
 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 سبتمبر/أيلول        اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
 الدورة الخامسة والستون 

 2018 تشرين األول/أكتوبر  18-15الخرطوم، السودان، 

 املتوسطتحسين جودة إحصاءات الوفيات ونطاق تغطيتها في إقليم شرق 

 األهداف

ل أهداف االجتماع في تشجيع الدول األعضاء على ما يلي:
َّ
 تتمث

  2016االستفادة في اإلقليم من النموذج الدولي للشهادة الطبية الخاصة بأسباب الوفاة، لعام ،
 من أجل تحسين مستوى جودة بيانات أسباب الوفاة واكتمالها. 

  ُالشفوي في النُ التعجيل بإدماج األساليب اآللية للتشريح
 
م الوطنية لتسجيل األحوال املدنية ظ

واإلحصاءات الحيوية، حيثما ينطبق ذلك، من أجل جمع املعلومات املجتمعية الخاصة بأسباب 
 الوفاة.

 معلومات أساسية

ُ
 
ُعُ ت أنظمة تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات الحيوية، عند توظيفها على الوجه الصحيح، املصدر  د 

عّد توفير بيانات لاملستمر لتدفق األكثر موثوقية ل لبيانات حول الخصوبة والوفيات وأسباب الوفاة. وي 

 ُ
ّ
ُموثوقة وممث

 
ُ لة إلحصاءات الوفاة عنصرا

 
ُيُ  أساسيا

 
ت الصحية العامة، وتلبية د به في إعداد السياساسترش

حرز صوب تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وعالوة م ُـاالحتياجات الصحية املستجدة، وتوثيق التقدم ال
فة بحسب العمر والجنس صنَُّللوفيات الناجمة عن أسباب محددة، م ُءات على ذلك، فإن لتوافر إحصا

ُواملوقع الجغرافي، دوُر
 
ُأساسي ا

 
يمية والعاملية للصحة في توجيه السياسات وترتيب األولويات اإلقل ا

 والتنمية.

 2016شهادة الوفاة الدولية لعام 

األداة املستخدمة في تسجيل املعلومات الخاصة بأسباب الوفاة. وتفترض  هي شهادة الوفاة الدولية
ُ
 
معت وفقا لشهادة وفاة متماشية مع النموذج  التعليمات الدولية لترميز الوفيات أن تكون البيانات قد ج 

ا للمعيار  الدولي للشهادة الطبية ألسباب الوفاة. فإن لم يكن ذلك، اُل يمكن ترميز أسباب الوفاة وفق 
ا. وعلى سبيل املثال، تنطبق بعض تعليمات الترميز على  الدولي، ولن تكون البيانات صالحة للمقارنة دولي 

غ عن كونها نجمت عن حااُل
 
بل ت مريية معينة أررى، وفي مثل هه  الحاالت، من املهم أن يكون حاالت ي 

ُم ُـهناك تمييز واضح بين األسباب ال
َّ
 من الشهادة.  2وبين تلك املوجودة في الجزء  1غ عنها في الجزءبل

ُ
َّ
( في أنها تتطلب تسجيل بيانات 1)امللحق  2016ل القيمة املضافة لشهادة الوفاة الدولية لعام وتتمث

ويعد توافر هه  البيانات اإليافية، والتي  اة.تكون يرورية لترميز السبب األساس ي الصحيح للوفإيافية 
جريت(، والتشريح )إذا كان قد تم(، ومكان حدوث السبب 

 
تشمل طريقة الوفاة، والجراحة )إذا كانت قد أ
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ة والريع، ووفيات األمهات )أو ما إذا كان الحمل قد ساه ُالخارجي، ووفيات األجنَّ
 
 م في حدوث الوفاة(، أمرا

ُ
 
ُ عند تعيين رموز أسباب متعددة للحاالت التي يروريا

 
هكر في الشهادة. ولكي يمكن مواءمة الطريقة التي ت

جمع بها هه  املعلومات علي الصعيد الدولي، ينبغي اتباع النموذج بأكبر قدر ممكن من الدقة. ويمكن 
 
ت

 أو اإللكتروني لألسباب األساسية واملتعددة للوفاة.عندئه استخدام املعلومات للترميز اليدوي 

التي أبلغت عن أسباب الوفاة، كان مستوى جودة اإلبالغ في تسعة الثالثة عشر ومن بين بلدان اإلقليم 
ُ
 
