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 تقديم 
 

 

، أصبح تعزيز ادلعلومات الصحية إحدى األولويات الرئيسية لعمل منظمة الصحة العادلية يف إقليم 2012يف عاـ 
العناصر األساسية لنظم ادلعلومات شرؽ ادلتوسط. ويعترب تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية من بني 

الصحية الفّعالة. وتتطلب إحصاءات الوفيات ادلوثوقة دلراقبة احلالة الصحية نظامًا قويًا وفاعاًل لتسجيل األحواؿ 
ادلدنية واإلحصاءات احليوية، حيث يتم تسجيل صبيع الوالدات والوفيات جبانب التصديق واإلبالغ عن أسباب 

ُمْحَرز يف التنمية الصحية دوف معلومات كافية عن الوالدات والوفيات وأسباب ػـ الاس التقد  الوفيات. وال ؽلكن قي
( من الدورة التاسعة 3.ؽ/55/ ؿ إ)ش ـإىل صدور القرار  2012الوفيات. وقد أدى العمل الذي بدأ يف عاـ 

م ظُ لدوؿ األعضاء إىل تعزيز نُ جنة اإلقليمية دلنظمة الصحة العادلية لشرؽ ادلتوسط، والذي يدعو اواخلمسني للّ 
 ادلعلومات الصحية دبا يف ذلك تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية.

إف ادلعلومات الدقيقة عن الوضع احلايل لنظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية مل تكن تتوفر يف 
سريع من قبل اجلهات ادلعنية يف قطاعات بلداف اإلقليم على نطاؽ واسع حىت وقت قريب. وقد ُأجري تقييم 

الصحة واإلحصاء والتسجيل يف صبيع البلداف باستخداـ أداة التقييم ادلعيارية خالؿ الفًتة من تشرين الثاين/نوفمرب 
. وأعقب ذلك إجراء مراجعة متعمقة لنظم تسجيل األحواؿ ادلدنية 2013إىل كانوف الثاين/يناير  2012

معظم البلداف. وأكد التقييم على وجود ثغرات رئيسية يف معظم البلداف، وأبرز اجملاالت  واإلحصاءات احليوية يف
 %5ل الكربى ادلثرية للقلق يف اإلقليم. وبناء على ىذا التقييم، تبني أف ربع البلداف فقط يف اإلقليم، وىو ما ؽلث  

فقط من سكاف اإلقليم،  كاف باإلمكاف اعتبار أف لديها أنظمة فاعلة على ضلو جيد. وأف أكثر من نصف 
السكاف يف اإلقليم يعيشوف يف بلداف لديها مستوى ضعيف وسلتل وظيفيًا لتسجيل األحواؿ ادلدنية. وأف أكثر 

ال يعًتؼ هبا قانونًا وال  ة يف اإلقليم،وع الوالدات السنويمن رلم %40ماليني والدة، وىو ما ؽلثل حوايل  6 من
 م التسجيل، وأف حوايل ثلثي رلموع الوفيات السنوية ال يتم تسجيلها.ظُ نُ يتم حصرىا يف 

على العمل ادلكثف الذي تقـو بو منظمة الصحة العادلية بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء واألطراؼ ادلعنية  وبناءً 
تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، وقد أقرهتا اللجنة اإلقليمية األخرى، مت إعداد اسًتاتيجية لتحسني 

(. وىذه ادلطبوعة تعرض االسًتاتيجية اإلقليمية، اليت 7.ؽ/60)ش ـ/ؿ إ 2013دلنظمة الصحة العادلية يف عاـ 
الوثيق مع الشركاء هتدؼ إىل ربسني نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية يف اإلقليم، وذلك بالتعاوف 

م العادلي واإلقليمي ادلتزايد ذباه ربسني تسجيل خَ والنظراء الوطنيني. وقد مت إعداد االسًتاتيجية على خلفية الزَ 
األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، كما ورد يف توصيات جلنة اإلعالـ وادلساءلة عن صحة ادلرأة والطفل، 

