k 8112 .l 8132 .m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  hدر توالی زمانی. 

 اتباع.ورود هوایی گردشگران غیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ساموآ
 

 نزی منطقه: پلی
 322a(: 8132جمعیت )هزار، 

 12.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: آپیا

 11.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271دسامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 228b 8مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: تاال
 8.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 288d 172 212 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.3 2.1 1.2d 

 832.1d 2 122.1 1 232.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
38.1 2.3 31.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 81.2 88.7d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.8 11.3 11.2d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 7.3 1.2 1.2 

 f 32.2 31.1 31.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
72.3 72.2 72.8 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 8.3 2.2 2.3 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

 

82.1 / 
21.2 

82.1 / 
21.2 

81.7 / 
12.7 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)f,g

 

71 311 338c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 317 332d 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

27 71 22c 

 111c 131 812                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 138c - 821 - 313 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 22h - 22 - 18d - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ساموآی 
 آمریکایی

 32.7 نیوزیلند 83.2 استرالیا 81.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  31.1 سنگاپور 81.2 نیوزیلند
 متحده

33.3 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i 1.1 1.7 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 32.8 81.3 83.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.3 - 1.2 - 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

2.2 2.1 2.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
17.8 

71.2 / 
12.3 

77.2 / 
73.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.1 / 
1.2 

12.1 / 
7.8 

11.2 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1.7 / 1.8 1.3 / 8.2 2.2 / 8.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

81.7 83.1 32.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 j)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.8 1.1 1.1b 

 ... 1.1 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2f,k 1.3l 2.3d 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.2 / 
312.1 

312.2 / 
333.1 

312.1 / 
317.1d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.8 / 
72.8 

21.1 / 
28.1 

22.1 / 
21.1d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

7.8 / 
7.2m 

... /... ... / ... 
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 1.3n 2.1 ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.1 2.8 1.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 7.1f 82.2f,d 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 32o 72 21c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             f(اه )درصد از مساحت زمین

11.2 11.2 11.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.8 / 1.2 1.8 / 3.1 1.8 / 3.1p 

 8f 3f,b 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 83f 82f 82b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 312d 388 318 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
13.8 13.8 11.1 

استفاده کننده از آب آشامیدنی جمعیت 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.8 / 
21.1 

27.2 / 
27.7 

27.1 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
23.1 

21.2 / 
23.8 

21.1 / 
23.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ناخالص ملی()درصد از درآمد 

2.21 81.73 33.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .با قیمت تولید کنندگانf  .تخمینg  به
ها مربوط  داده j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  iوقفه در توالی زمانی.  hاستثنای اجاره. 

 .k 8118 .l 8112 .m 8111 .n 8131 .o 8112 .p 8132. ژوئیه است یکهای مالی آغاز شده در  به سال

 

 

 

 

 

 

 



  

 سان مارینو
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 12a(: 8132جمعیت )هزار، 

 112.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سان مارینو

 2.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 13bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2c,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 123e 3 312 8 187 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

8.1 - 2.1 3.1e 

 231.1e 27 717.1 12 112.1 12 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
~1.1 ~1.1 ~1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.8 11.2 12.2e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.2 12.1 11.3e 

 ... 1.1g 1.1h اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... 12.1g 12.1h اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

11.8g 11.2h ... 

 1.1h,i,j 2.2 ... نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

11.2 / 
72.8k 

... /... ... / ... 

 312l,d ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 
 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 m 3.1 3.8 3.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 27.8 21.7 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

3.1 3.1 3.2b 

 ... ... 3.1n نرخ باروری،کل 
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 هر زن()کودک زنده به ازای 
 امید به زندگی در بدو تولد 

 )زنان/مردان، سال(
22.1 / 
77.2o 

.../... 21.2 / 
23.7p 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.8 / 
83.1c,n 

81.2 / 
83.1q,r,s 

31.1 / 
82.3c,b 

 المللی  مهاجران بین
 tو درصد از کل جمعیت(هزار )

2.8 / 
32.2 

2.2 / 
32.3 

1.8 / 
31.7d 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.3 1.2 1.2b 

 1.2j ... ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
... 8.1 8.2u 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 v)زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... 311.1 / 
22.2 

28.1 / 
21.2w 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 v)زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... 22.8 / 
21.1 

21.2 / 
21.1w 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             v(رفن دص ره رد در م /نز )

.../... 77.1 / 
11.1 

12.2 / 
11.1w 

 1.1u 1.1 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 81.7 31.7 31.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.8x 22.1u 11.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 3d 1 ...                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                             y(اه )درصد از مساحت زمین

1.1 1.1 1.1b 

 y 11 381 11eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .آمار جمعیت از دفاتر ثبت گردآوری شده استd 8137 .
e 8131 .f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .g ها مطابق  بندی داده طبقه

 jجمعیت چهارده ساله و باالتر.  iوقفه در توالی زمانی.  h .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومویرایش 
8132 .k 8111 .l  8131=دسامبر 311پایه شاخص .m  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .n 
8112 .o 8111 .p 8131 .q  .داده موقتr  .جمعیت صفر تا بیست سالهs ویک ساله به باال.  جمعیت شصتt  مربوط

 شامل گردشگران ایتالیایی. w 8138 .x 8112 .yتخمین.  u 8133 .vبه شهروندان خارجی. 

 



  

 سائوتومه و پرنسیپ
 

 منطقه: مرکز آفریقا
 812a(: 8132جمعیت )هزار، 

 837.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت:سائوتومه

 21.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271سپتامبر  31سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در 
 212bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دوبرا

 81.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 121d 327 381 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن داخلی:تولید ناخالص 

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

7.3 1.7 1.3d 

 731.1d 3 311.1 3 233.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.1 33.2 33.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.2 32.8 31.7d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 71.3 73.2d 

eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 87.2 81.2 31.1 

 e 37.8 31.3 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 eشاغلین()درصد از 
12.2 11.1 71.8 

 32.1e 31.2e 31.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

12.2 / 
71.1 

21.3 / 
71.1 

23.8 / 
71.1 

 378c 311 12 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 312 312d 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 1 33c 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

11 338 327c 
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 311c - 311 - 21 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 71c - 22 - 11 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.3 فرانسه 31.1 اسپانیا 82.1 هلند

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 1.1 چین 32.2 آنگوال 12.1 پرتغال

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 f 8.1 8.1 8.8b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 78.2 11.1 12.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 fمتوسط ساالنه()درصد 

2.2 2.8 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

1.3 2.2 2.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 fمردان، سال( )زنان/

11.1 / 
18.1 

17.2 / 
11.1 

12.8 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.3 / 
1.1 

22.3 / 
2.7 

28.2 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 gو درصد از کل جمعیت(هزار )

1.2 / 8.8 8.7 / 3.1 8.1 / 3.3c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 fهر هزار تولد زنده( )در

13.2 21.1 21.2b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

38.3 1.1 2.2b 

 ... ... 1.1h )در هر هزار نفر(سالمتی: پزشکان 
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.1 2.7 1.7i 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

382.1 / 
382.1 

337.3 / 
332.1 

312.3 / 
338.2c 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
23.1 

18.1 / 
13.3 

21.1 / 
21.1c 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 2.8 / 2.1 31.1 / 
38.2b 

 1.2j 1.2 ... )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 32.8 7.1 2.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی
 31.2e 32.2 82.1e,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 13h 71 22c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             e(اه )درصد از مساحت زمین
12.1 11.2 11.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.3 / 1.1 1.3 / 1.1 1.3 / 1.1i 

 3b 3 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31e 32 32e,b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 82d 2 31 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 12.1 12.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

23.1 / 
21.1 

27.7 / 
23.1 

22.2 / 
21.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.3 / 
32.2 

12.1 / 
88.1 

21.2 / 
81.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

81.12 81.11 31.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  ساله  پنجداده به یک دوره
 .h 8112 .i 8132 .j 8133مربوط به شهروندان خارجی.  g. قبل از سال مرجع مربوط است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 عربستان سعودی
 

 منطقه: آسیای غربی
 112a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 31.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ریاض

 211.1 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82عضویت در سازمان ملل متحد: تاریخ 

 732b 811 8مربع(:  مساحت )کیلومتر
 312.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: ریال سعودی
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 137d 112 817 182 213 182 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 1.1 3.2d 

 237.1d 32 811.1 32 721.1 31 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.8 8.1 8.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.2 12.8 21.3d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 12.3 12.8d 

fاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 2.1 2.1 1.2 

 f 81.1 83.2 88.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
71.2 72.2 73.3 

 1.1f 1.1 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

37.7 / 
72.1 

32.8 / 
72.2 

88.1 / 
72.7 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g

 

23 311 331c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 311d 

h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311 338 311i 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

321 872 811 177 813 122f,c 
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                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 دالر جاری()میلیون 

17 811 311 188 381 212f,c 

 732f,c 387 211 321 121 381                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111j 11 713 - 81 221d 21 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 
 kدیگر

72.1f  امارات
متحده 
 عربی

 8.1f چین 1.8

 شرکای وارداتی
 f(واردات)درصد از 

ایاالت  32.1 چین
 متحده

 1.1 آلمان 31.2

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 l 8.2 8.7 8.2b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 21.2 28.3 23.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.3 1.1 1.3b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.8 8.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 lمردان، سال( )زنان/

72.1 / 
73.1 

72.2 / 
73.2 

71.1 / 
78.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.2 / 
2.2 

82.2 / 
2.1 

82.2 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 m,nجمعیت(و درصد از کل هزار )

1 113.2 / 
87.8 

2 211.1 / 
11.7 

38 321.1 / 
17.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

133.1o 71.7o 71.8c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 lهر هزار تولد زنده( )در

37.1 32.7 31.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.1 1.2b 

 1.7p 8.2 8.1i سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2 1.3q ... 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.7 / 
21.8f 

311.1 / 
311.1 

331.8 / 
337.1d 

 / 22.2                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
22.7 

22.1 / 
311.1r 

313.1 / 
313.1i 
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 f)زن/ مرد در هر صد نفر(
  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

                             (رفن دص ره رد در م /نز )

11.8 / 
81.2 

12.3 / 
12.1 

11.7 / 
11.1d 

 3.1s 3.1b 3.8 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 32.2 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 71.2d 23.1 38.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 u)درصد از تولید ناخالص داخلی(
~1.1t 1.2j,v 1.2v,w 

 23x 311 313c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
1.1 1.1 1.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

127.1 / 
31.1 

132.1 / 
32.2 

113.1 / 
32.1i 

 y 82 318 88 331 82 173bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 y 818 872 112bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 122d 32 211 31 117 2 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 )درصد( زمینی
83.1 83.1 83.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.7 / 
21.7 

27.1 / 
27.1 

27.1 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.7 / 
22.7 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.13 - 1.11s ... 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
. های ملی توسط بخش آمار ملل متحد از شاخصمحاسبه شده  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

h المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .i 8132 .j  .وقفه در توالی زمانیk 
مربوط به  m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  lمناطق مشخص نشده در جای دیگر. 

داده  p 8113 .q 8112 .r 8112 .s 8117 .tباشد.  داده تا پایان دسامبر می oشامل پناهندگان.  nشهروندان خارجی. 
تخمین باال یا  vهای تحقیق و توسعه یا بر اساس بودجه تحقیق و توسعه.  جای هزینه بودجه تحقیق و توسعه به uجزئی. 

 دیدرصد از تول 11نفت خام شامل  دیمربوط به تول یها داده w 8131 .x 8112 .yهایی با تخمین باال.  بر اساس داده
 .   است یمنطقه خنث

 
 
 



  

 سنگال
 

 منطقه: آفریقای غربی
 822a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: داکار

 272.2e 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 738b,c 321مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 ای اف پول رایج: فرانک سی
 121.2fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 111g 32 281 38 712 2 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 2.8 1.1g 

 222.1g 113.1 3 772.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 
31.2 37.1 37.3g 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 81.2 81.2g 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 12.8 12.1g 

 h 21.1 11.1 18.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 h 37.2 32.1 81.8صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 h)درصد از شاغلین(

28.1 87.1 87.1 

hنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 2.2 31.8 2.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
h)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

12.8 / 
12.2 

28.2 / 
12.1 

21.2 / 
12.2 

کننده شاخص قیمت مصرف 
(311=8131)i,j

 

... 311 312f 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

331 313 321g 

k(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 311l 312 318m 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 273 8 122 8 222f 
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                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 222 2 728 1 782f 

 721f 1 - 122 8 - 187 8 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 ... 171n - 122 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.3h Bunkers 1.3 سوئیس 32.2 مالی

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 7.2 نیجریه 2.7 چین 32.7 فرانسه

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 o 8.1 8.2 1.1c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 27.8 21.2 23.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 o)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.7 1.2c 

 نرخ باروری،کل 
 oزن()کودک زنده به ازای هر 

1.1 1.3 1.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 o)زنان/مردان، سال(

11.1 / 
17.1 

11.2 / 
13.1 

17.1 / 
11.2c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.7 / 
2.2 

21.8 / 
2.7 

28.7 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 pو درصد از کل جمعیت(هزار )

812.1 / 
8.3 

811.3 / 
8.1 

811.1 / 
3.7f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

81.2q 82.8q 37.2f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 oهر هزار تولد زنده( )در

13.3 13.3 21.2c 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 2.1c 

 1.3r 1.3s 1.3g سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.3 1.1 7.3c 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

77.1 / 
21.1 

21.2 / 
21.2 

27.2 / 
72.2g 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

32.2 / 
81.8 

11.1 / 
12.8 

22.2 / 
27.2h,g 

 / 1.1 ... / ...  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
2.1h 

7.2 / 
31.8g 



381     

 

                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 7.2c 2.1 2.1 صد هزار نفر()در هر ی های عمد قتلنرخ 

 23.2 88.7 32.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.1h 81.7h,g 2.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.1 ... 

 27r 28 381f                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             h(اه )درصد از مساحت زمین
21.1 22.1 21.1c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.2 / 1.1 7.7 / 1.1 2.2 / 
1.1m 

 21c 21 18 انرژی، اولیه )پتاژول( تولید
 33c 31 33 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 211h 3 117h,c 712 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
23.3 23.3 23.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

23.2 / 
11.2 

28.8 / 
18.3 

28.2 / 
17.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

18.1 / 
82.7 

11.2 / 
13.8 

11.2 / 
11.2c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.81 7.18 1.37g 

 
 

a باروری متوسط( شده )نرخ  بینی برآورد پیش .b  و سرشماری خانوار است.  8118مساحت براساس جمعیتc 
8131 .d های آفریقای غربی ای(، بانک مرکزی دولت اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی .e  اشاره به جمع
بخش آمار محاسبه شده توسط  iتخمین.  f 8137 .g 8131 .h. در منطقه داکار یاویو گود  ینیکیداکار، پهای  بخش

بندی  طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه kداده اشاره به شاخص ملی دارد.  j. های ملی ملل متحد از شاخص
المللی آمار در کشورهای جنوب  سسه بینؤ های م های کشوری همراه با داده داده l. المللی صنعتی استاندارد بین

ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  oوقفه در توالی زمانی.  m 8132 .n. صحرای آفریقا )افریستت(
 .r 8112 .s 8112باشد.  داده تا پایان دسامبر می qشامل پناهندگان.  p. است

 
 
 
 
 
 
 



  

 صربستان  
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 718a,b 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.8a,b(: 8132 کیلومتر مربع،تراکم جمعیت )در 
 پایتخت: بلگراد

 122.2e 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 8111نوامبر  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 222c,d 22مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دینار صربستان
 22.3fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 g 81 818 12 211 12 111hجاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

g)درصد سالیانه(
 

1.1 1.1 8.2h 

gسرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 1 182.1 1 238.1 1 281.1h 

 اقتصاد: کشاورزی 
 g,i)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

38.1 31.8 7.2h 

 اقتصاد: صنعت 
 g,i)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.1 82.2 13.1h 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g,i)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.7 13.2 11.2h 

 81.1j 88.1 32.7j کشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 j 87.1 88.1 82.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 j)درصد از شاغلین(

22.3 11.1 11.2 

 31.3j 32.8 81.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

j)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

21.2 / 
12.1 

28.2 / 
12.2 

21.1 / 
13.8 

 312f 311 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

... 311 311h 

 27k 21k,l 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

... 2 721 31 212f 

 321f 88 711 31 ...                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 327f 1 - 221 1 - ...                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111f 8 - 128 8 - ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

بوسنی و  38.1 آلمان 31.8 ایتالیا
 هرزگوین

2.1 

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 2.8 چین 31.1 ایتالیا 38.7 آلمان

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

  نرخ رشد جمعیت
 b,m)درصد متوسط ساالنه(

- 1.1 - 1.2 - 1.2d 

 b 11.2 11.1 11.3جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(
 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,m)درصد متوسط ساالنه(

- 1.8 ~1.1 - 1.3d 

 نرخ باروری،کل 
 b,m)کودک زنده به ازای هر زن(

3.7 3.1 3.1d 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,mمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
12.2 

71.3 / 
71.1 

77.1 / 
73.2d 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
32.1 

37.1 / 
83.1 

31.1 / 
82.2a 

 المللی  مهاجران بین
 bاز کل جمعیت(و درصد هزار )

221.3 / 
2.8 

281.3 / 
2.3 

213.2 / 
2.3f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 bکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

221.2n 138.1n 812.1f 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 b,mهر هزار تولد زنده( )در

32.3 38.2 2.2d 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 g)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.7 31.3 2.2d 

 8.1l 8.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
... 2.1 2.1d 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 j)زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
318.1 

21.1 / 
21.3 

311.1 / 
311.7h 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 j)زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
27.1 

28.2 / 
21.1 

21.2 / 
21.1h 

 / 11.3  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
12.1 

11.1 / 
28.2 

71.2 / 
11.2h 
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                             j(رفن دص ره رد در م /نز )
 3.2h 3.2 3.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 12.2 83.1 ... های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.1j,o 21.2 17.3h کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 g)درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2p 1.7 1.2d 

 73f 21 ...                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             j(اه )درصد از مساحت زمین
... 13.1 13.3d 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  تن/ )میلیون

.../... 21.1 / 
1.3 

17.7 / 
2.1l 

 r 213 221 222dتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 r 12 78 12dسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 823h 3 121 211 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
82.3 81.1 11.8 

استفاده کننده از آب آشامیدنی جمعیت 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.1 / 
22.3 

22.2 / 
22.1 

22.2 / 
22.2d 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

27.2 / 
21.2 

22.3 / 
22.2 

22.8 / 
22.8d 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 ناخالص ملی()درصد از درآمد 

2.38 3.73 3.72h 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b  .شامل کوزووc و  یریگ اندازه جهیدر کل منطقه در سال نت راتییتغ
مربوط به جمعیت شهری منطقه  d 813.1 e. سابق است یوگسالوی یکشورها نیب یادار یمرزها دیاصالح جد

بندی  طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه h 8131 .iبه استثنای کوزووو و متوهیجا.  f 8137 .gبلگراد. 
ساله  پنجداده به یک دوره  l 8132 .mبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  kتخمین.  j. المللی صنعتی استاندارد بین

کامال  با  pجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  oباشد.  داده تا پایان دسامبر می n. قبل از سال مرجع مربوط است
 به استثنای کوزوو. rها یا ایاالت.  ها، استان هایی از برخی منطقه به استثنای داده qراهنمای فراسکاتی مطابقت ندارد. 

 

 

 

 



  

 سیشل
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 21a(: 8132جمعیت )هزار، 

 817.1a(: 8132 کیلومتر مربع، تراکم جمعیت )در
 پایتخت: ویکتوریا

 82.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271 سپتامبر 83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 217bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: روپیه سیشل
 31.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 212d 3 271 232 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 1.2 3.1d 

 837.1d 31 138.1 31 117.1 31 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 8.7 8.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.2 31.1 38.1d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.2 21.2 21.2d 

 1.1f,g,h ... ... شاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد از 
 37.2f,g,h ... ... اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

... ... 72.8f,g,h 

 2.3f,g,i,h ... 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 )درصد از جمعیت زنان/ مردان(

.../... .../... 13.2 / 
12.1f,g,i,h 

 j 12 311 381c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 28 22d 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

121 232 227k,c 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

171 3 321 8 323k,c 
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 122k,c 3 - 711 - 111 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 821c - 832 - 372 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

امارات 
متحده 
 عربی

81.1k پادشاهی  88.2 فرانسه
 متحد

31.2k 

 شرکای وارداتی
 k(واردات)درصد از 

جزایر 
 کیمن

امارات  11.2
متحده 
 عربی

 2.2 فرانسه 31.1

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 l 3.2 1.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.7 11.1 13.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

8.1 3.8 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

8.8 8.1 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 lمردان، سال( )زنان/

71.2 / 
17.2 

77.1 / 
12.1 

77.2 / 
12.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.2 / 
2.8 

88.2 / 
31.1 

88.2 / 
31.2a 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت(و درصد از کل هزار )

2.1 / 31.3 33.2 / 
38.1 

38.2 / 
31.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 lهر هزار تولد زنده( )در

31.1 31.8 31.8b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

1.2 1.1 1.2b 

 3.1m 3.3 3.8 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2n 2.2o 1.1h 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
331.3 

338.3 / 
312.2 

338.2 / 
331.8d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.2 / 
72.1 

77.1 / 
78.1k 

21.3 / 
22.2d 

 / 87.8 ... / ... .../ ...  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
32.7d 
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                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 33.2p 2.2 38.7d )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 83.8 81.1 82.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 23.1k 11.1k,d 81.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 ... ... 

 22p 321 212c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
22.2 22.2k 22.2k,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.7 / 2.1 1.2 / 2.2 1.1 / 1.8q 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 11 331 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 111d 371 382 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
32.1 32.7 32.7 

آشامیدنی جمعیت استفاده کننده از آب 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

21.7 / 
21.7 

21.7 / 
21.7 

21.7 / 
21.7b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.2 

22.2 / 
22.2 

22.2 / 
22.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.21 1.22 1.21d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
وقفه در  h 8133 .iبه استثنای جمعیت نهادی.  gها.  به استثنای برخی ناحیه f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

 پنجداده به یک دوره  lتخمین.  k. های ملی بخش آمار ملل متحد از شاخصمحاسبه شده توسط  jتوالی زمانی. 
 .m 8138 .n 8111 .o 8111 .p 8112 .q 8132. ساله قبل از سال مرجع مربوط است

 

 

 

 

 



  

 سیرالئون  
 

 منطقه: آفریقای غربی
 781a 7(: 8132جمعیت )هزار، 

 317.1a(: 8132 مربع،تراکم جمعیت )در کیلومتر 
 پایتخت: فری تاون

 311.2 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3213سپتامبر  87تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 78مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: لئون سیرالئون
 117.1c 7نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی خصشا
 171d 1 172 8 111 3 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 1.1 1.3d 

 227.1d 122.1 828.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
13.1 11.8 12.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

33.1 2.3 1.2d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.2 11.7 12.1d 

 e 11.2 11.7 12.2شاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد از 
 e 1.3 1.2 1.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

82.1 82.2 12.1 

eنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.1 2.1 2.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
e)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

12.2 / 
11.7 

11.1 / 
13.2 

17.1 / 
12.1 

 f ... 311 371c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 327 321d 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

312 132e 182e,c 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

123 771e 221e,c 



313     

 

 217e - 112e,c - 327 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 318d - 121 - 311 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 e)درصد از صادرات(

ساحل 
 عاج

ایاالت  12.7
 متحده

 32.1 بلژیک 13.1

 شرکای وارداتی
 e(واردات)درصد از 

ایاالت  38.1 چین
 متحده

 7.2 هند 2.2

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 g 2.1 8.1 8.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 28.3 12.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.7 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 gبه ازای هر زن( )کودک زنده

1.3 1.1 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/مردان، سال(

28.1 / 
21.3 

21.7 / 
21.1 

11.7 / 
22.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.2 / 
2.3 

22.1 / 
2.3 

23.7 / 
2.8a 

 المللی  مهاجران بین
 hو درصد از کل جمعیت(هزار )

322.1 / 
8.1 

27.1 / 
3.1 

21.8 / 
3.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

11.1i 2.1i 1.7c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 gهر هزار تولد زنده( )در

312.2 331.2 22.2b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 2.8 32.1b 

 ... 1.1j ~1.1~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
8.2e 8.1 8.2d 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

11.2 / 
27.3k 

... / ... 331.8 / 
332.2d 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

81.1 / 
82.1e,k 

... / ... 12.1 / 
28.2d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

3.3 / 
8.7e,l 

... /... ... / ... 

 3.7b 8.1 3.7 صد هزار نفر()در هر ی های عمد قتلنرخ 
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 38.2 31.8 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1e 33.2e,d 1.8 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 21j 313 377c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 جنگلیمساحت 
                             e(اه )درصد از مساحت زمین

12.3 17.2 28.8b 

 کربن  اکسید برآورد  انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.1 / 1.3 1.7 / 1.3 3.1 / 1.8m 

 12b 18 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31b 31 33 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 n 21 12 11dمرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.2 12.1 21.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

72.2 / 
11.2 

23.2 / 
28.1 

22.2 / 
27.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد(سالم )شهری/ روستایی، 

88.1 / 1.2 88.1 / 1.2 88.2 / 1.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

83.12 37.11 83.33d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e  .تخمینf  محاسبه شده توسط بخش
شامل  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  g. ملیهای  آمار ملل متحد از شاخص

 حمل و نقل هوایی. j 8112 .k 8113 .l 8118 .m 8132 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می iپناهندگان. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سنگاپور

 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی
 728a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 872.3a 2(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: سنگاپور

 723.2 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  83تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 732b,cمربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر سنگاپور
 3.1dر آمریکا(: نرخ ارز )در دال 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 221e 821 281 811 232 387 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

7.1 31.8 8.1e 

 232.1e 18 128.1 21 178.1 82 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.3 ~1.1 ~1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.2 87.1 81.3e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.1 78.1 71.2e 

iاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 1.2 1.3 1.3 

 i 83.2 11.2 31.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 i)درصد از شاغلین(
77.8 12.1 21.7 

 3.2i 1.8 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

iزنان/ مردان()درصد از جمعیت 
 

18.2 / 
71.1 

17.3 / 
77.8 

11.1 / 
71.1 

 331d 311 22 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 28 331e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

811 122 113 217 171 811d 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

811 782 131 723 187 731d 
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 121d 21 171 23 132 82                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 222d 11 283 11 311 82 )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

هنگ  32.1 چین
 کنگ

 31.1 مالزی 38.1

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

ایاالت  33.2 مالزی 31.2 چین
 متحده

31.1 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 j 8.2 8.2 3.7c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.2 3.7c 

 نرخ باروری،کل 
 jازای هر زن()کودک زنده به 

3.1 3.1 3.8c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 jمردان، سال( )زنان/

23.2 / 
71.7 

21.7 / 
72.7 

22.1 / 
21.3c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.3 / 
38.1 

37.1 / 
32.3 

32.7 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

3 731.1 / 
12.3 

8 312.2 / 
28.7 

8 181.2 / 
21.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

~1.1k ~1.1k ~1.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 jهر هزار تولد زنده( )در

8.1 8.8 8.3c 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 l,m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.8 2.1c 

 8.1e 3.7 3.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.8 1.3 8.2n 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... /... ... / ... 311.7 / 
311.2i,e 

                               هطسو تم صلاخان مان ثبتآموزش: نرخ 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... /... ... / ... 317.7 / 
312.1i,e 

 1.1e 1.2 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 81.1 81.2 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی
 13.1o 73.1i,p 23.1i,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.8 8.1 8.8q 

 21r 877 821d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             i(اه زمین )درصد از مساحت
81.7 81.1 81.3c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

11.2 / 
7.3 

11.1 / 
33.1 

11.2 / 
31.8q 

 82c 81 ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 881c 832 322 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 232e 38 313 2 172 7 )هزار(ورود گردشگران به مرزهای ملی 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
83.3 83.3 83.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / ... 311.1 / ... 311.1 / ...c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد(سالم )شهری/ روستایی، 

311.1 / ... 311.1 / ... 311.1 / ...c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b است ریجزا ریو سا یاصل نیمساحت سنگاپور شامل سرزم .c 
8131 .d 8137 .e 8131 .f  .شامل استخراج معدن و سنگg بندی  طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  jتخمین.  iبه استثنای استخراج معدن و سنگ.  h. المللی بینصنعتی استاندارد 
 آوریل یکهای مالی آغاز شده در  ها مربوط به سال داده lباشد.  داده تا پایان دسامبر می k. سال مرجع مربوط است

جمعیت  n 8131 .o. شود یم یبند طبقه مهیعنوان ب است، به یپرداخت اجبار نکهیبا توجه به ا مدیسیو m. است
 .q 8132 .r 8112جمعیت هفت ساله و باالتر.  pپانزده ساله و باالتر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 سینت مارتن )بخش هلندی(
 

 منطقه: کارائیب
 23a(: 8132جمعیت )هزار، 

 328.7a 3(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: فیلیپسبورگ

 21.1f(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 12bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.7c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: گیلدر آنتیل هلند
 3.2gنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 178h 3 221 712 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

... 3.3 1.2h 

 331.1h 87 111.1 87 718.1 83 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.3 1.3h 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.2 31.2 2.8h 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 21.1 21.7h 

 27g ... ... )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت
 
 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i 1.2 1.2 1.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 311.1 311.1 311.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.2 1.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 مردان، سال( )زنان/

... / ... 77.8 / 
78.1j 

77.3 / 
12.8k,l 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

... /... ... / ... 83.1 / 
31.2c,l 

  المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

31.3 / 
21.1 

81.8 / 
72.3 

82.1 / 
71.2g 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1m ~1.1g 

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی

 13g ... ...                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 تن(سرانه  )میلیون تن/
.../... .../... 1.7 / 

32.1d 
 111n,b ... ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(

 o 212 221 182hانرژی )گیگاژول(سرانه تأمین 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.2 1.2 1.2 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .جمعیت دو ژورd 8132 .e  .گیلدر آنتیل هلندf  اشاره به
داده به  j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  g 8137 .h 8131 .iجمعیت کل سینت مارتن. 

