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نبذة عن مؤشر التنمية البشرية:
يهــدف مؤشــر التنميــة البشــرية إلــى قيــاس مســتوى الرفاهيــة التــي تعيشــها شــعوب العالــم فــي شــتى 
المجــاالت؛ وذلــك بغــرض توفيــر قاعــدة بيانــات يمكــن مــن خاللهــا إجــراء المقارنــات بيــن قــدرة الــدول 
والمجتمعــات علــى تحقيــق المســاواة والعدالــة والرفاهيــة لشــعوبها، ويهتــم برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي )UNDP( بهــذا المؤّشــر ومــا يتعلــق بــه مــن إعــداد تقاريــر ســنوية؛ لرصــد تطــور الــدول فــي هــذا 
المجــال، ومنــذ عــام 1990م وهــذا البرنامــج يحافــظ علــى إصــدار تقاريــر ســنوية عــن هــذا المؤشــر؛ لإلفــادة 

بشــأن األوضــاع المعيشــية، ومــا يتعلــق برفــاه الشــعوب فــي مختلــف دول العالــم.

مؤشر التنمية البشرية

محاور المؤشرات الفرعية
 لمؤشر التنمية البشرية

المؤشرات الرئيسة
 لمؤشر التنمية البشرية

2018م
القيمة في عام

0.856
2019م

القيمة في عام

0.857

نسبة التغير

0.1%

يغطي مؤشر التنمية البشرية أربعة مؤشرات رئيسة، هي:

القيمة في تقرير المؤشر الرئيسيم
عام 2018م

القيمة في تقرير 
نسبة التغييرعام 2019م

ع عند الوالدة1 %74.775.01.4العمر المتوقَّ

عة للدراسة2 %16.917.00.6السنوات المتوقَّ

%9.59.72.1متوسط سنوات الدراسة3

 نصيب الفرد من الدخل القومي4
%49.68049.3380.6اإلجمالي

ا: هناك خمسة محاور رئيسة يتفرع منها 63 مؤشًرا فرعيًّ

جودة
 التنمية البشرية

الفجوة بين الجنسين
طوال الحياة

االستدامة االجتماعية االستدامة البيئيةتمكين المرأة
واالقتصادية

12345

المنظمة الدولية
مصـدر البيـانات

برنامج
األمم

المتحدة 
اإلنمائي
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التعاريف:

المنظمة الدولية التعريف المؤشر م

 برنامج األمم المتحدة
 اإلنمائي
UNDP

مؤشر مركب يقيس متوسط اإلنجاز في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية
البشرية: حياة طويلة وصحية، ومعرفة ومستوى معيشة الئق.  مؤشر التنمية البشرية 1

 إدارة األمم المتحدة
 للشؤون االقتصادية

واالجتماعية
UNDESA

ع للرضيع حديث الوالدة إذا عدد السنوات التي يمكن أن ُتَتوقَّ
بقيت األنماط السائدة لمعدالت الوفيات المحددة بالعمر في وقت 

الوالدة على حالها طوال حياة الرضيع. 
العمر المتوقع عند الوالدة 2

 منظمة األمم
 المتحدة للتربية

والتعليم والثقافة
UNESCO

 عدد سنوات الدراسة التي يمكن للطفل في سن االلتحاق بالمدرسة
أن يتوقع تلقيها إذا استمرت األنماط السائدة لمعدالت االلتحاق بالعمر

المحددة طوال عمر الطفل. 
السنوات المتوقعة للدراسة 3

 منظمة األمم
 المتحدة للتربية

والتعليم والثقافة
UNESCO

متوسط عدد سنوات التعليم التي يتلقاها األشخاص الذين
 تبلغ أعمارهم 25 عاًما فما فوق، ويتم تحويلها من مستويات التحصيل 

الدراسي باستخدام فترات رسمية لكل مستوى.
متوسط سنوات الدراسة 4

 البنك الدولي
 هو أحد الوكاالت
 المتخصصة في

 األمم المتحدة التي
ُتعنى بالتنمية
World Bank

 الدخل اإلجمالي القتصاد ناتج عن إنتاجه وملكيته لعوامل اإلنتاج، مخصوًما
،من الدخل المدفوع الستخدام عوامل اإلنتاج المملوكة لبقية العالم

،وتحويله إلى دوالرات دولية باستخدام معدالت تعادل القوة الشرائية 
مقسومة على عدد السكان في منتصف العام. 

