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 Basic( األساسية”  القدرات  “دليَل  م  صمَّ

“الراصُد   )BCI  ,Index  Capabilities

االجتامعي” كطريقة بديلة ملراقبة وضع الفقر 

يف  تقوم  املتوفرة  الفقر  فقياسات  العامل.  يف 
الفقر ظاهرة  أنَّ  مفادها  فكرة   معظمها عىل 
كم  املثال-  سبيل  –عىل  تقيس  وهي  نقديَّة، 
دوالر  عن  يقلُّ  بدخٍل  يعيشون  األشخاص  من 
األساسية”  القدرات  “دليل  ا  أمَّ اليوم.  واحد يف 
للفقر  نقدي  غري  بديل  قياس  عن  عبارة  فهو 
اإلنسان  قدرات  إىل  يستند  وهو  وللرفاهية، 
اإلنسان  لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  الرئيسية 
“دليل  ن  تكوِّ التي  ات  املؤشِّ ا  وأمَّ وكرامته. 
ات  القدرات اإلنسانية” فهي من بني تلك املؤشِّ
“أهداف  قياس  يف  املستخَدمة  أساسيًة  األكرث 

.)MDGs( ”التنمية األلفية
يعنيِّ “دليل القدرات األساسية” الثقل املتساوي 
لقدرات أساسية ثالث: )1( القدرة عىل االغتذاء 
الجيد؛ )2( القدرة عىل اإلنجاب الصحي واآلمن؛ 
)3( القدرة عىل نيل التعليم واملعرفة. ويحسب 
ات ثالثة:  الدليل باعتباره املعدل الوسطي ملؤشِّ
ل الوفيَّات يف أوساط األطفال دون سنِّ  1( معدَّ
األم- صحة  أو  اإلنجابية  الصحة   )2 الخامسة، 
الطفل )وهي ُتقاس بعدد الوالدات امُلجراة عىل 
)وهو  التعليم   )3 مدرَّب(،  ي  طاقم صحِّ أيدي 
يقاس بالرتاكب مع االلتحاق بالتعليم األسايس، 
ونسبة األطفال الذين يبلغون الصف الخامس، 

ومعدل معرفة الراشدين القراءة والكتابة(.
املئوية،  بالنسبة  ات  املؤشِّ كل  عن  وُيعبَّ 
ُيعبَّ  كام  و”100”.  “صفر”  بني  ترتاوح  وهي 
ل وفيَّات األطفال دون سنِّ الخامسة  عن معدَّ
حيَّة  والدة  ألف  كل  الوفاة عىل  حاالت  بعدد 
القيمة”. مثاًل،  التايل: “100 – تلك  النحو  عىل 
تصبح قيمة 20 حالة وفاة عىل ألف والدة حيَّة 
%2، وعندما ُتطرح من 100 يكون الناتج قيمة 
القيمة  فإنَّ  وهكذا،   .98 أي  األسايس  املؤشِّ 
القصوى النظرية يف وفيات األطفال هي 100، 
األمر الذي يعني أنَّ جميع األطفال املولودين 
أحياء يبقون عىل قيد الحياة حتى بلوغهم سنَّ 

الخامسة. وتبلغ قيمة الصحة اإلنجابية القصوى 
مساعدة  النساء  جميع  ى  تتلقَّ عندما   100 الـ 
الوضع.  عملية  أثناء  مدرَّب  صحي  طاقم  من 
ل مؤشِّ التعليم 100  وعىل النحو نفسه، يسجِّ
عندما يكون جميع األطفال ملتحقني بالتعليم 
ذلك  بعد  الخامس.  الصف  ويبلغون  األسايس 

الوسطي من هذه  املعدل  استخراج  إىل  ُيعَمُد 
الدليل  قيمة  تتفاوت  الثالثة، بحيث  ات  املؤشِّ

اإلجاملية بني “صفر” و”100”.