ساله تا سال مرجع،  دوداده به یک دوره  k. شود ساله تا سال مرجع، شامل خود سال مرجع، مربوط می سهیک دوره 
حمل و نقل هوایی.  oتخمین.  nباشد.  داده تا پایان دسامبر می l 8131 .m. شود شامل خود سال مرجع، مربوط می

 ورود به سنت مارتین )بخش فرانسوی(.شامل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 اسلواكی
 

 منطقه: اروپای شرقی
 211a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 331.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: براتیسالوا

 282.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221ژانویه  32سازمان ملل متحد:  تاریخ عضویت در
 111b,c 22مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: یورو

 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 712e 22 113 22 211 22 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا
  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:

  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب
 )درصد سالیانه(

1.2 1.1 1.1e 

 222.1e 31 113.1 31 112.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 8.2 1.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 

11.3 11.8 12.2e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 18.1 13.1e 

 1.8g 8.2g 2.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 12.2 17.3 11.3اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

11.2 12.1 13.3 

 1.2g 32.2 31.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

13.1 / 
12.1 

11.1 / 
17.1 

18.8 / 
17.2 

 331d 311 27 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

318 28 22e 

 387h 312h,i 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

18 831g 11 222 22 181d 

 222d 28 128 12 881 12                              تادر او  :یللملا تجارت بین
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 جاری( )میلیون دالر
 131g - 121 3 118d 8 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 122d 8 - 833 2 - 381 1 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 7.1 لهستان 33.1 چک 81.1 آلمان

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

مشخص  مناطق 31.1 چک 31.7 آلمان
در   نشده

جاهای دیگر 
 iاروپا

2.1 

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 k -~1.1 ~1.1 1.3c)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 11.7 12.7 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

- 1.8 - 1.1 - 1.8c 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.8 3.1 3.2c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 kمردان، سال( )زنان/

77.2 / 
12.2 

72.1 / 
71.2 

72.2 / 
78.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.2 / 
31.3 

31.1 / 
37.2 

31.1 / 
88.1a 

 المللی  مهاجران بین
 جمعیت(و درصد از کل هزار )

311.1 / 
8.2 

321.1 / 
8.7 

322.1 / 
1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.3l 3.1l 8.1d 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 kهر هزار تولد زنده( )در

7.1 1.8 1.7c 

                             یراج یاه سالمتی: هزینه
 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

1.1 7.2 1.2c 

 1.1m 1.2c ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.2 2.3 2.1c 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.1 / 
22.2 

313.1 / 
313.2 

22.3 / 
22.2c 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.7 / 
28.2 

28.2 / 
23.2 

23.1 / 
21.1c 

 / 12.1 / 12.1 / 21.1  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 23.1i 21.1 11.2                             (رفن دص ره رد در م /نز )
 3.1e 3.1 3.7 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 

 81.1 32.1 31.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 n 11.8 71.7o 21.1o,eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 3.8c 

 22p 12 12d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
21.8 21.1 21.1c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

12.2 / 
7.1 

11.8 / 
1.7 

11.7 / 
1.1i 

 811c 811 811 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 381c 311 322 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 g 3 131 3 187 8 187eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.3 71.1 21.1 

آشامیدنی جمعیت استفاده کننده از آب 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

311.1 / 
22.2 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.2 / 
22.8 

22.2 / 
22.8 

22.2 / 
22.8c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 r)درصد از درآمد ناخالص ملی(

... 1.12 1.38s,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b های داخل کشور.  به استثنای آبc 8131 .d 8137 .e 8131 .f 
به استثنای مدیریت آب  hتخمین.  g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  kمناطق مشخص نشده در جای دیگر اروپا.   i 8132 .jو پسماند 
کاربران سه ماه  oجمعیت شانزده تا هفتادوچهار ساله.  m 8112 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می l. مربوط است

٪ 81 نشان دهنده با  یاقامت دارند )تقر  یتجار یها فقط در اقامتگاهکه  یمیمق ریگردشگران غ p 8112 .qگذشته. 
 داده موقت. sعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.  r. کل گردشگران(

 
 
 
 
 
 
 



  

 اسلوونی
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 123a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: لیوبلیانا

 821.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مه  88تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 871b 81مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 712d 22 132 22 121 11 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

2.1 3.8 1.3d 

 137.1d 83 277.1 81 811.1 32 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.1 8.1 8.8d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.3 11.1 18.1d 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 17.2 11.1d 

 2.2f 2.2f 2.3 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 17.3 18.1 13.2شاغلین(اشتغال در صنعت )درصد از 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.2 12.1 11.2 

 1.7f 7.8 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(
 

18.2 / 
11.1 

11.8 / 
11.1 

13.2 / 
11.2 

 317c 311 27 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 23 22d 

 311g 312g,h 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                              تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

37 221 82 211 82 771c 

 328c 82 128 81 181 32                              تادر او  :یللملا تجارت بین



308 

 

 )میلیون دالر جاری(
 123c 317 8 - 711 3 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 318c 1 11 - 121 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 2.1 کرواسی 33.1 ایتالیا 81.1 آلمان

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

 2.3 اتریش 32.2 ایتالیا 37.3 آلمان

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 i 1.3 1.1 1.1b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 12.1 18.7 13.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.2 1.7b 

 نرخ باروری،کل 
 iزن( )کودک زنده به ازای هر

3.8 3.2 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 iمردان، سال( )زنان/

21.2 / 
78.2 

28.1 / 
71.1 

21.8 / 
77.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
81.2 

32.3 / 
88.8 

31.3 / 
81.2a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

327.1 / 
2.2 

811.2 / 
38.2 

822.2 / 
33.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

3.8j 2.1j 1.2c 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 iهر هزار تولد زنده( )در

2.1 1.8 8.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 2.1b 

 8.2b 8.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
1.1 1.1 1.1h 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
313.1 

22.1 / 
22.2 

22.1 / 
22.8b 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
27.2 

22.3 / 
22.8 

312.2 / 
312.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                             (رفن دص ره رد در م /نز )

21.2 / 
11.1 

317.1 / 
78.1 

21.1 / 
11.1b 

 1.1d 1.7 3.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
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 11.7 32.2 38.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.2k 71.1l 71.1d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                              هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 ناخالص داخلی()درصد از تولید 
3.2 8.3 8.8m,b 

 72n 21 321c                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             (اه )درصد از مساحت زمین
13.7 13.2 18.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

31.2 / 7.2 31.1 / 7.1 38.2 / 1.8h 

 328b 317 321 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 311b 322 311 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 118d 1 212 3 111 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.3 21.3 22.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 )شهری/ روستایی، درصد( سالم

22.2 / 
22.2 

22.7 / 
22.2 

22.7 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

22.3 / 22.3 22.3 / 22.3 22.3 / 
22.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 o)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.33 1.31 1.31m,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
داده به یک دوره  h 8132 .iبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
جمعیت شانزده  lکاربران سه ماه گذشته.  k باشد. پایان دسامبر میداده تا  j. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. n 8112 .oداده موقت.  mتا هفتادوچهار ساله. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 جزایر سلیمان
 

 منطقه: مالنزی
 181a(: 8132جمعیت )هزار، 

 88.1a(: 8132 مربع، تراکم جمعیت )در کیلومتر
 پایتخت: هونیارا

 23.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3272سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 221b 82مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر جزایر سلیمان
 7.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 312e 3 781 282 جاری(  الرد   )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

38.2 31.1 1.8e 

 228.1e 3 111.1 3 232.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
11.2 82.7 81.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

7.1 31.1 31.8e 

                              اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.3 17.2 17.2e 

fشاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد از 
 73.8 12.1 12.7 

 f 2.2 2.3 2.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 f)درصد از شاغلین(
81.1 83.2 81.1 

fنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 8.8 8.3 8.3 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
f)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

11.2 / 
23.7 

11.2 / 
23.2 

18.2 / 
21.1 

 387d 311 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 333 331e 

                              تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

71 831 111d 

                              تادر او  :یللملا تجارت بین
 دالر جاری()میلیون 

312 182 178d 
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 78d - 338 - 12 -                             (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 21d - 322 - 21 - )میلیون دالر( جاریحساب  ها، تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.2 سوئیس 7.7 ایتالیا 11.8 چین

 شرکای وارداتی
 (واردات)درصد از 

استرال
 یا

 31.8 نیوزیلند 31.2 سنگاپور 32.2

 

 8102 8101 8112                             یعامتجا یاه شاخص

 g 8.1 8.1 8.3b)درصد متوسط ساالنه( نرخ رشد جمعیت
 81.7 81.1 37.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.1 2.7 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 gازای هر زن()کودک زنده به 

2.1 2.2 2.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 gمردان، سال( )زنان/

11.1 / 
11.1 

12.2 / 
11.3 

73.3 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

23.1 / 
2.2 

21.2 / 
1.3 

12.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 و درصد از کل جمعیت(هزار )

1.1 / 1.7 8.2 / 1.1 8.1 / 1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1e 

  میر نوزادان نرخ مرگ و
 gهر هزار تولد زنده( )در

22.2 12.7 11.1b 

                              یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

31.3 7.2 2.1b 

 1.8h 1.8i 1.8 پزشکان )در هر هزار نفر( سالمتی:
 هزینه دولتی آموزش:

 (داخلی)درصد از تولید ناخالص 
... 31.1 ... 

                               هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

27.2 / 
311.8 

331.3 / 
331.1 

332.1 / 
331.2e 

                               هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

87.2 / 
11.8 

22.2 / 
13.2 

27.1 / 
22.1j 

 ... 1.2h 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 8.1 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص



302 

 

 زیرساختی
 1.1f 33.1f,e 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 72k 881 821d                             (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                             f(اه )درصد از مساحت زمین
21.3 72.3 72.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  )میلیون تن/

1.8 / 1.1 1.8 / 1.2 1.8 / 1.2l 

 f 1 1 1bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 f 38 33 31bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 2m 81 81e ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
7.3 2.1 2.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 )شهری/ روستایی، درصد( سالم

21.8 / 
77.8 

21.8 / 
77.8 

21.8 / 
77.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

23.2 / 31.1 23.2 / 31.1 23.2 / 
31.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

27.12 12.13 31.88e 

 
 
 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .دالر جزایر سلیمانd 8137 .e 8131 .f  .تخمینg  داده
بدون ربع  h 8112 .i 8131 .j 8138 .k 8112 .l 8132 .m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

 اول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 سومالی
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 328a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 82.8a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: موگادیشو

 123.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 117b 117مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: شیلینگ سومالی
 111.1d,e 82نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 132f 3 173 3 131 8 جاری(  دالر  )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر  رشد  رخن تولید ناخالص داخلی:
  8131سال  ثابت  های قیمت  حسب

 )درصد سالیانه(

1.1 8.1 8.1f 

 28.1f 22.1 888.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
11.3 11.8 11.8f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

7.2 7.2 7.2f 

                             اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.1 18.1 18.1f 

 g 21.7 21.2 21.8اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 7.8 7.2 7.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

1.3 1.8 1.8 

gنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 1.2 1.1 1.2 

 نرخ مشارکت نیروی کار 
g)درصد از جمعیت زنان/ مردان(

 

37.1 / 
71.1 

37.1 / 
71.1 

32.7 / 72.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 312f 

                             تار داص :یللملا تجارت بین
g)میلیون دالر جاری(

 

172 112 3 111e 

                             تادر او  :یللملا تجارت بین
 g)میلیون دالر جاری(

212 221 117e 

 211e 78 21 -                             زار ت :یللملا تجارت بین
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 g)میلیون دالر جاری(
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

عربستان 
 سعودی

امارات  81.1 عمان 22.1
متحده 
 عربی

31.2 

 شرکای وارداتی
 g(واردات)درصد از 

امارات  32.2 چین
متحده 
 عربی

 31.2 هند 37.2

 

 8102 8101 8112                            یعامتجا یاه شاخص

 h 8.2 8.2 8.2b)درصد متوسط ساالنه( رشد جمعیت نرخ
 21.1 12.1 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

2.1 2.1 2.2b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

7.1 7.3 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 hمردان، سال( )زنان/

11.3 / 
11.1 

12.2 / 
13.1 

11.1 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

27.2 / 
2.1 

27.7 / 
2.1 

21.1 / 
2.2a 

 المللی  مهاجران بین
 g,iو درصد از کل جمعیت(هزار )

81.7 / 
1.8 

82.1 / 
1.8 

22.2 / 
1.1e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 سازمان مللکمیساریای عالی پناهندگان 

211.1j 3 222.2j 3 181.1e 

 میر نوزادان نرخ مرگ و
 هر هزار تولد زنده( )در

27.1 22.2 72.1b 

 1.1k ~1.1l~ ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                              هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
.../... 31.2 / 

11.1m 
... / ... 

                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... 1.2 / 
2.8m 

... / ... 

 2.1b 1.1 1.1 )در هر صد هزار نفر(ی های عمد قتلنرخ 
 82.2 1.2 ... های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 g 3.3 3.8n 3.2fکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 12o 382 371e                            (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
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 مساحت جنگلی
                            g(اه )درصد از مساحت زمین

33.2 31.2 31.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 تن(سرانه  تن/)میلیون 

1.1 / 1.3 1.1 / 1.3 1.1 / 1.3l 

 382b 382 311 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31b 31 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

1.1 1.1 1.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.1 / 
33.1 

12.1 / 
2.2 

12.1 / 
2.2p 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 سالم )شهری/ روستایی، درصد(

11.1 / 
7.2 

18.1 / 
1.1 

18.1 / 
1.1p 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... ... 81.28f 

 
 

a متوسط(شده )نرخ باروری   بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .داده مربوط به منطقه شهری استd  نرخ ارز عملیاتی
شامل  i. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  hتخمین.  e 8137 .f 8131 .gملل متحد. 
 .k 8111 .l 8132 .m 8117 .n 8112 .o 8112 .p 8133باشد.  داده تا پایان دسامبر می jپناهندگان. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 آفریقای جنوبی
 

 منطقه: آفریقای جنوبی
 122a 17(: 8132جمعیت )هزار، 

 27.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پرتوریا

 172.2 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  7تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 117b 883 3مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: راند
 38.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 221e 821 122 171 778 817 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 1.1 1.1e 

 872.1e 1 871.1 7 821.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
8.7 8.1 8.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 11.8 82.2e 

                             اه خدمات و سایر فعالیتاقتصاد: 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.3 17.8 12.1e 

 f 7.1 2.2 1.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 81.7 82.2 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.2 71.7 73.8 

 82.1f 82.7 81.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

21.2 / 
13.2 

22.7 / 
11.1 

27.2 / 
18.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g,h 

72 311 321d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112)i,j 

311 337 337e 

                             تار داص :یللملا تجارت بین
 i,j)میلیون دالر جاری(

21 223 28 181 22 812d 

 113d 21 222 28 111 11                             تادر او  :یللملا تجارت بین
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 i,j)میلیون دالر جاری(
 817d 1 181 - 128 2 -                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 117d 2 - 228 1 - 131 2 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  2.2 چین
 متحده

 1.1 آلمان 7.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  33.1 آلمان 32.1 چین
 متحده

1.1 

 

 8102 8101 8112                            یعامتجا یاه شاخص

 k 3.1 3.3 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.2 18.8 12.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

8.8 8.1 8.8b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

11.7 / 
13.8 

11.1 / 
11.1 

11.1 / 
11.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

13.7 / 
1.7 

11.2 / 
7.8 

82.2 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 l)هزار و درصد از کل جمعیت(

3 831.2 / 
8.1 

8 121.2 / 
2.3 

2 111.7 / 
7.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

312.2m 882.7m 112.8d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

11.1 18.7 11.1b 

                             یراج یاه سالمتی: هزینه
 n)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.7 7.2 2.8b 

 1.7o 1.7 1.2e سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3 1.7 1.2e 

                              هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.7 / 
312.1 

21.2 / 
22.2 

22.1 / 
311.1b 

                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.3 / 
27.8 

22.7 / 
22.2 

318.1 / 
311.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                            (رفن دص ره رد در م /نز )

... /... ... / ... 81.8 / 
31.2p 
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 12.1e 11.2 12.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 28.2 22.1 18.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 82.1f 12.1f,e 7.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                             هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 1.7 1.7q 

 117o 223 123d                            (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                            (اه )درصد از مساحت زمین
7.1 7.1 7.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

231.2 / 
2.7 

272.3 / 
2.8 

222.2 / 
2.3p 

 122b 7 211 1 122 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 337b 388 332 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 112r 2 172s 31 122t,e 7 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
حفاظت شده برای تنوع زیستی  مناطق مهم

 زمینی )درصد(
11.1 11.3 17.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
72.8 

22.8 / 
77.2 

22.1 / 
23.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

17.8 / 
11.1 

12.2 / 
11.1 

12.1 / 
11.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.87 1.82 1.23e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  پرتوریا پایتخت اداری، کیپ تاون پایتخت قانونی و
شده توسط بخش آمار ملل متحد از محاسبه  gتخمین.  d 8137 .e 8131 .fبلومفونتن پایتخت قضایی است. 

 k. تحویل کاال در عرشه کشتی در مبدأواردات  jصادرات شامل طال است.  iمناطق شهری.  h. های ملی شاخص
 nباشد.  داده تا پایان دسامبر می mشامل پناهندگان.  l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره 

به استثنای ورود  o 8112 .p 8132 .q 8131 .r. است مارس ویک پایان یافته در سیهای مالی  ها مربوط به سال داده
 به استثنای ترانزیت. tوقفه در توالی زمانی.  sبرای کار و کارگران قراردادی 

 

 

 

 

 



  

 سودان جنوبی
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 232a 38(: 8132جمعیت )هزار، 

 83.3a(: 8132 جمعیت )در کیلومتر مربع، تراکم
 پایتخت: جوبا

 112.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 8133ژوئیه  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 223b 112مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 cپول رایج: پوند سودان جنوبی
 387.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 112e 1 811 31 ... جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

... - 3.2 1.1e 

 112.1e 131.1 3 ... جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
... 1.3 2.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

... 11.2 12.2e 

                             اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

... 12.2 11.3e 

 f 11.1 12.3 11.2در کشاورزی )درصد از شاغلین(اشتغال 
 f 32.2 32.2 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

82.1 81.3 31.8 

 f 38.8 38.3 33.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

71.1 / 
77.8 

71.1 / 
71.2 

71.2 / 
71.2 

 122d 2 311 ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 تجارت بین المللی: صادرات 

 میلیون دالر جاری()

... ... 3 221f,d 

                             تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

... ... 221f,d 

 211f,d ... ...                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 211d - ... ... جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
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 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.3f اوگاندا 1.2 هند 21.2f چین

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

ایاالت  38.2 چین 12.1 اوگاندا
 متحده

1.8 

 

 8102 8101 8112                            یعامتجا یاه شاخص

 g 1.2 2.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 32.1 37.2 37.8 شهرنشین )درصد از کل جمعیت(جمعیت 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

2.1 1.3 2.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.1 1.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

13.1 / 
22.3 

11.1 / 
13.1 

11.1 / 
12.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.1 / 
1.3 

21.1 / 
1.1 

23.1 / 
1.3a 

 المللی  مهاجران بین
 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

.../... 817.2 / 
8.1 

221.8 / 
1.7d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... 8 888.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

313.2 22.3 77.7b 

 سالمتی: هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... ... 8.1f,b 

 آموزش: هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... ... 3.2e 

                              هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... .../... 11.3 / 
77.2b 

                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... .../... 1.2 / 
38.2b 

 31.2i ... ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 82.1 ... ... های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 f ... 7.1 37.2bکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

 22d ... ...                            (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 1.3j / 3.1 .../... .../... کربن  اکسید برآورد انتشار دی
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 )میلیون تن/ سرانه تن(
 183b ... ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(

 8b ... ... سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 11.1 11.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

.../... .../... 11.7 / 
11.2b 

کننده از امکانات بهداشتی جمعیت استفاده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

.../... .../... 31.2 / 2.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... ... 83.17b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .پوند سودان جنوبیd 8137 .e 8131 .f  .تخمینg  داده
 .i 8138 .j 8132شامل پناهندگان.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اسپانیا
 

 منطقه: اروپای جنوبی
 122a,b 21(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.1a,b(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: مادرید

 227.3 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 222c 111مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: یورو
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 811e 817 3 137 213 3 822 317 3 جاری(  دالر )میلیون  داخلی خالص  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.7 ~1.1 1.1e 

 121.1e 81 122.1 11 871.1 81 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 fافزوده ناخالص()درصد از ارزش 
1.1 8.1 8.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 81.1 81.1e 

                             اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 73.2 71.2e 

 2.8g 2.1g 1.1 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 82.1 81.1 32.1صنعت )درصد از شاغلین( اشتغال در

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

11.3 78.2 71.1 

 31.2g 32.2 2.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

21.3 / 
12.1 

13.1 / 
17.1 

18.1 / 
11.1 

 i 22h 311 312d(8131=311کننده )شاخص قیمت مصرف 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

21 311 312e 

 21j 71j,k 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                             تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

328 722 821 811 132 188d 

 288d 111 127 131 133 822                             تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 111d 13 - 828 12 - 238 21 -                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 188d 81 111 11 - 111 27 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 7.2 ایتالیا 31.2 آلمان 32.7 فرانسه

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 2.1 چین 31.7 فرانسه 38.1 آلمان

 

 8102 8101 8112                            یعامتجا یاه شاخص

 a,l 3.1 3.8 - 1.8cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 a 77.1 72.2 21.1جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 a,l)درصد متوسط ساالنه(

3.7 3.1 1.3c 

 نرخ باروری،کل 
 a,lهر زن( )کودک زنده به ازای

3.1 3.2 3.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 a,l)زنان/ مردان، سال(

21.1 / 
71.1 

22.1 / 
72.3 

21.1 / 
72.1c 

 توزیع سن جمعیت 
 aسال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
83.1 

32.1 / 
88.2 

32.1 / 
81.2b 

 المللی  مهاجران بین
 a)هزار و درصد از کل جمعیت(

2 317.8 / 
2.1 

1 821.3 / 
31.2 

1 227.3 / 
38.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.2m 1.1m 11.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 a,l)در هر هزار تولد زنده(

2.1 1.2 8.2c 

                             یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.7 2.1 2.8c 

 1.2c 1.2 2.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.3 2.2 2.1k 

                              هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

318.8 / 
311.1 

311.8 / 
311.7 

312.1 / 
311.1e 

                              هطسو تم صلاخان مان نرخ ثبتآموزش: 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

383.3 / 
331.1 

381.1 / 
388.2 

382.2 / 
387.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                            (رفن دص ره رد در م /نز )

72.8 / 
11.2 

27.3 / 
71.1 

22.8 / 
21.1e 

 1.1e 1.2 3.8 های عمدی )در هر صد هزار نفر( قتلنرخ 
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 12.3 11.1 11.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 27.2n,o 11.2p 21.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                             هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 از تولید ناخالص داخلی()درصد 
3.3 3.2 3.8c 

 311q 821 137d                            (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                            (اه )درصد از مساحت زمین
12.1 11.1 11.2c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

111.1 / 
2.3 

871.2 / 
1.2 

812.1 / 
1.3k 

 r 3 811 3 232 3 112cتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 r 311 331 311cسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 131h,e 71 177 18 232 11 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.1 12.1 11.1 

کننده از آب آشامیدنی  جمعیت استفاده
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
311.1 

22.2 / 
311.1 

22.2 / 
311.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 sناخالص ملی()درصد از درآمد 

1.87 1.21 1.32t,d 

 
 

a  .شامل جزایر قناری، سئوتا و ملیلیهb  شده )نرخ باروری متوسط(  بینی آورد پیشبر .c 8131 .d 8137 .e 8131 .f 
 iوقفه در توالی زمانی.  hتخمین.  g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه

داده  k 8132 .lبه استثنای مدیریت آب و پسماند.  j. های ملی شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخصمحاسبه 
کاربران دوازده ماه گذشته.  nباشد.  داده تا پایان دسامبر می m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

o  .جمعیت شانزده تا هفتادوچهار سالهp  .جمعیت ده ساله و باالترq 8112 .r باشد.  داده شامل جزایر قناری میs 
 داده موقت. tعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 

 

 

 

 

 



  

 النکا سری
 

 منطقه: آسیای جنوبی
 211a 81(: 8132جمعیت )هزار، 

 112.3a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کلمبو

 122.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 131b 11مربع(:  مساحت )کیلومتر
 28.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 النکا پول رایج: روپیه سری
 318.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 188e 23 781 11 218 87 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.8 2.1 2.2e 

 231.1e 1 212.1 8 213.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 fارزش افزوده ناخالص()درصد از 
2.2 2.1 2.8e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.1 82.7 82.1e 

                             اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.3 11.2 18.8e 

 g 11.2 11.1 81.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 87.1 82.2 81.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

12.2 23.1 22.1 

 2.3g 2.2 7.7 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

11.2 / 
71.7 

12.2 / 
71.1 

12.2 / 
71.2 

 12h,i,j 311h,j 381k,d (8131=311مصرف کننده ) شاخص قیمت
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

318 381 382e 

                             تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 311 2 112 33 723d 

                             تادر او  :یللملا تجارت بین
 جاری()میلیون دالر 

2 117 38 112 83 131d 
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 171d 2 - 111 2 - 327 8 -                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112d 8 - 171 3 - 111 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

پادشاهی  82.2
 متحد

 1.7 هند 2.2

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

امارات  32.7 چین 83.3 هند
متحده 
 عربی

7.1 

 

 8102 8101 8112                            یعامتجا یاه شاخص

 l 1.2 1.7 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 32.1 32.8 32.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

1.7 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 lزنده به ازای هر زن()کودک 

8.1 8.1 8.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

77.3 / 
12.1 

77.7 / 
71.1 

72.1 / 
73.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 
31.2 

81.2 / 
33.2 

81.7 / 
31.2a 

 المللی  مهاجران بین
 m)هزار و درصد از کل جمعیت(

12.1 / 
1.8 

12.1 / 
1.8 

21.1 / 
1.8d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

118.3n 211.1n 23.7d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

31.3 31.3 2.8b 

                             یراج یاه سالمتی: هزینه
 i)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.1 1.1b 

 1.2b 1.7 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 3.7 1.1e 

                              هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.2 

22.2 / 
313.1 

311.2 / 
311.1e 

                              هطسو تم صلاخان مان نرخ ثبتآموزش: 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... 27.1 / 
21.1 

22.1 / 
21.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                            (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 81.2 / 
33.7 

88.2 / 
32.2e 
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 i 1.8 1.2 8.1eهر صد هزار نفر( های عمدی )در نرخ قتل
 1.2 1.2 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 3.2g 38.1 18.3g,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                             هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 
1.8i,o 1.3 1.3p 

 122o 118 127d                            (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                            (اه )درصد از مساحت زمین
11.2 11.1 11.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

38.3 / 1.1 31.1 / 1.7 32.2 / 1.2q 

 323b 322 311 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 83b 32 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 r 122 112 8 113eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
23.7 27.1 22.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.8 / 
28.2 

27.1 / 
22.1 

22.1 / 
21.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.8 / 
21.1 

27.8 / 
28.7 

22.3 / 
21.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.21 3.11 1.21e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  کلمبو پایتخت و سری جایاواردنپورا کوته پایتخت قانونی
 g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه d 8137 .e 8131 .fاست. 