 نصيب الفرد من الدخل
القومي اإلجمالي

5

 االتحاد البرلماني
 الدولي  )المنظمة
 العالمية للبرلمانات

الوطنية(
IPU

 نســبة المقاعــد التــي تشــغلها النســاء فــي البرلمــان الوطنــي معبــًرا عنهــا كنســبة
مئويــة مــن إجمالــي المقاعــد، وبالنســبة للبلــدان ذات النظــام التشــريع

المؤلف من مجلسين يتم حساب حصة المقاعد في كلٍّ من المجلسين. 

حصة المقاعد
 في البرلمان 

6

 شعبة اإلحصاءات
في األمم المتحدة
United Nations 

Statistics Division

 قيمــة مؤشــر القائمــة الحمــراء للحفــاظ علــى الطبيعــة  والتــي تقيــس مجمــوع مخاطــر
 االنقــراض عبــر مجموعــات مــن األنــواع  وهــي تســتند إلــى تغييــرات حقيقيــة فــي
 عــدد األنــواع فــي كل فئــة مــن فئــات خطــر االنقــراض علــى القائمــة الدوليــة لالتحــاد

الدولــي لحفــظ الطبيعــة مــن األنــواع المهــددة لالنقــراض.

القائمة الحمراء 7

 شعبة اإلحصاءات
في األمم المتحدة
United Nations 

Statistics Division

 األراضــي المزروعــة ، أو المراعــي ، والغابــات واألراضــي الحرجيــة التــي عانــت مــن
ــج ــج عــن مزي ــد النات ــة والتعقي ــة أو االقتصادي ــة البيولوجي  انخفــاض أو فقــدان اإلنتاجي

ــا. ــك ممارســات اســتخدام األراضــي وإدارته مــن الضغــوط، بمــا فــي ذل
األراضي المتدهورة 8

 منظمة العمل
الدولية

ILO
 النسبة المئوية للعاملين في األسر غير مدفوعي األجر وعاملين

لحسابهم الخاص. الوظائف الضعيفة 9

مكتب تقرير
التنمية البشرية

HDRO

ــن متوســط العمــر المتوقــع ومتوســط العمــر المتوقــع الصحــي،  الفــرق النســبي بي
ــًرا عنــه كنســبة مئويــة مــن متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة  معب

)فقدان متوسط الصحة المتوقع(.
العمر المتوقع الصحي 10
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التنمية البشرية في أرقام:

ــة  ــن 189 دول ــة 36 مــن بي احتلــت المملكــة المرتب
فــي عــام 2019م متقدمــة بذلــك ثــالث مراتــب 
عــن عــام 2018م حيــث كانــت تحتــل المرتبــة 39، 
بينمــا احتلــت النرويــج المركــز األول عالميــًا بقيمــة 

0.954 نقطــة.

حققــت المملكــة المرتبة الثانيــة من بين دول الخليج 
متقدمــة بمرتبــة عمــا كانــت عليــه العــام الماضــي، 
حيــث جــاءت االمــارات العربيــة المتحــدة فــي المركــز 

األول خليجيــًا بقيمــة 0.866 نقطــة.        

 حققت المملكة المرتبة العاشرة بين دول مجموعة
 العشــرين، حيــث كانــت ألمانيــا فــي المرتبــة األولــى
 بقيمــة مؤشــر 0.939، فــي حيــن أن آخــر مرتبة كانت
 للهنــد بقيمــة 0.647، بينمــا كانــت قيمــة المملكــة
ــة ــن المملك ــي أن الفــرق بي ــد 0.857 وهــذا يعن  عن

والــدول المتقدمــة متقــارب جــًدا.

الثانيــة المرتبــة  2019م  عــام  المملكــة   حققــت 
 بيــن الــدول العربيــة فــي مؤشــر التنميــة البشــرية
 متقدمــة بمرتبــة عمــا كانــت عليــه العــام الماضــي،
تدخــل ولــم  الثالــث،  المركــز  تحتــل  كانــت   حيــث 
 الصومــال ضمــن القائمــة لعــدم توفــر بياناتهــا،
فــي المتحــدة  العربيــة  االمــارات  جــاءت   بينمــا 

المركــز األول عربيــًا بقيمــة 0.866 نقطــة .   