مستويات “دليل القدرات األساسية”
لعام  األساسية”  القدرات  “دليل  قيم  حسبت 

دليل القدرات األساسيَّة 2011

االزدهار واإلفالس االقتصاديَّان

م “دليل القدرات اإلنسانية” العاملي بني  تراوحت قيم “دليل القدرات اإلنسانية” بني 47,90 و99,5، حيث احتلت اليابان رأس القامئة وتشاد أسفلها. وقد تقدَّ
عامي 1990 و2011، بالرغم من أنَّ معدل التقدم كان أبطأ، عىل وجه العموم، بني عامي 2000 و2011 منه بني عامي 1990 و2000. ففي العقد األول من 
ات االجتامعية، يف الواقع، 3 نقاط فقط، فيام ازدادت انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون العاملية 4.6 أطنان للفرد. كام  القرن الواحد والعرشين تصاعدت املؤشرِّ
منت التجارة العاملية عىل الفرد أرسع مام كانت عليه خالل العقد األول من القرن الواحد والعرشين مقارنة بالعقد الذي سبقه؛ يف حني تباطأ تقدم مكافحة 
د املعلن بالقضاء عىل الفقر وااللتزام بـ “أهداف التنمية األلفية”، كان عام 2000 نقطة تحوُّل نحو األسوأ: إذ تباطأ التقدم االجتامعي  الفقر. وبالرغم من التعهُّ

فيام تسارع التدهور البيئي.

م إىل األمام العامل مييًنا ُدْر بدل التقدُّ

كوستاريكا  تدبَّرت  سنويًّا،  أطنان   3 تبلغ  الكربون  أكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات  من  الفرد  مع حصة 
وأوروغواي أمر خفض معدل وفيَّات األطفال إىل املستوى نفسه لبلٍد ُيصِدُر عرشين طنًّا يف السنة، 
ق  أال وهو الواليات املتحدة. ويف الوقت نفسه، ومع مستوى االنبعاثات نفسها القامئة يف الرنوج، حقَّ
ات االجتامعية تشبه ما هو قائم يف إندونيسيا التي تستهلك كمية  جنوب أفريقية جملة من املؤشِّ
الفقر وبلوغ كرامة  القضاء عىل  أنَّ  الوقود األحفوري تقلُّ خمسة أضعاف. هذا، وُتعدُّ فكرة  من 
ر البيئة فكرًة خاطئة. وقد خُلص زعامء العامل يف “الريو”  أساسية للجميع يتطلَّب منوذَج تنمية يدمِّ
ة األرض” إىل ما ييل: “إنَّ السبب الرئييس لتدهور البيئة العاملية املستمر  قبل عرشين سنة يف “قمَّ
يكمن يف أنساق االستهالك واإلنتاج غري املستدامة، والسيَّام يف البلدان الصناعية )...(، وهي تفاقم 

الفقر واالختالالت”.

ن “دليل القدرات األساسية” العاملي بني عامي 1990 و2000 نحو خمس نقاط )من 79 إىل  تحسَّ
84(، فيام تناقصت حصة الفرد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف الواقع من 4,3 طن إىل 
4,1 طن. وخالل العقد األول من القرن الواحد والعرشين ارتفعت حصة الفرد العاملية من هذه 
ات االجتامعية مل ترتفع إال 3 نقاط  )أنظر الشكل 3(. وبالرغم  االنبعاثات إىل 4,6 طن، ولكنَّ املؤشِّ
من االلتزام املعلن بالقضاء عىل الفقر وااللتزام املعلن يف “أهداف التنمية األلفية”، فقد كان العام 

ل نحو األسوأ: فقد تباطأ التقدم االجتامعي فيام تسارع التدمري البيئي. 2000 نقطة تحوُّ

عقد ضائع يف مكافحة الفقر

بصورة  والعرشين  الواحد  القرن  من  األول  العقد  الفرد خالل  دخل  وكذلك  العاملية  التجارة  منت 
عت الفجوة بسبب التوزيع غري  أرسع مامَّ شهد العقد األسبق، بيد أنَّ مكافحة الفقر تباطأت. وتوسَّ
املتكافئ للمنافع الناجمة عن االزدهار. ويبدو أنَّ سنوات االزدهار تتجه نحو اإلفالس. فالضعفاء 
املعرَّضون مل يستفيدوا من النمو املتسارع يف االقتصاد، ولكنهم سيعانون من دون شكٍّ من اعتبارات 
التقلُّص الجديد. عىل أنَّ “دليل القدرات األساسية” لعام 2011 يبنيِّ أنَّ األداء االقتصادي ورفاهية 
الناس ال يسريان يًدا بيد )الشكل 4(. لقد كان التقدم يف التعليم والصحة والتغذية بطيًئا أصاًل يف 
الوقت الذي كان فيه إجاميل الدخل ينمو برسعة. وفيام ُتستخَدُم آخر األرقام، ال يلتقط الدليل بعُد 
ات االجتامعية ُتجَمع  األثر الكامل لألزمة املالية واالقتصادية التي بدأت يف عام 2008، ألنَّ املؤشِّ
ى الدليل من أعضائه  وُتنرَش عىل نحو أبطأ من األرقام االقتصادية. بيد أنَّ “الراصد االجتامعي” يتلقَّ
عىل كيفية تشكيل األزمة األعباء عىل املواطنني الضعفاء املعرَّضني أصاًل، وعىل أنَّ الوضع ال ميكن إال 