پایه  k. های ملی آمار ملل متحد از شاخصمحاسبه شده توسط بخش  jوقفه در توالی زمانی.  iکلمبو.  hتخمین. 
داده تا  nشامل پناهندگان.  m. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  l. 8131=311شاخص: 

 به استثنای اتباع ساکن خارج از کشور. o 8112 . p 8131 .q 8132 .rباشد.  پایان دسامبر می

 

 

 

 

 



دولت فلسطین

منطقه: آسیای غربی 

 1 111a,b :(8132 ،هزار) جمعیت
 212.1a,b :(8132 ،در کیلومتر مربع) تراکم جمعیت

 dپایتخت: قدس شریف
 871.3d :(8132 ،هزار) جمعیت پایتخت

 1 181c :(کیلومتر مربع) مساحت
318.2a,b :(مردان در برابر هر صد زن) نسبت جنسیتی

811281018102های اقتصادی شاخص
 127e 31 231 2 218 2جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
 8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

)درصد سالیانه(

31.2 2.3 2.3e 

 721.1e 8 328.1 8 113.1 3سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
اقتصاد: کشاورزی 

f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.2 2.2e 

اقتصاد: صنعت 
f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 81.1 88.1e 

 اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 71.8 71.3e 

 g32.1 38.2 2.7اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g81.1 81.7 82.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
g)درصد از شاغلین(

12.8 13.1 13.1 

 82.1g 81.7 81.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
نرخ مشارکت نیروی کار 
gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

32.3 / 
17.1 

32.2 / 
11.2 

32.2 / 
78.3 

 333h 311 23(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112)
21 71 27e 

 311i 331 311(8111=311شاخص تولید صنعتی )
 تار داص :یللملا تجارت بین

)میلیون دالر جاری(
111 171 3 111g,h 

 تادر او  :یللملا تجارت بین
)میلیون دالر جاری(

8 112 1 212 1 182g,h 

 122g,h 2 - 121 1 - 118 8 -                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112h 3 - 117 3 - 111 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
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8102شركای اصلی تجاری   
شرکای صادراتی 
)درصد از صادرات(

رژیم 
صهیونیستی

21.8g امارات  1.1اردن
متحده 
عربی

8.1g 

شرکای وارداتی
g)درصد از واردات(

رژیم 
صهیونیستی

7.3چین 2.2ترکیه12.8

811281018102       یعامتجا یاه شاخص

 b,j8.3 8.1 8.7cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 b71.3 72.3 71.8جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,j)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.2 1.3c 

 نرخ باروری،کل 
b,jزنده به ازای هر زن()کودک 

1.1 2.1 2.8c 

امید به زندگی در بدو تولد 
b,j)زنان/ مردان، سال(

78.2 / 
12.1 

71.2 / 
71.8 

72.2 / 
73.3c 

توزیع سن جمعیت 
bسال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.1 

28.2 / 
2.1 

12.1 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
b,k)هزار و درصد از کل جمعیت(

811.1 / 
7.1 

812.1 / 
1.1 

811.7 / 
1.8h 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1c 

نرخ مرگ و میر نوزادان 
b,j)در هر هزار تولد زنده(

82.2 88.1 81.1c 

 آموزش: هزینه دولتی
)درصد از تولید ناخالص داخلی(

... 1.7 1.7e 

  هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
)زن/ مرد در هر صد نفر(

27.2 / 
22.1 

21.3 / 
23.2 

22.1 / 
21.2e 

  هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
)زن/ مرد در هر صد نفر(

23.7 / 
27.7 

22.1 / 
28.2 

22.1 / 
72.2e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

23.8 / 
21.1 

12.2 / 
23.3 

18.2 / 
11.3e 

 1.7e 1.2 8.2های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

811281018102

 g31.1l 17.2 13.8eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 1.1n 1.2 ... هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
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 m)درصد از تولید ناخالص داخلی(
 2o 32 13h                               (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                               g(اه )درصد از مساحت زمین

3.1 3.1 3.1c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.7 / 1.2 8.1 / 1.1 8.2 / 1.1i 

 2c 2 2 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31c 31 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 211e 188 22 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
ستی مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زی

 زمینی )درصد(
8.1 8.1 8.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

72.2 / 
22.3 

12.2 / 
28.2 

11.7 / 
23.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

23.1 / 
21.8 

28.1 / 
22.3 

21.1 / 
21.8c 

خالص، های رسمی توسعه  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

32.13 81.23 31.12e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b قدس .c 8131 .d دولت اطالعات ارائه شده توسط  گذاری و نام
 تیامن یراو شو  یمجمع عموم یها و قطعنامهA / RES /(II ) 323المقدس در  یت. موضع سازمان ملل در بفلسطین

 g. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه e 8131 .f. شده است انیب متعاقبا  
از  یپناهندگان بخش k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  h 8137 .i 8132 .jتخمین. 

 nبه استثنای مؤسسات انتفاعی.  mجمعیت ده ساله و باالتر.  l. دستنین نیفلسط دولتمهاجران متولد خارج در 
8131 .o 8112. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سودان   
 

 منطقه: آفریقای شمالی
 138a 23(: 8132جمعیت )هزار، 

 81.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: خارطوم

 112.3 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211نوامبر  38تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: پوند سودان

 1.7bنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 227c 28 212 12 ... جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

... 2.2 1.1c 

 122.1c 8 122.1 3 ... سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
... 28.2 13.7c 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

... 31.2 81.2c 

                             اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

... 21.2 27.1c 

 d 12.2 22.8 11.8اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 d 83.2 88.1 32.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 d)درصد از شاغلین(

81.2 82.8 87.1 

 d 31.1 38.2 38.2نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 dمردان( )درصد از جمعیت زنان/

82.1 / 
72.1 

81.1 / 
78.7 

81.1 / 
12.2 

 111e 311 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
                             تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

... ... 2 113d,b 

                             تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

... ... 2 311d,b 

 318d,b 1 - ... ...                            (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 781f - 1 111b 3 - 271 8 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
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شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

امارات  11.2d چین
متحده 
 عربی 

عربستان  32.2
 سعودی

32.2d 

 شرکای وارداتی
 d)درصد از واردات(

 2.1 هند 2.1 اردن 88.2 چین

 

 8102 8101 8112                            یعامتجا یاه شاخص

 g 8.1 8.3 8.1eنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 12.1 11.3 18.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

8.7 8.1 8.2e 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.1 2.2e 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

13.1 / 
17.1 

11.8 / 
12.2 

11.3 / 
18.3e 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.2 

21.1 / 
1.3 

21.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

... / ... 172.2 / 
3.7 

711.2 / 
3.2b 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

3 182.7i 3 213.1i 8 217.2b 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

13.2 11.7 22.7e 

                             یراج یاه سالمتی: هزینه
 d)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.3j 1.1j 1.1e 

 … 1.8k 1.1l سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 8.8m … 

                              هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.8 / 
17.1 

12.3 / 
71.2 

71.1 / 
71.7e 

                              هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

17.1 / 
21.8 

12.1 / 
21.1 

21.1 / 
21.3e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                            (رفن دص ره رد در م /نز )

31.1 / 
33.1 

37.1 / 
32.7 

37.1 / 
31.1n 

 ... 1.8l ... های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 11.1 ... ... های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی
 31.7d 82.1d,c 3.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                             هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1o ... ... 

 11k 338 311b                            (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 کربن  اکسید برآورد انتشار دی

 )میلیون تن/ سرانه تن(
.../... .../... 31.2 / 

1.2n 
 112e ... ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(

 31e ... ... سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(
 p 821 221 723eورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

2.3 32.1 81.1 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 درآمد ناخالص ملی()درصد از 

7.21 1.11 1.22c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8137 .c 8131 .d  .تخمینe 8131 .f  .وقفه در توالی زمانیg  داده
شامل  jباشد.  داده تا پایان دسامبر می iشامل پناهندگان.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجبه یک دوره 

شامل اتباع ساکن  pتخمین باال یا بر اساس تخمین باال.  k 8112 .l 8112 .m 8112 .n 8132 .oسودان جنوبی. 
 خارج از کشور. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سورینام
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 112a(: 8132جمعیت )هزار، 

 1.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پاراماریبو

 812.1c(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3271دسامبر  2تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 281b 311مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر سورینام
 7.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 872e 1 112 2 321 8 جاری( دالر   )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
 8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.2 1.8 - 1.3e 

 273.1e 1 111.1 2 121.1 2 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 افزوده ناخالص( )درصد از ارزش
33.1 31.8 2.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.2 17.2 13.2e 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.1 13.2 12.2e 

 f 7.1 2.8 8.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 82.8 81.1 82.2صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

12.2 78.2 71.1 

 2.2f 7.1 2.3f نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

12.2 / 
11.1 

23.1 / 
11.2 

23.2 / 
11.3 

 812d 311 12 (8131=311کننده )شاخص قیمت مصرف 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 317 321e 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

227 8 181 3 223d 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 111 3 127 3 812d 
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 818d 182 11 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 8d - 113 322 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

هنگ  18.1 سوئیس
 کنگ

 31.2 بلژیک 88.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

ترینیداد  31.2 هلند 13.2
و 

 توباگو

2.7 

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 g 3.3 3.3 3.1b)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت 
 11.3 11.1 11.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

3.8 3.1 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

73.7 / 
12.2 

71.3 / 
11.2 

72.8 / 
17.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.2 / 
2.1 

82.7 / 
2.3 

81.8 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

11.7 / 
1.7 

12.7 / 
7.1 

27.7 / 
2.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1i 1.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

82.8 88.8 37.2b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.7 1.2 1.1b 

 ... ... 1.2j سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
312.1 / 
311.7 

331.2 / 
331.7 

383.1 / 
381.2e 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

72.1 / 
12.1 

23.3 / 
11.8 

22.7 / 
12.3b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

31.2 / 
2.1k 

... /... ... / ... 

 ... 2.1l 31.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.1 81.1 32.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.2f,e 13.1 1.2 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 12j 11 21d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                           f(اه )درصد از مساحت زمین

22.1 22.2 22.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.1 / 1.8 8.2 / 2.1 8.1 / 1.7m 

 21b 21 18 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 12b 77 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 811e 811 313 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
13.8 13.8 13.8 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.2 / 
72.8 

22.1 / 
21.2 

22.3 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.8 / 
18.1 

22.1 / 
13.7 

22.2 / 
13.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

8.18 8.21 1.27e 

 
 

a متوسط( شده )نرخ باروری  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .اشاره به جمعیت کل منطقه پاراماریبوd 8137. e 8131 .
f  .تخمینg  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .h  .اشاره به شهروندان خارجیi  داده تا پایان

  .j 8112 .k 8118 .l 8112 .m 8132باشد.  دسامبر می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 سوئد
 

 منطقه: اروپای شمالی
 221a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 82.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: استکهلم

 121.1c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 172b 212مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کرون سوئد
 2.8dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 271e 132 172 222 121 122 جاری( دالر   )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

8.2 1.1 1.1e 

 827.1e 18 112.1 18 128.1 21 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.3 3.1 3.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.7 82.2 82.1e 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.8 12.2 72.8e 

 g 8.1 8.3 3.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 88.3 32.2 32.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

71.2 72.1 21.8 

 1.7g 2.1 7.7 از نیروی کار( نرخ بیکاری )درصد
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

12.1 / 
12.1 

12.2 / 
17.2 

11.2 / 
17.1 

 311d 311 21 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 21 311e 

 21h 22h,i 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

311 812 312 233 311 311d 

 211d 311 722 322 113 333                            تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 713d - 188 2 238 32                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 127d 37 321 82 121 81 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.2 فنالند 31.3 نروژ 31.7 آلمان

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 2.3 نروژ 2.2 هلند 32.7 آلمان

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 j 1.2 1.2 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 27.2 21.3 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین جمعیت شهرنرخ رشد 
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.2 1.2 3.3b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.7 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

28.1 / 
77.2 

21.3 / 
72.1 

21.7 / 
21.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

37.2 / 
81.1 

31.1 / 
82.2 

37.7 / 
81.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3 381.2 / 
38.1 

3 117.8 / 
32.8 

3 727.7 / 
37.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

21.2k 331.2k 112.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

1.8 8.1 8.2b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 33.1b 

 2.8i 1.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 7.7i 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.7 / 
21.2 

313.8 / 
313.7 

381.1 / 
381.1b 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
312.1 

27.1 / 
22.1 

311.1 / 
313.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

22.2 / 
12.2 

22.1 / 
12.1 

71.1 / 
22.1b 

 3.3e 3.1 1.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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 21.1 21.2 21.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 22.2l 21.1m 23.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2n 1.8g 1.1o,b 

 11p 82 12d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           (اه )درصد از مساحت زمین
12.2 12.2 12.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

13.1 / 
1.7 

18.1 / 
1.1 

21.2 / 
2.1i 

 212b 3 112 3 211 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 321b 881 817 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 187q ... 32 221i 7 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
تنوع زیستی مناطق مهم حفاظت شده برای 

 زمینی )درصد(
11.7 17.2 12.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.8 / 
22.1 

22.8 / 
22.1 

22.8 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 r)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.22 1.27 3.13o,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c  (8111اشاره به "تاتورت" )طبق تقسیمات اداری. d 8137. 
e 8131. f المللی استاندارد بین بندی صنعتی طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه. g تخمین. h  به استثنای

داده تا پایان دسامبر  k .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8132. j .مدیریت آب و پسماند
 o .وقفه در توالی زمانی n .ساله هفتادوپنجتا  شانزدهجمعیت  m هفتادوچهار ساله.تا  شانزدهجمعیت  l .باشد می

 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. p 8112. q 8111. r .داده موقت

 

 

 

 

 



  

 سوئیس
 

 منطقه: اروپای غربی
 122a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 831.8a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: برن

 288.8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 8118سپتامبر  31سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در 
 823b 23مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: فرانک سوئیس

 3.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 213d 112 721 121 127 212 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

1.3 1.1 3.2d 

 112.1d 72 112.1 72 311.1 11 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.2 1.7 1.7d 

 اقتصاد: صنعت 
 eافزوده ناخالص()درصد از ارزش 

87.1 81.1 81.2d 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

78.3 78.7 71.1d 

 1.2f 1.1 1.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 88.1 88.2 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

71.1 72.3 71.1 

 2.2f 2.2 2.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

12.1 / 
71.1 

12.2 / 
72.1 

18.2 / 
71.2 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g 

21 311 22c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 311 313d 

 332h 311h,i 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

311 211 321 112 822 112c 
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                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 جاری()میلیون دالر 

381 172 371 823 817 113c 

 217c 13 182 32 111 2                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 112c 11 713 21 171 11 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  31.8 آلمان
 متحده

 2.8 چین 38.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  81.7 آلمان
 متحده

 7.1 ایتالیا 2.1

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 j 1.7 3.3 3.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 71.2 71.1 71.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.7 3.3 3.8b 

 نرخ باروری،کل 
 jبه ازای هر زن()کودک زنده 

3.2 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

21.3 / 
77.7 

22.3 / 
72.1 

22.2 / 
21.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

31.1 / 
83.1 

31.3 / 
88.2 

32.2 / 
82.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3 211.2 / 
82.2 

8 171.8 / 
81.1 

8 111.2 / 
82.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

11.2k 13.2k 332.2c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

2.1 2.8 1.2b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 داخلی()درصد از تولید ناخالص 

31.1 31.7 38.3b 

 2.8d 1.2 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 2.2 1.3i 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

313.2 / 
318.3 

318.1 / 
318.2 

312.1 / 
312.2d 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

28.3 / 
27.2 

22.1 / 
27.8 

311.1 / 
312.8d 

 / 12.2 / 18.1 / 28.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 17.1d 11.1 22.2                           (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.1d 1.7 3.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( قتلنرخ 

 18.1 82.1 81.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 71.3l,m 21.2l,m 22.2d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 از تولید ناخالص داخلی( )درصد
8.7n 8.7o 1.1p 

 22n 21 72c                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           (اه )درصد از مساحت زمین
11.2 13.1 13.7f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

23.1 / 1.1 12.1 / 1.1 11.1 / 2.1i 

 q 212 181 112bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 q 321 312 381bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 811d 2 182 2 882 7 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
82.1 11.8 11.8 

آشامیدنی جمعیت استفاده کننده از آب 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.2 

22.2 / 
22.2 

22.2 / 
22.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 r)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.28 1.12 1.21s,c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8137 .d 8131 .e چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه 
. های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص gتخمین.  f. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

h  .به استثنای مدیریت آب و پسماندi 8132 .j  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره .k  داده تا
 n 8112 .o 8112 .p 8138 .qجمعیت چهارده ساله و باالتر.  mکاربران شش ماه گذشته.  lباشد.  پایان دسامبر می

 داده موقت. sعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی.  rاشتاین.  شامل لیختن
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 جمهوری عربی سوریه
 

 منطقه: آسیای غربی
 822a 32(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: دمشق

 132.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 321b 321مربع(:  مساحت )کیلومتر
 313.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پوند سوریه
 211.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 311e 88 211 11 127 82 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.8 1.2 - 1.2e 

 811.1e 3 277.1 8 118.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.1 32.7 81.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.8 11.7 11.8e 

                            اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.1 22.1 22.1e 

 g 83.8 31.8 81.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.1 12.1 11.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

18.8 11.1 22.1 

 2.2g 2.1 38.3g بیکاری )درصد از نیروی کار(نرخ 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

31.8 / 
71.8 

31.8 / 
78.2 

33.1 / 
12.7 

 111e 311 ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 22 72e 

 ... h 311 22(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

1 211 33 111 222g,d 

 771g,d 3 118 37 222 7                            تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 282g,d - 812 1 - 222 3 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 ... 117 - 822 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

عربستان  31.7 مصر 31.2 لبنان
 سعودی

33.1 

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

فدراسیون  81.3 چین 82.1 ترکیه
 روسیه

1.7 

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 i 8.8 8.2 - 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 12.8 11.1 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

8.2 1.2 - 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.2 1.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

71.2 / 
73.2 

77.1 / 
78.1 

71.1 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.3 / 
2.2 

11.2 / 
1.3 

11.7 / 
7.3a 

 المللی  مهاجران بین
 j,k)هزار و درصد از کل جمعیت(

271.2 / 
2.2 

3 721.3 / 
2.1 

3 131.2 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

182.1l 3 112.3l 1 122.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 iزنده()در هر هزار تولد 

37.7 31.1 37.2b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.3 1.2 1.1m 

 3.1n 3.1 3.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2o 1.3p ... 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

332.2 / 
383.2 

331.1 / 
381.2 

72.7 / 
77.1q 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.3 / 
73.8 

78.2 / 
78.1 

22.1 / 
22.1q 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

37.3 / 
32.3 

82.1 / 
87.2 

28.7 / 
11.1e 
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 ... 8.8 8.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.8 38.2 38.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1g 81.7 13.2g,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 82o 72 318d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                           g(اه )درصد از مساحت زمین

8.1 8.7 8.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

11.1 / 
8.2 

13.1 / 
1.1 

11.7 / 
3.7n 

 321b 311 3 373 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 81b 22 21 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 r 1 173 2 121s 1 171s,tورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
3.3 3.3 3.3 

آب آشامیدنی  جمعیت استفاده کننده از
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
28.1 

28.2 / 
21.2 

28.1 / 
27.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
27.8 

21.1 / 
28.2 

21.8 / 
21.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.81 1.83u ... 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c ها از  ها باید با احتیاط مشاهده شوند زیرا این داده تخمین
 h .تخمین g .از جمله مالیات کمتر یارانه تولید و واردات d 8137. e 8131. f .اند های کمیاب حاصل شده داده
ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  i .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه

 .m 8138 .باشد داده تا پایان دسامبر می l .شامل پناهندگان k .اشاره به شهروندان خارجی j .سال مرجع مربوط است
n 8132. o 8112. p 8112. q 8131. r شامل اتباع ساکن خارج از کشور. s شامل اتباع عراق. t 8133. u 8117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 تاجیکستان
 

 منطقه: آسیای مرکزی
 317a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.3a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: دوشنبه

 278.7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 328مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: سامانی
 2.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 218d 1 128 1 138 8 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.7 1.1 1.2d 

 721.1d 712.1 117.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.2 83.2 81.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 

11.7 87.2 82.1d 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 11.1 27.3d 

 e 11.7 11.3 13.8اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 31.8 31.1 31.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

87.3 13.2 18.1 

 e 33.8 33.7 31.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

27.1 / 
12.1 

21.2 / 
73.2 

21.2 / 
71.1 

 f ... 311 311c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 382 312d 

 g 311 332 321h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 e)میلیون دالر جاری(

211 3 817 3 322c 

 771c 8 112 8 182 3                            تادر او  :یللملا تجارت بین
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 e)میلیون دالر جاری(
 المللی: تراز  نتجارت بی

 e)میلیون دالر جاری(
- 282 - 3 218 - 3 177c 

 121i - 11c - 32 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 e)درصد از صادرات(

 32.2 سوئیس 32.1 ترکیه 82.2 قزاقستان

 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

فدراسیون  13.3 چین
 روسیه

 38.7 قزاقستان 32.3

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 j 8.1 8.8 8.8b)درصد متوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت 
 87.3 81.1 81.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

8.1 8.8 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.1 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

12.1 / 
11.1 

73.2 / 
11.1 

71.1 / 
17.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.3 / 
1.3 

11.7 / 
2.2 

11.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

821.2 / 
2.3 

872.8 / 
1.1 

871.1 / 
1.3c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

3.3k 7.3k 32.3c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

18.2 22.2 12.2b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.8 1.2 1.2b 

 3.7h 3.7 8.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 
1.1 2.1 1.8b 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.2 / 
311.8 

22.1 / 
311.2 

22.3 / 
22.1c 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.1 / 
22.1 

72.1 / 
22.7 

28.7 / 
28.1l 

 / 31.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
82.1 

31.2 / 
82.2 

81.2 / 
11.8c 
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                           (رفن دص ره رد در م /نز )
 3.1m 8.2 8.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 32.1 37.1 38.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

 محیطی و های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 33.1e 81.1e,d 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3 1.3n,o 1.3n,o,b 

 82p 21 21c                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 جنگلیمساحت 

                           (اه )درصد از مساحت زمین
8.2 8.2e 1.1e,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.2 / 1.2 8.1 / 1.1 1.8 / 1.1h 

 28b 11 11 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31b 38 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 1q 311 232b مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.1 81.1 83.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

28.1 / 
12.1 

28.2 / 
13.1 

21.3 / 
11.7b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

28.2 / 
23.7 

21.2 / 
21.2 

21.2 / 
21.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

33.11 1.83 2.12d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f  محاسبه شده توسط بخش
 .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه g .ملیهای  آمار ملل متحد از شاخص

h 8132. i وقفه در توالی زمانی. j  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. k  داده تا پایان دسامبر
 .p 8112 .به استثنای مؤسسات انتفاعی o .به استثنای مؤسسات خصوصی غیرانتفاعی l 8131. m 8133. n .باشد می

q 8113. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 تایلند
 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی 
 321a 12(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: بانکوک

 311.1 31(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221دسامبر  31سازمان ملل متحد: تاریخ عضویت در 
 381b 131مربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: بات

 18.7cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 181d 217 311 123 132 322 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

2.8 7.1 2.1d 

 233.1d 1 171.1 1 222.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.8 31.1 2.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 eناخالص()درصد از ارزش افزوده 

12.1 21.1 11.2d 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

18.8 22.1 11.2d 

 28.1f 12.8 18.1f اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 81.1 81.1 88.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

17.3 23.3 21.1 

 3.1f 1.1 3.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

11.7 / 
23.1 

12.1 / 
21.2 

11.1 / 
77.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g 

27 311 333c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 332 332d 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

331 331 321 138 811 121f,c 

 123f,c 881 121 328 312 332                            تادر او  :یللملا تجارت بین



340 

 

 )میلیون دالر جاری(
 131f,c 2 232 38 112 2 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 128h 33 221 22 381c 7 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

33.2f 2.1 ژاپن 33.1 چینf 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

ایاالت  31.2 ژاپن 83.1 چین
 متحده

1.8 

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 i 1.2 1.1 1.2bمتوسط ساالنه(نرخ رشد جمعیت )درصد 
 22.2 21.2 17.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

2.1 1.7 8.3b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

72.2 / 
17.7 

71.1 / 
12.2 

72.2 / 
71.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

83.1 / 
33.3 

32.8 / 
38.2 

37.1 / 
37.1a 

 المللی  مهاجران بین
 j)هزار و درصد از کل جمعیت(

8 311.2 / 
1.1 

1 882.3 / 
2.2 

1 122.2 / 
1.8c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

322.2k 122.2k 121.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

31.7 31.2 33.8b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 l,m)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.1 1.2b 

 1.1n 1.2 1.1b سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 تولید ناخالص داخلی( )درصد از
1.2 1.1 2.3o 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.2 / 
311.1 

21.8 / 
27.2 

27.1 / 
311.1b 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.2 / 
73.2f 

21.1 / 
72.1 

332.3 / 
381.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

27.8 / 
28.1 

11.1 / 
22.1 

12.8 / 
17.2b 
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 1.8d 1.2 7.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 2.2 31.1 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 27.1d 88.2 31.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.8p 1.1b 

 883n 277 133c                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           f(اه )درصد از مساحت زمین
13.1 13.2 18.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

827.1 / 
1.7 

823.2 / 
2.8 

131.8 / 
2.7q 

 282b 8 218 8 322 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 21b 72 13 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 117r 31 211 18 111d 33 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
12.1 73.1 73.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
28.1 

27.2 / 
21.1 

27.1 / 
22.1b 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
21.1 

22.2 / 
21.3 

22.2 / 
21.3b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

... ~1.11 1.11d 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

- 1.12 - 1.13 1.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e کنندگان با قیمت تولید. f تخمین. g 
ساله  پنجداده به یک دوره  i .وقفه در توالی زمانی h .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص

های مالی  ها مربوط به سال داده l .باشد داده تا پایان دسامبر می k .شامل پناهندگان j .قبل از سال مرجع مربوط است
شامل اتباع ساکن خارج  n 8112. o 8131. p 8112. q 8132. r .ها بازبینی داده m .سپتامبر است سیپایان یافته در 

 از کشور.
 
