
المؤشرات الديمغرافية والحياتية وطرق 
المستدامة حسابها ومؤشرات التنمية 

صبيحة مجيد. اعداد  د

خبير احصائي

دكتوراه إحصاء  



نسب او  نسبة المئويةيعبر اما كمعدالت او المؤشرات 

RATEالمعدل

ثابتX( ب+أ/ )أ 

المقام يجب ان يتضمن البسط 

نة في عدد االشخاص الذين تعرضوا للحدث خالل فترة زمنية معي: أ
منطقة ما 

عدد االشخاص المعرضين لخطر االصابة بالحدث خالل : ب +أ
نفس الفترة الزمنية وفي نفس المنطقة

للتخلص من الكسور العشرية و 10000, 1000, 100: ثابت 
جعل الناتج اكثر وضوح



(Ratio): النسبة 

 (Ratio):النسبة باإلنجليزية
تعريفها يمكن 

؛ ):(مقارنةٌ بين مقدارين، أو عددين يفصل بينهما عادة الرمزبأنها 
ة كمقارنة عدد اإلناث في إحدى الغرف بعدد الذكور فيها، وهناك عد

: مقدارين هماطرٍق لكتابة النسبة والتعبير عنها؛ فمثالً لو أردنا مقارنة
سبة ، فيمكن التعبير عن الن(ب)، والمقدار الثاني (أ)المقدار األول 

توت ب، أو أ إلى ب؛ فمثالً إذا اح: ب، أو أ /أ: بينهما على النحو اآلتي
أقالم فإن النسبة بين عدد الكتب وعدد 3كتب، و7حقيبة يد على 

، 7:3: األقالم هي



التناسب PROPORTION

PROPORTION(  التناسب

ب+أ/ أ إلى الكل بنسبة الجزء هي نوع من النسبة التي تتعلق 

وفيات من كافة االمراض/ وفيات امراض القلب : مثال 

على سبيل المثال ، . نوع من النسبة التي تتعلق بجزء إلى الكلهي 

، ونسبة 100امرأة ، يبلغ إجمالي حجم الفصل 80رجالً و 02يضمالفصل الذي في 
20/100الرجال 

في كل من هذه النسب ، يرتبط حجم جزء من .800أو 80/100نسبة النساء .200
100يصل حجم الفصل أعاله بشكل مالئم إلى . الفصل بحجم الفصل بأكمله



  percentageالنسبة المئوية  
%80,% 20وتكتب للمثال السابق 100هي نفس التناسب ولكن نضرب النتيجة في 



امثلة على المؤشرات

من اهداف التنمية المستدامة 

وكيفية حسابها  



000100حالة وفاة لكل 70خفض النسبة العالمية للوفيات األمهات إلى أقل من ( 1.3)الغاية 

2030مولود حي بحلول عام 

Table (2 -7) SDG Target (3.1) by 2030, reduce the global maternal mortality ratio 
to less than 70 Per 100 000 live births

(1.1.3)مؤشر التنمية المستدامة (  مولود حي100000لكل ) نسبة وفيات األمهات•

(2.1.3)مؤشر التنمية المستدامة نسبة الوالدات بإشراف العاملين الصحيين المهرة•

• Maternal mortality ratio per 100 000 live births SDG Indicator( 3.1.1)

• Proportion of births attended by skilled health personnel SDG Indicator( 3.1.2)

•



وفيات األمهاتعدد 

100000× =                                          وفيات االمهات نسبة

الوالدات الحيةعدد 

•

Number of maternal deaths
Maternal mortality ratio     =                                                        × 100000

Total live births   



Births attended by skilled health personnel

Numerator
Number of births attended by skilled health personnel (doctors, 
nurses or midwives) trained in providing life-saving obstetric care, 
including giving the necessary supervision, care and advice to women 
during pregnancy, childbirth and the postpartum period, to conduct 
deliveries on their own, and to care for newborns

Denominator
The total number of live births in the same period.