أن يكون أسوأ إذا ما دخلت البلدان الصناعية يف ركود أو انكامش مديدين.
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2011 لـ 167 بلًدا توفَّرت عنها البيانات من بني 
193 بلًدا عضًوا يف األمم املتحدة. وقد تراوحت 
لعام 2011 بني  األساسية  القدرات  “دليل  قيم 
47,90 و99,5، حيث احتلت اليابان مع الرنوج 

الخمس  املراتب  وآيسلندة  وسويرسا  وهولندة 
األوىل  املراتب  احتلت  التي  فالبلدان  العليا. 
ارتفاًعا  األكرث  أساسية  قدرات  دليل  حازت 
وأمريكا  أوروبا  يف  متقدمة  بلدان  عموًما  وهي 

العكس  وعىل  الهادئ.  آسيا/  وشق  الشاملية 
قدراتها  دليل  بلغ  التي  البلدان  فإنَّ  ذلك،  من 
األساسية مستويات متدنِّية فهي بلدان جنوب 
الصحراء األفريقية وجنوب آسيا، حيث احتلت 
وغينيا  والصومال  والنيجر  سرياليون  مع  تشاد 

بيساو املراتب السفىل.
لـ  أساسيًّا  مستوى  قت  حقَّ التي  البلدان  ا  أمَّ
“دليل القدرات األساسية” فقد بلغت مستوى 
إىل  طريقها  يف  وهي  البرشية  للتنمية  معقوالً 
عىل  األلفية”  التنمية  “أهداف  غايات  إشباع 
البلدان  ا  وأمَّ  .2015 عام  بحلول  أسايس  نحٍو 
ذات مستوى “دليل القدرات األساسية” املتدينِّ 
األساسية  الخدمات  لتوفري  تكافح  تزال  فام 
غايات  تحقق  أال  ح  املرجَّ ومن  ملواطنيها، 
العام  بحلول  املذكورة  التنموية  األهداف 
مقدور  يف  يكون  لن  ثالثة،  جهة  من   .2015
والحرج  ا  جدًّ املتدينِّ  املستوى  ذات  البلدان 
من  أيٍّ  تحقيق  األساسية”  القدرات  “دليل  لـ 
غايات األهداف التنموية بحلول العام املذكور 
البلدان،  هذه  ومعظم  التأكيد.  وجه  عىل 
يعاين  الحرجة،  املستويات  ذات  تلك  والسيَّام 
اضطرابات  أو  ة  حادَّ اقتصادية  صعوبات  من 

اجتامعية أو حروًبا.
املستويات  ذات  البلدان  عدد  ازداد  وقد 
من  األساسية”  القدرات  “دليل  من  املتوسطة 
44 بلًدا يف عام 1990 إىل 52 بلًدا يف عام 2011. 
بني  مستوياتها  تراوحت  التي  البلدان  وشمل 
من:  كاًل  ط  التوسُّ وبني  الشديد  التدينِّ   / التدينِّ
وتونس  والسعودية  والكويت  وإيران  الجزائر 
وآذربيجان  أفريقيا(؛  وشامل  األوسط  )الرشق 
)وسط  وفييتنام  واملالديف  وطاجيكستان 
والبازيل  وبيليز  وشقها(؛  وجنوبها  آسيا 
وباراغواي  واملكسيك  والسلفادور  وكولومبيا 
لت  وبريو وسورينام )أمريكا الالتينية(. وقد سجَّ
القدرات  “دليل  يف  تزايد  أعىل  السلفادور 
األساسية” ضمن هذه املجموعة، حيث بلغت 
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الزيادة 17 نقطة خالل فرتة 1990-2011. عىل 
العكس من ذلك، هبط مستوى الدليل ليصبح 
مستوى متوسًطا يف بلدان كأوكرانيا والبوسنة-

الهرسك وتايلند )أنظر الشكل 1(.

