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المحتوي
ُنُظم تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية اھمية 1.

العامةللصحة 
 تسجيل ُنُظم حول المتوسط لشرق اإلقليمية االستراتيجية2.

الحيوية واإلحصاءات المدنية األحوال
بعض نتائج التقييمات السريعة والشاملة في االقليم3.
ما أنجزناه سوياً حتى اآلن4.



المعلومات، شاملة البحوث

نظام المعلومات الصحية أمر بالغ األهمية لتحسين الرعاية الصحية والنقاش حول السياسات
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أسباب أھمية نظم تسجيل األحوال المدنية 
واإلحصاءات الحيوية

المعلومات حول الوالدة والوفاة •
وسبب الوفاة ھي من المكونات 

الجوھرية للصحة العمومية
لتسجيل  وجود نظام عامل•

األحوال المدنية واإلحصاءات 
الحيوية بحيث يكون مسؤوالً عن 

إنتاج ھذه المعلومات

الوالدة

الوفاة

سبب 
الوفاة



استخدامات بيانات الوالدة

للتخطيط وتخصيص الموارد•
الرعاية السابقة للوالدة–
)التمنيع، الرعاية العالجية(خدمات صحة الطفل –

الرصد•
رصد االھداف اإلنمائية وسائر المؤشرات المھمة–

راً عنه لكل ع ووفيات األمھات معبَّ ات الرضّ معدل وفيّ : مثال
.والدة حية 100000أو  1000

توقعات السكان–

5
Regional strategy for the improvement of civil registration and vital 

statistics systems



استخدام بيانات الوفاة في قطاع الصحة

 ،والجنس ،السن حسب مقسمة الوفيات حول الصحية المعلومات توفير•
)سن؟ أي وفي مرض أي نتيجة يموت من( الوفاة وسبب

 بحياة تودي التي األسباب ما حول معلومات( الصحية األولويات وضع•
)الناس

الصحي النظام أداء تقييم•
 من والحدّ  الصحي، القطاع إصالح مثل الوطنية االستراتيجيات عتتبُّ •

التنمية وجھود الفقر،





الغرض من االستراتيجية ونطاقھا
م األطراف اإلقليمية المعنية التي اتفقت على ، ُعقد اجتماع ضَ 2013مايو /في أيار•

ھان وتدعمان البلدان في سعيھا لتحسين نُظُم وضع استراتيجية وخطة إقليميتين توجَّ 
تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية

 2013سبتمبر /نوقشت مسودة االستراتيجية واعتُِمدت، في أيلول•
:تھدف االستراتيجية اإلقليمية إلى•

ة بالبيِّنات، والكفاءة في تخصيص دَ اإلسھام في تحسين وضع السياسات المسنَ –
، والتحقيق التدريجي لحقوق )الحوكمة(الموارد، والجودة في تصريف الشؤون 

.اإلنسان األساسية لجميع األفراد
توجيه ودعم تحسين نُظُم التسجيل لألحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية في –

.2019–2014اإلقليم في الفترة 



بنية االستراتيجية
تقترح تدخالت قابلة للتطبيق من جانب مجاالت استراتيجية  7•

البلدان على اختالف مستويات التنمية والموارد والقدرات 
.لديھا

د كالً من اإلجراءات التي ينبغي على تحدِّ خطة استراتيجية •
البلدان أن تتخذھا واألنشطة الداعمة التي ينبغي القيام بھا على 

الصعيد اإلقليمي
طرية وإقليميةمؤشرات قُ للرصد والتقييم يتضمن تحديد إطار •



يات التي تواجه تسجيل األحوال المدنية التحدّ 
واإلحصاءات الحيوية في اإلقليم

بأھمية قوة نظام تسجيل األحوال المدنية كفاية مستوى الوعي عدم •
واإلحصاءات الحيوية

الالزم لدعم ھذا النظام؛القانوني عدم كفاية اإلطار •
والموارد في مجال التسجيلضعف البنية التحتية والقدرات •
.القطاع الصحي في التبليغ عن الوقعات الحيويةدور ضعف •
كفاية التعاون بين مختلف الجھات الحكومية المعنية عدم•
جات التسجيلعدم كفاية جودة مخرَ  •
ي جودتھاعدم اكتمال شھادات الوفاة وتدنّ •



مكونات االستراتيجية اإلقليمية
 األحوال تسجيل لنظم السليم والتنظيمي القانوني اإلطار إرساء من التأكد - 1

الحيوية واإلحصاءات المدنية

وقدراته موارده وتعزيز المدنية، األحوال لتسجيل األساسية البنية تقوية -2

 الوثائق وٕاصدار التسجيل، تعوق التي المستويات جميع على العقبات إزالة - 3
الصلة ذات القانونية

الوفاة شهادات وٕاصدار الترميز ممارسات تحسين -4

واستخدامها ونشرها الحيوية اإلحصاءات إنتاج تحسين -5

المعنية األطراف بين واالتساق القطاعات، المتعدد التنسيق تحسين -6

البلدانية لالستراتيجيات دعماً  والعالمية اإلقليمية الشراكات وتنسيق تقوية -7



اآلنحتى أنجزناه سوياً ما  



)1(حتى اآلن ) المنظمة والدول األعضاء(ما أنجزناه سوياً 

 ُنُظم حول المتوسط لشرق اإلقليمية االستراتيجية1.
 ودعم الحيوية، واإلحصاءات المدنية األحوال تسجيل
 الفترة مدار على اإلقليم في الُنُظم هذه تحسين
2014-2019

