
سجالت األحوال المدنية واإلحصاءات نظام 
البحرينمملكة في الحيوية و طرق التطوير

مستند عام 



مستند عام 

.تطوير قاعدة معلومات موحدة لتلبية إحتياجات متخذي القرار واألجھزه الحكومية 1.

.في تكامل نظم المعلومات بين األجھزةالمساھمه 2.

.وضع ضوابط جودة تغطي جميع الخدمات3.

أھداف نظام السجالت المدنية

األھداف



لمحة تاريخية

مستند عام 

          

إنشاء النظام 
اإللكتروني 
للوفيات 

إصدار مرسوم 
في شأن تنظيم 

المواليد 
والوفيات

إنشأ السجل 
السكاني 
المركزي 

إنشاء النظام 
االلكتروني 
للمواليد

2003 1993 1984 1971

بدأ تسجيل 
الزواج والطالق 

1975



الواقعات الحيوية

مستند عام 

السجل 
السكاني 
المركزي

وزارة 
الصحة

وزارة العدل 
والشؤون 
اإلسالمية

وزارة 
الداخلية



محتويات السجل السكاني

مستند عام 

األسماألسم

العمرالعمر

الزواجيةالحالة  الزواجيةالحالة  

الشخصيالرقم الشخصيالرقم 

الدمفصيلة الدمفصيلة 

العائلةبيانات العائلةبيانات 

الجنسالجنس

العنوانالعنوان

العملية و جھة الحالة 
العمل

العملية و جھة الحالة 
العمل

التعليميةالحالة التعليميةالحالة 

اإلقامة لألجانب مدة 
المقيمين

اإلقامة لألجانب مدة 
المقيمين

الجنسيةالجنسية



اجراءات تسجيل الوالدة

مستند عام 

السجل السكاني
املركزي 

المولوداسم •
الميالدومكان  تاريخ •
الرقم الشخصي•
رقم التسجيل•
نوع المولود   •
نوع الوالدة •
  حالة الوالدة•
بيانات االب واالم•



اجراءات تسجيل الوفاة

مستند عام 

السجل السكاني
املركزي 

اسم المتوفي•
الرقم الشخصي•
تاريخ ومكان الوفاة•
عنوان المتوفي•
سبب الوفاة•
بلد الوفاة للبحرينيين •

بالخارج



اعتماد النموذج  الجديد الخطارات الوفاة  المعتمد من منظمة الصحة العالمية وذلك ألحتوائه على •
تخص المرأة تساعد الطبيب علي استيفاء سبب الوفاة وتبين اذاما كانت الوفاة معلومات اضافية  

مع االحتفاظ   perinatal deathالوالدة الحامل وتبين اذا كانت الوفاة لوفيات ماحول 
.بالخصائص الدمغرافية والجتماعية الموجودة في االخطار الحالي

التوصيات

-:استيفاء وكتابة وترميز اخطارات الوفاة من خالل  جودةتحسين : الھدف 

تطبيق النظام الكتروني لالخطارعن اسباب الوفاة وتعميمه على جميع المستشفيات الحكومية •
)  بما فيھم االطباء الشرعيين(والخاصة كما ھو مفعل حاليا في اخطارات الوالدة والزام االطباء

.بتحرير االخطارات الكترونيا



 وكامل مفصل بشكل البيانات استيفاء كيفية و بأھمية األطباء لتعريف دورية عمل ورش اقامة•
ً   الوفاة سبب عن الطبي األخطار في  على األطباء وتدريب لألمراض الدولي للتصنيف طبقا
.الوفاة اسباب الخطارات االلكتروني االدخال نظام

 بكل الطبي للترميز قسم بوجود يسمح الذي بالشكل المحترفين المرمزين من كافي عدد تأھيل•
 الخاصة المستشفيات ذلك في بما -جيد بشكل الوفاة اخطارات مراجعة لضمان مستشفى
.بوزارة والوفيات المواليد قسم التدريب ويشمل

 الطبيب أو المعالج الطبيب بمراجعة المستشفيات في للمرمزين تسمح منظمة عمل آليه وجود•
 والسماح الوفاة اسباب علي استفسار وجود حال في الوفاة اسباب لمناقشة لألخطار المحرر

.لألمراض الدولي للتصنيف االختيار قواعد مع يتوافق ما حسب الرمز بتعديل لھم



 باجھزة الجامعي حمد الملك مستشفى و السلمانية مستشفى من كل في المشرحة تزويد•
 على االطالع الشرعيين االطباء خاللھا من يمكن المستشفى بنظام متصلة الي حاسب
 الكتروني النظام في كمستخدمين الشرعيين االطباء تسجيل مع للمتوفين الطبي الملف

.الوفاة اسباب لالخطارعن

 وھيئة الصحة وزارة (تحددھا الصحة مجال في االھمية ذات االضافية البيانات حصر•
 الطبيب يقوم بحيث  الوفاة اخطار في ادراجھا و )االلكترونية والحكومة المعلومات
.  االحصائي التحليل في منھا االستفادة ليتم البيانات تلك باستيفاء



 اسبوع 22 من اكبر (الموتى للمواليد الوفاة اخطارات بأصدار المستشفيات على التأكيد•
.واالب االم بأسم الموتى المواليد بتسجيل والوفيات المواليد مكاتب على والتأكيد )حمل

 والمحولين الداخلين المرضى البيانات قاعدة بين  االلكتروني  للربط وسيلة ايجاد•
 اسباب تسجيل  وتوحيد لتسھيل وذلك الوفيات اخطار في المستخدم النظام مع والمرخصين

. الوفاة

تعديل القانون لتعريف المولود الحي بحيث يكون مطابق لتعريف منظمة الصحة العالمية•



1. Put in place a system where coders in medical records departments 
receive copies of the forensic medicine reports to ensure better 
quality coding of causes of deaths. 

2. Establish an online deaths notification system to allow coders to 
validate and correct the code for the cause of death or return back to 
physician for correction.

3. Put system validation rules on the online notification system to avoid 
mistaken entries and ensure that each death has an associated 
medical cause of deaths.

4. Capacity building for coders in automated coding.
5. Include ICD‐10 compliant certification of deaths in curriculum of 

undergraduate medical education.

Initiatives for improving Causes of Death in Death 
certificates



شكرا لكم

مستند عام| مستند داخلي 


