
1 

  نظام االحصاءات الحيويةتطوير ورشة عمل حول المبادئ والتوصيات ل
  للدول الناطقة باللغة العربية، ،التنقيح الثالث

  مانعُ  سلطنة – مسقط ،م2017تشرين الثاني/نوفمبر  14-17 

  مخرجات وتوصيات

ادية االقتص ألمم المتحدة بالتعاون مع لجنة األمم المتحدةشعبة اإلحصاء في اورشة العمل بواسطة  تم تنظيم .1
لدول الخليج المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون  كريمة من استضافةب(اإلسكوا) واالجتماعية لغربي آسيا 

الصحة من الدول التالية: البحرين، العراق، الكويت، ليبيا،  ين وإحصائيين وموظفيمسجل ، شارك فيھاالعربية
ممثلون من المكتب اإلقليمي لمنظمة  . كما شاركسوريا، وتونس السودان،مان، فلسطين، قطر، السعودية، المغرب، عُ 

 في لبنان. )اليونيسفمنظمة األمم المتحدة للطفولة ( المتوسط ومكتبالصحة العالمية لشرق 

من سلطنة  لتھنئة الزمالء الفرصة وانتھزت الضيافة، لكرم عمان لسلطنة الخاص تقديرھا عن العمل ورشة أعربت .2
 أن يمد جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بالحياةبمع خالص األمنيات  الوطني عيد السلطنة عمان بمناسبة

  .المديدة ووفير الصحة

في االعتبار الزخم  ةً خذآأنھا جاءت في الوقت المناسب وأكدوا تنظيم ورشة العمل عرب المشاركون عن تقديرھم لأ .3
. وأعربوا عن امتنانھم ت الحيوية في الدول المشاركةحصاءاالمدني واإلالتسجيل إجراءات الحالي فيما يتعلق بتحسين 

 االستقبال.حصائي الخليجي على كرم الضيافة وحسن للمركز اإل

 والقطاع الرسمية، واإلحصاءات المدني، التسجيل من أوسع وبمشاركة مثل ھذه الورش، أن إلى المشاركون وخلص .4
 في اإلحصاءشعبة  من وبتوجيه الداخلية، الشؤون الشرطة، العدل، مثل األخرى، المعنية القطاعات وجميع الصحي
 .لدوليةا المعايير طبيقوت الخبرات تبادل زخم على لحفاظتتكرر وبشكل مستمر ل أن ينبغي تقسيم، المتحدة األمم

 الحيوية، واإلحصاءات المدني التسجيل في العاملين لمھنيينل اإلقليمية القدرات لتطوير محاولة وفي السياق، ھذا في .5
تضم  عربيةفنية في الدول ال رابطة سيستأ في الشروع إمكانيةدراسة ب اإلقليمية الھيئاتتقوم  أن العمل ورشة أوصت

 وتبادل للتعاون الخبراء، شبكة لتطوير فرصة إعطاء أن شأنھا من التيو ،الصحة ومھنيي حصائيينواإل لمسجلينا
 المعرفة.

والدور  2030أجندة التنمية المستدامة لعام مع إقرار  كانت في الوقت المناسبالعمل ورشة أن أكد المشاركون على  .6
 الورشة جندةعلى أن أ اص. كما شدد المشاركونالذي يسند إلى اإلحصاءات بشكل عام واإلحصاءات الحيوية بشكل خ

"السالم، العدل، ساسية تحت الھدف السادس عشر األ تؤكد على أھمية االستكمال الدقيق للتسجيل كأحد المقاصد
وتحت الھدف التاسع عشر "تقوية سبل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة". والمؤسسات القوية"، 

في خضم تنفيذ استراتيجيتھا وھي لمنطقة في الوقت الحالي ل توقيت عقد ھذه الورشة كما أشار المشاركون على أھمية
بالتعاون مع  قد تم تطويرھاالتي ) و2019-2014وية (اإلقليمية لتحسين إجراءات التسجيل المدني واإلحصائيات الحي