بلًدا يف عام  ل نحو 19  الراهن، سجَّ الوقت  يف 

القدرات  “دليل  من  متدنِّية  مستويات   2011

والهندوراس  كبوليفيا  فبلدان  األساسية”. 

األخرض  والرأس  الالتينية،  أمريكا  يف  ونيكاراغوا 

جنوب  منطقة  يف  وسوازيالند  وزميبابوي 

من  وضعها  نت  حسَّ األفريقية،  الصحراء 

شديدة  األساسية”  القدرات  “دليل  مستويات 

هذه  وضمن  متدنِّية.  إىل  الحرجة   / التدينِّ

لدليل  متدنًِّيا  مستوى  لت  سجَّ التي  املجموعة 

لت  القدرات ُتذكر بوتان يف جنوب آسيا إذ سجَّ

من   فانتقلت  نقطة   28 بلغت  زيادة  أعىل 

. املستوى الحرج إىل املستوى املتدينِّ

القدرات  البلدان يف قامئة “دليل  وتقلَّص عدد 

يف  بلًدا   42 من  املستوى  حرجة  األساسية” 

 .2011 عام  يف  فقط  بلًدا   28 إىل   1990 عام 

“دليل  مستويات  من  انتقلت  بلدان  مثَّة 

مستويات  إىل  الحرجة  األساسية”  القدرات 

وإريرتيا  والكامريون  بينني  منها:  ونذكر  أعىل، 

وتوغو  وتنزانيا  ورواندة  وماالوي  وكينيا  وغانا 

وغواتيامال  األفريقية؛  الصحراء  جنوب  يف 

واملغرب  ومرص  وجيبويت  الالتينية؛  أمريكا  يف 

أفريقيا؛  وشامل  األوسط  الرشق  يف  واليمن 

والهند  والوس وماينامر يف شق آسيا؛ وبوتان 

يف جنوب آسيا. بيد أنَّ عدد البلدان يف القامئة 

الحرجة يبقى جوهريًّا، وخصوًصا إذا اعتب املرء 

نظام  متلك  ال  الفقرية  البلدان  من  العديد  أنَّ 

يشري  مبا  عليه،  التعويل  ميكن  البيانات  لجمع 

الذي  األمر  املؤسسات،  وظائفية  ضعف  إىل 

“دليل  لـ  الحرج  املستوى  إىل  تهبط  سيجعلها 

القدرات األساسية”.

م  عىل أنَّ “دليل القدرات األساسية” العاملي تقدَّ

هناك  كان  أنَّه  مع  و2011،   1990 عامي  بني 

عىل العموم معدل تقدٍم أبطأ بني عامي 2000 

و2011 مقارنة مبا كان عليه الوضع بني عامي 

قيمة  بلغت   1990 عام  ويف  و2000.   1990

األساسية”  القدرات  “دليل  لـ  الوسطي  املعدل 

لة بالسكان( للبلدان ذات البيانات 79,4.  )املثقَّ

نقطة   4,9 الدليل  هذا  ازداد   2000 عام  ويف 

ليبلغ  الحًقا  تزايده  الدليل  وتابع   .84,3 ليبلغ 

بلغت  أدىن  بزيادة  87,1 يف عام 2011، ولكن 

التي  الزيادة  معدل  من  أدىن  أي  نقطة،   2,8

لت إبَّان العقد األسبق )أنظر الشكل 2(. ُسجِّ
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مالحظات تقنيَّة)1(

ن مجموعة “دليل القدرات األساسية”/”دليل املساواة الجنوسيَّة” التقنية من فريق بحثي AER( Reforms Economic for Action( و”الراصد االجتامعي الفيليبيني )SWP(، وقوامه: رين  )1( تتكوَّ

.)Berdan Joy Alvelyn( آلفيلني جوي بريدان ،)Raya Machel Karla( كارال ماشيل رايا ،)Aniagan Luz Maria( ماريا لوز آنياغان ،)Raya Rene( رايا
)2( <data.un.org/Data.aspx?q=births+attended+by+skilled+personnel&d=SOWC&f=inID%3a21>
)3( UNESCO Institute for Statistics Glossary, <glossary.uis.unesco.org/glossary/en/home>.

