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المحتويات

المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات •
.الحيوية 

.الوفيات االطار القانوني لتسجيل  •
.الوفيات  واسبابالوضع القائم في مجال تقارير االحوال المدنية •
.الوفيات الصعوبات القائمة في مجال تسجيل اسباب •
.الصحية مسؤولية المؤسسات   •
.القائم البرنامج المعتمد لتحسين الوضع •
.التوصيات •
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ليبيا

1.665.000   S.KM



الھرم السكاني 2006
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الشركاء في تسجيل االحوال المدنية

مصلحة 
االحصاء 
والتعداد
وزارة التخطيط

وزارة 
الصحة

المؤسسات 
الصحية

مصلحة األحوال 
المدنية  

وزارة لداخلية
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المرافق الصحية
المصدر 

األحوال المدنية
تسجيل 

مصلحة اإلحصاء
االحصلئيةالتقارير 

الصحة كمستخدم
للمعلومات 
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وزارة 
الصحة 

المستشفيات 
مصحات خاصة العامة
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بشأن االحوال المدنية 1968– 36القانون رقم 
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بشأن االحوال المدنية 1968– 36القانون رقم 
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م1986لسنة ) 17(رقم قانون 

بشأن المسئولية الطبية
  

  عشرة المادة 
، وعلى الطبيب أن الوفاة لغير الطبيب تقرير ثبوت  ال يجوز

الوسائل  بإستعماليتأكد من ذلك سواء بالكشف الظاھر أو 
.آخر العلمية الحديثة المتاحة أو باالستعانة بطبيب 
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نتائج تعداد السكان في ليبيا
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تقارير اإلحصاءات الحيوية
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اسباب الوفيات 
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إجمالي المواليدعدد اإلناثعدد الذكورالسنة
2011102,73297,961200,693

2012103,69598,570202,265

2013118,288112,427230,715

2014119,853114,153234,006

2015107,563101,415208,978

.  م 2015 ـ 2011)  الليبيين(ُملخص المواليد 



م 2014ـ  2001)  ليبيين(ُملخص لإلحصائيات الحيوية 

عدد الوفياتعدد المواليدالسنة
20019918718334

200210908418770

200311048820418

200411963315765

200512099916425

200612728319073

200712833720045

200813282621481

200913468222859

2010148,38526,426

2011150,44829,890

2012202,265-

2013230,715-

2014234,006-



عوائق وصعوبات 

قصور التشريعات في مجال البالغ عن الوفيات وھناك تأخير في •
  .المدنيةشطب حاالت الوفيات من سجالت االحوال 

اختالف النماذج المستخدمة بين المرافق الصحية ومصلحة  •
.المدنية االحوال 

عدم كتابة شھادات الوفاة من المستشفيات بالشكل الصحيح  •
.وعدم كتابة سبب الوفاة وفقاً للتصنيف الدولي

البرامج تدريبية غير كافية للمعنيين بكتابة شھادات الوفيات •
.والترميز وفقاً للتصنيف الدولي ألسباب الوفيات

.الوفيات ال تشمل الحوافز ما يتعلق بالبالغ عن  •
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دور المؤسسات الصحية 
تجري كل الوالدات بالمؤسسات الصحية حيث سجلت نسبة بلغت –

  %. 100وھي مسجلة بنسبة   % 99.88
. بھاتحدث اغلب الوفيات في المؤسسات الصحية او تحفظ •
ھناك قصور في كتابة شھادات الوفيات حيث ال  تتضمن   •

.لألمراض غالبيتھا سبب الوفاة وفقاً للتصنيف الدولي 
تصدر شھادات وفاة لجميع الوفيات سواء حدثت •

.خارجھا بالمستشفيات أو 
.تتواجد مكاتب مصلحة االحوال المدنية بالمستشفيات العامة•
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العوامل االيجابية

.الدعم المستمر من المكتب االقليمي لمنظمة الصحة العالمية •
تشكيل لجنة تنسيق عليا بين األطراف المعنية بالسجالت المدنية  •

.واإلحصاءات الحيوية
.اعتماد تشريعات تنظم العمل في مجال األحوال المدنية•
.وجود مؤسســــات متخصصة بالعمل في جميع مراحله •
.واالحصاءھناك رصيد كبير من الخبرة في مجال التسجيل  •
.الوطني االحوال المدنية والرقم  .الحديثة النجاح في استخدام التقنيات  •
.المھمة اعتماد حوافز تساعد على نجاح  •
.مكاتب وفروع مصلحة األحوال المدنية تغطي جميع أنحاء الدولة  •
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الرقم الوطني
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أھم ما تم إنجازه

التنسيق الدائم والتواصل بين الجھات المعنية بتسجيل االحوال  •
.المطلوب  المدنية لفرض شھادات الوفيات وفق النموذج 

.  تشكيل لجنة التنسيق المشتركة بين الجھات المعنية•
.االتفاق على توحيد النموذج الخاص ببالغ عن الوفاة•
اعتماد برنامج تدريبي مستمر لألطباء في مجال كتابة اسباب  •

.الدولي الوفيات وفق النموذج 
.اإلقليمية اعتماد خطة التطوير استناداً إلى الخطة  •
.الوفيات استكمال المنظومة االلكترونية لتسجيل  •
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.....المستقبل نحو 

•  

استمرار التعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية وغيرھا •
.المتحدة من منظمات األمم 

اعتماد اإلستراتيجية المقترحة لتطوير عمل األحوال المدنية •
.واإلحصاءات الحيوية

تعديل النماذج المستخدمة في شھادات الوفيات وفقاً للنموذج الدولي  •
.المعتمد

تدريب االطباء حول تعبئة نماذج شھادات الوفيات بما يكفل تدوين •
.لألمراض السبب الطبي للوفاة وفقاً للتصنيف الدولي 

اعتماد برنامج تدريبي مكثف خالل المدة القادمة للمعنيين في جميع •
.الجھات المعنية والمكاتب والفروع التابعة لھا 
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