ُ في حين، منها متدنيا

 
ُ. للغاية في البلدان األربعة األررُى كان متدنيا

 
ُ وت

ّ
ا بل عن معلومات بغ فلسطين أيض 

ُإلى منظمة الصحة العاملية، بنسبة اكتمال أسباب الوفاة 
 
ُت ومن شأن استخدام النموذج  %.60حوالي ر بقدَّ

أن يعزز من جودة بيانات الوفيات، حيث يلزم األطباء  2016للشهادة الطبية ألسباب الوفاة لعام  الدولي
لم تكن مطلوبة في النماذج السابقة.  ستكمال املعلومات اإليافية، التيالهين يصدرون الشهادة با

وتساعد هه  املعلومات اإليافية القائمين بالترميز على تحديد السبب األساس ي للوفاة بشكل أكثر دقة، 
 تقليل نسبة األسباب غير املعروفة وغير املحددة. ومن ثمَُّ

 ،ومصر ،وليبيا ،مانوعُ  ،وتونس ،والبحرين ،واإلمارات العربية املتحدة ،كل من األردن ويعكف في اإلقليم
، غير 2016ليتضمن شهادة الوفاة الجديدة لعام  ،تحديث نظامها اآللي واململكة العربية السعودية، على

ُ ُ أنَّ
 
 . لم يستكمل هه  العملية حتى اآلن منها أيا

 2017استبيان التشريح اآللي الشفوي لعام 

٪ من الوفيات في اإلقليم هي 25عن سبب الوفاة، فإن أقل من  بها بالرغم من أهمية املعلومات املوثوُق
التي يجرى تحديد أسباب وقوعها. وال تستطيع أنظمة تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات الحيوية في 
البلدان منخفضة الدرل، وبلدان الشريحة الدنيا من الدرل املتوسط، توفير إحصاءات حيوية كاملة 

سب، وسيظل أمامها بعض الوقت قبل أن تتمكن من توفير بيانات مصدق عليها من ودقيقة في الوقت املنا
 طبيب عن سبب كل وفاة تحدث. 

ُ د ُعُ ويُ 
 
من أساليب التأكد من سبب الوفاة املحتمل. وبرغم عدم اكتماله، فإنه  التشريح الشفوي واحدا

ُ يُ 
ّ
البحوث بخبرات واسعة في مجال ل أفضل بديل عند عدم وجود شهادة طبية. وتتمتع أماكن إجراء مث

نطاق واسع. وقد أدى جمع  علىاستخدامه  علىكثيرة  ةالتشريح الشفوي، غير أنه ليست هناك أمثل
البيانات عن طريق االستبيانات اإللكترونية على األجهزة املحمولة، والخوارزميات الحاسوبية لتحليل 

إمكانية تطبيق عنصر التشريح الشفوي بشكل االستجابات، وتقدير سبب الوفاة املحتمل، إلى تعاظم 
ُ
 
ُروتيني في ن

 
عدد من املسائل الخاصة ءات الحيوية. غير أنه ينبغي أره م تسجيل األحوال املدنية واإلحصاظ

بالتكامل بين نظام تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات الحيوية والنظام الصحي بعين االعتبار عند 
. بأكملها على نطاق  املنظومةلتشريح الشفوي، وتجريبه وتنفيه  مثل ا التخطيط إلدرال أحد التدرالت،

ُويشمل ذلك معالجة تعددية أصحاب املصلحة والنُ 
 
م الفرعية ذات الصلة، والتكامل بين إجراءات ظ

العمل الحالية لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات الحيوية وتدفقات املعلومات، وربط نتائج التشريح 
 الت األحوال املدنية، واملتطلبات من تكنولوجيا املعلومات، ويمان جودة البيانات.الشفوي بسج

 ُم ـُسُبل ال 
ً
ُدما

ُ
 ض ّي ق

ا للدول األعضاء لقّد ُستُ  ا تقني  النموذج الدولي للشهادة الطبية تطبيق م منظمة الصحة العاملية دعم 
يتعلق بشهادة الوفاة املتوافقة مع املراجعة  ، وبناء القدرات في ما2016الخاصة بأسباب الوفاة لعام 
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م  قدَّ . كما سي 
 
العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض، وذلك لتحسين جودة إحصاءات الوفيات املعتمدة طبيا

ُ
 
ُرُ دعم تقني لبناء القدرات بشأن ط

 
ُق التشريح الشفوي اآللي لتسهيل إدماجه في ن

 
م تسجيل األحوال ظ

 على الصعيد الوطني. املدنية واإلحصاءات الحيوية 

ة رُجوَّ
َ
 النتائج امل

  االلتزام السياس ي لالستفادة من النموذج الدولي الجديد للشهادة الطبية ألسباب الوفاة حشد
 ، من أجل تحسين جودة املعلومات املتعلقة بأسباب الوفاة. 2016لعام 

