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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-report



إطار المفاهيم لترتيب مؤشرات هدف الصحة 



مستجدالمؤشرات التي يمكن استخدمها لتتبع الوفيات بفيروس كورونا ال

األبعاد اإلضافية المقام البسط

ال ينطبق ورونا التراكمي بفيروس كعدد الوفيات

المستجد في فترة زمنية محددة

عدد الوفيات التراكمي بسبب

فيروس كورونا المستجد 

ال ينطبق س عدد الوفيات الجديدة بسبب فيرو

ددةفي فترة زمنية محكورونا المستجد 

عدد الوفيات االجديدة بسبب 

فيروس كورونا المستجد 

السن، النوع البيلوجي، الحالة 

مؤشر الثروةاالجتماعية، محل اإلقامة،
إجمالي عدد السكان جد فيروس كورونا المستعدد الوفيات

في فترة زمنية محددة

معدل الوفيات بسبب فيروس

كورونا المستجد 

السن، النوع البيلوجي، الحالة 

مؤشر االجتماعية، محل اإلقامة، 

الثروة

س عدد المصابين بفيرو

كورونا المستجد

من فيروس كورونا عدد الوفيات

المستجد في فترة زمنية محددة

وس معدل وفيات المصابين بفير

كورونا المستجد 

إجمالي عدد الوفيات من فيروس كورونا عدد الوفيات

المستجد في فترة زمنية محددة

معدل الوفيات النسبي



جد لتتبع اإلصابة بفيروس كورونا المستالمؤشرات التي يمكن استخدمها 

األبعاد اإلضافية المقام البسط

ال ينطبق العدد التراكمي لإلصابات 

ترة في فبفيروس كورنا المستجد

زمنية

العدد التراكمي لإلصابات 

بفيروس كورنا المستجد

ال ينطبق عدد اإلصابات الجديدة بفيروس

ةفي فترة زمنيكورنا المستجد

س عدد اإلصابات الجديدة بفيرو

كورنا المستجد

السن، النوع البيلوجي، الحالة 

ةمؤشر الثرواالجتماعية، محل اإلقامة، 

إجمالي عدد السكان  عدد اإلصابات الجديدة بفيروس

ةفي فترة زمنيكورنا المستجد

الجديدة معدل وقوع اإلصابات

بفيروس كورنا المستجد

السن، النوع البيلوجي، الحالة 

ةمؤشر الثرواالجتماعية، محل اإلقامة، 

إجمالي عدد السكان  وس عدد اإلصابات التراكمي بفير

ةفي فترة زمنيكورنا المستجد

معدل الهجمة األساسي لإلصابة 

بفيروس كورونا المستجد

، ةالقرابالسن، النوع البيلوجي،نوع

مؤشر الثروةمحل اإلقامة، 

إجمالي عدد المخالطين عدد اإلصابات بين المخالطين 

ترة في فبفيروس كورنا المستجد

زمنية

معدل الهجمة الثانوي لإلصابة 

بفيروس كورونا المستجد



تجدلتتبع عوامل الخطورة لفيروس كورونا المسالمؤشرات التي يمكن استخدمها 

األبعاد اإلضافية المقام البسط

مؤشر الثروةمحل اإلقامة،  عدد غرف المنزل عدد األفراد االمقيمين  بالمنزل داخل المنزلالتزاحم

السن، النوع البيلوجي، محل 

مؤشر الثروةاإلقامة، 

السكانعدد  عدد األفراد الذين يستخدموا 

عند الخروج من المنزلالكمامة 

عند نسبة استخدام الكمامة 

الخروج من المنزل

مؤشر الثروةمحل اإلقامة،  إجمالي عدد السكان نظيفةالمتوفر لديهم مياهالسكان  ياه المتوفر لديهم منسبة السكان 