نسبة الوالدات بإشراف العاملين الصحيين المهرة 

البسط 

أطباء أو ممرضات أو )الوالدات التي تتم تحت إشراف موظفين صحيين مهرة عدد 

راف مدربين على توفير رعاية التوليد المنقذة للحياة ، بما في ذلك توفير اإلش( قابالت

والرعاية والمشورة الالزمة للنساء أثناء الحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة ، إلجراء 
عمليات الوالدة بمفردهن ، ورعاية األطفال حديثي الوالدة

المقام
الفترةإجمالي عدد المواليد األحياء في نفس 



، وضع حد للوفيات التي يمكن الوقاية منها  لحديثي الوالدة 2030بحلول عام (  3.2)الغاية 

واألطفال دون الخامسة من العمر، لجميع البلدان التي تهدف إلى خفض وفيات المواليد إلى ما 

والدة حية ووفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل 1000في كل 12ال يقل عن 

.الحية والدة1000لكل 25منخفضة تصل إلى 

SDG Target( 3.2) By 2030, end preventable deaths of newborns and 
children under 5 years, with all countries aiming to reduce neonatal 
mortality to at least as low as 12 per 1000 live births and under-five 
mortality to at least as low as 25 per 1000 live births



مؤشر التنمية المستدامة (  مولود حي1000عدد الوفيات لكل )وفيات األطفال دون سن الخامسة معدل •

(1.2.3)
•Under-five mortality rates (per 1000 live births) SDG Indicator (3.2.1)
•Neonatal Mortality Rates (per 1000 live births) SDG Indicator (3.2.2)

الخامسة                                  وفيات االطفال دون عدد 

1000× =                                             معدل وفيات االطفال دون الخامسة 

عدد الوالدات لحية                                           



مؤشر التنمية المستدامة ( مولود حي1000عدد الوفيات لكل )معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة •

(2.2.3

Neonatal Mortality Rates (per 1000 live births) SDG Indicator (3.2.2)

Total number of neonate deaths (0-28) day
Neonatal mortality rate =                                                  × 1000

Total live births



تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير االنتقالية بمقدار الثلث من خالل الوقاية ( 4.3)الغاية 

2030وتعزيز الصحة والسالمة العقلية بحلول عام والعالج 

SDG Target (3.4) by 2030, reduce by one third premature mortality from 
no communicable diseases through prevention and treatment and 
promote mental health and well-being



التنفسيالوفاة من أي من أمراض القلب واألوعية الدموية، السرطان، السكري، وأمراض الجهاز احتمال 

(1.4.3)مؤشر التنمية المستدامة 70والعمر30المزمنة بين سن 

لرمز حسب ااالمراض غير االنتقالية 
ICD-10

I00-I99(مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية)األمراض القلبية الوعائية 

C00-C97والسرطانات

J30 –J98( مثل مرض الرئة االنسداد المزمن والربو)واألمراض التنفسية المزمنة 

E10 –E14. والسكري

( 70اقل -30)بسبب االمراض غير االنتقالية الرئيسية للفئة العمرية الوفيات 

1000×=                                                                                    االمراض  معدل الوفيات المبكرة بسبب 
70اقل-30)غير االنتقالية الرئيسية                         السكان للفئة العمرية 



Major non-communicable diseases deaths for age(30-less70) 

Rate of premature major death =                                                               ×1000
due to non-communicable                  population for age (30-less70(

diseases deaths 

probability of dying from any of cardiovascular disease, cancer, diabetes chronic 
respiratory disease between age 30 and exact age 70 SDG Indicator (3.4.1)

Deaths from these four causes are based on the following ICD codes:
100–I99, Cardiovascular disease
COO−C97, cancer
E10−E14, Diabetes.
J30−J98, chronic respiratory diseases



(2.4.3)من السكان مؤشر التنمية المستدامة 100000معدل وفيات االنتحار  لكل 

Suicide mortality rate (per 100 000 population) SDG Indicator (3.4.2)

Number of suicide deaths in year x 100 000.

Suicide rate =                                                                                                      x 100 000. 
Population.

.عدد المتوفيين بسبب االنتحار  
100 000x =                                                                                    معدل الوفيات بسبب االنتحار 

السكان

.



2020خفض عدد الوفيات واالصابات الناجمة عن حوادث المرور الى النصف بحلول عام ( 6.3)الغاية 
SDG Target (3.6) by 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic 
accidents

(1.6.3)نسمة مؤشر  التنمية 100000الناتجة عن اإلصابات المميتة بسبب الحوادث المرورية   لكل الوفيات •

•Death rate due to road traffic injuries (per 100 000 population)SDG Indicator(3.6.1) 
Number of deaths due to road traffic crashes.