 
 
 
 
 
 



  

 جمهوری مقدونیه یوگسالوی سابق
 

 جنوبی منطقه: اروپای
 121a 8(: 8132جمعیت )هزار، 

 28.7a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: اسکوپیه

 122.8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221آوریل  2تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 731b 81مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 دینار پول رایج:
 13.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 721d 31 217 2 812 1 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.7 1.2 8.2d 

 311.1d 1 121.1 2 112.1 1 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی 
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
33.1 33.7 31.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.7 82.2 82.2d 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 11.2 13.3d 

 f 32.1 32.1 31.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 18.2 82.1 82.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

22.3 13.3 12.1 

 88.2f 18.1 17.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 fمردان( جمعیت زنان/ )درصد از

28.1 / 
11.2 

28.2 / 
12.1 

28.1 / 
17.2 

 333c 311 27 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 331 381d 

 311g 331g,h 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

8 123 1 113 1 171c 

 732c 7 272 1 882 1                            تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 122c 8 - 381 8 - 327 3 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 382c - 322 - 312 - )میلیون دالر(جاری ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 1.2 بلغارستان 2.2 صربستان 27.1 آلمان

 شرکای وارداتی
 واردات()درصد از 

پادشاهی  33.2 آلمان
 متحد

 2.1 یونان 31.3

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 i 1.8 1.3 1.3bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 12.1 17.3 17.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

- 1.3 - 1.3 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

3.1 3.1 3.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

71.2 / 
73.1 

71.1 / 
78.3 

77.8 / 
71.8b 

 توزیع سن جمعیت
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.8 / 
31.1 

37.2 / 
31.2 

31.1 / 
32.2a 

 المللی  مهاجران بین
 درصد از کل جمعیت()هزار و 

387.7 / 
1.8 

382.7 / 
1.1 

313.1 / 
1.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

2.2j 1.1j 3.8c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

38.2 31.2 2.1b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 7.1 1.3b 

 8.2b 8.7 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1k ... ... 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن / مرد در هر صد نفر(

28.1 / 
22.1 

21.7 / 
22.1 

21.7 / 
22.3b 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.8 / 
28.2f 

23.1 / 
21.2 

23.8 / 
28.1b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

12.3 / 
82.1 

21.2 / 
12.7 

21.2 / 
11.7b 
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 3.1h 8.3 8.3 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 17.1 18.1 32.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81.2f,l 13.2m 78.8d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8 1.8 1.2b 

 82n 21 331c                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           f(اه )درصد از مساحت زمین
12.1 12.1 12.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

33.1 / 1.1 2.1 / 2.8 7.1 / 1.1h 

 12b 12 312 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 17b 12 21 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 131d 818 327 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.2 83.3 83.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.1 

22.2 / 
22.2 

22.2 / 
22.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
22.7 

21.1 / 
21.2 

27.8 / 
28.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.71 8.31 3.13d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه
داده به یک دوره  h 8132. i .به استثنای مدیریت آب و پسماند g .تخمین f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
 هفتادوچهارتا  شانزدهجمعیت  k 8118. l .باشد داده تا پایان دسامبر می j .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج
 .n 8112 .ساله هفتادوچهارتا  پانزدهجمعیت  m .ساله

 

 

 

 

 

 



  

 تیمور شرقی
 

 منطقه: آسیای جنوب شرقی
 182a 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 22.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: دیلی

 823.3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 8118سپتامبر  87تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 232b 32مربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر آمریکا
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 711d 8 222 1 211 3 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

18.7 - 3.1 1.1d 

 313.1d 8 112.1 1 218.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
7.1 2.2 7.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

71.7 72.2 12.8d 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.1 31.1 81.2d 

 f 11.2 11.2 82.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 7.2 2.1 31.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

13.2 12.2 12.7 

 7.8f 1.1 1.1f نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

13.1 / 
11.2 

81.1 / 
11.8 

82.7 / 
18.3 

 f 72 311 328c(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

313 382 333d 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

21 28f 327f,c 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

318 822f 782f,c 

 811f - 187f,c - 12 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 112c - 173 3 ... جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

ایاالت  11.7 تایلند 18.8 سنگاپور
 متحد

2.1 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

 2.2 ویتنام 82.2 چین 11.2 اندونزی

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 g 1.1 3.1 8.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.1 87.7 81.1 شهرنشین )درصد از کل جمعیت(جمعیت 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

2.7 8.2 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

7.1 1.1 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

11.1 / 
11.1 

17.1 / 
11.8 

12.1 / 
11.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.8 / 
2.1 

21.1 / 
1.3 

21.1 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

33.1 / 3.3 33.1 / 3.1 38.3 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

~1.1h ~1.1h ~1.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

12.1 11.8 21.2b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 i)درصد از تولید ناخالص داخلی(

3.1 3.1 1.3b 

 1.3j 1.3 1.3k سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 33.1 7.1l 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.8 / 
21.8 

331.1 / 
383.2 

312.1 / 
331.1d 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

13.2 / 
11.8 

11.2 / 
11.1 

77.3 / 
73.7d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

2.1 / 
2.3f,m 

31.2 / 
83.2 

.../... 

 1.2b 1.1 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 18.1 82.8 81.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.1f 81.8f,d 1.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 33j 32 82c                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                           f(اه )درصد از مساحت زمین

11.7 22.2 21.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 سرانه تن()میلیون تن/ 

1.8 / 1.8 1.8 / 1.8 1.1 / 1.2l 

 327f,b 321 813 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 f 2 2 7bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 n ... 21 11dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
32.2 12.7 12.7 

از آب آشامیدنی جمعیت استفاده کننده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

72.2 / 
12.8 

21.2 / 
12.7 

21.8 / 
11.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

12.1 / 
11.3 

11.1 / 
87.7 

12.1 / 
81.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

88.31 2.21 7.77b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط( بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه
 h .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  g .تخمین f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

حمل و نقل هوایی در  j 8112. k 8133. l 8132. m 8118. n .ها بازبینی داده i .باشد داده تا پایان دسامبر می
 فرودگاه دیلی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 توگو
 

 منطقه: آفریقای  غربی
 223a 7(: 8132جمعیت )هزار، 

 321.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: لومه

 721.7 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 721b 11مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 cای اف پول رایج: فرانک سی
 121.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 222e 2 281 1 823 8 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

- 2.7 1.3 1.1e 

 121.1e 187.1 213.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
18.2 11.2 82.7e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

31.2 31.1 37.1e 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.8 11.1 12.1e 

 f 28.1 12.2 11.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 37.2 32.1 37.1شاغلین( اشتغال در صنعت )درصد از

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

12.1 21.2 21.2 

 f 3.2 3.2 3.2نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

21.1 / 
21.7 

77.1 / 
21.1 

71.1 / 
72.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g 

72 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

27 381 328e 

 311h 382 311i (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

111 122 722d 
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                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 جاری()میلیون دالر 

121 3 811 3 131d 

 211d - 117 - 811 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 213b - 811 - 812 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

  بورکینا
 فاسو

 7.1 غنا 32.1f بنین 37.2

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 1.3 ژاپن 31.2 فرانسه 32.1 چین

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 j 8.7 8.7 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 23.7 17.1 11.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

2.1 2.1 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 jزن()کودک زنده به ازای هر 

1.1 1.1 2.7b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

12.7 / 
11.1 

11.2 / 
11.3 

12.2 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

28.1 / 
2.1 

28.1 / 
2.2 

23.1 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 k,l)هزار و درصد از کل جمعیت(

811.2 / 
1.1 

811.1 / 
1.2 

822.1 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

32.7m 32.8m 31.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

77.1 11.8 11.7b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.8 1.1 1.1b 

 … 1.1n 1.3o~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2 2.2 1.3e 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.3 / 
388.1 

381.1 / 
311.7 

381.2 / 
387.1e 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

13.1 / 
12.2 

11.7 / 
17.2f,p 

.../... 

 / 7.2 .../... .../...  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
37.3e 
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                           (رفن دص ره رد در م /نز )
 2.1b 2.1 31.7 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 37.1 33.3 1.8 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 f 3.2 1.1 33.1eکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 g)درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.1 1.1r,i 

 18n 12 21d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           f(اه )درصد از مساحت زمین
7.3 1.1 1.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

3.1 / 1.1 8.1 / 1.2 8.1 / 1.2i 

 331b 22 22 )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 81b 81 32 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 112e 818 23 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
71.1 27.1 27.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
21.1 

22.1 / 
28.1 

23.2 / 
22.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

82.3 / 
2.1 

82.2 / 
1.7 

82.7 / 
8.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.27 32.13 2.12e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c ای(، بانک  اف فرانک جوامع اقتصادی آفریقایی )سی
اتحادیه اقتصادی و مالی آفریقای غربی شاخص  g .تخمین d 8137. e 8131. f .های آفریقای غربی مرکزی دولت

المللی آمار در  سسه بینؤ های م های کشوری همراه با داده داده h .کند قیمت مصرف کننده را هماهنگ می
 .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8132. j .جنوب صحرای آفریقا )افریستت(کشورهای 

k اشاره به شهروندان خارجی. l شامل پناهندگان. m باشد داده تا پایان دسامبر می. n 8112. o 8112. p 8117. q  به
 به استثنای مؤسسات غیرانتفاعی. r .استثنای مؤسسات انتفاعی

 

 

 

 



  

 توكالئو
 

 نزی منطقه: پلی
 3a(: 8132جمعیت )هزار، 

 313.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: توکالئو

 38bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.1c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر نیوزیلند
 3.2fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 312 331d 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 g)میلیون دالر جاری(

~1 ~1 ~1f 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 gدالر جاری( )میلیون

3 3 3f 

                            زار ت :یللملا تجارت بین
 g)میلیون دالر جاری(

- 3 - 3 - 3f 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 

 gصادرات()درصد از 
 1.1 فرانسه 1.2 بنگالدش 71.7 اندونزی

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

 1.2 ساموآ 2.3 آلمان 12.1 نیجریه

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 h - 1.1 - 3.1 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 1.1 1.1 1.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.1b 

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

... ... 8.3i 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

21.7 / 
2.1j 

11.1 / 
33.1k 

82.1 / 
38.8c,d 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1.1 / 
83.2 

1.2 / 
17.1 

1.1 / 
12.2f 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

318.1 / 
313.2g,l 

.../... 21.8 / 
317.7g,d 
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                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.2 / 
21.1g,l 

.../... 71.7 / 
12.1g,d 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1m 23 22f                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           g(اه )درصد از مساحت زمین
1.1 1.1 1.1b 

مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 
 زمینی )درصد(

8.1 8.1 8.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

... / 21.8 ... / 22.3 ... / 311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

... / 73.2 ... / 21.1 ... / 21.1b 

 
 

a باروری متوسط(شده )نرخ  بینی برآورد پیش. b 8131. c وقفه در توالی زمانی. d 8131. e  پایتخت سالیانه بین سه
 f .ساکن داشتندنفر  پانصدکمتر از  8133شود که هرکدام در سال  جزیره آتافو، فاکوفو و نوکونومو تعویض می

8137. g تخمین. h  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. i 8138. j 8113. k 8111. l 8111. 
m 8112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 تونگا
 

 نزی منطقه: پلی
 312a(: 8132جمعیت )هزار، 

 313.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: نوکوآلوفا

 88.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3222سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 727bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 311.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پاانگا
 8.8cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 213d 172 818 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

3.1 1.1 1.2d 

 722.1d 1 121.1 1 122.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
81.8 32.8 32.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

32.3 32.2 32.2d 

                            اه سایر فعالیت اقتصاد: خدمات و
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.1 13.2 13.1d 

 e 13.2 13.1 13.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 11.1 11.1 13.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین(

17.7 17.2 11.7 

 e 1.1 3.3 3.8نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

21.1 / 
71.8 

21.2 / 
71.1 

21.3 / 
72.3 

 e 77 311 331d(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 317d 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

31 2 31e,c 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

381 312 838e,c 
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 813e,c - 313 - 331 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 11b - 21 - 83 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

87.2e  جمهوری
 کره

 37.1e نیوزیلند 81.1

 وارداتیشرکای 
 e)درصد از واردات(

 33.8 هلند 81.2 چین 13.7 نیوزیلند

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 f 1.1 1.1 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 81.3 81.2 81.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 fساالنه()درصد متوسط 

1.7 1.2 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 f)کودک زنده به ازای هر زن(

2.8 2.1 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 f)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
12.2 

72.7 / 
12.1 

71.1 / 
12.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.8 / 
2.1 

17.2 / 
2.1 

11.2 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

2.1 / 2.1 2.1 / 2.2 1.1 / 2.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1g .... 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 f)در هر هزار تولد زنده(

81.1 88.1 81.1b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 h)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.2 1.2b 

 ... 1.1i 1.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.2j ... ... 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.3 / 
331.2 

317.1 / 
312.2 

317.2 / 
312.1k 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.1 / 
311.1i 

317.8 / 
311.2 

22.8 / 
21.2k 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

2.1 / 2.2l ... / ... / ... 

 3.1m 3.1 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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 7.2 1.3 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 e 2.2 31.1 21.1dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 31j 12 72c                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی 
                           (اه )درصد از مساحت زمین

38.1e 38.1 38.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 3.3 1.3 / 3.3 1.3 / 3.3k 

 1b 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31e 31 31b سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 n 28 27 12dورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
2.1 2.1 2.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
22.1 

22.2 / 
22.1 

22.7 / 
22.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، )شهری/سالم 

27.2 / 
21.7 

27.1 / 
22.7 

27.1 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

38.38 32.22 81.23d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e تخمین. f  ساله  پنجداده به یک دوره
 یکهای مالی آغاز شده در  ها مربوط به سال داده h .باشد داده تا پایان دسامبر می g .قبل از سال مرجع مربوط است

 حمل و نقل هوایی. i 8118. j 8112. k 8132. l 8111. m 8138. n .ژوئیه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ترینیداد و توباگو
 

 منطقه: کارائیب
 171a 3(: 8132جمعیت )هزار، 

 817.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: پورت آو اسپاین
 122.2d(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 3218سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 
 387b 1مربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 cرایج: دالر ترینیداد و توباگوپول 

 1.2eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 121f 82 381 88 228 31 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

1.8 1.1 - 8.1f 

 121.1f 37 112.1 31 181.1 38 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.2 1.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.7 13.1 17.2f 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 

28.2 22.1 13.2f 

 g 2.1 1.7 1.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 13.3 11.8 81.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

12.1 11.3 12.1 

 1.3g 1.2 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

11.1 / 
71.8 

18.1 / 
71.2 

13.1 / 
71.8 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h 

11 311 321e 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 21 21f 

 i 311 312 328j(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

2 133 31 228 2 211g,e 
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                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 122 1 221 1 281g,e 

 212g,e 8 118 2 232 1                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 181e 8 378 2 223 1 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

23.7g 2.3 کلمبیا 1.2 آرژانتینg 

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 7.3 چین 38.1 گابن 18.1

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 k 1.1 1.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.8 12.1 11.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 k)درصد متوسط ساالنه(

1.3 1.3 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.2 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

78.1 / 
11.3 

71.1 / 
11.2 

71.2 / 
11.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

83.2 / 
31.2 

81.7 / 
38.2 

81.1 / 
31.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

22.2 / 
1.1 

22.8 / 
1.1 

11.8 / 
1.7e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... 1.3l 1.7e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

82.2 81.1 82.2b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.2 1.8 1.1b 

 1.2m 3.2 3.2n سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3m .... .... 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 نفر()زن/ مرد در هر صد 

27.2 / 
311.7g 

312.1 / 
312.1 

.../... 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
28.1g,o 

.../... .../... 

 .../... .../... / 31.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 31.1o                           (رفن دص ره رد در م /نز )
 11.2b 11.1 82.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 13.1 81.2 32.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 g 82.1 22.1 71.1fکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.3 ~1.1 1.3j 

 11o 22 12e                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

 )درصد از مساحت زمین ها(
22.2 22.3 21.7b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

12.8 / 
82.1 

27.2 / 
11.3 

21.1 / 
12.8j 

 177b 3 721 3 212 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 111b 111 131 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 p 211 122 231fورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.7 21.7 21.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.3 / 
22.3 

21.1 / 
21.1 

21.3 / 
21.3b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

23.3 / 
23.3 

23.2 / 
23.2 

23.1 / 
23.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

- 1.13 1.18 ... 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .دالر ترینیداد و توباگوd  داده به منطقه شهری مربوط
ها مطابق  بندی داده طبقه iداده به شاخص بهای خرده فروشی اشاره دارد.  hتخمین.  e 8137 .f 8131 .gاست. 

ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  j 8132 .k. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومویرایش 
 حمل و نقل هوایی. m 8111 .n 8133 .o 8112 .pباشد.  داده تا پایان دسامبر می l. است

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 تونس
 

 منطقه: آفریقای شمالی
 112a 33(: 8132جمعیت )هزار، 

 71.1a(: 8132 مربع،تراکم جمعیت )در کیلومتر 
 پایتخت: تونس

 821.2c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3211نوامبر  38تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 131b 311مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.7aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دینار تونس
 8.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 ادیهای اقتص شاخص
 712d 23 113 22 878 18 جاری(  دالر )میلیون   خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.1 1.1 3.1d 

 117.1d 1 321.1 2 322.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.1 2.3 2.2d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.2 13.3 81.1d 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

13.1 11.2 12.8d 

 f 81.2 37.7 31.1شاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد از 
 f 28.8 22.2 28.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

17.1 17.1 21.2 

 31.3f 31.1 38.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

81.2 / 
12.1 

82.1 / 
12.7 

82.3 / 
71.1 

 f 28 311g 312h(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

318 311 337d 

 338i 331 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

31 222 31 287 32 118f,h 

 731f,h 81 831 88 372 31                            تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 321f,h 1 - 722 1 - 123 8 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 122d 1 - 312 8 - 822 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 31.1f آلمان 37.2 ایتالیا 18.1f فرانسه

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

 2.1 چین 32.1 ایتالیا 31.2 فرانسه

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 j 1.2 3.1 3.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 12.2 11.7 11.8 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

3.2 3.1 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 jهر زن()کودک زنده به ازای 

8.1 8.1 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
73.2 

77.1 / 
78.1 

77.3 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.1 / 
31.1 

81.1 / 
31.2 

82.1 / 
38.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

11.1 / 
1.1k 

21.8 / 
1.2k 

17.7 / 
1.1l,h 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.3m 1.3m 1.1h 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

81.1 32.7 32.1b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.2 1.2 1.7b 

 3.1b 3.8 1.2 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.1 1.1b 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
332.1 

311.1 / 
312.1 

331.8 / 
331.8d 

                            هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
23.2 

21.2 / 
27.1 

27.2 / 
22.3d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

11.3 / 
82.1 

28.1 / 
87.2 

23.8 / 
82.3d 
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 1.1n 8.7 8.1 هزار نفر(های عمدی )در هر صد  نرخ قتل
 13.1 87.1 88.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 11.2f,d 11.2 2.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.7 1.7 1.1f,b 

 11o 71 21h                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           (اه )درصد از مساحت زمین
1.2 1.2 1.7f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

88.7 / 8.1 87.7 / 8.1 82.2 / 8.1i 

 811b 123 872 انرژی، اولیه )پتاژول(تولید 
 21b 21 11 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 172p 7 282 1 782d 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.1 87.8 21.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
28.2 

22.1 / 
22.2 

311.1 / 
21.8b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.8 / 
11.1 

21.2 / 
71.7 

27.2 / 
72.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.81 3.13 3.11d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c شهر تونس مربوط به کالن. d 8131. e  با هزینه عوامل
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  h 8137. i 8132. j .وقفه در توالی زمانی g .تخمین f .تولید
به  n 8138. o 8112. p .باشد داده تا پایان دسامبر می m .شامل پناهندگان l .مربوط به شهروندان خارجی k .است

 استثنای اتباع ساکن خارج از کشور.

 

 

 

 

 

 



  

 تركیه
 

 منطقه: آسیای غربی
 237a 23(: 8132جمعیت )هزار، 

 311.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: آنکارا

 232.3c 2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 118b 721مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.8aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: لیر ترکیه
 1.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 738e 211 277 773 281 113 جاری(  دالر  )میلیون داخلی خالص  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.1 2.1 1.8e 

 211.1e 31 178.1 31 122.1 7 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 
31.1 31.1 7.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.1 82.1 18.1e 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 13.2 13.1e 

 g 81.7 81.7 32.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 81.1 81.8 81.2صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

22.1 11.3 12.1 

 33.3g 31.7 31.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

81.1 / 
71.3 

87.1 / 
12.1 

18.8 / 73.7 

کننده شاخص قیمت مصرف 
(311=8131)g,i 

11h 311 371d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 331 382e 

 331j 321j,k 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

71 271 331 221 317 111d 
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                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

331 772 321 122 811 728d 

 717d 71 - 113 73 - 822 21 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 221h - 22 131 - 27 172d 81 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

پادشاهی  2.1 آلمان
 متحد

1.3g  امارات
متحده 
 عربی

1.2 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

فدراسیون  2.3 آلمان 31.1 چین
 روسیه

2.1 

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 l 3.2 3.1 3.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 71.3 71.2 17.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 l)درصد متوسط ساالنه(

8.2 8.3 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.8 8.3b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

72.2 / 
12.1 

71.2 / 
12.2 

72.3 / 
73.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 
2.1 

81.2 / 
31.2 

82.1 / 
38.1a 

 المللی  مهاجران بین
 m)هزار و درصد از کل جمعیت(

3 132.8 / 
3.2 

3 117.1 / 
3.2 

2 228.1 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

2.7n 37.2n 1 271.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

82.7 31.2 38.1b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 ناخالص داخلی()درصد از تولید 

2.2 1.3 2.3b 

 3.7k 3.7 3.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1o 8.2p 2.2k 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.1 / 
311.2 

311.1 / 
318.1 

318.2 / 
311.1b 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

71.3 / 
23.1 

21.1 / 
27.2 

313.7 / 
312.2b 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

87.2 / 
12.8 

11.1 / 
18.3 

22.2 / 
313.2b 

 2.1q 2.8 2.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 32.1 2.3 2.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 31.1r,s 12.2r,s 12.1e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.2 3.1k 

 28o 311 122d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           (اه )درصد از مساحت زمین
31.2 32.1 31.8b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

817.2 / 
1.1 

822.1 / 
2.3 

121.1 / 
2.1k 

 132b 3 118 3 112 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 12b 13 18 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 112t 11 822t,e 13 871 81 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
8.3 8.8 8.1 

از آب آشامیدنی جمعیت استفاده کننده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
21.1 

22.7 / 
21.2 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
71.1 

27.2 / 
23.1 

22.1 / 
21.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.37 1.31 1.21u,d 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 1.32 1.21e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c اورن،  به آلتینداغ، کانکایا، اتیمسگوت، گلباشی، کچی
بندی  طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه d 8137. e 8131. f .ماماک، سینجان و ینی محله اشاره دارد

محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از  i .وقفه در توالی زمانی h .تخمین g .المللی صنعتی استاندارد بین
ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  k 8132. l .به استثنای مدیریت آب و پسماند j .های ملی شاخص

ماه  سهکاربران  o 8112. p 8111. q 8138. r .باشد داده تا پایان دسامبر می n .شامل پناهندگان m .مربوط است
 داده موقت. u .شوند شهروندان ترکیه ای ساکن خارج نیز شامل می t .ساله هفتادوچهارتا  شانزدهجمعیت  s .گذشته

 



  

 تركمنستان
 

 منطقه: آسیای مرکزی
 218a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 38.1a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: عشق آباد

 231.8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 311b 222مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 cپول رایج: منات ترکمنستان
 1.1d,eنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 321f 11 121 88 328 32 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

31.1 2.8 1.8f 

 122.1f 1 212.1 2 221.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
32.2 32.1 31.2f 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.1 22.2 13.1f 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 17.1 11.1f 

 g 32.3 38.1 7.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 11.1 21.3 22.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

22.8 28.1 27.8 

 1.2g 2.1 1.1g )درصد از نیروی کار(نرخ بیکاری 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

18.1 / 
71.8 

18.2 / 
71.8 

11.8 / 
72.8 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

312 22 318f 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 g)میلیون دالر جاری(

1 112 1 111 1 231e 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 g)میلیون دالر جاری(

8 837 8 211 8 172e 

 311e 3 211 728                            زار ت :یللملا تجارت بین
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 g)میلیون دالر جاری(
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

 2.2 افغانستان 2.2 ترکیه 72.1 چین

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

 2.1 چین 31.2 آلمان 81.1 ترکیه

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 h 3.1 3.2 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 13.1 22.1 27.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

3.1 8.1 8.1b 

 نرخ باروری،کل 
 h)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 1.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد
 h)زنان/ مردان، سال(

12.8 / 
11.1 

12.1 / 
18.8 

71.2 / 
11.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

18.1 / 
1.3 

82.1 / 
1.3 

11.2 / 
7.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

831.3 / 
2.1 

322.1 / 
1.2 

321.3 / 
1.2e 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

38.1i 81.3i 1.2e 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

18.3 12.8 21.2b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 1.1 1.1b 

 2.2j 8.1 8.1k پزشکان )در هر هزار نفر(سالمتی: 
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... ... 1.1l 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... .../... 27.1 / 
22.8k 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

.../... .../... 22.1 / 
27.1k 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

.../... .../... 1.8 / 2.7k 

 ... 2.8m 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.1n 31.2 81.2 مجالس ملی )درصد(های زنان در  کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 g 3.1 1.1 32.1fکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 21o 21 12e                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                           g(اه )درصد از مساحت زمین

2.2 2.2 2.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

22.1 / 
31.8 

17.1 / 
33.2 

12.2 / 
38.2k 

 217b 1 228 3 122 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 831b 322 371 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 ... 2p 38 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
حفاظت شده برای تنوع زیستی مناطق مهم 

 زمینی )درصد(
32.2 32.1 32.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.3 / 
12.1 

.../... .../... 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

77.1 / 
22.2 

.../... .../... 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 1.83 1.31f 
 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c منات جدید ترکمنستان. d نرخ ارز عملیاتی ملل متحد. e 
8137. f 8131. g تخمین. h  ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره. i  داده تا پایان دسامبر

 .j 8118. k 8132. l 8138. m 8111. n 8111. o 8112. p 8117 .باشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 جزایر توركس و كایکوس
 

 منطقه: کارائیب
 11a(: 8132جمعیت )هزار، 

 17.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کاکبورن تاون

 1.3g(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 222b,cمربع(:  مساحت )کیلومتر

 312.3d,e,fنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: دالر آمریکا

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 232h 127 172 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

32.2 3.1 2.2h 

 823.1h 81 312.1 88 272.1 83 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.8 1.1 1.1h 

 اقتصاد: صنعت 
 ناخالص()درصد از ارزش افزوده 

32.7 38.2 31.1h 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

72.3 21.2 22.2h 

 ... 3.8j,k 3.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 ... 81.3j,k 31.2 اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 )درصد از شاغلین(

71.2 72.1j,k ... 

 ... 2.1j,k 2.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

31 31l 2l,f 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 دالر جاری( )میلیون

112 118l 171l,f 

                            زار ت :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

- 822 - 821l - 111l,f 

 811h ... ... جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت  81.3 زیمبابوه 11.8l باهاما
 متحده

83.2l 

 3.3 ژاپن 3.2جمهوری  22.2ایاالت  شرکای وارداتی
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 دومینیکن متحده l)درصد از واردات(
 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 m 1.7 1.8 8.1cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.3 21.8 27.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 m)درصد متوسط ساالنه(

7.1 1.7 8.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

77.1 / 
71.3n 

... / ... 77.2 / 
71.2o 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

82.1 / 
1.8g 

... / ... 32.8 / 
7.1e,d,f 

 المللی مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

31.3 / 
22.1 

37.8 / 
11.1 

82.1 / 
12.8f 

دیگر اشخاص مربوط به پناهندگان و 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ... ~1.1f 

 آموزش: هزینه دولتی
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... ... 1.1c 

 1.1p 1.2q 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 81r 12 11f )تعداد(گونه های در معرض تهدید 
 مساحت جنگلی

                           l(اه )درصد از مساحت زمین
11.8 11.8 11.8c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 2.1 1.8 / 1.3 1.8 / 1.3q 

 1c 1 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 l 17 22 22cسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 212h 823 371 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
82.1 82.1 82.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.1 / 
27.1 

... /... ... / ... 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، )شهری/سالم 

23.2 / 
23.2 

... /... ... / ... 