اإلعالف السياسي التابع لألمم ادلتحدة بشأف األمراض غري السارية، وتقرير  واإلطار اإلقليمي للعمل على تنفيذ
 .2015للفريق الرفيع ادلستوى بشأف جدوؿ أعماؿ التنمية دلا بعد عاـ  2013عاـ 

ت االسًتاتيجية على سبعة رلاالت وتدخالت اسًتاتيجية. وىي ربدد اإلجراءات القطرية واألنشطة لقد بُنيَ 
توى اإلقليمي، وتشمل إطاراً لرصد وتقييم تنفيذ اإلجراءات االسًتاتيجية ادلتخذة على ادلستويني الداعمة على ادلس

القطري واإلقليمي. والتحدي ادلاثل اآلف أماـ كل بلد من بلداف اإلقليم ىو حشد االلتزاـ السياسي رفيع ادلستوى 
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أساس التوجيهات االسًتاتيجية وإشراؾ القطاعات ذات الصلة يف وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية على 
اإلقليمية. ويف ما ؼلص الشركاء العادليني واإلقليميني، فإف اخلطوة التالية ىي العمل على ضماف استدامة الدعم 
للدوؿ األعضاء ألمد طويل، واستنهاض الدوؿ لالعًتاؼ بأعلية ربسني نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات 

 احليوية.

 

 
 الدين العلوافالدكتور عالء 

 ادلدير اإلقليمي دلنظمة الصحة العادلية لشرؽ ادلتوسط
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 مقدمة  .0
 الحيوية واإلحصاءات المدنية األحوالتسجيل  أهمية 1.1

 احلياتيةوقوع األحداث لوشامل  متواصل، ودائم و إجباري تسجيل أنوب ةادلدنيتسجيل األحواؿ يتم تعريف 
السكاف على النحو ادلنصوص عليو من خالؿ مرسـو أو الئحة وفقا للمتطلبات القانونية بتتعلق  اليت هاصائصخلو 

يف ادلقاـ األوؿ لغرض وضع الوثائق القانونية اليت ينص عليها القانوف. ادلدنية  األحواؿ(. ويتم تسجيل 1للدولة )
 ادلناسبتوقيت الو دقة الكاملة و التغطية وتعد الىذه السجالت ىي أيضا ادلصدر الرئيسي لإلحصاءات احليوية. و 

جلودة اإلحصاءات احليوية وتشمل األحداث احليوية  ةضرورية أمورًا ادلدنياألحواؿ تسجيل يف  إطار زمين زلدد يف
وشهادات  ،والطالؽ، والتبين ،والزواج ،األجنة وفياتو وفيات، وال ية،احل اتوالدالاليت يتم تسجيلها عادة 

 أو الشرعية. باألبوة االعًتاؼ

من خالؿ التسجيل ففريدة من نوعها. حامسة و خدمة  اإلحواؿ ادلدنيةتسجيل يقدـ من وجهة نظر األفراد، 
كثري من األحياف الالزمة يف  وثائقية الدلة األاألفراد يصبح لدى  الرمسي للمواليد والوفيات والزواج والطالؽ والتبينّ 

احلصوؿ  سيتم تعزيزبالتايل و . يهاادلًتتبة علقوؽ احلو  ةنسياجلالعالقات األسرية، و و لتأمني االعًتاؼ باذلوية القانونية، 
ؽلكن منع انعداـ اجلنسية. و احلماية االجتماعية، على اخلدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية و 

يف االقتصاد احلديث، كي يشاركوا لهوية أمر ضروري لألفراد  لقانوين السند والمعظم البلداف وثيقة اذلوية. وتطلب 
سابات احلادلرياث ونقل ادللكية، وفتح بطالبة وادلسبكنهم من البحث عن عمل، وشلارسة احلقوؽ االنتخابية، ألهنا 

