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 دولة ليبيا   

   



مقدمة
ال توجد اي عقبات فيما يخص تسجيل المواليد في ليبيا  فھي •

  .بالكاملمسجلة 
ال يتم تسجيل الوفيات وفقاً ألسباب الوفاة المعتمدة بالتصنيف •

).  ICD(الدولي لألمراض 
)المواليد موتى(ال يتم تسجيل وفيات•
.النقص في تسجيل وفيات حديثي الوالدة•
.عدم اصدار اي تقارير إحصائية من مصلحة االحوال المدنية•
عدم اصدار اي تقارير من مصلحة اإلحصاء والتعداد خالل •

.الماضية السنوات الخمس 
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العقبات الرئيسية لتحقيق تغطية كاملة لتسجيل 
االحداث الحيوية 

 :الوفياتالعقبات المتعلقة بتسجيل  •
.قصور  في التشريعات القائمة  من حيث المسؤولية عن عدم اإلبالغ -            
.المتوفيقلة الوعي لدى المواطن بأھميته اإلبالغ  عن واقعة الوفاة وشطب  -      
.انعدام الحوافز التي تساھم في اإلبالغ عن الوفيات في الوقت المناسب-      
ضعف التنسيق بين الجھات المعنية وتعدد النماذج المستخدمة في رصد  -      

.الوفيات
.عدم التزام األطباء بكتابة السبب الطبي للوفاة وفق التصنيف الدولي لألمراض -      

              

تأثير الوضع السياسي واألمني في الدولة الذي ادى الي تعثر انسياب  االستمارات   •
.الخاصة بالوفيات



العقبات الرئيسية لجمع االحصاءات الحيوية استنادا
على بيانات السجل المدني  

الوضع االمني الذي يمنع استمرار جمع البيانات من  •
مصادرھا والتي حالت دون عرضھا مما ادى الي عدم وجود 

تشير  حقيقيةنشرات االحصاءات الحيوية وأرقام ومؤشرات 
.الي التغيرات التي حدثت في دولة ليبيا

عدم اعتماد ميزانيات لمصلحة اإلحصاء والتعداد خالل  •
. 2016– 2015– 2014السنوات 



الجھود التي تم بذلھا أو التي ال تزال قائمة لتقييم جودة 
.أنظمة السجل المدني واإلحصاءات الحيوية

تقييم سريع لجودة السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية يناير  •
مصلحة اإلحصاء والتعداد ومصلحة األحوال : بمشاركة 2013

المدنية ووزارة الصحة متمثلة في مركز المعلومات والتوثيق 
.العالميةوبإشراف مكتب منظمة الصحة 

ورشة عمل للتقييم الشامل لسجالت األحوال المدنية و •
بمشاركة الجھات المعنية  2015اإلحصاءات الحيوية  مايو 

.وبإشراف خبراء من المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
ورشة عمل لمتابعة تنفيذ برنامج تحسين جودة السجالت المدنية  •

بمشاركة   2016سبتمبر  26-25واإلحصائيات الحيوية تونس 
.المعنية الجھات 



,,,الجھود تابع 

 
تشكيل لجنة فنية من مصلحة األحوال المدنية ومصلحة •

اإلحصاء والتعداد ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة 
الصحة تولت زيارة عدد من المستشفيات قصد تقييم النماذج 

المستخدمة في تسجيل المواليد والوفيات وكذلك رصد تسجيل 
.وفيات حديثي الوالدة والمواليد موتى

الجھود التي تم بذلھا أو التي ال تزال قائمة لتقييم جودة 
,,,تابعأنظمة السجل المدني واإلحصاءات الحيوية  



برنامج العمل المستقبلي المشترك

تم االتفاق بين وزارة الصحة ومصلحة االحصاء والتعداد •
ومصلحة االحوال المدنية على تبني خطة تطوير العمل في مجال 

.تسجيل االحوال المدنية
تم تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين مصلحة االحصاء  •

.والتعداد ووزارة الصحة ومصلحة االحوال المدنية
االلتزام بالتعاون بين الجھات لتحقيق المھام الموكلة إليھا و  •

تطوير آليات العمل لتحقيق المھام باستخدام احدث ما يتوفر من 
.وسائل

تبني قائمة من االھداف لتحقيقھا وھي •
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