 
 

a نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش( شده .b ریهمه جزا یبرا آب نییاز جمله سطح پا )منطقه تا ساحل( .c 
8131 .d اند.  شدهحاصل  ابیکم یها ها از داده داده نیا رایمشاهده شوند ز  اطیبا احت دیها با نیتخمe  جمعیت دو
 j. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه f 8137 .g 8113 .h 8131 .iژور. 
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 n 8118 .o. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  mتخمین.  k 8112 .lوقفه در توالی زمانی. 
8138 .p 8112 .q 8132 .r 8112. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 توالو
 

 نزی منطقه: پلی
 33a(: 8132جمعیت )هزار، 

 171.8a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: فونافوتی

 7.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 8111سپتامبر  1تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 81bمربع(:  )کیلومترمساحت 
 318.1cنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر استرالیا
 3.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 17c 18 88 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

- 2.3 - 1.3 1.1c 

 117.1c 1 111.1 1 318.1 8 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
88.8 87.1 82.1c 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

2.1 2.7 2.8c 

                            اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.2 17.7 17.1c 

 ... ... 1.1 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 مردان( )درصد از جمعیت زنان/

27.2 / 
12.1 

.../... .../... 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 312 333c 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

~1 ~1e ~1e,d 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

31 38e 38e,d 

 38e - 38e,d - 31 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 ... 32 - 2 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 e)درصد از صادرات(

بوسنی و  2.8 ژاپن 21.1 تایلند
 هرزگوین

1.2 
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 شرکای وارداتی
 e)درصد از واردات(

 32.1 فیجی 81.1 ژاپن 87.7 سنگاپور

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 f 3.8 3.1 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 18.2 12.2 22.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 fمتوسط ساالنه()درصد 

8.2 8.2 8.1b 

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

1.7g ... 1.1h,i 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

... / ... 73.2 / 
17.2 

... / ... 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

11.8 / 
2.1g 

... / ... 13.3 / 
2.2c 

 المللی  مهاجران بین
 j)هزار و درصد از کل جمعیت(

1.8 / 3.2 1.8 / 3.1 1.3 / 3.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 )در هر هزار تولد زنده(

... 31.1 ... 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 k)درصد از تولید ناخالص داخلی(

33.3 32.2 31.1b 

 ... 3.1l 3.8m هر هزار نفر(سالمتی: پزشکان )در 
                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 e)زن/ مرد در هر صد نفر(
27.1 / 
313.2 

27.1 / 
318.2n 

332.2 / 
332.1b 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

72.3 / 
17.2e,o 

... / ... 312.8 / 
21.1e,b 

 32.1i 2.1 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.7 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.8p 81.1e 21.1e,c کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 2q 21 21d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                           e(اه )درصد از مساحت زمین

11.1 11.1 11.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

~1.1 / ... ~1.1 / ... ~1.1 / ...r 

 1b ... ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 31e 31 32e,b انرژی )گیگاژول(سرانه تأمین 
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 8c 8 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 

 درصد( روستایی، سالم )شهری/
21.2 / 
21.1 

22.1 / 
27.1 

22.1 / 
27.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
72.1 

21.1 / 
21.8 

21.1 / 
21.8b,s 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

82.11 87.21 22.22c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8131. d 8137. e تخمین. f  ساله  پنجداده به یک دوره
بازبینی  k .اشاره به شهروندان خارجی i 8138. j .وقفه در توالی زمانی g 8118. h .قبل از سال مرجع مربوط است

 .l 8111. m 8112. n 8111. o 8113. p 8111. q 8112. r 8132. s 8131 .ها داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اوگاندا
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 873a 22(: 8132جمعیت )هزار، 
 883.1a(: 8132 )در کیلومتر مربع،تراکم جمعیت 

 پایتخت: کامپاال
 221.2c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 3218اکتبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 
 111b 823مربع(:  مساحت )کیلومتر

 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: شیلینگ اوگاندا
 111.3d 1نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 112e 81 211 32 312 33 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

31.1 2.8 8.1e 

 131.1e 122.1 123.1 )دالر جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی 
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.1 81.3 81.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

88.8 81.2 88.7e 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.3 11.1 13.2e 

 g 71.1 73.3 12.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 1.7 7.3 7.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

32.1 83.2 82.1 

 2.1g 8.8g 3.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 gمردان( زنان/)درصد از جمعیت 

11.1 / 
71.3 

11.2 / 
71.1 

11.7 / 
72.2 

 312h,d ... ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 22 28e 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

231 3 132 8 218g,d 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 112 2 112 2 212g,d 
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 217g,d 3 - 121 1 - 823 3 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 382d 3 - 112 3 - 13 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

امارات  31.1g کنیا
متحده 
 عربی

سودان  31.1
 جنوبی

2.7g 

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

 2.1 کنیا 37.1 هند 32.2 چین

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 i 1.2 1.2 1.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 81.2 32.2 37.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

1.8 1.3 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 iبه ازای هر زن( )کودک زنده

1.7 1.2 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

18.3 / 
27.2 

11.7 / 
11.1 

11.7 / 
11.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

22.2 / 
1.1 

22.1 / 
1.2 

27.2 / 
1.1a 

 المللی  مهاجران بین
 j)هزار و درصد از کل جمعیت(

111.1 / 
8.1 

182.8 / 
3.1 

3 128.3 / 
1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

811.7k 122.2k 3 222.7d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

72.2 12.8 11.8b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 l)درصد از تولید ناخالص داخلی(

33.1 31.7 7.1b 

 1.3b ... 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1m 8.2 8.1n 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

332.8 / 
381.8 

337.7 / 
331.2 

313.1 / 
22.1e 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

37.1 / 
83.3m 

83.1 / 
81.1o 

... / ... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

8.7 / 
2.2m 

1.1 / 2.2 2.1 / 1.8n 
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 33.1n 2.1 2.7 )در هر صد هزار نفر(های عمدی  نرخ قتل
 12.1 13.1 81.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 83.2g,e 38.1 3.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 
1.8 1.1 ... 

 312m 311 321d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           (اه )درصد از مساحت زمین
37.8 31.7 31.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.8 / 1.3 1.2 / 1.3 1.8 / 1.3n 

 121b 277 121 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 37b 31 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 181e 3 221 212 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
13.1 78.1 78.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
11.2 

28.1 / 
12.3 

21.1 / 
71.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

82.2 / 
31.3 

82.1 / 
31.1 

82.1 / 
37.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.11 2.18 7.11e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c داده شامل کیرا، ماکیندیه و نانسانا است. d 8137. e 
8131. f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه. g تخمین. h  :پایه شاخص

شامل  j ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8112ژوئیه  یک - 8131ژوئن  11=311
های مالی که از اول ژوئیه شروع  برخالف سایر کشورها، در اوگاندا سال l باشد داده تا پایان دسامبر می kپناهندگان 

 .ای از طرف کشور است شود و این درخواست ویژه یابد به سال قبل تبدیل می ژوئن پایان می سیشود و در تاریخ  می
m 8112. n 8132. o 8117. 

 

 

 

 

 



  

 اوكراین
 

 منطقه: اروپای شرقی
 112a,b 22(: 8132جمعیت )هزار، 

 71.1a,b(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 یف پایتخت: کی

 211.7 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111c 111مربع(:  )کیلومترمساحت 
 21.1a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: گریونا
 82.3dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 138e 21 871e,f 311 812 22 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.3 1.1e 8.1e,f 

 271.1e 8 122.1e,f 8 211.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.1 2.2e 31.7e,f 

 اقتصاد: صنعت 
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.3 82.1e 87.3e,f 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 18.1e 12.8e,f 

 h 32.2 81.1 32.2اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 h 81.1 81.7 81.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 hشاغلین()درصد از 

12.1 12.1 12.2 

 2.1h 2.3 7.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 h)درصد از جمعیت زنان/مردان(

22.1 / 
18.2 

22.2 / 
11.1 

21.1 / 
18.7 

 811d 311 13 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 317 311f 

 i 311 22 22j(8111=311تولید صنعتی ) شاخص
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

12 882 13 211 21 282d 

 212d 22 717 11 388 11                            تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 133d 1 - 117 2 - 222 3 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 122d 8 - 131 1 - 112 8 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

فدراسیون 
 روسیه

 1.2 ترکیه 1.1h لهستان 2.3

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

فدراسیون 
 روسیه

 31.1 آلمان 33.2 چین 32.1

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 a,k - 1.2 - 1.1 - 1.1cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 a 17.2 12.1 12.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 a,k)درصد متوسط ساالنه(

- 1.1 - 1.8 - 1.2c 

 نرخ باروری،کل 
 a,k)کودک زنده به ازای هر زن(

3.3 3.2 3.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 a,k)زنان/ مردان، سال(

71.2 / 
13.2 

71.2 / 
18.8 

71.1 / 
11.3c 

 توزیع سن جمعیت 
 aسال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
81.2 

32.3 / 
83.1 

31.2 / 
81.1b 

 المللی  مهاجران بین
 a)هزار و درصد از کل جمعیت(

1 111.1 / 
31.2 

2 232.2 / 
31.1 

2 212.1 / 
33.8d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

71.2l 21.2l 3 221.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 a,k)در هر هزار تولد زنده(

32.2 38.1 2.2c 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 e)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.3 1.2 1.3c 

 1.1m 1.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 ناخالص داخلی( )درصد از تولید
1.3 7.1n 1.2m 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.8 / 
311.1 

22.3 / 
22.1 

311.2 / 
22.2m 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

23.2 / 
22.8h 

22.1 / 
21.7h 

21.7 / 
27.2m 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

72.1 / 
11.3 

22.1 / 
73.8 

22.1 / 
77.1m 
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 1.1m 2.1 1.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 38.1 2.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  زیستهای  شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 1.7h,o,p 81.1 18.1h,f کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 1.2 1.1q,c 

 11r 13 318d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           (اه )درصد از مساحت زمین
31.1 31.1 31.7h,c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

111.2 / 
7.3 

112.1 / 
1.7 

887.1 / 
1.3m 

 118c 8 812 1 182 1 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 22c 381 381 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 111f 31 811 83 113 37 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.1 81.1 81.7 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.1 

27.1 / 
21.8 

21.1 / 
27.2c 

امکانات بهداشتی جمعیت استفاده کننده از 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

27.8 / 
21.7 

27.1 / 
23.2 

27.2 / 
28.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.22 1.22 3.11f 

 
 

a شامل کریمه. b شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. c 8131. d 8137. e  قلمرو موقت اشغال شده
ها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه f 8131. g .شود جمهوری خودمختار کریمه و سواستوپول را شامل نمی

بندی صنعتی  طبقهها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه i .تخمین h .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه
داده تا پایان دسامبر  l .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  j 8138. k .المللی استاندارد بین

های  به استثنای داده q .کاربران یک ماه گذشته p .ساله ونه پنجاهتا  پانزدهجمعیت  m 8132. n 8112. o .باشد می
 .r 8112 .ها یا ایاالت ها، استان برخی منطقه

 

 

 

 

 



  

 امارات متحده عربی
 

 منطقه: آسیای غربی
 128a 2(: 8132جمعیت )هزار، 

 332.3a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ابوظبی

 232.7 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3273دسامبر  2تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 21مربع(:  مساحت )کیلومتر
 817.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 cپول رایج: درهم امارات
 1.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 722e 122 727 822 272 328 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

2.2 3.1 1.1e 

 188.1e 17 112.1 11 211.1 12 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.1 1.2 1.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.1 18.1 21.8e 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.7 21.7 12.1e 

 g 2.2 1.2 1.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 21.3 82.1 12.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

11.1 12.2 13.1 

 1.2g 3.2g 1.3 از نیروی کار( نرخ بیکاری )درصد
 نرخ مشارکت نیروی کار

 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/ 

17.8 / 
28.1 

28.2 / 
21.1 

21.1 / 
23.7 

 311h 331d ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 312 313e 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

331 211 322 118 881 211g,d 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

21 232 327 113 817 727g,d 
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 121g,d 37 - 113 33 112 12                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 

 iدیگر

مناطق  13.2
مشخص 
نشده در 
جاهای 

 iدیگر آسیا

 1.2 هند 31.2

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

مناطق 
مشخص 
نشده در 

جای 

 iدیگر

ایاالت  2.1 چین 11.8
 متحده

7.1 

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 k 7.1 33.2 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.1 22.3 28.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 
 k)درصد متوسط ساالنه(

2.1 38.1 8.2b 

 نرخ باروری،کل 
 k)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 k)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
72.3 

77.1 / 
71.8 

72.8 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.2 / 3.7 31.2 / 3.1 31.2 / 8.1a 

 المللی  مهاجران بین
 l,m)هزار و درصد از کل جمعیت(

1 823.1 / 
73.1 

7 131.1 / 
22.1 

2 138.1 / 
22.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.8n 1.1n 3.7d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 k)در هر هزار تولد زنده(

2.8 1.2 1.8b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

8.1 1.2 1.1b 

 3.1o 3.1 3.1 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
... / ... 22.2 / 

21.2 
312.2 / 
338.2e 

                             هطسو تم صلاخان مان نرخ ثبتآموزش: 
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... /... ... / ... 21.1 / 
22.1e 

 / 11.8 / 82.2 ... / ...  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 81.7e 31.7                           (رفن دص ره رد در م /نز )
 1.2e 1.2 3.8 صد هزار نفر(های عمدی )در هر  نرخ قتل

 88.1 88.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.1g 12.1 21.1p,q,e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 داخلی()درصد از تولید ناخالص 
... ... 1.2b 

 81r 22 11d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           g(اه )درصد از مساحت زمین
1.7 1.2 1.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

331.3 / 
82.1 

311.2 / 
32.1 

833.2 / 
81.8o 

 128b 2 221 7 821 7 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 128b 131 211 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 ... ... 381s 7 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 31.8 11.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
311.1 

22.1 / 
311.1 

22.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
21.8 

22.1 / 
21.8 

22.1 / 
21.8b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 t)درصد از درآمد ناخالص ملی(

... 1.32 3.13u,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی پیش برآورد .b 8131 .c  .درهم امارات متحده عربیd 8137 .e 8131 .f  با قیمت
مناطق مشخص نشده در  jمناطق مشخص نشده در جای دیگر.  iوقفه در توالی زمانی.  hتخمین.  gتولیدکنندگان. 

 mاشاره به شهروندان خارجی.  l. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  kجای دیگر آسیا. 
کاربران سه ماه  qجمعیت پانزده تا هفتادوچهار ساله.  o 8132 .pباشد.  داده تا پایان دسامبر می nشامل پناهندگان. 

 t. و اتباع کشور ساکن خارج از کشور یداخل یاز جمله گردشگر .ها ورود فقط در هتل r 8112 .sگذشته. 
برای ادارات به غیر از است.  یدولت یها سازمان هیاز کل یانیجر  انگری، نماتیاطالعات گزارش شده در سطح فعال

 داده موقت. uشوند.  ها در نظر گرفته می تعهدات برابر با پرداختصندوق توسعه ابوظبی، 
 

 

 



  

 متحد پادشاهی
 

 منطقه: اروپای شمالی
 172a 11(: 8132جمعیت )هزار، 

 871.8a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: لندن

 121.1c 2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 221b 828مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: پوند استرلینگ
 1.7dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 222e 127 8 371 223 8 712 181 8 جاری( دالر )میلیون خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.3 3.7 3.2e 

 822.1e 21 113.1 12 238.1 23 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
1.1 1.7 1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

83.2 81.1 81.8e 

                            اه فعالیتاقتصاد: خدمات و سایر 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

77.1 72.1 72.8e 

 3.8g 3.3g 3.2 اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 88.8 32.8 32.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

71.2 72.1 21.7 

 2.8g 7.2 2.2 بیکاری )درصد از نیروی کار(نرخ 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 gمردان( )درصد از جمعیت زنان/

12.7 / 
12.8 

11.1 / 
12.1 

11.2 / 
12.3 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h 

27 311 331d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 318 311e 

 21i 28 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

128 722 288 132 221 712d 
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                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

182 213 187 132 121 111d 

 113d 321 - 111 811 - 737 311 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 111d 311 - 222 28 - 311 18 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 7.2 فرانسه 31.1 آلمان 31.1

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

ایاالت  2.1 چین 31.2 آلمان
 متحده

2.8 

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 j 1.2 3.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.2 23.1 72.2 شهرنشین )درصد از کل جمعیت(جمعیت 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.2 3.1 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

3.7 3.2 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

21.1 / 
71.3 

23.2 / 
77.1 

28.2 / 
72.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

32.1 / 
83.8 

37.1 / 
88.7 

37.2 / 
82.8a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

1 281.8 / 
2.2 

7 112.1 / 
38.1 

2 223.7 / 
31.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

131.1k 811.1k 318.7d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

1.1 2.2 2.3b 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

7.8 2.1 2.2b 

 8.2e 8.7 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.1 1.2 1.1b 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

311.8 / 
311.1 

312.1 / 
311.1 

313.2 / 
318.1b 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

317.1 / 
311.2 

311.8 / 
318.2 

387.1 / 
381.1b 

 / 11.2 / 17.2 / 12.2  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
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 22.8b 11.7 22.1                           (رفن دص ره رد در م /نز )
 3.8e 3.8 3.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل

 18.1 32.1 32.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 71.1l 21.1l 22.2e کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.1 3.7g 3.7g,b 

 11m 71 318d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           (اه )درصد از مساحت زمین
38.1 38.1 31.1g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

128.1 / 
2.1 

221.8 / 
7.2 

232.2 / 
1.1i 

 n 2 221 1 837 2 281bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 n 311 311 331bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 232e 11 821 82 112 82 گردشگران به مرزهای ملی )هزار(ورود 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
23.7 21.2 22.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

بهداشتی جمعیت استفاده کننده از امکانات 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.3 / 
22.1 

22.3 / 
22.1 

22.3 / 
22.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 o)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.27 1.17 1.71p,d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c لندن( استشهر  داده مربوط به "منطقه شهری" )کالن. d 
8137. e 8131. f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه. g تخمین. h 

ساله قبل از سال  پنجداده به یک دوره  i 8132. j .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص
 یها محموله m 8112. n .ساله هفتادوچهارتا  شانزدهجمعیت  l .باشد داده تا پایان دسامبر می k .مرجع مربوط است

شوند.  ینم یبند عنوان صادرات طبقه من از انگلستان به رهیو جز  ی، گورنسیزغال سنگ و نفت به جرس
. صادرات گاز شود در نظر گرفته می سیاز عرضه انگل یعنوان بخش به ریجزا نیا نفت بهزغال سنگ و  عرضه،نیبنابرا

 داده موقت. p .عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی o .است رلندیمن همراه با صادرات به ا ریبه جزا یعیطب

 

 

 



  

 جمهوری متحد تانزانیا
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 123a,b 12(: 8132جمعیت )هزار، 

  11.7a,b(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 دودوما پایتخت:

 813.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3213دسامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111c 227مربع(:  مساحت )کیلومتر
 27.2a,bنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: شیلینگ تانزانیا
 811.3d 8نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 e 32 178 13 311 27 111fجاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 e)درصد سالیانه(

7.2 1.2 7.1f 

 e 273.1 122.1 223.1fسرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e,gافزوده ناخالص()درصد از ارزش 
11.3 13.7 13.8f 

 اقتصاد: صنعت 
 e,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.2 83.1 87.1f 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e,g)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

22.3 21.2 23.2f 

 h 72.7 78.8 11.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 h 2.2 1.2 1.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 h)درصد از شاغلین(

81.1 88.2 82.1 

 h 2.2 1.1 8.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 hمردان( )درصد از جمعیت زنان/

23.2 / 
22.2 

23.2 / 
22.2 

72.2 / 
27.1 

 e 11 311 371d(8131=311مصرف کننده )شاخص قیمت 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 382 311f 

                            تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 178 2 113 2 111h,d 

                            تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 827 2 131 7 711h,d 
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 811h,d 1 - 218 1 - 171 3 -                           (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 833i - 8 112f 8 - 121 3 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

آفریقای  32.2 هند 31.8h سوئیس
 جنوبی

31.1h 

 شرکای وارداتی
 h)درصد از واردات(

امارات  32.3 هند 81.2 چین
متحده 
 عربی

7.1 

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 b,j 8.2 1.3 1.3cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 b 82.2 82.3 11.2جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 b,j)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.1c 

 نرخ باروری،کل 
 b,j)کودک زنده به ازای هر زن(

1.7 1.1 1.8c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 b,j)زنان/ مردان، سال(

11.2 / 
18.1 

11.3 / 
17.1 

12.2 / 
11.2c 

 توزیع سن جمعیت 
 bسال، درصد( 32-1+/11)

21.1 / 
2.1 

21.1 / 
2.7 

22.7 / 
2.7a 

 المللی  مهاجران بین
 b,k)هزار و درصد از کل جمعیت(

771.2 / 
8.1 

112.1 / 
1.7 

228.1 / 
1.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

111.1l 871.2l 133.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 b,j)در هر هزار تولد زنده(

17.3 18.2 22.1c 

                            یراج یاه سالمتی: هزینه
 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

... ... 1.3e,m,c 

 1.1n ... ~1.1o~ سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.1 2.1 1.1o 

                             هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.7 / 
312.2 

27.7 / 
27.3 

28.1 / 
72.1c 

                             هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

... / ... 87.3 / 
12.1 

11.1 / 
11.3p 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                           (رفن دص ره رد در م /نز )

1.2 / 8.1h 3.2 / 8.2 8.7 / 1.8c 
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 7.1q 2.2 7.1c های عمدی )در هر صد هزار نفر( قتل نرخ
 17.8 11.7 83.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 h 3.3 8.2 31.1fکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                            هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 sتولید ناخالص داخلی()درصد از 
... 1.2r 1.1p 

 231q 123 3 128d                           (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                           (اه )درصد از مساحت زمین
11.2 12.3h 18.1h,c 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.1 / 1.3 7.3 / 1.3 33.1 / 
1.8o 

 212c 728 111 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 81c 32 32 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 811f 3 712 121 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
18.1 17.1 17.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، )شهری/ سالم

21.1 / 
21.2 

21.3 / 
21.1 

77.8 / 
21.1c 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

83.1 / 
7.1 

81.1 / 
7.2 

13.1 / 
2.1c 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

2.11 2.11 2.21f 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b  .شامل زنزیبارc 8131 .d 8137 .e  فقط سرزمین اصلی تانزانیا، به
 iتخمین.  h. المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه چهارمها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه f 8131 .gجز زنزیبار. 

داده تا پایان  lشامل پناهندگان.  k. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  jوقفه در توالی زمانی. 
به استثنای مؤسسات  sداده جزئی.  n 8118 .o 8132 .p 8131 .q 8112 .rها  بازبینی داده mباشد.  دسامبر می

 انتفاعی.
 

 

 

 



  

 ایاالت متحده آمریکا
 

 منطقه: آمریکای شمالی
 717a 181(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.7a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: واشنگتن دی.سی.

 811.1 1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221اکتبر  82تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 137b 211 2مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 ل رایج: دالر آمریکاپو 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 271d 182 32 178 212 32 781 121 31 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

1.1 8.1 3.1d 

 212.1d 17 221.1 22 111.1 22 جاری(سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر 
 اقتصاد: کشاورزی 

 e,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
3.1 3.3 3.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

83.1 81.8 32.8d 

                            اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e,f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

77.1 72.2 72.2d 

 g 3.1 3.1 3.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 g 83.1 32.1 32.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 g)درصد از شاغلین(

77.2 72.2 72.1 

 2.1g 2.1 1.3 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 

 gمردان( زنان/ )درصد از جمعیت

12.8 / 
78.8 

17.1 / 12.2 11.1 / 
12.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)h 

21 311 338c 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 311 337d 

 21i 312i,j 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                            تار داص :یللملا تجارت بین

 kجاری( )میلیون دالر

212 112 3 872 122 3 121 112c 

 121c 212 8 811 212 3 183 718 3                            تادر او  :یللملا تجارت بین



410 

 

 k)میلیون دالر جاری(
                            زار ت :یللملا تجارت بین

 k)میلیون دالر جاری(
- 287 223 - 121 313 - 218 181c 

 822c 211 - 718 211 - 821 721 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 2.2 چین 31.7 مکزیک 32.8 کانادا

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 38.7 کانادا 31.8 مکزیک 83.2 چین

 

 8102 8101 8112                           یعامتجا یاه شاخص

 l 1.2 1.2 1.7bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 28.1 21.2 72.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 lمتوسط ساالنه()درصد 

3.3 3.3 1.2b 

 نرخ باروری،کل 
 l)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 3.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 l)زنان/ مردان، سال(

72.7 / 
72.1 

21.1 / 
71.1 

23.8 / 
71.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.2 / 
31.7 

81.8 / 
32.2 

32.2 / 
88.1a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

12 812.1 
/ 31.1 

22 321.1 
/ 32.1 

22 777.1 / 
31.1c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

122.8m 871.2m 273.1n,c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 l)در هر هزار تولد زنده(

7.1 1.2 1.1b 

                           یراج یاه هزینه سالمتی:
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

32.1 31.2 31.2b 

 8.7o 8.2 8.1j سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.2 1.1j 

                            هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.3 / 
22.8 

22.8 / 
311.3 

22.2 / 
22.8b 

                            هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

21.1 / 
21.1 

21.1 / 
28.1 

27.7 / 
21.7b 

 1.2d 2.2 1.7 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 32.1 31.2 32.2 ملی )درصد( های زنان در مجالس کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 12.1g 73.7p 71.8g,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                           هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 g)درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.1 8.7 8.2r,b 

 321o 3 318 3 131c 3                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                          (اه )درصد از مساحت زمین
11.1 11.7 11.2g,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 s)میلیون تن/ سرانه تن(

1 722.7 / 
32.1 

1 121.1 / 
37.8 

1 812.1 / 
31.8j 

 t 12 382 73 228 22 117bتولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 t 181 827 828bسرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 112u,d 71 131 11 811 22 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 

 درصد( روستایی، سالم )شهری/
22.1 / 
21.7 

22.2 / 
27.1 

22.2 / 
22.8b 

بهداشتی جمعیت استفاده کننده از امکانات 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.2 / 
22.1 

311.1 / 
22.2 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 v)درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.81 1.81 1.32r,c 

 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e  از جمله مالیات کمتر یارانه تولید و
مناطق  h. تخمین g .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه f .واردات
 کویمتحده و پورتور  االتیا نیرجیو  ریاز جمله تجارت جزا j 8132. k .به استثنای مدیریت آب و پسماند i .شهری

ها شامل  (. دادهییکایآمر  یآن )گوام و ساموآ گرید  یها مالکیتمتحده و  االتیا نیکاال ب یها محموله یاما به استثنا
داده تا  m .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  lاست.  مالی ریغ یواردات و صادرات طال

در آغاز  ی در دست رسیدگیمتحده و خدمات مهاجرت االتیا یشهروند یپناهندگ یتقاضا n .باشد پایان دسامبر می
به  q .ساله و باالتر سهجمعیت  o 8112. p (.3.132) شود یتورم ضرب م بیضر  در 8137و اواسط  8137سال 

آمار تجارت نفت و زغال  t .مرزی های فرا شامل سرزمین s .داده موقت r .ای های سرمایه استثنای بیشتر یا تمام هزینه
عضو سازمان همکاری و توسعه  v .وقفه در توالی زمانی u .شود مرزی را نیز شامل می های فرا سنگ سرزمین

 اقتصادی.

