
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 7–ق/60 ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

  2013تشرين األول/أكتوبر   لشـرق املتوسط
  الستونالدورة 

  من جدول األعمال )ب( 5البند 

  االستراتيجية اإلقليمية لتحسني نظم تسجيل
  األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

2014 - 2019  

  ،يةملنظمة الصحة العامل اللجنة اإلقليمية

 بعد أن ناقَشت الورقة التقنية اخلاصة باالستراتيجية اإلقليمية لتحسني نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات
  ؛1احليوية

حول تقوية النظُم الصحية والذي حيثّ الدول األعضاء على تقوية النظُم  3-/ق59وإذ تستذكر القرار ش م/ل إ 
  تسجيل املواليد والوفيات وأسباب الوفاة. مبا فيها ،الوطنية للمعلومات الصحية

أن الدعوة إىل تسجيل األحوال املدنية الشاملة قد مت إقراراها يف العديد من قرارات األمم املتحـدة؛ مبـا    قرتوإذ 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      فيها

 ،A/RES/2200 (XXI))ية، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية (  والسياس
، وإعـالن األمـم املتحـدة    A/RES/55/2، وإعالن األمـم املتحـدة لأللفيـة    (A/RES/55/2) وإعالن األلفية

)A/RES/41/128؛) بشأن احلق يف التنمية  

صحة املرأة والطفل واليت تـدعو مجيـع    يف جمالواملساءلة  باإلعالمملعنية جلنة األمم املتحدة ا وإذ تستذكر توصية
البلدان إىل اختاذ خطوات يعتد ا إلنشاء نظام لتسجيل املواليد والوفيات وأسباب الوفاة، وليكـون لـديها نظُـم    

  ؛2015حبلول عام  عاملة بشكل جيدمعلومات صحية 

ن احلـق  حوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف توفري املعلومات الـيت تضـم  األبأمهية نظُم تسجيل  أيضاً وإذ تقر
  هلوية األفراد، واليت تدعم قطاعات التنمية البشرية مبا فيها الصحة؛ األساسي
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  7-/ق60 ش م/ ل إ
  2الصفحة 

  
 

   ؛األحوال املدنية واإلحصاءات احليويةنظُم تسجيل وإذ تدرك أمهية التعاون بني القطاعات لدعم 
  ؛  2014 - 2019يجية اإلقليمية لتقوية نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية االستراتتعتمد .  1
  األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؛نظم تسجيل ء األولوية لتقوية الدول األعضاء على إعطا حتثّ.  2
  :ما يليالدول األعضاء من  تطلب.  3

األحوال املدنية واإلحصاءات نظام تسجيل لقطاعات لتحسني استراتيجية وطنية متعددة ا أو تعزيز إعداد  1.3
  احليوية استناداً إىل نتائج التقييم املتعمق للنظام، ومسترشدة باالستراتيجية اإلقليمية؛

تقوية البنية األساسية والقدرات بوزارة الصحة، وتطوير اللوائح واإلجراءات الالزمة لضمان معايري جودة   2.3
  ؛(ICD – 10)باالعتماد على التصنيف الدويل لألمراض  وترميز أسباب الوفاةاإلشهاد الطيب، 

  إذكاء الوعي وحشد الدعم الالزم لنظُم تسجيل األحوال املدنية يف اتمع والقطاعات ذات الصلة؛  3.3
    :أن املدير اإلقليميتطلب إىل .   4

ة االستراتيجية اإلقليمية وتنفيذها من أجل حتسـني  م الدعم التقين للدول األعضاء ملساعدا يف مواءميقد    1.4
  نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؛

الصلة من أجل تيسـري تنفيـذ    الشأن ذويبناء الشراكات مع منظمات األمم املتحدة وسائر أصحاب     2.4
  االستراتيجية؛

  .2019غه للّجنة اإلقليمية كل عامني حىت رصد التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية وتبلي  3.4
 