Death rate due to road traffic injuries=                                                                                     x 100 000. 
Population.

.عدد المتوفيين بسبب الحوادث المرورية 
100 000x =                                                                               الطرقالوفيات بسبب إصابات المرور على معدل 

السكان

.



، ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية 2030بحلول عام (  7.3)الغاية 

واإلنجابية بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة والمعلومات والتعليم، وإدماج الصحة اإلنجابية في 

البرامج الوطنية واالستراتيجيات 

SDG Target (3.7) by 2030, ensure universal access to sexual and 
reproductive health-care services, including for family planning, 
information and education, and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmers



Target (3.7.2) Adolescent birth rate (aged 10-14 
years; aged 15-19 years) per 1,000 women in

Numerator 
Number of live births to women aged 10–14 years or 
15−19 years.
Denominator
Exposure to childbearing by women aged 10–14 years or 

15−19 years.



في امرأة 1000لكل ( سنة19-15و 14-10العمر )معدل الوالدات لدى المراهقات 

3.7.2تلك العمر 

البسط 

.سنة19-15سنة أو 14-10المواليد األحياء لنساء تتراوح أعمارهن بين عدد 

المقام 

سنة الالئي حصل لديهن  19-15سنة أو 14-10الذين تتراوح أعمارهم بين النساء 

.انجاب



، ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية 2030بحلول عام (  7.3)الغاية 

واإلنجابية بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة والمعلومات والتعليم، وإدماج الصحة اإلنجابية في 

البرامج الوطنية واالستراتيجيات 

SDG Target (3.7) by 2030, ensure universal access to sexual and 
reproductive health-care services, including for family planning, 
information and education, and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmers



، ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية 2030بحلول عام (  7.3)الغاية 

واإلنجابية بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة والمعلومات والتعليم، وإدماج الصحة اإلنجابية في 

البرامج الوطنية واالستراتيجيات 

SDG Target (3.7) by 2030, ensure universal access to sexual and 
reproductive health-care services, including for family planning, 
information and education, and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmers



، الحد بشكل كبير من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة 2030حلول عام (  9.3)الغاية 

وتلوث الهواء والماء والتربة 

(3.9.3)المؤشر( نسمة100000لكل )معدل الوفيات الناتج  إلى التسمم غير المقصود

البسط

.الوفيات الناجمة عن التسمم غير المقصودعدد 

المقام

السكان

(ف100000مضروب في  )



SDG Target (3.9) by 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from 
hazardous chemicals and air, water, soil pollution and contamination 

Mortality rate attributed to unintentional poisoning SDG  Indicator(per 
100 000 population) (3.9.3)

Numerator
Number of deaths from unintentional poisoning.
Denominator
Population.

(per 100 000 population)



Other Indicators 
اخرى مؤشرات 



Crude death rate=

Total number of deaths in specific

year and place

X 1000

Estimated mid year population of the 

same year and place



 Crude Death Rateمعدل الوفيات الخام•

عدد /نة معينةعدد الوفيات الكلي لكافة االسباب ولكافة الفئات العمرية لس)
1000( *السكان في منتصف السنة 

وزارة الصحة.....البسط 

وزارة التخطيط........عدد السكان 

اليصلح للمقارنة بين الدول

يتاثر بالتوزيع العمري 

الفقيرة >الدول الغنية و المتطورة 

(الدول الهرمة)االعمار الكبيرة اكثر في الدول الغنية 



Infant Mortality Rate

Number of deaths of children <one year

In a given year and place.