 

 

 

 



  

 جزایر ویرجین ایاالت متحده
 

 منطقه: کارائیب
 311a(: 8132جمعیت )هزار، 

 822.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: شارلوت آمالی
 18.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 

 127bمربع(:  مساحت )کیلومتر
 23.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر آمریکا
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

cاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 8.1 8.8 8.7 

 c 33.1 33.3 33.7صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 c)درصد از شاغلین(
21.7 21.7 21.1 

 c 7.7 7.1 7.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 cمردان( )درصد از جمعیت زنان/

11.3 / 71.1 12.2 / 
12.2 

17.1 / 
12.8 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

22 317 317d 

 
 

 8102 8101 8112                          یعامتجا یاه شاخص

 e - 1.8 - 1.1 - 1.8bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.7 22.1 21.7 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 e)درصد متوسط ساالنه(

1.3 - 1.3 - 1.3b 

 نرخ باروری،کل 
 e)کودک زنده به ازای هر زن(

8.3 8.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 e)زنان/ مردان، سال(

72.1 / 
72.2 

21.1 / 
71.1 

23.1 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

88.2 / 
31.1 

81.2 / 
81.2 

81.1 / 
81.1a 

 المللی مهاجران بین
 جمعیت()هزار و درصد از کل 

11.1 / 
18.1 

11.7 / 
11.2 

11.7 / 
12.3f 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 e)در هر هزار تولد زنده(

33.1 31.7 2.1b 

 22.1g 18.2 12.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 
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 c 87.1 13.8 12.1dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 13h 11 12f                          (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                          (اه )درصد از مساحت زمین

11.1 13.2 11.1b 

 1c,b ... ... تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 3c,b ... ... سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 128b 178 122 مرزهای ملی )هزار(ورود گردشگران به 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
11.3 12.1 12.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
21.2 

21.2 / 
21.2 

21.2 / 
21.2b 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c تخمین. d 8131. e  ساله قبل از  پنجداده به یک دوره
 .f 8137. g 8138. h 8112 .سال مرجع مربوط است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اروگوئه
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 271a 1(: 8132جمعیت )هزار، 

 32.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 ویدئو پایتخت: مونته

 717.1c 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221سپتامبر  32تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 181b 371مساحت )کیلومترمربع(: 
 21.1aصد زن(: نسبت جنسیتی )مردان در برابر هر 

 پول رایج: پزوی اروگوئه
 82.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 281e 18 821 21 111 37 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.1 7.2 3.1e 

 883.1e 31 212.1 33 883.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.2 2.1 1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

81.1 87.1 87.2e 

                          اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 ارزش افزوده ناخالص()درصد از 

11.1 12.7 11.1e 

 1.7f 33.1 2.1f اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 88.2 83.2 32.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

73.2 17.1 78.8 

 2.1f 7.8 38.8 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

18.1 / 
72.2 

11.1 / 
71.7 

11.1 / 
72.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g 

73 311 371d 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 332 332e 

                          تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 288 1 782 7 222d 

 212d 2 188 2 272 1                          تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 112d - 222 3 - 217 -                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 281d 713 - 28 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

مناطق  31.1f برزیل 32.2 چین
 آزاد

31.2 

 شرکای وارداتی
 )درصد از واردات(

 38.1 آرژانتین 32.1 برزیل 81.1 چین

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 h ~1.1 1.1 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.1 22.2 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.1b 

 نرخ باروری،کل 
 hهر زن()کودک زنده به ازای 

8.8 8.3 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

72.2 / 
73.1 

72.7 / 
78.1 

21.2 / 
71.8b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

81.2 / 
37.2 

88.1 / 
32.2 

81.2 / 
32.7a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

28.1 / 
8.1 

71.1 / 
8.1 

72.1 / 
8.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

1.3i 1.8i 3.3d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

32.2 31.2 38.7b 

                          یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.2 2.8b 

 ... 1.7j 1.2k پزشکان )در هر هزار نفر(سالمتی: 
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
8.7 8.2l 2.2m 

                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

338.2 / 
331.1 

331.8 / 
331.2 

311.8 / 
312.1b 

                           هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

312.1 / 
22.8 

21.8 / 
22.1 

... / ... 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                         (رفن دص ره رد در م /نز )

17.2 / 
11.8 

12.1 / 
12.1l 

... / ... 
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 7.7e 1.3 1.7 نفر(های عمدی )در هر صد هزار  نرخ قتل
 81.8 32.3 38.3 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.2n 11.2e 81.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                          هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8j 1.1 1.1o 

 11p 21 311d                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                         (اه )درصد از مساحت زمین
2.7 2.2 31.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.2 / 3.7 1.2 / 3.2 1.7 / 8.1o 

 381f,b 22 21 )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 18b 13 12 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 117e 1 111 8 212 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
31.2 81.7 81.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
28.1 

22.1 / 
22.1 

311.1 / 
21.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
27.3 

21.2 / 
22.2 

21.1 / 
28.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.31 1.38 1.12e 

 
 

a متوسط(شده )نرخ باروری   بینی برآورد پیش .b 8131 .c مربوط به  های هو محل دئویبه بخش مونته و  ها داده
 gتخمین.  d 8137 .e 8131 .fاشاره دارد. دل پالتا(  ودادیدل سور و س کاسی)سرام سن خوزهو  کنلنوس یها بخش

ساله قبل از سال مرجع  پنجداده به یک دوره  h. های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص
 oجمعیت شش ساله و باالتر.  j 8118 .k 8112 .l 8111 .m 8133 .nباشد.  داده تا پایان دسامبر می i. مربوط است

8132 .p 8112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ازبکستان
 

 منطقه: آسیای مرکزی
 111a 18(: 8132جمعیت )هزار، 

 71.3a(: 8132 کیلومتر مربع،تراکم جمعیت )در 
 پایتخت: تاشکند

 212.1 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3228مارس  8تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 212b 222مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: سوم ازبکستان
 381.1c,d 2نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 772e 17 181 12 121 32 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
 8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.1 2.1 1.1e 

 311.1e 8 128.1 3 121.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.1 32.2 37.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.3 11.1 18.2e 

                          اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.2 21.2 22.1e 

 f 12.7 87.8 83.2شاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد از 
 f 18.8 17.3 17.7اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.3 11.7 21.2 

 f 2.1 2.8 1.2نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

18.1 / 
72.1 

11.1 / 
71.7 

11.2 / 72.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 387 317e 

 g 311 311 371h(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                          تار داص :یللملا تجارت بین

 f)میلیون دالر جاری(

2 212 33 127 31 222d 

                          تادر او  :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

1 117 2 123 38 222d 
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                          زار ت :یللملا تجارت بین
 f)میلیون دالر جاری(

213 1 811 221d 

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

فدراسیون  32.8 چین 17.2 سوئیس
 روسیه

31.1 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

فدراسیون 
 روسیه

 33.1 قزاقستان 32.2 چین 81.7

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 i 3.1 3.1 3.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.1 13.1 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 i)درصد متوسط ساالنه(

8.1 8.1 3.1b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.1 8.1 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

73.1 / 
12.1 

78.8 / 
11.3 

71.1 / 
12.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

18.1 / 
1.1 

82.3 / 
1.8 

82.1 / 
7.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3 182.1 / 
1.1 

3 881.3 / 
2.1 

3 312.8 / 
1.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

22.1j 1.1j 21.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

22.1 21.7 13.1b 

                          یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.1 1.8b 

 8.1k 8.1 ... سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت

 )زن/ مرد در هر صد نفر(
21.7 / 
21.2 

28.2 / 
22.1 

318.1 / 
311.2d 

                           هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن / مرد در هر صد نفر(

27.1 / 
22.2 

22.1 / 
22.1 

28.2 / 
21.1d 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                         (رفن دص ره رد در م /نز )

2.8 / 33.2 7.1 / 33.3 1.2 / 
33.1d 

 ... 1.1l 1.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 31.1 88.1 37.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

 8102 8101 8112محیطی و  های زیست شاخص
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 زیرساختی
 31.2f 21.2f,e 1.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(

                          هعسو ت و قیقحت یاه هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.8 1.8 1.8b 

 13m 11 12d                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                         (اه )درصد از مساحت زمین
7.7 7.7f 7.1f,b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

337.8 / 
2.1 

312.8 / 
1.7 

311.8 / 
1.1k 

 122b 8 112 8 221 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 11 72 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 212n 3 271 828 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
زیستی  مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع

 زمینی )درصد(
33.7 31.2 31.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.3 / 23.2 22.1 / 
21.2 

22.1 / 
21.2b,o 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.8 / 
21.8 

311.1 / 
311.1 

311.1 / 
311.1b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.32 1.12 1.17e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c  .نرخ ارز عملیاتی ملل متحدd 8137 .e 8131 .f  .تخمین
g المللی بینبندی صنعتی استاندارد  طبقه سومها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه .h 8133 .i  ساله  پنجداده به یک دوره

 .k 8132 .l 8112 .m 8112 .n 8131 .o 8138باشد.  داده تا پایان دسامبر می j. قبل از سال مرجع مربوط است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 وانواتو
 

 منطقه: مالنزی
 828a(: 8132جمعیت )هزار، 

 81.3a(: 8132 کیلومتر مربع،تراکم جمعیت )در 
 ویال  پایتخت: پورت

 18.7(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3223سپتامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 322b 38مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: واتو
 317.1cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 212d 713 121 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.1 3.1 2.1d 

 127.1d 1 211.1 8 221.1 3 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(
82.3 83.2 87.1d 

 اقتصاد: صنعت 
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

2.1 31.1 2.1d 

                          اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 e)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

17.2 11.1 11.1d 

 f 12.8 13.2 12.7شاغلین(اشتغال در کشاورزی )درصد از 
 f 1.1 1.2 1.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

11.1 13.7 82.2 

 f 1.1 1.2 1.8نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

13.1 / 
72.3 

13.8 / 
72.1 

13.1 / 
72.7 

 312d 311 22 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 382 382d 

                          تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

12f 21 12f,c 

                          تادر او  :یللملا تجارت بین
 جاری()میلیون دالر 

322f 871 131f,c 
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 333f - 811 - 871f,c -                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 28g - 28b - 12 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 2.3f فیلیپین 87.2 ژاپن 82.2f موریتانی

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

 2.7 نیوزیلند 32.2 استرالیا 32.1 چین

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 h 8.1 8.2 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 81.1 82.1 81.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.7 1.1 8.7b 

 نرخ باروری،کل 
 hازای هر زن( )کودک زنده به

2.3 1.1 1.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 h)زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
11.7 

78.3 / 
12.8 

71.1 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

12.7 / 
1.8 

12.8 / 
1.7 

11.2 / 
1.2a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

8.2 / 3.1 1.1 / 3.1 1.8 / 3.8c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

... ~1.1i ~1.1b 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 h)در هر هزار تولد زنده(

12.1 82.1 82.1b 

                          یراج یاه سالمتی: هزینه
 j)درصد از تولید ناخالص داخلی(

3.2 8.2 1.1b 

 1.3k 1.3l 1.8m پزشکان )در هر هزار نفر(سالمتی: 
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.2n 1.1o 1.1b 

                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

331.3 / 
332.8 

383.2 / 
381.1 

332.7 / 
381.7b 

                           هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

12.1 / 
21.2k 

12.1 / 
12.1 

11.2 / 
11.2b 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                         (رفن دص ره رد در م /نز )

1.1 / 
1.2f,k 

... /... ... / ... 

 8.3b 8.1 8.1 نفر(های عمدی )در هر صد هزار  نرخ قتل
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 1.1 1.2 1.2 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 82.1f,d 2.1 1.3 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 82k 383 317c                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                         f(اه مساحت زمین)درصد از 

11.3 11.3 11.3b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

1.3 / 1.1 1.3 / 1.1 1.8 / 1.1p 

 3b 3 3 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 33b 33 2 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 21d 27 18 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.2 1.2 1.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.2 / 
77.2 

27.2 / 
21.2 

22.2 / 
28.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

12.1 / 
21.1 

12.3 / 
11.2 

11.3 / 
11.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.23 31.21 38.18p 

 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش  بندی داده طبقه
ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  h .وقفه در توالی زمانی g .تخمین f .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهچهارم 

هایی در  دلیل تفاوت های دولتی نوساناتی را به هزینه  j .باشد داده تا پایان دسامبر می i .سال مرجع مربوط است
 .k 8112. l 8112. m 8138. n 8111. o 8112. p 8132 .دهد گذاری نشان می سرمایه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 )جمهوری بولیواری( ونزوئال
 

 منطقه: آمریکای جنوبی
 123a 18(: 8132جمعیت )هزار، 

 11.7a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: کاراکاس

 212.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3221نوامبر  31تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 111b 238مربع(:  )کیلومترمساحت 
 22.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: بولیوار
 31.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 171e 823 211 121 132 321 جاری(  دالر  )میلیون خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

31.1 - 3.1 - 31.1e 

 811.1e 2 111.1 31 211.1 1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 1.7 1.1e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 13.1 12.8e 

                          اه خدمات و سایر فعالیت اقتصاد:
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.8 21.2 11.1e 

 f 2.2 2.3 31.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 83.1 81.2 81.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

12.1 17.1 11.2 

 7.7f 2.2 33.2 نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

22.7 / 
21.1 

11.1 / 
72.1 

11.2 / 
77.1 

شاخص قیمت مصرف کننده 
(311=8131)g 

... 311 778b 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

313 333 312e 

                          تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

11 231 11 211 33 111f,d 

 773f,d 1 121 18 222 83                          تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 728f,d 2 181 12 111 11                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 227h 1 121 - 1 271e 81 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

 31.1 هند 88.1 چین 22.1

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

ایاالت 
 متحده

 2.1 مکزیک 83.2 چین 11.1

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 i 3.2 3.1 3.2bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 22.8 22.3 22.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین شهرنرخ رشد جمعیت 
 i)درصد متوسط ساالنه(

3.2 3.1 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 i)کودک زنده به ازای هر زن(

8.7 8.1 8.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 i)زنان/ مردان، سال(

77.8 / 
12.2 

77.7 / 
12.2 

72.8 / 
12.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

13.7 / 
7.2 

82.2 / 
2.1 

87.1 / 
31.8a 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

3 171.1 / 
2.1 

3 113.1 / 
2.1 

3 281.1 / 
2.1d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

811.1j 837.2j 378.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 i)در هر هزار تولد زنده(

32.3 31.2 31.2b 

                          یراج یاه هزینهسالمتی: 
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 2.1 1.8b 

 ... ... 3.2k سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.2l ... 

                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 مرد در هر صد نفر()زن/ 

313.1 / 
311.7 

22.2 / 
318.2 

21.8 / 
27.2e 

                           هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

77.1 / 
12.1 

22.7 / 
77.8 

22.2 / 
28.1e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                         (رفن دص ره رد در م /نز )

23.8 / 
12.2f,m 

27.7 / 
17.2f,n 

... / ... 
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 11.1e 21.3 17.8 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 88.8 37.1 2.7 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 17.2f 11.1f,e 38.1 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 832o 871 182d                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                         f(اه )درصد از مساحت زمین

12.3 11.2 18.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

311.3 / 
1.8 

322.3 / 
1.1 

321.8 / 
1.3p 

 117b 7 312 2 821 2 )پتاژول(تولید انرژی، اولیه 
 72b 333 311 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 113e 181 711 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
17.2 17.2 17.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.8 / 
72.1 

22.7 / 
71.1 

21.1 / 
77.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
13.1 

21.2 / 
11.7 

27.1 / 
12.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.11 1.13 1.13q 

 
 

a متوسط( شده )نرخ باروری  بینی برآورد پیش. b 8131. c ند )به منبع مراجعه ک  به چندین شهرداری و قصبه اشاره می
وقفه در  h .های ملی محاسبه شده توسط بخش آمار ملل متحد از شاخص g .تخمین d 8137. e 8131. f .کنید(

 k 8113. l .باشد داده تا پایان دسامبر می j .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i .توالی زمانی
8112. m 8111. n 8112. o 8112. p 8132. q 8131. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ویتنام
 

 منطقه: آسیای جنوب غربی
 223a 21(: 8132جمعیت )هزار، 

 133.8a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: هانوی

 828.7c 2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3277سپتامبر  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 217b 111مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دونگ
 281.1d 88نرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 871e 811 218 331 111 17 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  ناتولید 

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.1 1.2 1.8e 

 373.1e 8 131.1 3 122.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 fناخالص()درصد از ارزش افزوده 
32.1g 83.1 32.3e 

 اقتصاد: صنعت 
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

12.3g 11.7 11.2e 

                          اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 f)درصد از ارزش افزوده ناخالص(

28.1g 28.8 21.1e 

 h 12.1 22.2 12.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 h 32.2 83.2 81.1صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال در 

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 h)درصد از شاغلین(

81.1 82.7 11.3 

 8.1h 8.1 8.3h نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 hمردان( )درصد از جمعیت زنان/

78.1 / 
23.2 

78.1 / 
23.1 

71.8 / 
21.2 

 311d 311 11 (8131=311کننده )شاخص قیمت مصرف 
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 381 312e 

 322i 311 311 (8111=311شاخص تولید صنعتی )
                          تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

18 227 78 817 811 181h,d 

 112h,d 832 212 22 713 11                          تادر او  :یللملا تجارت بین
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 )میلیون دالر جاری(
 231h,d 32 - 118 38 - 132 2 -                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 382d 1 871 2 - 111 - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

ایاالت 
 متحده

83.7h 2.1 ژاپن 38.2 چینh 

 شرکای وارداتی
 h)درصد از واردات(

جمهوری  82.1 چین
 کره

 2.1 ژاپن 32.2

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 j 3.1 3.1 3.3bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.2 11.2 87.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.8 1.3 1.8b 

 نرخ باروری،کل 
 jزن( )کودک زنده به ازای هر

3.2 3.2 8.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

72.7 / 
12.2 

72.1 / 
12.7 

21.1 / 
71.7b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

87.8 / 
2.1 

81.7 / 
2.2 

81.1 / 
33.1a 

 المللی  مهاجران بین
 k,l)هزار و درصد از کل جمعیت(

13.2 / 1.3 13.2 / 1.3 71.3 / 
1.3d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

37.2m 38.3m 33.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

81.1 88.8 32.1b 

                          یراج یاه سالمتی: هزینه
 n)درصد از تولید ناخالص داخلی(

1.1 1.2 1.7b 

 1.2e 1.7 1.1 پزشکان )در هر هزار نفر( سالمتی:
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 1.3 1.7o 

                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

22.1 / 
22.1 

318.8 / 
317.1 

331.3 / 
312.2e 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                         (رفن دص ره رد در م /نز )

31.1 / 
32.7 

88.7 / 
88.1 

13.1 / 
81.1e 

 3.1p 3.1 3.8 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 81.7 81.2 87.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 21.1h,e 11.1 38.7 اینترنت )در هر صد ساکن(کاربران 
                          هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
1.8q ... 1.2o 

 822r 282 131d                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                         h(اه )درصد از مساحت زمین
28.8 21.1 27.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

22.3 / 3.8 328.7 / 
3.1 

311.2 / 
3.2i 

 121b 1 727 8 138 8 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 18b 81 83 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 131e 31 111 1 277 1 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
87.8 11.1 21.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.1 / 
21.2 

27.1 / 
22.1 

22.3 / 
21.2b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

28.1 / 
11.2 

22.1 / 
13.1 

22.2 / 
12.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 پرداخت شده 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.12 8.12 3.18e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c اشاره به جمعیت شهری در مناطق شهری. d 8137. e 
8131. f المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه. g کنندگان با قیمت تولید. h 

اشاره به  l .شامل پناهندگان k .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8132. j .تخمین
 .o 8131. p 8133 .q 8118 .r 8112 .ها بازبینی داده n .باشد داده تا پایان دسامبر می m .شهروندان خارجی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 جزایر والیس و فوتونا 
 

 نزی منطقه: پلی
 38a(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: ماتا اوتو

 3.1(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 328bمربع(:  مساحت )کیلومتر

 21.2c,dنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 eاف پی پول رایج: فرانک سی

 22.1fنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

318 311 338d 

                          تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 3 3f 

                          تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

13 11g 17g,f 

 11f - 12 - 11 -                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 g)درصد از صادرات(

پادشاهی  82.7 سنگاپور
 متحد

 2.2 فرانسه 88.1

 شرکای وارداتی
 g)درصد از واردات(

کلدونیای  81.2 فرانسه
 جدید

 32.2 فیجی 81.7

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 h 1.3 - 3.1 - 8.3bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 1.1 1.1 1.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 h)درصد متوسط ساالنه(

1.1 1.1 1.1b 

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

... ... 8.3i 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 )زنان/ مردان، سال(

71.1 / 
71.3j 

.../... 72.7 / 
78.2c,i 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

... /... .../... 81.1 / 
31.2d 

 المللی  مهاجران بین
 )هزار و درصد از کل جمعیت(

8.2 / 
31.8 

8.2 / 
81.7 

8.2 / 
81.1f 

 ... 1.8k,l ... نرخ مرگ و میر نوزادان 
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 )در هر هزار تولد زنده(
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 2.1g,m 2.8 1.7 کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 31n 72 22f                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                         (اه از مساحت زمین)درصد 

23.1 23.1 23.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

~1.1 / 3.2 ~1.1 / 8.3 ~1.1 / 3.1o 

 81b 87 81 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
1.1 1.1 1.1 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی پیش برآورد. b 8131. c وقفه در توالی زمانی. d 8131. e  فرانک مستعمرات
 i .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  h .تخمین f 8137. g .فرانسه اقیانوس آرام )اقیانوسیه(

8131. j 8111. k  شود ساله تا سال مرجع، شامل خود سال مرجع، مربوط می چهارداده به یک دوره. l 8112. m 
8138. n 8112. p 8132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 صحرای غربی
 

 منطقه: آفریقای شمالی
 117a(: 8132جمعیت )هزار، 

 8.3a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: العیون

 818.2(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 111b,c 811مربع(:  مساحت )کیلومتر

 312.2aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 
 پول رایج: درهم مراکش

 2.1dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

eاشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 12.1 12.1 11.1 

 e 82.8 11.8 11.2در صنعت )درصد از شاغلین(اشتغال 
 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش

 e)درصد از شاغلین(
18.2 11.8 12.2 

 e 2.3 7.2 7.1نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار
 eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

81.2 / 
72.1 

82.3 / 
72.1 

82.2 / 
72.1 

 شاخص تولید کشاورزی 
(311=8111-8112) 

311 318 317f 

 
 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 g 1.1 3.2 3.2cنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.7 21.1 21.1 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 g)درصد متوسط ساالنه(

1.7 3.2 3.2c 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

8.2 8.1 8.1c 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 g)زنان/ مردان، سال(

11.2 / 
18.1 

12.3 / 
12.7 

71.1 / 
11.2c 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

13.1 / 1.1 82.2 / 1.2 87.7 / 1.7a 

 المللی  مهاجران بین
 eاز کل جمعیت()هزار و درصد 

1.2 / 1.2 2.1 / 1.2 1.2 / 3.1d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

18.2 21.3 12.3c 

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 
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 32h 12 22d                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                         (اه )درصد از مساحت زمین
8.7 8.7 8.7c 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b الحمرا سابق( و منطقه جنوبی  شامل منطقه شمالی )ساقیه
ساله قبل از سال مرجع مربوط  پنجداده به یک دوره  f 8131. g .تخمین c 8131. d 8137. e الذهب سابق( . )وادی
 .h 8112 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 یمن
 

 منطقه: آسیای غربی
 231a 82(: 8132جمعیت )هزار، 

 12.2a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: صنعا

 772.1c 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3227سپتامبر  11تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 212b 187مربع(:  مساحت )کیلومتر
 318.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: ریال یمن
 832.2dنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص
 172e 81 113 82 123 32 جاری( دالر   )میلیون  خالص داخلی تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

1.3 7.2 - 2.2e 

 281.1e 811.1 3 281.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
2.1 38.3 31.2e 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 12.2 13.1e 

                          اه خدمات و سایر فعالیتاقتصاد: 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.1 11.2 11.1e 

 f 11.3 82.3 27.7اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 f 31.7 32.1 38.8اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

12.8 11.2 21.3 

 f 31.3 37.2 31.3dنرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

81.1 / 
73.1 

82.2 / 
73.2 

81.8 / 
71.7d 

 f 11g 311 312h(8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

22 311 323e 

                          تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 112 1 217 117f,d 

                          تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

1 211 2 811 7 318f,d 
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 181f,d 1 - 232 8 - 812                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 181b 1 - 112 3 - 182 جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 f)درصد از صادرات(

عربستان 
 سعودی

مناطق  37.1 عمان 18.1
مشخص 
نشده در 

جای 

 iدیگر

31.1 

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

امارات 
متحده 
 عربی

عربستان  31.2 عمان 33.1
 سعودی

2.1 

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 j 8.2 8.7 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 11.1 13.2 82.2 جمعیت(جمعیت شهرنشین )درصد از کل 

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

2.2 2.1 2.2b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

1.2 1.1 2.2b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

18.2 / 
12.7 

12.3 / 
13.2 

11.1 / 
18.2b 

 توزیع سن جمعیت 
 درصد(سال،  32-1+/11)

21.7 / 
2.8 

28.1 / 
2.2 

12.1 / 
2.1a 

 المللی  مهاجران بین
 k,l)هزار و درصد از کل جمعیت(

373.3 / 
1.2 

821.2 / 
3.8 

122.1 / 
3.2d 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

28.2m 112.1m 1 811.2d 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 jتولد زنده()در هر هزار 

17.2 11.1 27.8b 

                          یراج یاه سالمتی: هزینه
 f)درصد از تولید ناخالص داخلی(

2.1 1.8 1.1b 

 1.1n 1.1o 1.1h سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
2.8f,p 1.8q ... 

                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

72.2 / 
311.1 

23.8 / 
22.1 

21.3 / 
22.1e 

                           هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

82.7 / 
11.7 

11.8 / 
11.2 

28.2 / 
12.2e 
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  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                         (رفن دص ره رد در م /نز )

1.3 / 
31.2 

1.2 / 
32.1 

1.3 / 
31.7r 

 1.7s 2.7 2.1 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 1.1 1.1 1.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی

 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 3.1f 38.2 82.1f,e )در هر صد ساکن(کاربران اینترنت 
 321n 812 822d                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                         f(اه )درصد از مساحت زمین

3.1 3.1 3.1b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

81.1 / 3.1 81.2 / 3.1 88.7 / 1.2h 

 378b 212 222 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 1b 32 31 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 181t 117t,b 3 111 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
81.1 13.3 13.3 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، )شهری/سالم 

71.2 / 
22.1 

78.1 / 
21.1 

78.1 / 
21.1u 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.7 / 
11.2 

28.1 / 
12.3 

28.1 / 
12.3u 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

3.21 8.82 7.12e 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c داده اشاره به منطقه شهری دارد. d 8137. e 8131. f 
ساله قبل از  پنجداده به یک دوره  j .مناطق مشخص نشده در جای دیگر h 8132. i .وقفه در توالی زمانی g .تخمین

 n .باشد داده تا پایان دسامبر می m .شامل پناهندگان l .اشاره به شهروندان خارجی k .سال مرجع مربوط است
8112. o 8112. p 8113. q 8112. r 8133. s 8131. t شامل اتباع ساکن خارج از کشور. u 8138 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 زامبیا
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 112a 37(: 8132جمعیت )هزار، 

 81.7a(: 8132 مربع،تراکم جمعیت )در کیلومتر 
 پایتخت: لوساکا

 181.2 8(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
 3212دسامبر  3تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد: 

 138b 718مربع(:  مساحت )کیلومتر
 22.1aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: کواچای زامبیا
 2.2cنرخ ارز )در دالر آمریکا(: 

 8102 8101 8112 اقتصادیهای  شاخص
 111d 83 811 81 118 2 جاری(  دالر )میلیون  خالص داخلی  تولید نا

  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ
  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 

 )درصد سالیانه(

7.8 31.1 1.1d 

 871.1d 3 211.1 3 123.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
31.1 31.1e 1.3e,d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

82.1 12.3e 11.2e,d 

                          اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

11.2 11.2e 12.8e,d 

 f 78.2 11.2 11.1از شاغلین( اشتغال در کشاورزی )درصد
 f 1.2 2.2 38.1اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها  اشتغال در خدمات و سایر بخش
 f)درصد از شاغلین(

81.2 87.2 11.1 

 31.2f 31.8 7.2f نرخ بیکاری )درصد از نیروی کار(
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 fمردان( )درصد از جمعیت زنان/

71.7 / 
21.7 

73.3 / 
28.8 

71.3 / 
72.1 

 311g 323c 11 (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

311 312 321d 

 h 311 323 317i(8111=311شاخص تولید صنعتی )
                          تار داص :یللملا تجارت بین

 )میلیون دالر جاری(

3 231 7 811 2 111f,c 

 321f,c 2 183 1 112 8                          تادر او  :یللملا بین تجارت
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 )میلیون دالر جاری(
 728f,c - 272 3 722 -                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
 818g 3 181 - 3 111c - جاری )میلیون دالر(ها، حساب  تراز پرداخت

 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

 7.2f سنگاپور 32.1 چین 22.1f سوئیس

 شرکای وارداتی
 f)درصد از واردات(

آفریقای 
 جنوبی

جمهوری  11.2
دموکراتیک 

 کنگو

 2.8 چین 33.8

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 j 8.7 8.2 1.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 21.1 12.2 11.2 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 j)درصد متوسط ساالنه(

1.2 2.3 2.1b 

 نرخ باروری،کل 
 j)کودک زنده به ازای هر زن(

1.1 1.1 1.8b 

 امید به زندگی در بدو تولد 
 j)زنان/ مردان، سال(

22.2 / 
21.1 

12.7 / 
13.8 

13.2 / 
17.1b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

27.1 / 
1.2 

21.2 / 
1.2 

22.1 / 
1.7a 

 المللی  مهاجران بین
 kجمعیت()هزار و درصد از کل 

818.7 / 
8.3 

322.1 / 
3.3 

317.1 / 
1.2c 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

321.7l 17.2l 12.1c 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 j)در هر هزار تولد زنده(

28.8 11.8 11.2b 

                          یراج یاه سالمتی: هزینه
 تولید ناخالص داخلی()درصد از 

7.2 2.1 1.2b 

 1.3d 1.3 1.3 سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
3.7 3.3m ... 

                           هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

317.2 / 
338.1 

311.2 / 
312.1 

318.7 / 
318.1i 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                         (رفن دص ره رد در م /نز )

... /... ... / ... 1.1 / 2.1n 

 7.1o 1.2 1.1b های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
 32.1 32.1 38.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
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محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 8.2f 31.1 81.1f,d کاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
                          هعسو ت و قیقحت یاه هزینه

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
~1.1p 1.1g,m ... 