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيامم المتحدة العالمية لشرق المتوسط ولجنة األ المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
 .لسكانل األمم المتحدة صندوقالمكتب اإلقليمي لو

مع التشديد على  حصاءات الحيويةمبادئ وتوصيات تطوير نظام اإلرحبت ورشة العمل بمحتوى النسخة المنقحة من  .7
ن أن تستخدم ھذه النسخة من وضع معايير دولية للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية. واقترح المشاركوفي  تهأھمي

 .التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تحسين ه استراتيجياتيتوجفي المبادئ والتوصيات كمرجع للدول المشاركة و

من إصدار الدليل إلى ذلك أشارت ورشة العمل إلى أھمية قيام شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة بالتأكد  باإلضافة .8
 .في الوقت المناسببمجموعة المبادئ والتوصيات باللغة العربية ووالكتيبات المتعلقة 
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، بما في ذلك اإلشھاد الطبي ألسباب الوفاة والتي تم تحديثھا من قبل منظمة الصحة العالمية إن تنفيذ المعايير الدولية .9
ختلف من دولة ھناك صعوبات وعوائق تفإن ؛ ومع ذلك، معترف به كھدف من كافة الدول المشاركة م،2016في عام 

  السجل المدني واإلحصاءات الحيوية.الحصول على أرقام متطابقة بين  بغرض إلى أخرى

نظام لمبادئ والتوصيات لتطوير ل المصاحبةكاملة من الكتيبات المجموعة ال، ھذه وتم تبني، خالل ورشة العمل .10
 نقيح الثالث، كمصدر ثمين وذو صلة.حصاءات الحيوية، التاإل

 وإن كانتفي العديد من الدول المشاركة التسجيل المدني وتغطية مالحظة التحسن الملحوظ في إجراءات  تتم .11
فإنه في األعوام األخيرة ونظرا للظروف، على نفس المستوى. ومع ذلك،  لم تكن تشغيل ھذه النظممستويات تحديث و

 .ذلكواألنظمة ذات الصلة إلى ضرر في العديد من الدول وقد تم تسجيل وتوثيق  تعرض التسجيل المدني

يقومون بعبور متزايد من الالجئين في المنطقة الذين كبير و وفي ھذا السياق، أشارت ورشة العمل إلى أنه يوجد عدد .12
على الحاجة لتطوير ة التسجيل المدني في مختلف الدول. وأكد المشاركون الحدود مما يثقّل الضغط على أنظم

والسجالت والوثائق.  الالجئين إلى خدمات التسجيل المدني والخدمات ذات الصلة وصولتيجيات إقليمية لضمان ااستر
يوية التي تغطي كافة السكان كما اعترف المشاركون بمسؤولية مكاتب اإلحصاءات الوطنية في إنتاج اإلحصاءات الح

 ذلك الالجئين. بما في

إلنسان التمتع بحقوق ا بما في ذلك لمجموعة كاملة من القضايالعمل إلى أھمية التسجيل المدني أشارت ورشة ا .13
. ، موثوقة ومنتظمة وشاملةحيويةعن دورھا في إنتاج إحصاءات  فضالً كافة المواطنين ھوية قانونية ساسية ومنح األ
 الفردية البيانات وخصوصية المعلومات سرية على للحفاظ القصوى األھمية مطوال المشاركون ناقش السياق، ھذا في
 الحيوية. وكذلك في نظام اإلحصاءات المدني التسجيل في سواء العملية، مراحل جميع في

، أشارت ورشة من السجل المدنيوفيما يتعلق بقدرة الدول على إنتاج إحصاءات حيوية، دورية ودقيقة وموثوقة  .14
متكامل وشامل الستخراج البيانات متطور ونحو نظام عض الدول تبذل جھودا محددة وشاملة بالعمل إلى أن ھنالك 