ات التي اسُتخدمت لَحْوَسَبة  يف ما ييل املؤشِّ
“دليل القدرات األساسية”:

• ل وفيَّات األطفال دون سنرِّ الخامسة. 	 معدَّ
وفاة  احتامل  باعتباره  املؤشِّ  هذا  د  ُيحدَّ
قبل  دة  محدَّ فرتة  أو  سنة  يف  ُولَِد  طفل 
أُخِضَع  ما  إذا  الخامسة من عمره،  بلوغه 
بالوفيَّات؛  الخاصة  الفرتة  تلك  الت  ملعدَّ
جدول  من  املشتق  املوت  احتامل  أي 
ًا عنه بوصفه معدالً عىل كل  الحياة معبَّ
ألف والدة حيَّة )إحصاءات الصحة ونظم 
الصحة  و“منظمة  الصحية  املعلومات 
www.who.int/healthinfo/ العاملية”، 
statistics/indunder5mortality/

بطرح  املؤشِّ  هذا  عن  نعبِّ  ونحن   .)en
 ،100 من  “س”/1000  املجهولة  القيمة 
دون  الوفيات  عدد  “س”  متثِّل  حيث 
حية.  والدة  ألف  كل  عىل  الخامسة  سنِّ 
من  البيانات  هذه  عىل  اسُتحِصَل  وقد 
أوضاع  حول   )UNICEF( اليونيسف  

األطفال يف العامل لعام 2011.

• الوالدات امُلجراة عىل أيدي طاقم صحي 	
بالنسبة  املؤشِّ  هذا  عن  يعبَّ  مدرَّب. 
أشف  التي  الحية  للوالدات  املئوية 
فرتة  خالل  مدرَّب  صحي  طاقم  عليها 
به  املتعلقة  البيانات  ا  أمَّ دة.  محدَّ زمنية 
من  رئيسية  بصورة  عليها  اسُتحِصَل  فقد 
“مستودع بيانات املرصد الصحي العاملي” 
 Observatory  Health  Global  The(
ملنظمة  التابع   )Repository  Data
الشبيك  املوقع  ومن  العاملية،  الصحة 
ص  املخصَّ املتحدة  األمم  ملنظمة  الرسمي 
األمم  وبيانات  األلفية  التنمية  ألهداف 
اسُتخدمت  وقد   ،)2(2008-2003 املتحدة 
للبلدان التي ال تتوفر عنها معلومات من 
ُحوِسَبت  وقد  العاملية”.  الصحة  “منظمة 
)كأملانيا  األول  العامل  لبلدان  البيانات 
التي  إلخ...(  املتحدة،  والواليات  والرنوج 
ال تتوفر عنها بياناٌت يف املصادر املذكورة.

ثالثة  من  التعليم  مؤشِّ  ن  يتكوَّ التعليم. 
ات فرعيَّة: مؤشِّ

• معدل معرفة الكبار أو الراشدين القراءة 	
والكتابة. وهو النسبة املئوية من السكان 
وما  العمر  من  عرشة  الخامسة  البالغني 
ن يعرفون كتابة نصوص صغرية  فوق ممَّ
بسيطة وقراءتها يف الحياة اليومية. وهو 
ُيحتسب بقسمة عدد من يعرف الكتابة 
والقراءة )بسن الـ 15 سنة فام فوق( عىل 
املجموعة السكانية املقابلة بالعمر نفسه 

ورضب الناتج بـ 100.

• د 	 ُيحدَّ األويل.  االلتحاق  صايف  معدل 
ًا  معبَّ رسمية  عمرية  مجموعة  بالتحاق 
السكان  ملجموعة  املئوية  بالنسبة  عنها 
املقابلة، وُيحتَسُب بقسمة عدد التالميذ 
من  هم  الذين  امللتحقني  الطالب(  )أو 
الرسمية  العمرية  املجموعة  ضمن 
عىل  األسايس  التعليمي  للمستوى 
املقابلة  السكانية  العمرية  املجموعة 

ورضب الناتج بـ 100)3(.