نظيفة

مؤشر الثروةمحل اإلقامة،  إجمالي عدد السكان المتوفر لديهم صرف السكان 

صحي

رف المتوفر لديهم صنسبة السكان 

صحي



الصحي لمكافحة فيروس كورونا المستجدالمؤشرات التي يمكن استخدمها لتتبع أداء النظام 

األبعاد اإلضافية المقام البسط

السن، النوع البيلوجي، محل 

مؤشر الثروةاإلقامة، 

نا المصابين بفيروس كوروعدد

المستجد

عدد المتعافين من اإلصابة 

بفيروس كورونا المستجد

يروس نسبة المتعافين من اإلصابة بف

كورونا المستجد

المعيشيةمجموع إنفاق األسر الج إنفاق األسرة علي الوقاية والع

من فيروس كورونا المستجد

م نسبة السكان الذين تصرف أسره

ج من الوقاية والعالنفقات كبيرة على 

فيروس كورونا المستجد

نا عدد المصابين بفيروس كورو

المستجد

العالج المستفيدين من عدد

جدلمكافحة فيروس كورونا المست

كافحة نسبة التغطية ببرامج العالج لم

فيروس كورونا المستجد

مؤشر الثروةمحل اإلقامة،  عدد حاالت اإلصابة بفيروس 

لي كورونا المستجد التي تحتاج إ

عزل

ل بخدمات العزالمستفيدين عدد

جدلمكافحة فيروس كورونا المست

لعزل نسبة التغطية الصحية بخدمات ا

لمكافحة فيروس كورونا المستجد



مستجد الصحي لمكافحة فيروس كورونا الالمؤشرات التي يمكن استخدمها لتتبع قدرة النظام 

األبعاد اإلضافية المقام البسط

ال ينطبق عدد التغطية بإختبار التحري

لفيروس كورونا المستجد 

يروس عدد التغطية بإختبار التحري لف

(PCR)كورونا المستجد 

اإلقامة، مؤشر الثروةمحل إجمالي عدد السكان عدد التغطية بإختبار التحري

لفيروس كورونا المستجد 

نسبة التغطية بإختبار التحري

(PCR)لفيروس كورونا المستجد 

إجمالي عدد السكان أماكن الغزل /عدد مستشفيات

رونا لعالج اإلصابات بفيروس كو

المستجد

عالج أماكن  الغزل ل/كثافة مستشفيات

جداإلصابات بفيروس كورونا المست

ال ينطبق اإلنفاق علي برامج مجموع صافي 

ا الوقاية والعالج من فيروس كورون

(دوالر أمريكي)المستجد 

اإلنفاق علي برامج مجموع صافي 

ا الوقاية والعالج من فيروس كورون

المستجد

إجمالي عدد السكان اإلنفاق علي برامج مجموع صافي 

ا الوقاية والعالج من فيروس كورون

(دوالر أمريكي)المستجد 

اإلنفاق علي برامج مجموع صافي 

ا الوقاية والعالج من فيروس كورون

للفردالمستجد



المستدامةالمساواة واإلنصاف في أجندة التنمية 

حقوق األنسان

العدالة األجتماعية

االلتزام األخالقي

األنصاف
أال يتخلف أحد عن 

الركب المساواة



المساواة واإلنصاف في أهداف التنمية المستدامة

بينهاداخل البلدان وفيما مساواة الالمن الحد 

الجزريةالدولونمواً البلدانأقلذلكفيبماالنامية،البلدانقدراتلبناءالدعمتقديمتعزيز

التوقيتةومناسبالجودةعاليةبياناتتوافرفيكبيرةزيادةلتحقيقالنامية،الصغيرة

،نيواإلثالعرقيواالنتماءوالسن،،البيولوجيالنوعوالدخل،حسبومفصلةوموثوقة

ذاتالخصائصمنوغيرهاالجغرافي،والموقعواإلعاقة،الهجرة،حيثمنوالوضع

2020عامبحلولالوطنية،السياقاتفيالصلة 17.18الغاية  

10الهدف 



الالمساوة

(ب)المعدل  (أ)المعدل   ≠

فرق= الالمساواة 

كميتين غير متساويتين

أكثرأوكيانينبينقياسهايمكنتبايناتأواختالفاتهيالالمساواة•

عشوائيبشكلتوزيعهاويتممقبولتفسيرلهايكونآنيمكنالصحةفيالالمساواة•



نصافالإل

؟نصاف يعني الألمساواةهل الإل

أوقتصاديةاأواالجتماعيةالفئاتأوالسكانبينالمنصفةغيرالمنهجيةاالختالفاتوهنصافالإل

الجغرافيةأوالديموغرافية

العدالةعدم)لمبـالظبالحكمنصافالإلتقديرثمالالمساوةقياسيمكنولكننصافالإلقياسيمكنال

علىةمجموعتفضيلإلىميلوال(عادلهوبماالطبيعيواإلحساسوالضميرالعقليمليهاالتي

أخرى

ال



الصحةقياس الالمساواة في 

Indicatorمؤشر     •

o للصحةمؤشر

Stratifierللفئات االجتماعية  ممقس•

o الثروةفئات مؤشرالنوع االجتماعي وفئات جغرافية وفئات ،.......