36

2

10

2

التنمية البشرية في أرقام:
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المؤشرات الفرعية لمؤشر التنمية البشرية:

Quality of health  جودة الصحة

المؤشرم
القيمة 
في 

تقرير عام  
2018م

القيمة 
في 

تقرير عام 
2019م

نسبة التغير

Lost Health Expectancy12.213.9  13.9%العمر المتوقع الصحي 1

Number Of Physicians )per 10,000 people(25.723.97.0%عدد األطباء لكل 10000 شخص2

-Number Of Hospital Beds )per 10,000 peoعدد أسرة المستشفى  لكل 10000 شخص3
ple(212728.6%

Quality of education  جودة التعليم

4
نسبة التالميذ إلى المدرسين في المدارس 

االبتدائية
Pupil-Teacher Ratio In Primary Schools1212-

5
نسبة معلمي المدارس االبتدائية المدربون على 

التدريس
Primary School Teachers Trained To Teach100100-

نسبة المدارس االبتدائية  التي لديها إمكانية6
 الوصول إلى اإلنترنت

 Percentage Of Primary )Secondary( Schools
With Access To The Internet

n/a100-

نسبة المدارس الثانوية التي لديها إمكانية7
 الوصول إلى اإلنترنت

Percentage Of Secondary Schools With Ac-
cess To The Internet

n/a100-

8
درجات برنامج تقييم الطالب الدوليين )PISA( في 

الرياضيات

 The Programme For International Student
 Assessment )PISA( Scores In Mathematics,

Reading And Science
n/an/an/a

9
درجات برنامج تقييم الطالب الدوليين )PISA( في 

القراءة
The Programme For International Student

Assessment )PISA( Scores In Reading n/an/an/a

10
درجات برنامج تقييم الطالب الدوليين )PISA( في 

العلوم
 The Programme For International Student

Assessment )PISA( Scores In  Sciencen/an/an/a

Quality of standard of living  جودة مستوى المعيشة

نسبة العاملين الذين يعملون في وظائف ضعيفة11
The Proportion Of Employed People En-

gaged In Vulnerable Employment
3.02.9  3.3%

The Proportion Of Rural Population With نسبة سكان الريف الذين يحصلون على الكهرباء12
Access To Electricity100100-

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر13
 مياه شرب محسنة

The Proportion Of Population Using Im-
proved Drinking Water Sources

100100-

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق 14
الصرف الصحي المحسنة

 Proportion Of Population Using Improved
Sanitation Facilities

100100-

)- ( استقرار القيمة .
)n/a( البيانات غير متوفرة.

Quality of human development  جودة التنمية البشرية
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Reproductive health and family planning    الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة
-Antenatal care coverage, at least one visit97.097.0تغطية الرعاية السابقة للوالدة، زيارة واحدة على األقل27

نسبة المواليد الذين حضر والدتهم عاملون صحيون 28
مهرة

 Proportion of births attended by skilled health
personnel98.099.71.7%

-Contraceptive prevalence, any method24.624.6انتشار وسائل منع الحمل، بأي طريقة29

Unmet need for family planningn/an/an/aالحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة30

Violence against girls and women   العنف ضد الفتيات والنساء
Women married by age 18n/an/an/aالنساء المتزوجات في سن 3118

انتشار تشويه / بتر األعضاء التناسلية لإلناث بين الفتيات 32
والنساء

 Prevalence of female genital mutilation/cutting
among girls and womenn/an/an/a

Intimate partnern/an/an/aزوج حميم33

Nonintimate partnern/an/an/aزوج غير حميم34

)- ( استقرار القيمة .
)n/a( البيانات غير متوفرة.

)- ( استقرار القيمة .
)n/a( البيانات غير متوفرة.

Adulthood مرحلة البلوغ

Population with at least some secondaryالسكان الحاصلون على األقل على بعض التعليم الثانوي20
education 0.900.90-

Total unemployment rate5.296.77  28%معدل البطالة الكلي21

-Share of employment in nonagricultural, female14.914.9حصة العمالة في غير الزراعة )اإلناث(22

-Share of seats in parliament19.919.9حصة المقاعد في البرلمان23

24
الوقت الذي يقضيه النساء )من سن 15 فما فوق( في 
األعمال المنزلية غير مدفوعة األجر وأعمال الرعاية )من 

24 ساعة في اليوم(

 Time spent on unpaid domestic chores and care
work  Women ages 15 and older  )of 24-hour day(n/an/an/a

الوقت الذي ُيقضى في األعمال المنزلية غير مدفوعة 25
األجر وأعمال الرعاية )نسبة اإلناث إلى الذكور(

Time spent on unpaid domestic
chores and care work )female to male ratio (n/an/an/a

Older age كبار السـن
old-age pension recipients )female to male ration/an/an/a(متقاعدو الشيخوخة )نسبة اإلناث إلى الذكور(26

Childhood and youth الطفولة والشباب
male to female births(1.501.03  31.3%( Sex ratio at birthنسبة الجنس عند الوالدة )الذكور إلى اإلناث(15

16
نسبة االلتحاق بالتعليم اإلجمالية للشباب 
)نسبة اإلناث إلى الذكور( قبل االبتدائي