X1000

Total number of live births at the same

Year and place



ة من عدد الوفيات الحاصلة لالطفال دون السن= )معدل وفيات الرضع •
x 1000( عدد المواليد االحياء/ العمر 

وزارة الصحة ...............البسط 

وزارة الصحة ...............المقام 

:وفيات الرضع 



Still birth rate

Number of still births during specific

year and place

X 1000

Total births during that year and place



=stillbirth ratioمعدل  الوالدات الميتة 

(  عدد الوالدات الكلية / اسبوع من الحمل 28عدد الوالدات الميتة بعد )
x1000

الوالدات الميتة ينظم لها شهادة والدة ميتة



Case fatality rate

Number of deaths due to a particular

disease

X 100

Total number of cases of that disease

=معدل الهالك العام داخل المستشفى 

من كافة عدد الوفيات الحاصلة للمرضى الراقدين في المستشفى
x 100عدد المرضى الراقدين / االسباب 

الهالك في المستشفى حسب نوع الردهةمعدل 



Age-Specific Death Ratesمعدالت ونسب الوفاة التفصيلية •

Age-Specific Death Ratesمعدالت الوفيات الخاصة بالعمر-1

لتي يجب ان يعتبرالعمر من اهم المتغيرات التي لها ارتباط وثيق بالوفيات وا•
نراعيه جيدا عند اي دراسة تحليلية للوفيات

بما ان اصعب واخطر فترات العمر هي االيام االولى للوالدة ومن ثم 
سبيا االسبوع االول والشهر االول والسنة االولى عموما ويظل الخطر عاليا ن
دة خالل السنوات الخمس االولى من حياة االنسان لذلك اوصت االمم المتح

العمرية ان تصنف الوفيات حسب العمر والنوع وسبب الوفاة حسب الفئات
ومن ثم فئات , سنوات 5اقل من , سنوات 4-1, اقل من سنة : التالية 

فما فوق85و 84–80عمرية خمسية حتى الفئة



Age-Specific Death Ratesمعدالت ونسب الوفاة التفصيلية •

Age-Specific Death Ratesالوفيات الخاصة بالعمرمعدالت 
Age is one of the most important variables that are closely 
related to mortality

Since the most difficult and most dangerous periods of life 
are the first days of birth and then the first week and the first 
month and the first year in general and the risk remains relatively 
high during the first five years of human life and therefore 
recommended that the United Nations to classify deaths by age 
and gender and by age groups below: 1-4 years, less than 5 years, 
and then five-year age groups up to class 80-84, 85 and above



ي دولة قد تزيد معدالت الوفاة الخاصة بالعمر في دولة ما عن نظريتها ف

ية اخرى بالرغم من ان معدل الوفيات الخام قد يكون في الدولة الثان

اعلى منه في الدولة االولى او مشابه له

تلك الفئة عدد الوفيات ل= )معدل الوفاة التفصيلي حسب الفئة العمرية 
x1000( عدد سكان تلك الفئة العمرية في منتصف السنة/ العمرية 

وزارة الصحة ...............البسط 

وزارة التخطيط...............المقام 



:Crude birth rate (CBR) معدل المواليد الخام

يأالعاممنتصففيالسكانمنالفلكلالعامخاللاالحياءالمواليدعددبأنهيعرف•
:يساوي

1000(*عدد السكان في منتصف العام /عدد المواليد االحياء خالل العام)

يصلحالأيضافهووعيوبه،ميزاتهفيويشاركهالخامالوفياتمعدليماثلالمقياسهذا•
منالبدولهذاللسكانوالنوعيالعمريبالتركيبلتأثرهالمختلفةالمجتمعاتبينللمقارنة

طالبسمصدرحيثالمقاممصدرعنالبسطمصدراختالفعيوبهمنكذلكمعايرته،
السكانيةالتعداداتالمقاممصدربينماالحيويةاالحصاءات

:Fertility Measures مقاييس الخصوبة



Crude Birth rate=

Total number of Birth in specific

year and place

X 1000

Estimated mid year population of the 

same year and place



General Fertility Rate (CFR) معدل الخصوبة العام

ي هو عبارة عن عدد المواليد االحياء خالل السنة لكل الف من النساء ف
.سن االنجاب

1000(*عدد النساء في سن االنجاب في منتصف السنة / عدد المواليد االحياء = )

فياثاالنعلىالمقاماقتصرحيثالخامالمعدلعنيفضلالمقياسهذا
واستبعدامهاتيكنانالمحتملاالناثعلىاقتصرايالحملسن