وھناك من قام بتطوير بعض مكونات النظام على سبيل الحيوية من السجل المدني بدعم مباشر من قطاع الصحة؛ 
نما ھناك من لم يقم إحصاءات تخص سبب الوفاة، بي إدراجدون  إحصاءات حيوية من السجل المدنيالمثال إنتاج 

بل فقط تقديرات عن معدالت الوفاة والخصوبة مستخدما مزيج من من السجل المدني بإنتاج إحصاءات حيوية 
 غرافية.الديم در مثل التعداد السكاني والمسوحالمصا

، خاصة في التي تنتج عنھا حيويةالحصاءات اإلناقشت ورشة العمل األمور المتعلقة بتقييم تغطية التسجيل المدني و .15
تقييم تغطية التسجيل المدني كما ورد في المبادئ وتنفيذ التنمية المستدامة. كما تم اإلشارة إلى منھجيات  سياق تخطيط
في خلصت بأن الطرق المباشرة الوارد وصفھا في تلك المبادئ والتوصيات تم تنفيذھا مؤخرا (وبنجاح) ووالتوصيات 

ييم استكمال البيانات الحيوية على المستوى الوطني، إن وجد، يتباين بدرجة واحدة فقط من الدول المشاركة. إن تق
سلحة والھجرات المرتبطة بھا تشكل أن الصراعات الم إلى اعتمادا على مصدر التقييم. وأشارت ورشة العملكبيرة 
 المنطقة.د من السلطات الوطنية في لعدجودة تقييم الوالبيانات استكمال حقيقية فيما يتعلق ب تحديات

 االعتبار بعين األخذ مع تحسين،تحتاج إلى  عامة، وبصفة الحيوية، اإلحصاءات وشمولية نوعية أنب أيضا تواختتم .16
التي يتم إنتاجھا وتوفيرھا  الحيوية اإلحصاءات ودقة آنية. المنطقة رجاءأ جميع فيالراھنة  اإلحصائية لتنميةا
 وفقا بھا والموصي األساسية الموضوعات بعض أن إلى تشير المشاركة الدول قبل من واإلقليمية الدولية لمنظماتل

 .المثال سبيل على ،ال يتم تجميعھا الدولية للمعايير

 يعود الحيوية اإلحصاءاتنظام و المدني التسجيل تفعيل في الحلقات أضعف من واحدةً  أن العمل ورشةكما خلصت  .17
 والمسجلين ،وفاةلل الفعليإشھاد السبب  فيالمعنيين  واألطباء ،المدني السجل موظفي تدريب مستوى كفاية عدم إلى

وعليه، . الحيوية اإلحصاءات وتجميع الحيوية األحداث تسجيل عملية فيالمشاركين  الموظفين من وغيرھم المحليين
 تطرقتو النظام؛ ونوعية تغطية تحسينفي  الزاوية حجر يكون أن يجب والشامل المستمر التدريب إلى الحاجةفإن 
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 بعين التوصية ھذه اتخاذبجدية  القرار صناع وحثت التدريب ھذا لمثل إلى األھمية القصوى بشكل حاسم ورشةال
 .االعتبار

الفردية مع حماية المعطيات  الخصائصوفي ھذا السياق أشارت ورشة العمل إلى أن تجميع البيانات حول بعض  .18
لواردة من أنظمة ل، في معظم األحيان، نقطة ضعف للبيانات امثل المستوى التعليمي والمھن والتوظيف يمثِّ  الشخصية

 ؛جھود كبيرة للتحقق من المعلوماتوأنظمة اإلحصاءات الحيوية مما يتطلب  السجالت المدنية

الجھات ذات جميع و والصحة العامةاالحصاءات الحيوية التنسيق فيما بين المؤسسات المسؤولة عن السجل المدني و .19
فإنه يؤدي الى نتائج  الدول المشاركة. مع ذلك، فإنه حين يكون فعاالً  المستوى الوطني ھام جداً لجميععلى  العالقة