  Gross enrolment ratio Youth )female to male ratio(

Pre-primary
0.991.056.0%

17
نسبة االلتحاق بالتعليم اإلجمالية للشباب

)نسبة اإلناث إلى الذكور( ابتدائي
  Gross enrolment ratio Youth )female to male ratio(

Primary
0.980.98-

نسبة االلتحاق بالتعليم اإلجمالية للشباب 18
)نسبة اإلناث إلى الذكور ( ثانوي

  Gross enrolment ratio Youth )female to male ratio(
Secondary0.770.77-

Youth unemployment rate1.292.12  64.3%معدل بطالة الشباب19

) Life-course gender gap( الفجوة بين الجنسين طوال الحياة

Women’s empowerment تمكين المرأة
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Environmental threats  التهديدات البيئية

Household and ambient air pollution83.7840.3%تلوث الهواء في محيط المنزل48

-Unsafe water, sanitation and hygiene services0.10.1خدمات غير آمنة للمياه والصرف الصحي والنظافة49

-Degraded landn/a4األرض المتدهورة50

-Red List Index0.9080.908مؤشر القائمة الحمراء51

)- ( استقرار القيمة .
)n/a( البيانات غير متوفرة.

Socioeconomic empowerment   التمكين االجتماعي واالقتصادي

حصة الخريجين في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 35
والرياضيات على مستوى التعليم العالي )إناث(

Share of graduates in science, technology, engi-
 neering and mathematics programmes at tertiary

level, female
17.417.21.1%

حصة الخريجات اإلناث من برامج العلوم والتكنولوجيا 36
والهندسة والرياضيات في التعليم العالي

 Share of graduates from science, technology,
 engineering and mathematics programmes in

tertiary education who are female
n/a41.7-

Female share of employment in senior and middle حصة اإلناث من العمل في اإلدارة العليا والمتوسطة37
managementn/an/an/a

نساء مع حساب في مؤسسة مالية أو مع مزود خدمة 38
األموال المحمول

 Women with account at financial institution or
with mobile moneyservice provider58.258.2-

-Mandatory paid maternity leavze7070إجازة أمومة مدفوعة األجر39

Women’s empowerment تمكين المرأة

Environmental sustainability االستدامة البيئيــة
Fossil fuel energy consumption10099.90.1%استهالك طاقة الوقود األحفوري40

-Renewable energy consumption0.00.0استهالك الطاقة المتجددة41

tonnes( Carbon dioxide emissions Per capita19.516.316.4%(انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نصيب الفرد )باألطنان(42

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  )كجم لكل 2010 دوالر 43
من الناتج المحلي اإلجمالي(

 Carbon dioxide emissions )kg per 2010 US$ of
)GDP0.390.3315.4%

-Forest area )% of total land area0.50.5(منطقة الغابات )نسبة إجمالي مساحة األرض(44

-Forest area Change0.00.0 )%(منطقة الغابات )نسبة التغير(45

سحب المياه العذبة  ) النسبة من  إجمالي46
موارد المياه المتجددة(

Fresh water withdrawals )% of total renewable 
water resources( 943.3871.77.6%

-Natural resource depletionn/a7.9نضوب الموارد الطبيعية47

Environmental sustainability االستدامة البيئيــة
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Socioeconomic sustainability   االستدامة االجتماعية واالقتصادية

Economic sustainability  االستدامة االقتصادية

Adjusted net savings12.213.49.8%صافي االدخار المعدل52

ْين53 Total debt servicen/an/an/aإجمالي خدمة الدَّ

Gross capital formation28.225.98.2%إجمالي تكوين رأس المال54

Skilled labour force Concentration index60.558.63.1%مؤشر تركيز القوى العاملة الماهرة55

  exports(0.5930.51513.2%( Concentration indexمؤشر التركيز )الصادرات(56

-Research and development expenditure0.80.8نفقات البحث والتطوير57

Social sustainability     االستدامة االجتماعية

-65 and older(n/a8.3( Dependency ratio Old ageنسبة تبعية كبار السن )65 فما فوق(58

Military expenditure10.28.813.7%االستهالك العسكري59

نسبة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى اإلنفاق 60
العسكري )ب(

 Ratio of education and health expenditure to
military expendituren/a1.1-

Overall loss in HDI value due to inequalityn/an/an/aالخسارة الكلية في قيمة HDI بسبب عدم المساواة61

مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، متوسط التغير 62
Gender Inequality Index , average annual change-5.4-5.15.6%السنوي

Income share of the poorest 40 percentn/an/an/aحصة الدخل للفقراء األقل من 6340%

)- ( استقرار القيمة .
)n/a( البيانات غير متوفرة.