 حشد ُ
 
ُااللتزام السياس ي إلدماج التشريح الشفوي املجتمعي في ن

 
م تسجيل األحوال املدنية ظ

إحصاءات الوفيات في املجتمع، وفي املناطق التي  ةزيادة تغطيمن أجل واإلحصاءات الحيوية، 
 تحدث. ةيصعب فيها الحصول على تصديق الطبيب على سبب الوفاة لكل وفا

 

ُ 
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 (1املرفق ) 

 2016النموذج الدولي للشهادة الطبية الخاصة بأسباب الوفاة لعام 

ُ)يمكن تحديدها بشكل أكبر بحسب الق ُالبيانات اإلدارية 
 
 ر(ط

 غير معروف  ذكوُر   إناث  الجنس

 تاريخ امليالد

يوم
يوم 
شهر 
شهر 
سنة 
سنة 
سنة 
سنة 
 

 الوفاةسبب  

يوم
يوم 
شهر 
شهر 
سنة 
سنة 
سنة 
سنة 
 

 2و 1البيانات الطبية: الجزء  اإلطار أ:
1 

اإلبالغ عن املرض أو الحالة التي 
 فيأفضت مباشرة إلى املوت 

 السطر أ
 

سلسلة البالغات عن األحداث 
 حسب الترتيب )إذا كان ينطبق(

 
اذكر السبب الرئيس ي في السطر 

 األسفل املستخدم للكتابة

الفترة الزمنية الفاصلة  سبب الوفاةُ  
 بين بدء املرض والوفاة

 أ 
 
 

 

 ب
 بسبب

 
 

 ج
 بسبب

 
 

 د
 بسبب

 
 

حاالت أررى هامة تؤدي إلى الوفاة )من املمكن ذكر  2
الفترة الزمنية الفاصلة بين قوسين كبيرين بعد ذكر 

 الحالة(

 

 

 البيانات الطبية األخرى  اإلطار ب: 
جريت 

 
   غير معروف ال   نعم رالل األسابيع األربعة األريرة؟ عملية جراحيةهل أ

 يرجى تحديد تاريخ الجراحة ،الجواب نعم إذا كان

يوم
يوم 
شهر 
شهر 
سنة 
سنة 
سنة 
سنة 
 

يرجى تحديد  ،إذا كانت اإلجابة بنعم
سبب العملية الجراحية )مرض أو 

 حالة طبية(
 

لب إجراء التشريح؟
 
 غير معروف  ال  نعم  هل ط

 غير معروف  ال  نعم  إذا كانت اإلجابة بنعم، هل استخدمت النتائج في الشهادة؟
 طريقة الوفاة: 

 لم يمكن تحديدها  اعتداء   مرض 
 بانتظار التحقيق  تدرل قانوني   حادثة  
د للهات إيهاء م ُ   غير معروف  الحرب  تعمَّ

ا  ا أو تسمم  ا رارجي   تاريخ اإلصابة  إذا كان سبب 

يوم
يوم 
شهر 
شهر 
سنة 
سنة 
سنة 
سنة 
 

السبب الخارجي )وإذا كان  رجى وصف كيفية وقوعيُ 
ا   يرجى تحديد مادة التسمم( ،تسمم 

 مكان وقوع السبب الخارجي:

مدرسة، أو مؤسسة أررى، أو مكان   مؤسسة لإلقامة   باملنزل  
 إداري عام 

أماكن ممارسة الرياية  
 أو ألعاب القوى 

منطقة تجارية أو منطقة   الشارع أو الطريق السريع 
 مزرعة  منطقة صناعية أو منطقة إنشاءات   ردمات 

 غير معروف   أماكن أررى )يرجى تحديدها( 
 وفاة الجنين أو الرضيع

 غير معروف  ال  نعم  الحمل املتعدد
 غير معروف  ال  نعم  اإلمالص )مولود ميت(
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حدد عدد الساعات التي  ،ساعة 24إذا كان املوت في غضون 
     الوالدة )بالغرام(الوزن عند    عاشها

   عمر األم )بالسنوات(   عدد األسابيع املكتملة للحمل
إذا كان املوت في الفترة املحيطة بالوالدة، يرجى ذكر الحاالت 

  املريية لألم التي أثرت على الجنين والوليد

؟
ً
 غير معروف  ال  نعم  للنساء، هل كانت املتوفاة حامال

ا قبل الوفاة 42في غضون  في وقت الوفاة   يوم 

 إلى سنة قبل الوفاة  43بين  
 
 غير معروف  يوما

 غير معروف  ال  نعم  هل أدى الحمل إلى الوفاة؟ 

 