لإلحصاءات الحيوية والصحية ذات الصلة. لذلك فقد استنتجت ورشة العمل أنه يجب على كل ممتازة وجودة فائقة 
تعاون  تخص الحاجة الملحة لتأسيس آليات لضمان ومتخذي القرار المسؤولينمباشرة إلى  مشارك أن يوصل رسالة

من مواءمة تعاريف وتصانيف  ة الوطنية بدءاً حصاءات ووكاالت الصحالتسجيل المدني، واإل شامل ومستمر بين
 ؛األحداث الحيوية

متفاوتاً زال ي. فإن مستوى التسجيل ال السنوات األخيرة في المنطقة فيارتفع تسجيل الوالدات بشكل عام  في حين أنَّ  .20
أشارت ورشة العمل تحديدا إلى أن المواليد و. مناطق الريف والحضر في الدولة ذاتھا بينليس فقط بين الدول ولكن 
 في معظم الدول المشاركة؛بشكل كامل ال تُسجل  حديثي الوالدةوفيات األموات (وفيات األجنة) و

، أشارت ورشة العمل إلى أن ھذه في حين أنَّ تسجيل الوفيات بشكل عام ارتفع في السنوات األخيرة في المنطقةو .21
 بعض. نجحت القضية تشكل تحديات خاصة في عدد من الدول المشاركة ال سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية

، المدني التسجيل نظامإلى  الصحي النظام من تلقائي إشعار إحداث طريق عن الوفيات تسجيلزيادة اكتمال  الدول
 .أخرى دول في للتطبيق قابلة استراتيجيةبمثابة  يكون أن شأنه من ھذاو

 في كاف بشكل ليتسج ال يتم أنه التحديد وجه على العمل ورشة الحظت ،األطفال حديثي الوالدة وفياتل بالنسبة أما .22
 .المشاركة البلدان معظم

 المنصوص العقوبات ذلك في بما ،ياتوفال تسجيل تغطية لزيادة المناسبة األدوات بشكل مفصل العمل ورشةناقشت  .23
 الدعم بتوفير يتعلق فعالية األكثر النھج أن إلى المشاركون وخلص. الحوافز وكذلك المدني التسجيل قوانين فيعليھا 
غياب  إجازة منح إلى أشار آخر مثال. وفاة شھادة إصدارمما يدفع إلى  المتوفى، ألسرة الجنازة نفقات لتغطية المالي
  .العقوبات تنفيذ من كفاءة أكثر ھذه، مثل حوافزقد تكون ال. المتوفى أقارب ألحد األجر مدفوعة

ً للتصنيف الدولي دار اإلشھاد الطبي لسبب الوفاةأشارت ورشة العمل إلى أن إص  .24 يمثل  وترميز أسباب الوفيات وفقا
نظمة الصحة المكتب اإلقليمي لممشكلة كبيرة للدول المشاركة. وفي ھذا السياق، أثنت ورشة العمل على جھود 

من الجھود المكثفة من لى بذل المزيد إن ھناك حاجة ألى إنھا خلصت أخيرة إال المية لشرق المتوسط في الفترة األالع
تعلقة تجعل من إصدار شھادات الوفاة عنصرا أساسيا في النقاشات الم قليميين والدوليين التي من شأنھا أنالشركاء اإل

 حصاءات الحيوية؛بتحسين التسجيل المدني واإل

العقبات المتعلقة بعمل أنظمة  أھم أشارت في عروضھا حولخلصت ورشة العمل إلى أن كافة الدول المشاركة  .25
 ذلك، على باإلضافة بشكل تفصيلي.وھم ديمعروفة ل أن ھذه العقباتوالمدني وإنتاج االحصاءات الحيوية، التسجيل 

 من العديد بالصورة التي استعرضتھا المعاصرة، التقنية لحلول جيداً  له مخططال ستخداماال أھمية على المشاركون أكد
العديد من إلى جانب  التكلفة، وفعالية والمزاياالخيارات،  االعتبار البد أن تأخذ في عين تحسينال استراتيجيات. البلدان
 .خرىاأل األمور