 12q 17 22c                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه
 مساحت جنگلی

                         f(اه از مساحت زمین )درصد
17.7 11.1 11.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

8.1 / 1.8 8.7 / 1.8 2.1 / 1.1r 

 121b 132 821 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 87b 81 87 سرانه تأمین انرژی )گیگاژول(

 211d 231 112 )هزار(ورود گردشگران به مرزهای ملی 
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.1 22.1 22.1 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

21.7 / 
21.1 

21.8 / 
21.2 

21.1 / 
13.1b 

جمعیت استفاده کننده از امکانات بهداشتی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

11.2 / 
18.2 

11.1 / 
12.1 

11.1 / 
11.7b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

31.32 2.21 1.31d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش. b 8131. c 8137. d 8131. e ها مطابق ویرایش چهارم  بندی داده طبقه
ها مطابق ویرایش سوم  بندی داده طبقه h .وقفه در توالی زمانی g .تخمین f .المللی بینبندی صنعتی استاندارد  طبقه
 k .ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنجداده به یک دوره  i 8131. j .المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقه

 .q 8112. r 8132 .داده جزئی m 8112. n 8138. o 8111. p .باشد داده تا پایان دسامبر می l .شامل پناهندگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 زیمبابوه
 

 منطقه: آفریقای شرقی
 231a 31(: 8132جمعیت )هزار، 

 21.7a(: 8132 تراکم جمعیت )در کیلومتر مربع،
 پایتخت: هراره

 131.1 3(: 8132جمعیت پایتخت )هزار، 
گوست  81تاریخ عضویت در سازمان ملل متحد:   3221آ

 717b 121مربع(:  مساحت )کیلومتر
 21.3aنسبت جنسیتی )مردان در برابر هر صد زن(: 

 پول رایج: دالر زیمبابوه
 8102 8101 8112 های اقتصادی شاخص

 382d 31 118 31 881 1 جاری( دالر  )میلیون  خالص داخلی  تولید نا
  بر رشد   تولید ناخالص داخلی: نرخ

  8131سال  ثابت های  قیمت حسب 
 )درصد سالیانه(

- 2.3 31.2 1.7d 

 222.1d 732.1 223.1 سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر جاری(
 اقتصاد: کشاورزی 

 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(
38.1 31.2 33.8d 

 اقتصاد: صنعت 
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

23.2 82.2 82.1d 

                          اه اقتصاد: خدمات و سایر فعالیت
 )درصد از ارزش افزوده ناخالص(

21.2 12.3 12.1d 

 e 78.1 12.1 12.1اشتغال در کشاورزی )درصد از شاغلین(
 e 31.2 2.2 7.2اشتغال در صنعت )درصد از شاغلین(

 ها اشتغال در خدمات و سایر بخش
 e)درصد از شاغلین( 

37.1 83.1 82.1 

 e 2.1 1.1 1.3از نیروی کار(نرخ بیکاری )درصد 
 نرخ مشارکت نیروی کار 
 eمردان( )درصد از جمعیت زنان/

77.3 / 
22.8 

77.2 / 
22.2 

72.2 / 
22.1 

 311f 311 ... (8131=311شاخص قیمت مصرف کننده )
 شاخص تولید کشاورزی 

(311=8111-8112) 

28 22 311d 

                          تار داص :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

3 122 1 322 1 211e,f 

                          تادر او  :یللملا تجارت بین
 )میلیون دالر جاری(

8 178 1 218 1 222e,f 

 221e,f 3 - 111 8 - 172 -                         (یراج رال د  نو یلیم) زار ت :یللملا تجارت بین
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 123d - 222 3 - ... )میلیون دالر(جاری ها، حساب  تراز پرداخت
 

 8102                           شركای اصلی تجاری                                                                            
شرکای صادراتی 
 )درصد از صادرات(

آفریقای 
 جنوبی

72.2e امارات  2.1 موزامبیک
متحده 
 عربی

2.3e 

 وارداتیشرکای 
 e)درصد از واردات(

آفریقای 
 جنوبی

 7.1 چین 83.1 سنگاپور 23.1

 

 8102 8101 8112                         یعامتجا یاه شاخص

 g 3.3 3.7 8.1bنرخ رشد جمعیت )درصد متوسط ساالنه(
 18.8 11.8 12.3 جمعیت شهرنشین )درصد از کل جمعیت(

 نشین نرخ رشد جمعیت شهر
 gمتوسط ساالنه()درصد 

3.1 3.8 3.2b 

 نرخ باروری،کل 
 g)کودک زنده به ازای هر زن(

2.1 2.1 2.1b 

 امید به زندگی در بدو تولد
 g)زنان/ مردان، سال(

21.1 / 
28.7 

22.2 / 
27.8 

12.1 / 
11.3b 

 توزیع سن جمعیت 
 سال، درصد( 32-1+/11)

23.2 / 
2.1 

23.1 / 
2.1 

23.1 / 
2.8a 

 المللی  مهاجران بین
 h)هزار و درصد از کل جمعیت(

128.7 / 
1.1 

127.2 / 
8.2 

211.2 / 
8.2f 

پناهندگان و دیگر اشخاص مربوط به 
 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

32.1i 2.2i 33.1f 

 نرخ مرگ و میر نوزادان 
 g)در هر هزار تولد زنده(

17.8 12.1 21.1b 

                         یراج یاه سالمتی: هزینه
 )درصد از تولید ناخالص داخلی(

... 33.1 31.1b 

 1.8j 1.3 1.3k سالمتی: پزشکان )در هر هزار نفر(
 آموزش: هزینه دولتی

 )درصد از تولید ناخالص داخلی(
... 3.2 7.1k 

                          هیلو ا صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 صد نفر()زن/ مرد در هر 

27.8 / 
22.1l 

... / ... 27.2 / 
22.1m 

                           هطسو تم صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
 )زن/ مرد در هر صد نفر(

11.2 / 
21.2l 

... / ... 21.7 / 
27.1m 

  یهاگشناد صلاخان مان آموزش: نرخ ثبت
                         (رفن دص ره رد در م /نز )

... / ... 1.2 / 1.2 2.1 / 2.2b 

 1.7n 1.1 31.2 های عمدی )در هر صد هزار نفر( نرخ قتل
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 11.8 31.1 31.1 های زنان در مجالس ملی )درصد( کرسی
 

محیطی و  های زیست شاخص
 زیرساختی

8112 8101 8102 

 e 8.2 1.2 81.3dکاربران اینترنت )در هر صد ساکن(
 21j 11 22f                         (دادعت) دیدهت ضر عم رد یاه گونه

 مساحت جنگلی
                         e(اه )درصد از مساحت زمین

22.1 21.2 11.2b 

 کربن  اکسید برآورد انتشار دی
 )میلیون تن/ سرانه تن(

31.2 / 1.2 7.2 / 1.1 38.1 / 1.2k 

 222b 112 172 تولید انرژی، اولیه )پتاژول(
 11b 82 11 )گیگاژول(سرانه تأمین انرژی 

 312d 8 812 8 112 3 ورود گردشگران به مرزهای ملی )هزار(
مناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی 

 زمینی )درصد(
21.7 21.7 21.2 

جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

22.1 / 
12.2 

27.1 / 
12.3 

27.1 / 
17.1b 

کننده از امکانات بهداشتی جمعیت استفاده 
 درصد( روستایی، سالم )شهری/

11.1 / 
18.1 

22.2 / 
13.7 

22.1 / 
11.2b 

های رسمی توسعه خالص،  مساعدت
 شده  دریافت 

 )درصد از درآمد ناخالص ملی(

1.21 7.12 2.32d 

 
 

a شده )نرخ باروری متوسط(  بینی برآورد پیش .b 8131 .c 8111 .d 8131 .e  .تخمینf 8137 .g  داده به یک دوره
 j 8112 .k 8132 .lباشد.  داده تا پایان دسامبر می iشامل پناهندگان.  h. ساله قبل از سال مرجع مربوط است پنج

8111 .m 8131 .n 8138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 نکات فنی

ای و کشوری  های جهان، منطقه نمایههای ارائه شده در  در ادامه، توضیحات مختصری از شاخص
 ارائه شده است.

 
براساس مجموع مقادیر وزنی قیمت  السپیرز، با استفاده از فرمول شاخص تولید كشاورزی

کاالهای مختلف کشاورزی تولید شده محاسبه می شود. کاالهای تحت پوشش در محاسبه 
به استثنای  ؛کشور هستندهای تولیدات کشاورزی، همگی محصوالت زراعی و دامی آن  شاخص

شوند. مقادیر تولید هر کاال با میانگین قیمت  همه محصوالت محاسبه می محصوالت علوفه، عمال  
دست آوردن این شاخص،  شود. برای به المللی کاال در دوره پایه وزن شده و برای هر سال جمع می بین

ها بدون  شود. این شاخص م میتقسی 8111-8112مجموع یک سال معین بر میانگین کل دوره پایه 
گونه کسری برای خوراک و دانه محاسبه شده و توسط سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل  هیچ

 .شوند عنوان "ناخالص" شناخته می به متحد )فائو(
 

 سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(، رم، پایگاه داده فائو استت،ها:  منبع داده
 8102آخرین دسترسی در ماه مه 

عبارتی است که معامالت اقتصادی بین ساکنان یک کشور و افراد غیر مقیم را  ها تراز پرداخت
کند. این معامالت شامل کاالها، خدمات،  در طی یک دوره خاص، معموال  یک سال خالصه می

ها به دو مؤلفه اصلی  تراز پرداختهای مالی است. معموال   ها و بدهی درآمد، نقل و انتقاالت و دارایی
ها به دسته حساب  های تراز پرداخت شود: حساب جاری و حساب سرمایه و مالی. داده تقسیم می

ها، شامل  ای از کلیه معامالت موجود در تراز پرداخت شود. حساب جاری، سابقه جاری مربوط می
الت جاری بین ساکنان یک کشور صادرات و واردات کاال و خدمات، پرداخت درآمد و نقل و انتقا

 .و غیر مقیم است

ها، آخرین  ی آمار تراز پرداخت المللی پول، واشینگتن دی.سی. پایگاه داده ها: صندوق بین منبع داده
 8102دسترسی در آوریل 

، عنوان هر شهر خاص به عنوان پایتخت است که توسط آن کشور  پایتخت و جمعیت پایتخت
یا منطقه گزارش شده است. این شهر می تواند همانطور که کشور تعیین می کند ، کرسی دولت 
باشد. برخی کشورها بیش از یک شهر را به عنوان پایتخت با کارکرد خاص )مثال   اداری و/ یا 

است ، مگر اینکه در پاورقی غیر از  8132ده ها مربوط به سال قانونگذاری( تعیین می کنند. این دا
 این ذکر شده باشد.

، 8102انداز شهرسازی جهان، ویرایش  ها: بخش جمعیت ملل متحد، نیویورک، چشم منبع داده
 .8102آخرین دسترسی در ماه مه 

بیانگر میزان کربن دی اکسیدی است که در  (CO8برآورد انتشار كربن دی اكسید )
ور شدن گاز و ساخت سیمان تولید  های جامد، مایع و گازی، از شعله هنگام احتراق سوخت
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های اصلی با استفاده از فرمول تبدیل زیر، به میزان انتشار کربن دی اکسید تبدیل  شود. داده می
 گرم کربن دی اکسید. 1117گرم کربن =  3اند:  شده

ها: مرکز تحلیل اطالعات کربن دی اکسید آزمایشگاه ملی اوک ریج، تنسی، پایگاه داده  ع دادهمنب
 .8102برآورد انتشار کربن دی اکسید ملی، آخرین دسترسی در مارس 

های یک سری ثابت از  ای قیمت گیری تغییرات دوره اندازه شاخص قیمت مصرف كننده
استفاده شده و یا پرداخت شده از جانب جمعیت مرجع دست آمده،  خدمات و کاالهای مصرفی به

عنوان میانگین وزنی از تعداد  اند. این شاخص به هایشان ثابت مانده است که از نظر کمیت و ویژگی
ای  های اولیه کل با استفاده از نمونه آید. هر یک از شاخص دست می های اولیه کل به  زیادی شاخص

ساکنان و یا در یک منطقه خاص برای مجموعه مشخصی از دست آمده توسط  ههای ب از قیمت
شود.  کاالها و خدمات از مجموعه مشخصی از بازارها یا سایر منابع مصرفی تخمین زده می

شود، مگر اینکه در پاورقی  طور کلی به "کلیه موارد" و کل کشور مربوط می ها در اینجا به شاخص
 طور دیگری ذکر شود. به

 .8102آمار ملل متحد، نیویورک، مجله ماهانه آمار، آخرین دسترسی در ماه مه  ها: بخش منبع داده

سهم اجزای ارزش افزوده  ها ، صنعت و خدمات و سایر فعالیتیاقتصاد: كشاورز
ها  دهد؛ این فعالیت یارائه م یبراساس نوع فعالیت اقتصاد یفعل یها ( را با قیمتGVAناخالص )

گیری(، صنعت )استخراج معادن، تولید،  داری و ماهی جنگل شامل کشاورزی )کشاورزی، شکار،
المللی  سیستم بین سهها بر اساس ویرایش  برق، گاز و آب و ساخت و ساز( و خدمات و سایر بخش

باشد، مگر اینکه ویرایش دیگری  ( میISICهای اقتصادی ) بندی استاندارد صنایع کلیه فعالیت طبقه
 در پاورقی بیان شده باشد.

های ملی: پایگاه داده تحلیل  ها: بخش آمار ملل متحد، نیویورک، آمار حساب داده منبع
 .8102های اصلی، آخرین دسترسی در دسامبر  مجموعه

های دولت را برای امور و خدمات  روندهای کلی هزینه آموزش و پرورش: هزینه دولتی
خدمات فرعی به آموزش و  آموزشی در مقاطع قبل از ابتدایی، ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی و

 عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان شده است. دهد که به پرورش نشان می

ای  ها: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، مونترال، پایگاه داده منبع داده
 .8102سسه آمار یونسکو، آخرین دسترسی در ماه مه ؤ م

نام کل  ، نشان دهنده ثبتاولیه، متوسطه و دانشگاهینام ناخالص  آموزش: نرخ ثبت
در مقاطع ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی آموزش و پرورش، صرف نظر از سن است. این شاخص 

عنوان درصدی از جامعه رسمی واجد شرایط سن مدرسه، مطابق با همان سطح تحصیالت در یک  به
ایی )مثال  در دبستان( عناصر اصلی آموزش بیان شده است. آموزش در سطح ابتد سال تحصیلی معین

کند. تحصیالت در مقطع متوسطه در مدارس راهنمایی، متوسطه، دبیرستان، مدرسه  را فراهم می
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شود. تحصیالت در مقطع  ای یا فنی ارائه می تربیت معلم در این سطح و مدارسی با ماهیت حرفه
عنوان  شود و به ای ارائه می مدرسه عالی حرفهعالی مواردی هستند که در دانشگاه، دانشکده معلمان، 

یابی به  آمیز آموزش در سطح متوسطه یا شواهدی از دست حداقل شرط پذیرش، به اتمام موفقیت
شود.  گیری می نام در ابتدای سال مدرسه یا سال تحصیلی اندازه معادل سطح علمی آن نیاز دارد. ثبت

شود، در  آموزان را در هر سن و سال شامل می نام ناخالص در هر سطح، همه دانش نسبت ثبت
بنابراین، برای کشورهایی که تقریبا   ؛که جمعیت محدود به محدوده سنین رسمی مدارس است حالی

آموزان فراتر از سن  آموزش جهانی در بین جمعیت سن مدرسه دارند، اگر توزیع سنی واقعی دانش
 نفر نیز باشد. صداست بیش از نام ناخالص ممکن  رسمی مدارس باشد، میزان ثبت

ای  ها: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، مونترال، پایگاه داده منبع داده
 .8102سسه آمار یونسکو، آخرین دسترسی در ماه مه ؤ م

: "شاغلین" شامل کلیه افراد ها اشتغال در كشاورزی، صنعت و خدمات و سایر بخش
شود که طی یک دوره کوتاه مدت مشخص، یک هفته یا یک روز،   میباالتر از یک سن مشخص 

المللی  المللی فعلی سازمان بین های بین اند. به توصیه "شغلی دارای دستمزد" یا "خود اشتغالی" داشته
ساله و باالتر است، مگر  پانزدهها مربوط به جمعیت  کار در مورد آمار کار مراجعه کنید. این داده

طور دیگری ذکر شده باشد، که در دوره مرجع هر نوع کاری را برای دستمزد یا  اینکه در پاورقی به
گیری(، صنعت  داری و ماهی دهند، این کارها شامل کشاورزی )کشاورزی، جنگل سود انجام می

تأمین آب، فاضالب،  )استخراج سنگ و معدن؛ ساخت؛ تأمین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع؛
های  ها براساس بخش مدیریت و اصالح پسماند و ساخت و ساز( و در خدمات و سایر بخش

های اقتصادی است، مگر اینکه  کلیه فعالیت المللی بندی صنعتی استاندارد بین طبقهویرایش چهارم 
 نسخه دیگری در پاورقی بیان شده باشد.

های اصلی بازار کار، پایگاه داده  ژنو، ویرایش نهم شاخص المللی کار، ها: سازمان بین منبع داده
 .8102المللی کار، آخرین دسترسی در مارس  آماری سازمان بین

 
ها یا انرژی حاصل از جریان طبیعی انرژی،  دست آوردن یا استخراج سوخت ، بهتولید انرژی اولیه

سبی برای مصرف است. این های فسیلی داخل کشور به شکل منا زیست کره و ذخایر طبیعی سوخت
ور شده و  شعلههای استخراج شده تزریق شده،  ها و کمیت اثر حذف شده از سوخت شاخص مواد بی

شوند.  عنوان محصوالت اولیه معرفی می . محصوالت حاصل شده بهشود خالی شده را شامل نمی
های  فرآیند تبدیل سوختهمچنین، این شاخص تولید ثانویه، یعنی تولید محصوالت انرژی از طریق 

ها با یک واحد انرژی مشترک )پتاژول(  گیرد. داده برنمی های ثانویه را در ها و انرژی اولیه یا سوخت
ای، ذغال  کند: زغال سنگ سخت، ذغال سنگ قهوه تهیه شده و به منابع اولیه انرژی زیر اشاره می

ها، مواد  (، سایر هیدروکربنNGLسنگ نارس، سنگ نفت، نفت خام متعارف، مایعات گاز طبیعی )
های جانبی چوب،  مانده و فرآورده ، گاز طبیعی، چوب سوخت، مواد باقیها افزودنی و اکسیژنات

گازولین،   های گیاهی، زیست مانده باگاس، پسماند حیوانات، لیکور سیاه، سایر مواد و باقی
های صنعتی،  یست گازها، زبالههای زیستی مایع، ز  دیزل، نفت سفید زیستی جت، سایر سوخت زیست

ای، فتوولتاییک خورشیدی، انرژی حرارتی خورشیدی، آبی، باد،  های شهری، انرژی هسته زباله
توده و ضایعات فقط  گرمایی و جزر و مد، موج و دیگر منابع دریایی. ذغال سنگ نارس، زیست زمین
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. برای توصیف کامل این روش، به ها برای اهداف انرژی باشد شوند که تولید آن صورتی شامل می در
 مراجعه کنید. 8131( و تعادل انرژی 8133المللی آمار انرژی ) های بین توصیه

 
، آخرین دسترسی در دسامبر 8102نامه آمار انرژی  ها: بخش آمار ملل متحد، نیویورک، سال منبع داده

8102. 
 

واردات منهای صادرات منهای عالوه  عنوان تولید انرژی اولیه به به تأمین سرانه انرژی
المللی هواپیمایی منهای تغییرات  های بین المللی دریایی منهای سوخت رسانی های بین رسانی سوخت

المللی و تغییرات سهام، عالوه بر  رسانی بین سهام تعریف شده است. واردات، صادرات، سوخت
 شود. محصوالت اولیه، شامل محصوالت انرژی ثانویه نیز می

 
، آخرین دسترسی در دسامبر 8102نامه آمار انرژی  ها: بخش آمار ملل متحد، نیویورک، سال داده منبع

8102. 
 

به قیمت جاری مظنه شده  ارز در واحدهای پول ملی به ازای هر دالر آمریکا نرخ
شود،  بندی می ای طبقه های گسترده بندی نرخ ارز به دسته ]سهام اوراق بهادار[ پایان دوره اشاره دارد.

دهد. از نرخ بازار  که هم نقش مقامات در تعیین مبادله و هم تعدد نرخ ارز در یک کشور را نشان می
شود. نرخ رسمی ارز،  توسط نیروهای بازار تعیین می شود که عمدتا   برای شرح نرخ ارز استفاده می

رای کشورهایی که شود. ب پذیر توسط مقامات تعیین می نرخی است که گاهی اوقات با روشی انعطاف
 ها دارای نرخ اصلی، نرخ ثانویه و نرخ ثالث هستند. نامه ارزی هستند، نرخ دارای چندین توافق

 
( که توسط IFSسی، بانک اطالعات آماری مالی ) المللی پول، واشنگتن، دی ها: صندوق بین منبع داده

داری سازمان ملل، آخرین دسترسی  های عملیاتی ارز خزانه وزارت سازمان ملل متحد تکمیل شده، نرخ
 .8102در ماه مه 

 
که به  این نرخ تعداد کودکانی را ؛، یک شاخص خالصه گسترده باروری استنرخ باروری كل

که هیچ مرگ و میر زن در سن باروری و  فرض این دهد، با شوند را نشان می ازای هر زن متولد می
و دوره مرجع وجود نداشته باشد.  سن مخصوص در یک کشور مشخص های باروری در شاخص

-8111های  "، داده8111با عنوان " 8111-8111های  سال است. داده پنجطور متوسط بیش از  ها به داده
شوند، مگر اینکه در  گذاری می " نام8132با عنوان " 8131-8131های  " و داده8131با عنوان " 8131

 پاورقی تصریح شده باشد.
 

انداز جمعیت جهانی  (، نیویورک، "چشمUNPDجمعیت سازمان ملل متحد )ها: بخش  منبع داده
(WPP نسخه :)های سازمان ملل.  " تهیه شده توسط داده8102( بخش آمارUNSD ،نیویورک ،)

(، برنامه آماری و جمعیتی برای کشورها یا SPCو جامعه آماری اقیانوس آرام) 8131نامه جمعیتی  سال
 8137ژوئن  مناطق کوچک، آخرین دسترسی
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جنگل در ارزیابی جهانی منابع  ؛به درصد مساحت اراضی جنگلی اشاره داردمساحت جنگلی 
 پنجهکتار با درختان باالتر از  1.1عنوان زمینی با مساحت بیش از  جنگلی سازمان غذا و کشاورزی به

در محل هستند،  ها درصد یا درختانی که قادر به رسیدن به این آستانه دهمتر و پوشش تاج بیش از 
تعریف شده است. مناطق جنگلی که عمدتا  مورد استفاده اراضی کشاورزی یا شهری باشد را شامل 

 شود. ها از برآورد جنگل تقسیم بر مساحت زمین محاسبه می شود. داده نمی
 

، FAOSTAT(، رم، بانک اطالعاتی FAOها: سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ) منبع داده
 .8102آخرین دسترسی در ژانویه 

 
: تولید ناخالص داخلی معیار کل تولید برابر با مجموع ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی

قر به اضافه بخشی از )احتماال  کل( مالیات محصوالت، کمتر تناخالص کلیه واحدهای تولید کننده مس
باشد. همچنین برابر است با مجموع  میاز یارانه محصوالت، که در ارزیابی نهایی لحاظ نشده است، 

جز مصرف متوسط( که در قیمت خریداران  مصارف نهایی کاالها و خدمات )کلیه موارد استفاده به
شود، کمتر از ارزش واردات کاال و خدمات است و برابر با کل درآمدهای اولیه توزیع  گیری می اندازه

ها به  مراجعه کنید(. داده 8112های ملی  م حسابکننده مستقر. )به سیست شده توسط واحدهای تولید
هایی از کل تولید کاالها و خدمات کشورهایی  دالرهای فعلی ایاالت متحده )آمریکا( است و تخمین

ها.  معاش ساکنین آن عنوان معیار استاندارد امرار اند، نه به است که از نظر اقتصادی به نمایش در آمده
های  ورد دالر آمریکا بر اساس دادهآه برای هرچه بیشتر کشورها، بر برای داشتن پوشش قابل مقایس

دست آمده توسط  رسمی تولید ناخالص داخلی به پول ملی است، که توسط برآوردهای ارزی ملی به
های ارائه  المللی تهیه شده است. تخمین های اضافی از منابع ملی و بین بخش آمار، با استفاده از داده

های مجمع عمومی سازمان ملل برای  شتر مواردی است که توسط کمیته مشارکتشده در اینجا بی
تعیین سهم اعضای سازمان ملل در بودجه معین سازمان ملل پذیرفته شده است. نرخ ارز برای تبدیل 

های ملی تولید ناخالص داخلی به دالر آمریکا، میانگین نرخ بازار است که توسط صندوق  داده
( منتشر شده است. نرخ ارز رسمی فقط در صورت عدم IFSالمللی مالی ) آمار بین المللی پول در بین

گیرد. برای افراد غیر عضو صندوق، نرخ تبدیل استفاده  دسترسی به نرخ بازار آزاد مورد استفاده قرار می
 ذکر است که از تبدیل ارز داری سازمان ملل است. الزم به طور متوسط، نرخ مبادالت خزانه شده به

شود که هنگام  محلی به دالر آمریکا نواقصی در مقایسه با گذشت زمان و در بین کشورها ایجاد می
که نوسانات  عنوان مثال، مقایسه با گذشت زمان، هنگامی ها باید در نظر گرفته شود. به استفاده از داده

 یابد. شود، تغییر می نرخ ارز با نرخ تورم داخلی متفاوت می
 

آمار: تجزیه و  های ملی (، نیویورک، حسابUNSDبخش آمار سازمان ملل متحد )ها:  منبع داده
 .8102(، آخرین دسترسی به دسامبر AMAتحلیل پایگاه داده اصلی مصالح )

 
در ارز ملی حاصل  8131های  براساس سری ثابت قیمت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 شود. ساالنه بیان شده در درصد محاسبه می عنوان میانگین هندسی نرخ رشد این ارقام به ؛شود می
 

های ملی آمار: تجزیه و  (، نیویورک، حسابUNSDها: بخش آمار سازمان ملل متحد ) منبع داده
 .8100(، آخرین دسترسی دسامبر AMAتحلیل پایگاه داده اصلی مصالح )
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شامل پزشکان عمومی و پزشکان متخصص هستند که به تعداد پزشکان در هر  سالمت: پزشکان

بندی کارکنان بهداشت و سالمت مورد استفاده براساس  جمعیت، بیان شده است. طبقه هزار نفر
ها و وظایف  های بهداشت و سالمت و فعالیت ای و آموزش، تنظیم حرفه معیارهایی برای آموزش حرفه

های مشترک،  بندی متغیرهای کلیدی نیروی کار بر اساس ویژگی برای طبقهمشاغل، یعنی چارچوبی 
 است.

