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 ھو عبارة عن نظام معلوماتي يعنى بالتبليغ عن واقعات
.الوالدة والوفاة من مختلف الجھات المبلغة في السلطنة

 يعتبر النظام ھو المرحلة األولى من نظام التسجيل المدني
في السلطنة وتشرف عليه وزارة الصحة ممثلة بدائرة 

.المعلومات واإلحصاء مع تقديم الدعم الفني الكامل للنظام

 م بعد صدور المرسوم 2004مايو فيالنظام تطبيقتم
والقاضي بإصدار قانون األحوال المدنية ( 66/99السلطاني 

يتبع اإلدارة العامة لألحوال المدنية بشرطة عمان 
).السلطانية

نبذة عن النظام



 قبل صدور المرسوم كانت وزارة الصحة ھي الجھة
المسئولة عن اصدار بالغات واقعات الوالدة والوفاة 

وكذلك اصدار شھادات الميالد أو الوفاة، وشھادات تقدير 
.السن، وكان النظام اختياريا لألفراد

 بعد اصدار المرسوم ، وتطبيق النظام اقتصر دور الوزارة
فقط على التبليغ على أن يتم  (والجھات األخرى المبلغة)

.  في األحوال المدنية) الزاميا لألفراد(تسجيل البالغات 

 تعتبر األحوال المدنية ھي الجھة المسئولة عن اصدار
.شھادات الميالد والوفاة وتقدير السن

تابع نبذة عن النظام



 المعلومات الخاصة بالمواليد والوفيات الموزعة حسب العمر
والجنس وسبب الوفاة ھي حجر الزاوية الذي يرتكز إليه 

.التخطيط الصحي
ي فالمواليد والوفيات احتياجات المستخدمين بيانات تغطى -

:  االتية المجاالت  
  دراسة معدالت الزيادة الطبيعية والمواليد والوفيات

األطفال الرضع التي يمكن عن طريقھا والخصوبة ووفيات 
.السكانية بالدولةالسياسات ترشيد 

 على المستوى  السلطنة يفي السكان تحديد اتجاه ومعدل النمو
.القومـي والمحلى 

أھمية النظام



 وسياسـات ووضع السياسات االقتصادية واالجتماعية التخطيط

.وترشيد وتقييم تلك السياسات  سلطنةالتنميــة بال

 الدولة لتنظيم األسرة تبذلھا وتنفيذ وتقييم البرامج التي تخطيط  
.ومتابعة الجھود المبذولة للصحة الوقائية والعالجية 

 تحليل الوضع الصحي على المستوى القومي والمحلى ووضع

  .الوالدةلألطفال واألمھات أثناء وبعد الصحية برامج الرعاية 

تابع أھمية النظام



 دراسة األبحاث الطبية وبرامج منع الحوادث ومكافحة
.  اتالوفيوكذا التامين االجتماعي من احصاءات الجريمـة 

 الوفاةوتحديد حجم ونسبة األمراض المعدية وأسباب دراسة.

 من األغراض اإلدارية والقانونية االخرى مثل استخدام العديد
ان وجد مين أالتشھادة الوفاة إلثبات االرث والحصول على 

.الخ........

تابع أھمية النظام



مبادئ النظام

التغطية الشاملة  :
محافظات يغطي النظام جميع وقائع الوالدة والوفاة التي تحدث في جميع 

.وواليات السلطنة من مختلف المؤسسات الصحية
اإللزام:

التزام الوزارة ممثلة في المؤسسات الصحية والجھات األخرى المبلغة 
العالقة والذي بدوره نسخة أصلية لصاحب ، وتسليم فقط  التبليغعلى 

يلتزم بإصدار شھادة والدة أو وفاة من األحوال المدنية، كما تلتزم 
.الوزارة بإرسال نسخة من البالغات لألحوال المدنية

االستمرارية:
النظام مستمر بشكل ثابت منذ بداية التطبيق مع تحسن واضح في جودة 

.واستكمال البيانات



السرية:
تتمتع البالغات بسرية تامة بحيث ال تستخدم البيانات إال لألغراض 

.اإلدارية أو اإلحصائية المحددة أو ألغراض البحث العلمي

النشر المنتظم:
يتمتع النظام بقاعدة بيانات من خاللھا تقوم الوزارة ممثلة بدائرة 

حقائق من المعلومات واإلحصاء وبشكل سنوي بإصدار منشور بعنوان 
.نظام التبليغ عن واقعات الوالدة والوفاة

تابع مبادئ النظام





لية تسجيل البالغات ونقل البيانات في النظام
ٓ
ا





تطور النظام

نظام التبليغ المركزي لتسجيل المواليد و الوفيات



النظام عننبذه

نظام التبليغ املركزي لتسجيل املواليد و الوفيات

 CBDR (Central Birth and Death 
Registration)

نظام يمت فية تسجيل مجيع حاالت الوالدة و الوفيات فالسلطنة من خمتلف 

لكرتونيا إ املؤسسات الصحية  ىف قاعدة بياانت رئيسـية و يمت ارسال البالغات 

 السلطانيةيف رشطة عامن املدنية أالحوال  ىلإ 

ويرتبط مع قسم إالحصاء ٕالعامتد البالغات ٕاعامتدا هنائيا وٕاسـتخراج التقارير  
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آليه العمل 
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HQ

ROP 



شكرا لكم على اإلصغاء