o بلدالخاصة بكل الهشة المجموعات السكانية

Inequality Measureقياس للتفاوت   •

o  قياس بسيطSimple measure

oمركب  /قياس مجمعComplex measure



(مقاييس الفجوة)البسيطةالمقاييس 

فئتينالنسبة بين =  Relative inequalityالنسبية الالمساواة •

الفرق بين مجموعتين فرعيتين=  Absolute Inequalityالمطلقة الالمساواة •

ال المثبين مجموعتين من الفئات االجتماعية، على سبيل ؤشرات لملعلى إجراء مقارنة ( الفجوة)تعمل المقاييس البسيطة 

ثراءاألكثرواألقل ،والريفيةالمناطق الحضرية والنساء،  الرجال 

(ب)÷ (أ)

1مؤشر (ب)-( أ) 2مؤشر  3مؤشر  4مؤشر 

(ب) (أ)



للمقاييس البسيطة والضعفنقاط القوة 

الضعفنقاط 

يعهمال تأخذ المقاييس البسيطة في االعتبار حجم السكان وتوز•

عارضةتعطي المقاييس البسيطة النسبية والمطلقة نتائج متقد •

ي متعدد تتجاهل المقاييس البسيطة الفئات الوسطى للمقسم الطبق•
الفئات 

اخلهابدبين البلدان أو المقارنة تسمح المقاييس البسيطة قد ال •

زمنعلي متابعة التقدم عبر التسمح المقاييس البسيطة قد ال •

لية التدخالتعبتقييم فاتسمح المقاييس البسيطة قد ال •

نقاط القوة

على الالمساواةالبسيطة تدل المقاييس •

الحساب والفهمالبسيطة سهلة المقاييس•

على سبيل )البسيطة المقسمات الطبقية ذات الفئتينالمقاييستالئم •
...(الحضر ، / الذكور ، الريف / المثال اإلناث 

في وقت تقييم الالمساواة في لمؤشر واحدالبسيطة المقاييستالئم •
ما



في مصر( سنة49-15)تشويه األعضاء التناسلية لإلناث : مثال

محافظات 
حضرية

حضر وجه 
بحري

ريف وجه 
بحري

حضر وجه 
قبلي

ريف وجه 
قبلي

محافظات 
الحدود

تشويه األعضاء التناسلسة لإلناث

المالحظ المتوقع

81.7
86.4

94.792.1
97.0

69.5

محافظات 
حضرية

حضر وجه 
بحري

ريف وجه 
بحري

حضر وجه 
قبلي

ريف وجه 
قبلي

محافظات 
الحدود

تشويه األعضاء التناسلسة لإلناث

%2.4= مقياس التفاوت النسبي



مقياس التفاوت النسبي

عبر جميع للمؤشرد التوزيع المرصوفي الالمساواة واحًدا يمثل تعبيًرا عن مقدار رقًما مقياس التفاوت النسبي يُنتج •
بتوزيع السكانالمجموعات الفرعية من السكان مقارنةً 

حل اإلقامة، العمل، م)وغير المرتبة....( التعليم، مؤشر الثروة، )المرتبة للفئات مقياس التفاوت النسبي يتم استخدام •
)..........

او  يجب أن تتحرك من أجل إنتاج توزيع متسالتي أنه النسبة على مقياس التفاوت النسبي يتم تفسير •



مهرة في السودانالوالدات التي ال يشرف عليها أخصائيون صحيون : مثال

صحيون مهرةالوالدات التي ال يشرف عليها أخصائيون

الفرق المطلق المتوقع المالحظ النسبة اإلجمالي

14.59535 134 120 20.0 598 الشرق

146.4486 368 221 13.5 1638 الوسط

0.526045 199 200 22.5 887 كردفان

49.18489 55 5 2.2 243 الشمال

360.4611 352 713 45.4 1570 درفور

150.7583 153 3 0.4 684 الخرطوم

722 1261 1261 22.5 5620 االجمالي

361.0 االختالفمقياس

0.286 النسبي لالختالفمقياسال

28.6 ()%النسبي لالختالفمقياسال



في السودانمهرة حسب التوزيع اإلداري الوالدات التي ال يشرف عليها أخصائيون صحيون : مثال

الخرطومدرفورالشمالكردفانالوسطالشرق

هرةالوالدات التي ال يشرف عليها أخصائيون صحيون معدد 

المالحظ المتوقع

%28.6= مقياس التفاوت النسبي

الخرطومدرفورالشمالكردفانالوسطالشرق

ةالوالدات التي ال يشرف عليها أخصائيون صحيون مهر
)%(



مولود حي ومقياس التركيز للتفاوات حسب 1000اإلتجاه لمؤشر معدل وفيات حديثي الوالدة لكل : مثال
مصر مؤشر الثروة في 