 
بانک اطالعات آماری جهانی کارکنان  WHO(، ژنو، WHOها: سازمان بهداشت جهانی ) منبع داده

 .8102بهداشت، آخرین دسترسی در آوریل 
 

برای کلیه کاالها و خدمات درمانی که در طول یک سال اطالق  های جاری سالمت: هزینه
ای و یا به اصطالح "تشکیل سرمایه ناخالص" برای تهیه  های کالن و سرمایه شود به استثنای هزینه می

تجهیزات و دارایی جدید برای استفاده مکرر در طول چندین سال. این برآوردها مطابق با سیستم 
عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی بیان  های جاری به ( است. هزینهSHA) 8133های بهداشت  حساب

 شود. می
 

های بهداشت  ( ، ژنو، بانک اطالعات جهانی هزینهWHOها: سازمان بهداشت جهانی ) منبع داده
 .8102جهانی، آخرین دسترسی در مارس 

 
دهد که  هایی را نشان می ، زمینمناطق مهم حفاظت شده برای تنوع زیستی زمینی

شود که بخشی از آن کامال  توسط  گیری می طور قابل توجهی در تداوم جهانی تنوع زیستی اندازه به
پوشانی فضایی بین  ها بر اساس هم شود. داده گیری می یک منطقه حفاظت شده تعیین شده، اندازه

نوع زیستی و ها برای مناطق مهم و متنوع زیستی از بانک اطالعات جهانی مناطق مهم ت چند ضلعی
 های مناطق حفاظت شده از بانک اطالعات جهانی در مناطق حفاظت شده استوار است. چند ضلعی

طور نسبت هر منطقه زیستی مهم به مناطق تحت پوشش حفاظت شده،  ارقام مربوط به هر منطقه به
ع زیستی در منطقه عنوان میانگین( در کلیه مناطق مهم تنو  عنوان مثال محاسبه شده به طور متوسط )به به

 شود. محاسبه می
 

( مرکز نظارت بر UNEPها: مرکز نظارت بر حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد ) منبع داده
(، آخرین SDG(، کمبریج، بانک اطالعات آماری اهداف توسعه پایدار )WCWCحفاظت جهانی )

 .8102دسترسی در ماه مه 
 

)معدن و استخراج معادن، تولید، برق، گاز، بخار و طور کلی صنعت  به شاخص تولید صنعتی
های مدیریت و بازیافت زباله و ساخت و ساز( را بر  تهویه هوای مطبوع، تأمین آب، فاضالب، فعالیت

های  المللی استاندارد از کلیه فعالیت بندی صنعتی بین ( طبقهEو  B  ،C  ،Dهای )یعنی  اساس بخش
 دهد.  ( پوشش میISICاقتصادی )
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(، 22)شماره  8102نامه آماری  (، نیویورک، سالUNSDها: بخش آمار سازمان ملل متحد ) منبع داده
 .8102آخرین دسترسی در ماه نوامبر 

 
کنند،  ، به درصد افرادی که در هر مکانی و برای هر منظور از اینترنت استفاده میكاربران اینترنت

تواند از طریق رایانه  کند. این استفاده می داللت میصرف نظر از دستگاه و شبکه مورد استفاده، 
تاپ، رایانه لوحی یا رایانه دستی مشابه(، تلفن همراه، دستگاه  عنوان مثال رایانه رومیزی یا لپ )به

تواند از طریق شبکه ثابت یا سیار باشد.  ها، تلویزیون دیجیتال و غیره باشد. دسترسی می بازی
هایی باید برای بسیاری از  ی این شاخص وجود دارد، تا آنجا که تخمینهای خاصی برا محدودیت داده

کنند،  آوری نمی های فناوری اطالعات و ارتباطات را جمع کشورهای در حال توسعه که هنوز آمار خانه
 محاسبه شوند.

 
دسترسی  ، آخرینITU(، ژنو، پایگاه داده ITUالمللی ارتباطات از راه دور ) ها: اتحادیه بین منبع داده
 .8102درآوریل 

 
، برابر است با نسبت میزان مرگ و میر نوزادان )فوت کودکان زیر میزان مرگ و میر نوزادان

هزار  یکیک سال( در یک سال معین به تعداد کل زایمان زنده در همان سال است که به ازای هر 
شوند.  پنج ساله بیان می های صورت بازه طور متوسط به ها به تولد زنده بیان شده است. این داده

-8131های  " و داده8131با عنوان " 8131-8111های  " ، داده8111با عنوان " 8111-8111های  داده
 " همراه هستند، مگر اینکه در پاورقی تصریح شده باشد.8132با عنوان " 8131

 
جمعیت جهان اندازهای  (، نیویورک، "چشمUNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده

(WPP نسخه :)؛ تکمیل شده توسط داده8102" ( های بخش آمار سازمان ملل متحدUNSD ،)
( برنامه آماری و جمعیتی برای کشورها SPC) و جامعه اقیانوس آرام 8102نامه جمعیتی  نیویورک، سال

 8102 یا مناطق کوچک، آخرین دسترسی ژوئن
 

طور عمدی توسط  قانونی است که به ساالنه مرگ غیرها تعداد  : این نرخعمدی های نرخ قتل
نفر گزارش شده است.  صدهزاریک شخص به فرد دیگری تحمیل شده است و ساالنه، به ازای هر 

بنابراین  ؛برای اکثر کشورها، اطالعات مربوط به دالیل مرگ در اکثر کشورها در دسترس نیست
مرگ در کشورهای دیگر منطقه است. همچنین از  های ثبت سازی و داده علت مدل ها مبتنی بر تخمین

 هایی در سطح کشور درباره دالیل خاص نیز استفاده شده است. اطالعات و داده
 

(، وین، بانک اطالعات آماری UNODCها: دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ) منبع داده
UNODC 8102، آخرین دسترسی در ماه مه. 

 
طور کلی تعداد افرادی را که در کشوری، غیر از کشوری که در آن  به المللی مهاجران بین

جای آن،  که اطالعات مربوط به کشور تولد ثبت نشود، به دهد. زمانی کنند را نشان می زندگی می
گیرد. در صورت عدم  اطالعات افرادی که دارای تابعیت خارجی هستند، مورد استفاده قرار می

عنوان درصدی از  به هالمللی ک گردد. ارقام سهام مهاجران بین منتسب میهای تجربی، برآوردهایی  داده
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المللی بر کل جمعیت است که نتیجه این  باشد، حاصل تقسیم تخمین سهام مهاجرین بین جمعیت می
 شود. ضرب می صدتقسیم در 
 (، نیویورک، "سهام بین المللی مهاجرت:UNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده

 دسترسی داشت. 8102" ، آخرین بار در ژانویه 8102نسخه 
 

یا صادرات خالص حرکت و یا  الملل: صادارت، واردات و تراز تجاری تجارت بین
دهد. کاالهایی که از طریق یک کشور حمل  را نشان می جایی کاالها به داخل و خارج کشور هجاب
جز کاالهایی که  شوند )به طور موقت وارد می که بهکاالهایی  و یا شوند )کاالهای در حال ترانزیت( می
شوند و  شوند( به ذخایر منابع مادی یک کشور اضافه نمی می طور موقت برای پردازش داخلی وارد به

شوند. در "سیستم تجارت عمومی"، تعریف قلمرو  المللی گنجانده نمی آمار تجارت کاالهای بین در
یکی است. در "سیستم تجارت ویژه"، تعریف قلمرو آماری  آماری یک کشور با قلمرو اقتصادی آن

طور عمده آن قسمت که منطبق با منطقه آزاد  شود، به تنها بخش خاصی از قلمرو اقتصادی را شامل می
گردش کاال است. منطقه آزاد گردش" بخشی از قلمرو اقتصادی کشوری است که در آن کاالها 

ارج شوند". در رابطه با صادرات، ارزش معامله ارزشی "ممکن است بدون محدودیت گمرک از آن خ
کننده فروخته شده است و هزینه حمل و نقل و بیمه، بار زدن  است که در آن کاالها توسط صادر

کاالها در وسیله نقلیه حمل و نقل در مرزهای کشور صادر کننده در آن لحاظ شده باشد. 
( در رابطه با واردات، ارزش معامله أکشتی در مبد عرشه  در تحویل کاال-FOBگذاری از نوع  )ارزش

اند و عالوه بر آن هزینه حمل و نقل  ننده خریداری شدهک معادل است با ارزشی که کاالها توسط وارد
به دالر آمریکا نشان  نیزکننده در آن لحاظ شده باشد. واردات و صادرات  و بیمه به مرز کشور وارد

های رسمی ارز  ی ملی با استفاده از فاکتورهای تبدیل ارز بر اساس نرخشوند. تبدیل از ارزها داده می
ای از طریق جمع  شود. تمامی این تراکمات منطقه های وزنی( انجام می های میانگین یا میانگین )ارزش

 شود. اجزای آن حاصل می
 

تجارت کاال (، نیویورک، بانک اطالعات آماری UNSDها: بخش آمار سازمان ملل متحد ) منبع داده
(UN COMTRADE آخرین دسترسی در ماه مه ،)8102. 

 
گوید چه درصدی از جمعیت مشمول سن کاری، از نظر  به ما می نرخ مشاركت نیروی كار

های  شاغل. )به توصیه مجموع تعداد افراد شاغل و غیر است با نیروی کار برابر اقتصادی فعال هستند.
درباره آمار کار مراجعه کنید.( جمعیت در سن کاری جمعیتی باالتر از المللی سازمان جهانی کار  بین

ها به گروه سنی  این داده رود. سن مشخص است که برای سنجش خصوصیات اقتصادی به کار می
طور  مگر اینکه به ؛است شود و براساس برآوردهای سازمان جهانی کار پانزده سال و یا باالتر مربوط می

 ان شده باشد.ی بیقدیگری در پاور 
 

( و KILM 9های اصلی بازار کار )نسخه  (، ژنو، شاخصILOالمللی کار ) منبع داده: سازمان بین
 است. 8102، آخرین دسترسی در مارس ILOSTATبانک اطالعاتی 

 
( برای مردان و زنان تا 1های زندگی در بدو تولد )سن  ، میانگین سالامید به زندگی در بدو تولد

بینی شده براساس سن تخمین زده شده برای سال و جمعیت مرجع است.  میر پیشمیزان مرگ و 
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با عنوان داده  8111-8111های  هایی با میانگین بیش از پنج سال است. داده ها بازه محدوده این داده
با عنوان  8131-8131های  " و داده8131با عنوان " 8131-8111های  شوند، داده گذاری می نام 8111

 همراه هستند، مگر اینکه در پاورقی عنوان شده باشد. "8132"
 

اندازهای جمعیت جهان  (، نیویورک، "چشمUNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده
(WPP نسخه :)؛ تهیه شده از داده8102" ( های بخش آمار سازمان ملل متحدUNSD ،نیویورک ،)

( برای کشورها یا مناطق SPCجمعیتی اقیانوس آرام ) و برنامه آماری و 8102نامه جمعیتی سال  سال
 .8102کوچک، آخرین دسترسی ژوئن 

 
و مرسوله( در معامالت  أسه شرکای تجاری بزرگ )کشورهای مقصد، مبد شركای تجاری عمده 

جای یک کشور نشان داده  دهند. در بعضی موارد یک شریک ویژه به المللی را نشان می تجاری بین
کند. مناطق  های ویژه زیر اشاره می ها و غیره( و به یکی از دسته مناطق، پناهگاهشود )یعنی  می

 برای معامالت و تجارت با ارزش پایین -۱روند:  کار می مشخص نشده در جایی دیگر در موارد زیر به
 -۳یا خطایی در انتساب شریک رخ دهد و  اگر اسم یکی از شرکا برای کشور ناشناخته باشد و -۲
طر دالیل محرمانه. اگر یک موقعیت جغرافیایی در مناطق مشخص نشده در جایی دیگر شناسایی خا هب

شوند )مناطق مشخص شده در جای دیگر آسیا(. بانکرها  شود، براساس آن منطقه ثبت می
اند.  های کشتی و تجهیزات هواپیما هستند که بیشتر از سوخت و مواد غذایی تشکیل شده فروشگاه

ه قلمروهای تجاری و اقتصادی کشور تعلق دارد نه به قلمرو گمرکی آن کشور. برای مناطق آزاد ب
که کشور گزارشگر از سیستم تجارت ویژه استفاده کند، معامالت بین  اهداف آمار تجارت، در صورتی

های آزاد  توانند مناطق آزاد تجاری )فروشگاه شوند. مناطق آزاد می قلمرو گمرکی و مناطق آزاد ثبت می
عنوان درصد کل  ها به های معاف از حقوق گمرکی( یا مناطق آزاد صنعتی باشند. داده یا فروشگاه

 صادرات و کل واردات کشور، منطقه یا شریک ویژه بیان شده است.
 

(، نیویورک، بانک اطالعات آماری تجارت کاال UNSDها: بخش آمار سازمان ملل متحد ) منبع داده
(UN COMTRADE آخرین ،) 8102دسترسی در ماه مه. 

 
شود که معموال  برای انجام  های در گردش گفته می ها و سکه به اسکناس واحد پول ملی

هایی هستند که رسما  در حال  های رسمی ارز و رمزهای ارز ایزو آن نام ؛شود ها استفاده می پرداخت
 استفاده هستند و ممکن است تغییر یابند.

 
آژانس نگهداری و  -(، ژنو، خدمات کد ارزیISOالمللی استاندارد سازی ) ها: سازمان بین منبع داده

 .8102، آخرین دسترسی به ماه مه 7802نگهداری ایزو 
 

های  یعنی آن گردش ای دریافت شده یا پرداخت شده های رسمی توسعه مساعدت
های نماینده  آژانسهای محلی و یا  های رسمی مانند ایالت و دولت که توسط آژانس مالی یا جریاناتی 

کدام از این معامالت  گردد. هر مین میأسسات چندجانبه تؤ حال توسعه و یا م ها برای کشورهای در آن
این کشور با ارتقاء توسعه اقتصادی و رفاه . ۱ باشد: های زیر برخوردار که از شرایط و آزمایش

حق اعطای امتیاز را داشته باشد و  .۲ترین هدف، اداره شود و  عنوان اصلی کشورهای در حال توسعه، به
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شود.  عنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی یا اهدا کننده یا گیرنده بیان می درصد امتیاز را ببرد، به ۲۲
سسات مالی اتحادیه اروپا و ؤ ای، م های منطقه سسات چندجانبه شامل گروه بانک جهانی، بانکؤ م

 زمان ملل متحد است.های سا ها و صندوق تعدادی از نهادها، برنامه
 

، OECDپایگاه داده آماری کمیته توسعه  ها: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پاریس، منبع داده
 ۸۱۰۲آخرین دسترسی در ماه می، سال 

 
، ۲۱۱۲میزان باروری متوسط جمعیت دوفاکتو یا بالفعل که در یکم ژوئیه، سال  به تعداد جمعیت

طور دیگری تصریح شده باشد. جمعیت کل  اینکه در پاورقی به مگراند، بستگی دارد.  سرشماری شده
کشور ممکن است کلیه ساکنان معمول کشور )سرشماری دوژوره( یا کلیه افراد حاضر در کشور 

المللی، تعریف دوفاکتو  را تشکیل دهد. برای مقایسات بین ی)سرشماری دوفاکتو( در زمان سرشمار
 طور دیگری بیان شده باشد. اورقی بهشود، مگر اینکه در پ استفاده می

 
(، نیویورک، "چشم اندازهای جمعیت جهان UNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده

(WPP نسخه :)۸۱۰۲" ، آخرین دسترسی در ژوئن 8102 
 

سال و باالتر در اواسط  شصتسال و سن  چهاردهتا  صفربه درصد جمعیت  توزیع سن جمعیت
 سال اشاره دارد، مگر اینکه در پاورقی تصریح شود.

 
(، نیویورک، "چشم اندازهای جمعیت جهان UNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده

(WPP نسخه :)؛ تهیه شده توسط داده8102" ( های سازمان ملل. بخش آمارUNSD ،نیویورک ،)
( برای کشورها یا مناطق SPCبرنامه آماری و جمعیتی اقیانوس آرام )و  8102نامه جمعیتی  سال

 8102کوچک، آخرین دسترسی ژوئن 
 

به ازای  8132ژوئیه  یکبینی شده برای باروری میانگین از تاریخ  به جمعیت پیش تراكم جمعیت
 هر کیلومتر مربع از مساحت سطح اشاره دارد، اگر در پاورقی جور دیگری بیان نشده باشد.

 
(، نیویورک، "چشم اندازهای جمعیت جهان UNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده

(WPP نسخه :)8102" ، آخرین بازدید در ژوئن 8102  
 

های  طور بازه ها به داده ؛میانگین درصد تغییر ساالنه در کل جمعیت است میزان رشد جمعیت
 8131-8111های  " ، داده8111دارای عنوان " 8111-8111های  سال است. داده پنجمتوسط بیش از 

طور دیگری این  که " هستند، مگر این8132دارای عنوان " 8131-8131های  " و داده8131دارای عنوان "
 .دپاورقی بیان شده باشصورت در 

 
(، نیویورک، "چشم اندازهای جمعیت جهان UNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده

(WPP نسخه :)8102" ، آخرین دسترسی در ژوئن 8102  
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توجه به تعاریف ملی، درصدی  ، باجمعیت استفاده كننده از منابع آب آشامیدنی سالم
شهری از هر نوع منبع آب مانند: آب  جمعیتی هستند که در مناطق روستایی و که از افرادی را

های آب حفاظت شده و آب  یا پمپی، چاه ای و کشی شده، شیرهای آب عمومی، چاه آب لوله لوله
فروشان  هایی که دست کنند. منابع آب سالم شامل آب باران یا چشمه حفاظت شده، استفاده می

ها  کنند، چاه هایی که آب را در تانکر حمل می بندی شده در بطری، کامیون ههای بست فروشند، آب می
 شود.  های آب حفاظت نشده، نمی و چشمه

 
(، UNICEF( و صندوق کودکان سازمان ملل متحد )WHOها: سازمان بهداشت جهانی ) منبع داده

( برای پایگاه داده آب و فاضالب، JMP) WHO / UNICEFژنو و نیویورک، برنامه نظارت مشترک 
  8102آخرین دسترسی در اکتبر 

 
، طبق تعاریف ملی، به آن درصدی از جمعیت استفاده كننده از امکانات بهداشتی سالم

طور  شود که در مناطق شهری و روستایی به امکاناتی دسترسی دارند که به جمعیت اطالق می
انسان، حیوانات و حشرات جدا کند. تسهیالتی مانند مجرای بهداشتی، فضوالت انسانی را از تماس با 

های گودالی دارای  یا توالت های گودالی و فاضالب یا انبار فاضالب خانگی، سیفون توالت، توالت
این امکانات،  منظور استفاده بهتر از تهویه هوا به شرطی کافی هستند که برای مصرف عموم نباشند. به

که  ها نگهداری شوند. هنگامی طور مناسبی از آن به ستی ساخته شوند ودر  باید این تسهیالت به
گیرند،  برای استفاده عموم قرار می شود و یا سیسات بهداشتی با سایر خانوارها به اشتراک گذاشته میأت

شوند. استفاده از سیستم تخلیه فاضالب پیشرفته  سیسات، سالم یا بهسازی شده در نظر گرفته نمیأاین ت
 یابی به اصول بهداشتی و بهسازی اساسی است.  دهنده دسترسی و دست نشان

 
(، UNICEF( و صندوق کودکان سازمان ملل متحد )WHOها: سازمان بهداشت جهانی ) منبع داده

( برای پایگاه داده آب و فاضالب، JMP) WHO / UNICEFژنو و نیویورک، برنامه نظارت مشترک 
 8102آخرین دسترسی در اکتبر 

 
سازمان  3213کنواسیون سال  پناهندگان و كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل:

گوید پناهنده کسی است که یک ترس درونی و بنیادین دارد چون  ملل در رابطه با وضع پناهندگان می
ترسد بنا به دالیل مذهبی، ملیتی سیاسی و یا عضویت در یک طبقه خاص اجتماعی تحت تعقیب  می

 ناتوانی و یا ترس، حمایت آن کشور برد و به خاطر همین دلیل به خارج از کشور خود پناه می باشد و به
 خاطر خارج از کشور عبارتی دیگر پناهنده کسی است که ملیتی ندارند و به شمرد؛ و یا به را مغتنم می

ر آن ترس خاط همحل سکونت قبلی خود بودن، توانایی و میل برگشتن به کشور خود را ندارد و یا ب
شوند که در  مجموع، پناهندگان شامل افرادی می  این خواهد به کشور بازگردد. در درونی و بنیادین نمی

چنین افرادی که مگردد. ه ها اعطا می یا حمایتی موقت به آن یابند و موضع بشردوستانه، جایگاهی می
دگان هستند. همچنین این پناهن وشود جز  ها اعطا می براساس یک گروه مشخص، حمایت موقت به آن

جا و مکان و افرادی که در کشور خود  مجموعه پناهندگان بازگشتی، پناهندگان متقاضی، افراد بی
 شود.  اند و دیگر افراد مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را شامل می جا شده هجاب
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(، ژنو، بانک اطالعاتی آمار UNHCR) ها: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد منبع داده
 8102، آخرین دسترسی در فوریه UNHCRجمعیت 

 
اجزائی ها و مناطق جغرافیایی  قاره مطابقکه  ماکرو است براساس مناطق جغرافیایی منطقهیک 
 کار برده شد. به ۲۱۱۲جوالی سال  ویکم سیکه برای اهداف آماری در اند  بندی شده طبقه

 
نسخه  8102نامه آماری سال  (، نیویورک، سالUNSDبخش آمار سازمان ملل متحد )ها:  منبع داده

ای و دیگر )براساس سری  های منطقه بندی گذاری کشور و منطقه، گروه نام – I)شماره شصت( ضمیمه 
M79 کدهای استاندارد کشور یا منطقه و مناطق جغرافیایی برای استفاده آماری(، آخرین دسترسی در :
 .8102اکتبر 

 
منظور افزایش  صورت منظم انجام به های کارهای خالقانه که به به هزینه هزینه تحقیق و توسعه

شود و استفاده از این ذخیره دانش  ذخایر دانش از جمله دانش بشریت، فرهنگ و جامعه صرف می
اشاره دارد. این عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی،  های جدید و کاربردی، به برای ابداع برنامه

های داخلی برای تحقیق و توسعه است که در یک دوره معین در حوزه ملی انجام  ها، کل هزینه هزینه
های خارجی را شامل  گذاری ها شامل تحقیق و توسعه در داخل یک کشور و سرمایه شود. این هزینه می
 باشد.  کشور نمی خارج از شود اما شامل هزینه پرداخت شده برای تحقیق و توسعه در می

 
ها: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو(، مونترال، بانک  منبع داده

 .8102(، آخرین دسترسی در ماه نوامبر UISسسه آمار یونسکو )ؤ اطالعات آماری م
 

اعالم شد، به تعداد زنان،  ۲۱۱۲طور که در تاریخ اول فوریه  همان كرسی زنان در مجلس ملی
 های اشغال شده در مجلس سفال است.  این تعداد درصدی از کل کرسی در مجلس سفال اشاره دارد.

(، ژنو، بانک اطالعات زنان در پارلمان ملی و بانک اطالعات IPUها: اتحادیه بین پارلمانی ) منبع داده
 .8102رس (، آخرین دسترسی در ماSDGآماری اهداف توسعه پایدار )

 
بینی شده برای باروری متوسط مردان بر باروری  از طریق نسبت جمعیت پیش نسبت جنسیتی

طور دیگری  شود، مگر اینکه در پاورقی به محاسبه می 8132ژوئیه  یکزن در تاریخ  صدمتوسط تعداد 
 بیان شده باشد.

 
اندازهای جمعیت جهان (، نیویورک، "چشم UNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده

(WPP نسخه :)؛ تهیه شده توسط داده8102" ( های بخش آمار سازمان ملل متحدUNSD ،نیویورک ،)
( برنامه آماری و جمعیتی برای کشورها یا مناطق SPC). و جامعه اقیانوس آرام 8102نامه جمعیتی  سال

 .8102کوچک، آخرین دسترسی ژوئن 
 

طور  شود، مگر اینکه در پاورقی به آب درون شهری اطالق میبه مساحت زمین به اضافه  مساحت
 دیگری بیان شده باشد.

 



434 

 

و بانک  8102نامه جمعیتی سال  (، نیویورک، سالUNSDها: بخش آمار سازمان ملل متحد ) منبع داده
 .8102اطالعاتی آمار جمعیتی، آخرین دسترسی در ژوئن 

 
دهند که بیشترین  گیاهان و حیواناتی را نشان می، تعداد های در معرض تهدید یا خطر گونه

المللی حفاظت از طبیعت  ها در اتحادیه بین نیاز به حفاظت را دارند و توسط کمیسیون بقای گونه
 شوند.  گردآوری می

 
و کمبریج، سیاهه قرمز  Gland،  (IUCNالمللی برای حفاظت از طبیعت ) ها: اتحادیه بین منبع داده

های درمعرض خطر، آخرین دسترسی در ماه مه  از انتشارات گونه IUCN معرض خطرهای در  گونه
8102. 

 
، هر شخصی است که به کشوری كنندگان در مرزهای ملی ورود گردشگران/ بازدید

غیر از کشور محل اقامت معمول خود و در خارج از محیط معمول خود برای مدت زمانی که از 
کند و هدف اصلی بازدید وی این نیست که برای فعالیت بازدیدش پول  ماه بیشتر نباشد سفر می دوازده

و یا پاداشی دریافت کند و همچنین گردشگر کسی است که حداقل یک شب در یک محل اقامتی 
های مربوط به آمار گردشگری سازمان ملل و  برد. )به توصیه جمعی یا خصوصی در کشور به سر می

کنید(. این اطالعات مربوط به گردشگران غیر مقیم در مرزهای گردی مراجعه  سازمان جهانی جهان
 شود مگر اینکه به بیان دیگری در پاورقی آمده باشد. ملی می

 
، UNWTO، بانک اطالعاتی آمار د(، مادریUNWTOها: سازمان جهانگردی جهانی ) منبع داده

  8102آخرین دسترسی در ژانویه سال 
 

سازمان ملل متحد )سازمان ملل( یک سازمان بین دولتی : تاریخ عضویت در سازمان ملل
کشور عضو سازمان ملل هستند که  321است که اعضای آن کشورهای جهان هستند. در حال حاضر 

، با تصویب و امضای منشور سازمان ملل به سازمان ملل پیوستند؛ سایر ۱۴۹۲ها درسال  برخی از آن
این  ها به عضویت در سازمان ملل متحد شدند. بر پذیرش آن ای مبنی نامه کشورها بعدا  با تصویب قطع
ای را تنظیم  کند و اعالمیه دنبال دارد: اول، کشور درخواست عضویت می روند معموال  این مراحل را به

کند که مجمع  ای را تصویب می نامه پذیرد. دوم، شورای امنیت قطع کند که تعهدات منشور را می می
ای را برای پذیرش  نامه پذیرد و سرانجام مجمع عمومی قطع ضویت خود میعمومی، کشور را به ع

 کند. کشور تصویب می
 

ها،  (، بخش اخبار و رسانهDPI(، گروه اطالعات عمومی )UNها: سازمان ملل متحد ) منبع داده
 .8102نیویورک، کشورهای عضو و تاریخ پذیرش، آخرین دسترسی در ماه مه 

 
ای معین بدون  افرادی اشاره دارد که در سنی باالتر از سن مشخص، در دورهبه آن دسته از بیکاری 

آید، دارای شغل آزاد و حقوق بگیر یا شغل  می طور که از تعریف نیمه بیکار بر شغل بودند، یعنی همان
ای مشخص  پرداختی نبودند. کسانی که در حال حاضر برای کار در دسترس هستند، در طول دوره

در  شوند که اخیرا   اد و پرداختی در دسترس بودند و جویندگان کار به کسانی گفته میبرای مشاغل آز 
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های  اند. )به توصیه جوی شغل آزاد و یا شغل حقوق بگیری بودهو  ای مشخص، در جست دوره
ها مربوط به گروه  المللی کار در مورد آمار کار مراجعه کنید(. این داده المللی فعلی سازمان بین بین

پاورقی  المللی کار است، مگر اینکه در سال و باالتر است و بر اساس برآورد سازمان بین پانزدهسنی 
 طور دیگری بیان شده باشد.

 
( و KILM 9های اصلی بازار کار )نسخه  (، ژنو، شاخصILOالمللی کار ) ها: سازمان بین منبع داده

 8102، آخرین دسترسی در مارس ILOSTATپایگاه داده 
 

گذاری  براساس تعداد افرادی است که در وسط سال طبق تعاریف ملی، شهری نام شهریجمعیت 
کار رفته  در بیشتر موارد، این تعاریف، تعاریفی هستند که در جدیدترین سرشماری نفوس به ؛اند شده

 است.
 

اندازهای شهرنشینی  (، نیویورک، "چشمUNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده
  8102" ، آخرین دسترسی در ماه مه 8102(: نسخه WUP) جهانی

 
مبنی بر تعداد افرادی است که در وسط سال طبق تعاریف ملی این  نرخ رشد جمعیت شهری

در بیشتر موارد، این تعاریف، تعاریفی هستند که در جدیدترین  اند. گذاری شده مفهوم، شهری نام
سال است.  پنجطور متوسط بیش از  ها به بازه این دادهمحدوده  کار رفته است. سرشماری نفوس به

دارای  8131-8111های  شوند، داده " مطرح می8111های " وان دادهنع به 8111-8111های  داده
" هستند، مگر اینکه در پاورقی 8132دارای برچسب " 8131-8131های  " هستند و داده8131برچسب "

 طور دیگری تصریح شده باشد.
 

اندازهای شهرنشینی  (، نیویورک، "چشمUNPDها: بخش جمعیت سازمان ملل متحد ) منبع داده
 جهانی 