لخطرالمعرضاتغيراالناثمنكبيرةومجموعاتالذكورجميع
العمربسبباالنجاب



كوينالتاختالفاتاالعتبارفياليأخذالعامالخصوبةمعدل❖
وبةالخصنمطانفيهالشكوممااالنجابفترةداخلالعمري
ةالفئفمساهمةاخرىالىعمريةفئةمنيختلفالعمرية
سنة49-45االخيرةالعمريةوالفئة19-13االولىالعمرية

.اباالنجفياالخرىالعمريةالفئاتمساهمةمنكثيًرااقل

منالبدالمختلفةالمجتمعاتبينالمقارنةاجلومنلهذا❖
التكوينفيالتغيراتهذهمثلالخذالمعدلهذامعايرة

.االعتباربعيناالنجابفترةداخلالعمري



فمنوبةبالخصوثيقارتباطلهاالتيالمتغيراتأهممنالعمريعتبر•
ىالعمريةفئةمنواضحااختالفاتختلفالخصوبةأنالمعروف

المالعفيتقريباواحداالخصوبةنمطكانوانالمجتمعضمناخرى
ئاتللفالقمةليصلبسرعةويرتفعسنة19-13الفئةفيمنخفضايبدأ

لأقالىيصلحتىتدريجياينخفضثم34-30و29-25العمرية
49-45لالنجاباالخيرةالعمريةالفئةعندمستوياته

:Age-Specific Fertility Rates(ASFR)  معدالت
الخصوبة التفصيلية حسب العمر



خمسيةيةعمرلفئاتالعمرحسبالتفصيليةالخصوبةمعدالتتحسب•
أوفرةمتوالتكونقدالسنينبآحادعمراالمحسبالوالداتبياناتالن

فئةاليالخصوبةمعدلويحسب.عليهااالعتماديمكنبحيثدقيقة
دعدعلىفئةلكلالسنةخاللاالحياءالمواليدعددبقسمةعمرية
السنةمنتصففيالفئةهذهفياالناث

عدد /عدد المواليد االحياء خالل السنة للنساء في الفئة العمرية = )•
1000( *النساء لتلك الفئة العمرية في منتصف السنة

وزارة الصحة......البسط •

وزارة التخطيط......المقام •



49-13هو مجموع معدالت الخصوبة التفصيلية حسب العمر لكل سنة من سنوات االنجاب •
طول )مسةسنة او اذا استخدمنا الفئات العمرية الخمسية فيحسب بضرب معدل كل فئة في خ

وجمع حواصل الضرب لجميع الفئات( الفئة

إمرأة خالل سنة 1000يعبر عن عدد االطفال الذين يمكن انجابهم خالل فترات االنجاب ل •
معينة

إمرأة فيتم قسمة 1000واذا اردنا ان نعبر عنها كمعدل للمرأة الواحدة بدال من معدالت لكل •
1000الناتج على 

هو تقريبا يساوي متوسط حجم االسرة لجيل معين

Total Fertility Rate(TFR)معدل الخصوبة الكلي 



معدالت الخصوبة 

( 2(/)1=)حسب العمر

عدد المواليد االحياء 

(2 )

عدد االناث 

(1)

فئات العمر

0,057 2٨0 4٨٨5 19-15

0,217 642 2955 24-20

0,256 462 1٨05 29-25

0,271 435 1607 34-30

0,193 303 1569 39-35

0,0٨٨ 120 1362 44-40

0,017 1٨ 10٨7 49-45

1,0٨2 2260 15270 المجموع

5,41= 5* 1,082= معدل الخصوبة الكلي 



ا

سن البيانات هي عبارة عن عدد االطفال    من سن معين لكل الف من النساء في
االنجاب

(عدد النساء في سن االنجاب/ عدداالطفال= )

Child-Woman Ratio إمرأة/نسبة الطفل



=نسبة االعالة •

عدد السكان ضمن الفئة (/ سنة65عدد السكان اكثر من +سنة 15عدد السكان اقل من )
سنة65-15العمرية 

نسبة االعالة 



Dependency ratio 

Number of population younger
than 15years + number of 

Population older than 65 years
Dependency ratio =            × 100

number of population for the
age (15-65) year



نسبة النوع االجتماعي 

Gender ratio 

عدد الذكور

100× =نسبة النوع االجتماعي 

عدد االناث

Number of males
Gender ratio =                                         × 100

Number of  females


