
الفريق التونسي

”                 المبادئ والتوصيات لتطوير نظام اإلحصائيات الحيوية ” 
التنقيح الثالث للبلدان الناطقة باللغة العربية 

البرنامج الوطني لتحسين نظام التسجيل 
المدني وٕاحصائيات الحالة المدنية 

2016نوفمبر  17-14مسقط سلطنة عمان، 



           المحاور

القريب المدى على ستنفذ التي البرامج1.

البعيد المدى على ستنفذ التي البرامج2.

الجيدة الممارسات3.

  التحديات 4.



القريبالبرامج التي ستنفذ على المدى  ؤ
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تدريب أعوان المعھد الوطني لإلحصاء وأعوان البلديات

المعھد الوطني 
للصحة العمومية

وزارة الشؤون 
المحلية

المعھد الوطني 
لإلحصاء



البرامج التي ستنفذ على المدى القريب

التحسيس بأھمية إحصائيات 
الحالة المدنية

إعداد دليل خاص بضابط الحالة 
 المدنية

الحث على إدراج جميع المعطيات 
المسجلة في دفاتر الحالة المدنية 

بالمنظومة المعلوماتية
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البرامج التي ستنفذ على المدى القريب

 لتدريب األقاليم عدد حسب جھوية عمل ورشات بسبعة القيام   
 الوطني السجل وأعوان لإلحصاء الوطني المعھد أعوان
المدنية للحالة
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البرامج التي ستنفذ على المدى القريب

نسب عدم التسجيل لكل متغير حسب اإلقليم •
تاريخ والدة األم، مقر السكنى، مكان الوالدة، رتبة •

...المولود
الوالدات

نسب عدم التسجيل لكل متغير حسب اإلقليم •
تاريخ  والدة المتوفى، مقر السكنى، مكان الوفاة، الحالة •

...المدنية للمتوفى 
الوفيات

نسب عدم التسجيل لكل متغير حسب اإلقليم •
المستوى التعليمي والمھنة للزوجين، تاريخ الوالدة، •

الوضعية العائلية قبل الزواج 
الزيجات
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البرامج التي ستنفذ على المدى القريب

البرامج التي ستنفذ على المدى القريب

إحصائيات أسباب الوفيات 
    

عدم اعتماد الموت الطبيعي كسبب للوفاة  

الطبية اإللكترونية الشھداتالتدريب على استعمال 

التحسيس والتوعية بأھمية إحصائيات سبب الوفاة 
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البرامج التي ستنفذ على المدى البعيد

تأھيل المنظومة المعلوماتية مدنية

إعداد ورشات قطاعية

إعداد دليل خاص بضابط الحالة المدنية لتوحيد 
وضبط المصطلحات المفاھيم

دعم العنصر البشري وإنشاء ھيكل  خاص بالحالة   
)خلية إحصائية خاصة بالبلديات(المدنية 
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الممارسات الجيدة 

تم تكوين لجنة وطنية دائمة للتنسيق والمتابعة والتقييم •
متكونة من األطراف المتداخلة

تنظيم (تنظيم ورشات عمل مشتركة سنويا لجميع لمتدخلين  •
)2015ورشة عمل في ديسمبر 
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 التحديات

إيجاد التمويالت لتأھيل المنظومة•

تجديد الشبكة الرقمية وذلك لدمج جميع المتدخلين في •

مليون دوالر 20منظومة الحالة المدنية حوالي 

الترشيف اإللكتروني للوثائق المحدثة للرسوم•

رقمنة تبادل المعطيات بين وزارة الشؤون المحلية والمعھد •

الوطني لإلحصاء ووزارة العدل  
 



شكــــــــــــرا 
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