 األحوال تسجيل بُنُظم المعنيين الشركاء اجتماع2.
 2013 سبتمبر/أيلول الحيوية، واإلحصاءات المدنية

 األمم صندوق اليونيسف، العربية، الدول جامعة(
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية للسكان، المتحدة
 اللجنة ألفريقيا، االقتصادية اللجنة اإلسكوا، الالجئين،
)الهادئ والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية



)2(حتى اآلن ) المنظمة والدول األعضاء(ما أنجزناه سوياً 

تقييماً سريعاً لُنُظم تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات  22أجرينا 3.
.الحيوية

تقييماً شامًال لُنُظم تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات  21أجرينا 4.
.الحيوية

استنادًا إلى التقييمات السريعة والشاملة، اتفقنا على قائمة من 5.
خارطة طريق (التحسينات ذات األولوية وخطط العمل االستراتيجية 

محددة لكل دولة دولة



)3(حتى اآلن ) المنظمة والدول األعضاء(ما أنجزناه سوياً 

عقدنا اجتماعين بين البلدان ألصحاب الشأن المعنيين بُنُظم تسجيل 6.
يناير /كانون الثاني -األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية؛ دبي 

.2013مايو /أيار -، والقاهرة 2013
.انتهينا من دليل لألطباء بشأن اإلشهاد على الوفيات7.
DHIS-2 SMoLنظمنا أنشطة لبناء القدرات علي 8.
.الترميز اآللي ألسباب الوفيات) Iris(ورشة عمل لبناء القدرات على 9.

2016ديسمبر  8-4دبي 



بعض نتائج التقييمات السريعة والشاملة في 
االقليم



5%

42%53%

توزيع السكان في إقليم شرق المتوسط حسب النظم العاملة



التغطية بتسجيل المواليد والوفيات في إقليم منظمة الصحة  
2014-2013 -العالمية لشرق المتوسط 

تسجيل المواليد تسجيل الوفيات

38%

ماليين 6>  ماليين 10

62%

غير مسجلةمسجلة مسجلةغير مسجلة

67%
33%

مليون 1.5  مليون 3.1 



المتوسطفي بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق تسجيل المواليد
 2013-2015

62%
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المتوسطفي بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق تسجيل الوفيات
 2013-2015

39%
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اإلشهاد الطبي للوفاة والنسبة المئوية لألسباب المحددة في
إقليم شرق المتوسط

2015-2014البيانات المتاحة 

الوفيات غير المسجلة، 
67%

الوفيات المسجلة ولكن 
غير صادر لها شهادات 

%14طبية، 

الوفيات المسجلة 
والصادر لها شهادات 

طبية بأسباب غير 
محددة بشكل جيد، 

6%

الوفيات المسجلة 
والصادر لها شهادات 
طبية بأسباب معروفة، 

13%



اإلشهاد الطبي للوفاة والنسبة المئوية لألسباب المحددة في
)الوفيات المسجلة(المتوسط شرق إقليم بلدان 

2015-2014المتاحة البيانات 

54%
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اإلشهاد الطبي للوفاة والنسبة المئوية لألسباب المحددة في
)جميع الوفيات( إقليم شرق المتوسط بلدان 

2015-2014البيانات المتاحة 

21%
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فيسيئة التحديد المئوية لألسباب النسبة 
)جميع الوفيات( إقليم شرق المتوسط بلدان 

2015-2014البيانات المتاحة 

35%
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نسبة السكان الذين تتوافر لھم سبل الوصول الى السجالت 
) %(يعيشون المدنية حيث 

88%
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االحتياجات ذات األولوية الناشئة عن تقييمات البلدان حول نُُظم تسجيل 
األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية

.االلتزام السياسي رفيع املستوى•
وزارة وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة السكان، وزارة الصحة، (تشكيل جلنة للتنسيق •

).اخل...األكادمييةواألوساط ،، وهيئات اإلحصاء املركزيةالتخطيط، هيئات اإلحصاء الوطنية
.مراجعة وتعديل اُألطُر القانونية والتشريعية•
.إنشاء أو حتديث البنية التحتية للتسجيل، مبا يف ذلك تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات•
.مراجعة النماذج/وضع•
.تقوية دور القطاع الصحي يف التبليغ عن الوقعات احليوية•
تدريب موظفي التسجيل والعاملني بالرعاية الصحية، واألطباء القائمني باإلشهاد، وموظفي •

.اإلحصاءات، ومسؤويل الرتميز
.توفري املعلومات للجمهور وأنشطة التوعية•
.إنشاء أرشيف آمن وحفظ السجالت•



الخاتمة
سيكون تحسين نُظُم تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية أمراً محورياً في •

ن التغطية الصحية يتضمّ ، والذي 2015تحقيق خطة الصحة والتنمية لما بعد عام 
.الشاملة

تطلق االستراتيجية اإلقليمية تدخالً جماعياً يستھدف تحسين نُظُم تسجيل األحوال •
.سم بالكفاءة وباالستناد إلى البيِّناتتّ المدنية واإلحصاءات الحيوية بطريقة ت

ي جودة عف البنية، وتدنّ وضَ ى للتشتت تتناول االستراتيجية أسلوباً منھجياً يتصدَّ •
.ات النُظُم الحالية لتسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيويةجَ مخرَ 

ق للنجاح في تنفيذ مسبَ ھي شرط  ؛الشراكة بين األطراف المعنية وشركاء التنمية•
.طري واإلقليميھذه االستراتيجية على المستويين القُ 



حلقة عمل حول تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية
2013فبراير  /شباط  1–يناير /كانون الثاني  30دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
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!شكراً لكم