• معدل بلوغ الصف الخامس. هو النسبة 	
امللتحقني  التالميذ  ملجموعة  املئوية 
بالصف األول يف مستوى أو حلقة ما من 
التي  دة  محدَّ مدرسية  سنة  يف  التعليم 
ع أن يبلغ أعضاؤها الصف الخامس. ُيتوقَّ

الفرعية  ات  املؤشِّ لهذه  الرئييس  املصدر  إنَّ 
هو:

 The UNESCO Institute for Statistics )UIS(

Data Centre:

<stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/

do c ument . a spx ?R ep or t Id=136&IF_

Language=eng&BR_Topic=0>.

)بني  عهًدا  األقدم  البيانات  اسُتخدمت  وقد 
كام   ،1990 لسنة  و1995(   1990 عامي 
عامي  بني  املتوفرة  البيانات  اسُتخدمت 
والبيانات   ،2000 لسنة  و2002   1998
املتوفرة األحدث ملا بني عامي 2005 و2011 
عام  بيانات  ا  أمَّ  .2011 لسنة  اسُتخدمت 
من:  رئيسية  بصورة  ُجمعت  فقد   1990
 ;2010  Report  Monitoring  Global
إنَّ  حيث   ،Database  Bank  World
اليونسكو  “معهد  من  املستقاة  البيانات 

لعام  فقط  متوفرة  كانت   )UIS( اإلحصايئ” 
1999، باستثناء ما تعلق مبؤشِّ معرفة الكبار 
املتوفرة  غري  البيانات  ا  أمَّ والكتابة.  القراءة 
“وتقرير  اإلحصايئ”  اليونسكو  “معهد  يف 
اسُتحِصَل  فقد   )GMR( العاملي”  املراقبة 
عليها من “اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
ومن:   ،)ECLAC( الكاريبي”  ومنطقة 
 Latin  for  Yearbook  Statistical  2010

Caribbean & America عىل املوقع:

w w w.e c l a c . org / cg i -b in / ge tPro d .

42167//asp?xml=/publicaciones/xml/7

P42167.xml&xsl=/deype/tpl-i/p9f.

xsl&base=/tpl-i/top-bottom.xslt

اسُتحِصَل  كام   .2011 أيار  يف  إليه  بالدخول 
 United من:  أيًضا  البيانات  هذه  عىل 
Division Statistics Nations عىل موقعه 

الشبيك التايل:
<unstats.un.org/unsd/demographic/
products/indwm/tab5e.htm>

بالدخول إليه يف أيار )مايو( 2011. ومبا أنَّ مثَّة 
الصف  بلوغ  “معدل  ملؤش  مفقودة  بيانات 
الخامس”فقد أخذ بعني االعتبار للبلدان التي 
ال يتوفر عنها معلومات مؤشِّ “معدل بلوغ 
الصف النهايئ يف املدرسة األساسية” املستقى 

.UIS من

أُعيَد تدريج كل مؤشِّ فرعي من “صفر” إىل 
“100” باستخدام معادلة جرى تبنيها يف تقرير 
التنمية البرشية )HDR(. وبعد التدريج كل 
باستخراج  ُيحَوَسب  الفرعيَّة،  ات  املؤشِّ قيم 
الثالثة  الفرعية  ات  للمؤشِّ الوسطي  املعدل 
أو  قيم،  الثالثة  املؤشات  لهذه  إذا  املدرَّجة، 
الوسطي ملؤشين إىل مل يكن  اعتامد املعدل 
للثالث قيمة. هذا، وال ُتعطى قيمة إذا افُتِقَر 

إىل أكرث من مؤش.

“صفر”  بني  يرتاوح  مبا  الدليل  قيم  عن  ُيعبَّ 
القيم  إلرجاع  ًدا  مجدَّ ُيدرَّج  ثمَّ  و”100” 
األساسية”  القدرات  “دليل  قيم  مروحة  يف 
املقارنة  املمكن  من  يصبح  بحيث  األصلية، 
األساسية”  القدرات  “دليل  احتسابات  مع 