20.0

13.8

20052014

الوطنيل دالمع

20052014

أدني مستوى

يالمستوى الثان

طالمستوى األوس

عالمستوى الراب

أعلي مستوى

2014المسح الصحي الديمغرافي : المصدر 2005المسح الصحي الديمغرافي : المصدر



مقياس التركيز

التركيزمقياس•

لصحي يشير إلى مدى تركيز المؤشر امساواة اللالمقياس نسبي •
الفئات االجتماعيةبين 

منحنى التركيز•

(  اديالمحور الص)للمتغير الصحي التراكمية رسم النسبة •
رتبة ، م( المحور السيني)مقابل النسبة التراكمية للسكان 

حرمانًابدًءا من األكثر ، المقسم الطبقيحسب 

التركيزقيمة مؤشر •

المساواةالمساحة بين منحنى التركيز وخط ضعف •

)%(التركيزقياسمإلى إعادة توزيع الحاجة •

ي فالتركيز مقياسالقيمة المطلقة حاصل ضربساويي•
حجم التفاوتلقياس75

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100 خط المساواة

التركيزمنحنى 

التركيزمقياس



مقياس التركيز

+1

0 1

-1

0 1

الفئات الهشةبين تركز ي الفئات المميزةبين تركز ي

المساواة= 0



المغربفي مؤشر الثروة الوالدات التي ال يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة حسب : مثال

يزمقياس الترك الوالدات التي ال يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة  الوالدات

الحصة 

التراكمية

حصةال العدد النسبة الحصة 

التراكمية

حصةال اإلجمالي

-0.05328 0.534806 0.534806 798 62.3 0.226806 0.226806 1281 أدني مستوى

-0.12105 0.806303 0.271498 405 33.4 0.441572 0.214766 1213 المستوى الثاني

-0.13153 0.911725 0.105422 157 13.4 0.649433 0.207861 1174 المستوى األوسط

-0.13643 0.975661 0.063936 95 8.9 0.839235 0.189802 1072 المستوى الرابع

0 1 0.024339 36 4 1 0.160765 908 أعلي مستوى

0.534806 1492 26.4 1 5648 االجمالي

-0.44228 مقياس التركيز

33.2

الحاجة إلى إعادة 

قياستوزيع م

)%(التركيز

المحور السيني
المحور الصادي



في المغربالثروة الوالدات التي ال يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة حسب مؤشر : مثال
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0.8

0.9

1

00.20.40.60.81 أعلي مستوىالمستوى الرابعالمستوى األوسطالمستوى الثانيأدني مستوى 

التركيزقياسإلى إعادة توزيع مالحاجة 

33.2%



الصحي في مصراألولويات في الالمساواة في أداء النظام 

2.7

6.8

10.0

12.4

17.0

21.1

22.4

24.8

30.6

الدةال يوجد فحص ما بعد الوالدة لحديثي الو

الوالدات القيصرية

الحاجة غير المالبة لتنظيم األسرة

عدم التغطية الشاملة بالتحصينات

ظمةال يوجد تغطية ببرامج رعلية األمومة منت

لم يتم أخذ عينة كعب للطفل

اليوجد فحص ما بعد الوالدة لألمهات

الوالدات بالمنزل

الوالدة علي يد أخصائين غير مهرة

%(مقياس التفاوت النسبي )الالمساواة الجغرافية 

منخفض

متوسط

مرتفع

0.9

5.9

6.4

8.0

8.3

17.7

22.3

25.4

29.7

الدةال يوجد فحص ما بعد الوالدة لحديثي الو

الوالدات القيصرية

الحاجة غير المالبة لتنظيم األسرة

عدم التغطية الشاملة بالتحصينات

ظمةال يوجد تغطية ببرامج رعلية األمومة منت

لم يتم أخذ عينة كعب للطفل

اليوجد فحص ما بعد الوالدة لألمهات

الوالدات بالمنزل

الوالدة علي يد أخصائين غير مهرة

(%إعادة توزيع التركيزمقياس )الالمساواة حسب مؤشر الثروة 

منخفض

متوسط

مرتفع



التفاوت الجغرافي و حسب مؤشر الثروة في وفيات حديثي الوالدة في بعض الدول العربية

7.7

14.3

10.1

10.5

السودان

المغرب

األردن

مصر

%(مقياس التفاوت النسبي )الالمساواة الجغرافية 

7.8

5.6

0.8

8.4

السودان

المغرب

األردن

مصر

إعادة توزيع مقياس )الالمساواة حسب مؤشر الثروة 
%(التركيز



شكرا  
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