السابقة.
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80أفغانستان

99998896ألبانيا

97958292الجزائر

84496167أنغوال

99999698األرجنتني

98989196أرمينيا

9999+99أسرتاليا

9999+99النمسا

97899293آذربيجان

99999097الباهاماس

99979497البحرين

95185570بنغالدش

9798+9999بيالروسيا

9298+99+99بلجيكا

98959496بيليز

88785676بينني

92727081بوتان

95718486بوليفيا

8996+9999البوسنة والهرسك

94958090بوتسوانا

98988995البازيل

9398+9999بروناي دار السالم

9498+9999بلغاريا

83543662بوركينا فاسو

83346966بوروندي

91446473كمبوديا

85597373الكامريون

99+9999كندا

97787989الرأس األخرض

83533862ج. أفريقيا الوسطى

79211748تشاد

9598+9999تشييل

98969797الصني

98968494كولومبيا

90627378جزر القمر

80744064ج. الكونغو د.

87865175ج. الكونغو

99999297كوستاريكا

88574068ساحل العاج

9498+99+99كرواتيا

9799+9999كوبا

9699+99+99قبص

9198+99+99ج. تشيكيا

9699+99+99الدامنارك

91933075جيبويت

8796+9999دومينيكا

97987190ج. الدومينيكان

98808290اإلكوادور
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98798090مرص

98847991سلفاور

865366غينيا االستوائية

953872إريرتيا

9699+9999إستونيا

9063358إثيوبيا

9799+99+99فنلندة

9999+99فرنسا

93867686الغابون

90574470غامبيا

97989797جورجيا

9599+99+99أملانيا

93596177غانا

999799+99اليونان

96517080غواتيامال

86464264غينيا

81393256غينيا بيساو

97839092غويانا

912667هايتي

97677986هندوراس

9498+9999املجر

9899+99+99آيسلندة

93476276الهند

96738788إندونيسيا

97978994إيران

96807687العراق

9799+99+99إيرلندة

999799+99إرسائيل

999899+99إيطاليا

97987692جامايكا

+99+99+99اليابان

98999196األردن

9596+9799كازاخستان

92447877كينيا

956584كرييبايت

979795ج. كوريا د.

9899+99+99ج. كوريا

8997+9999الكويت

96989094ج. قريغيزيا

PDR 94206171الو

9799+9999التفيا

99988896لبنان

92626277ليسوثو

89464768ليبرييا

97+9899ليبيا

9598+9999ليتوانيا

9498+99+99لوكسمربوغ

94445975مدغشقر

دليل القدرات األساسيَّة لعام 2011
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89545772ماالوي

9298+9999ماليزيا

99959497املالديف

81494661مايل

8897+9999مالطة

88614269موريتانيا

9096+9899موريشيوس

98949396املكسيك

9096+9899مولدافيا

9196+9799منغوليا

999998الجبل األسود

96636782املغرب

86555168موزامبيق

93377075ماينامر

95818589ناميبيا

95194668نيبال

9999+99+99هولندة

99+9999نيوزيلندة

97746084نيكاراغوا

84332857النيجر

86394564نيجرييا

9899+99+99الرنوج

ن 8395+9999ُعاماَ

91394168باكستان

98899094بنام

935377بابوا نيو غينيا

98978394باراغواي

98838692بريو

97628186الفيليبني

99999698بولندة

9599+99+99الربتغال

9197+9999قطر

99999197رومانيا

9698+9999االتحاد الرويس

89525771رواندة

8595+9899السعودية
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91524470السنغال

99999598رصبيا

814258سرياليون

9699+99+99سنغافورة

999898ج. سلوفاكيا

9899+99+99سلوفينيا

823357الصومال

94918189جنوب أفريقيا

999999+99إسبانيا

99998796رسيالنكا

89494969السودان

97908091سورينام

93747583سوازيلندة

9699+99+99السويد

99+99+99سويرسا

98958795سورية

94889892طاجيكستان

89517676تنزانيا

99998896تايلند

90626877توغو

97989495ترينيداد وتوباغو

98958794تونس

98918994تركيا

94+9699تركامنستان

87426269أوغندة

99999397أوكرانيا

8997+9999اإلمارات العربية

99+9999اململكة املتحدة

99 9999الواليات املتحدة

99999698أوروغواي

9395+9699أوزبكستان

98959195فنزويال

98888993فيتنام

93365372اليمن

86466770زامبيا

91608782زميبابوي

BCI

99+ refers to a value above 99.5. It is not rounded up to ”100“ as that would imply a perfect accomplishment which is impossible to achieve in reality.