الشامل تسجيل البوصى يو (. 1ورخص القيادة ) ،رسفالاحلصوؿ على جوازات و ، القروضاحلصوؿ على و صرفية، ادل
 يساعد على ضباية حقوؽ اإلنسافنظرًا ألف ذلك من قبل العديد من قرارات األمم ادلتحدة  ةادلدنيلألحواؿ 

التمتع ن األفراد من كّ ؽلىذا ( و 3أماـ القانوف..." )كشخص كل مكاف  يف  بو عًتؼ "...حق كل إنساف يف أف يُ 
 ،(4يف العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية و االجتماعية والثقافية، )ادلوجودة صبلة أمور، ضمن ، زاياادلب
 (.6(، وإعالف احلق يف التنمية )5إعالف األمم ادلتحدة بشأف األلفية )و 

واإلحصاءات احليوية للبلداف واحلكومات يف مساعلتها يف اجلوانب األحواؿ ادلدنية تسجيل نُُظم  تكمن قيمة
واحلماية القانونية  ،، وإدارة اذلوية، والعمليات الدؽلقراطية، واإلحصاءات احليويةاحلوكمةو  ،ادلتعددة لإلدارة العامة

عدد من الوزارات أو على  ةادلدنياألحواؿ تسجيل نظم مسؤولية تقع داخل احلكومات، ويف واالجتماعية. 
 .الوطين ءالداخلية، ووزارات العدؿ، ومكاتب اإلحصااإلدارات، دبا يف ذلك وزارات الصحة، ووزارات 

واإلحصاءات احليوية األحواؿ ادلدنية تسجيل نُظُم  وزبلقوظيفة أساسية للحكومة.  ةادلدنياألحواؿ تسجيل إف 
عاماًل  ةادلدنياألحواؿ نظاـ تسجيل ؽلثل عملية صنع القرار االقتصادي. على سبيل ادلثاؿ، تفيد يف حامسة بي نات 
ليتمكنوا من تسجيل العمر ضروري للمواطنني كما أف لقدرة البلد على توليد الدخل عن طريق الضرائب.   ياً أساس

 تقاعدية.العاشات ادلاحلصوؿ على 

إلنتاج إحصاءات حيوية زبدـ ذبميعها البيانات اإلدارية اليت ؽلكن يوّلد  ةادلدنياألحواؿ تسجيل نُُظم  إف
يعترب جيد على ضلو يؤدي وظيفتو  ةادلدنيألحواؿ اتسجيل لنظاـ وجود لواقع أف احتياجات قطاعات متعددة. وا

 إلحصاءات احليويةاخالفا دلصادر و (. 7)إلحصاءات احليوية او بيانات فعاؿ وذي كفاءة للمصدر  ربأكىو 
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يوّلد  ةادلدنياألحواؿ ـ تسجيل اإنشاء نظفإف ، ألسراليت ذبري على ا ادلسوحات، مثل التعداد أو األخرى
لي احملللبلد ككل، وعلى الصعيد مستدًن ة على أساس يات السكانية والصحكياإلحصاءات ادلتعلقة بالدينامي

 (.8قسامها اإلدارية )أل

قة وثّ ادلاإلظلائية لأللفية" قد سلط الضوء على احلاجة ادللحة لإلحصاءات احليوية  بادلراميااللتزاـ العادلي "إف 
دوف معلومات كافية عن الوالدات والوفيات الذي أحرز بال ؽلكن قياس التقدـ و قابلة للمقارنة. الستمرة و ادلو 

دبا  1615جبدوؿ األعماؿ دلا بعد عاـ ادلطروحة  -فهم ومعاجلة التحديات باالىتماـ ومع اتساع وأسباب الوفاة. 
 ،والتنمية ادلستدامة العدالة،ساف، و ، وحقوؽ اإلنوالوقاية منها األمراض غري الساريةمكافحة ومعاجلة يف ذلك 

تسجيل نُُظم  أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى بأف ضعف - إىل اخلدمات األساسيةعلى صوؿ واحل
واإلحصاءات احليوية يعيق قدرة البلداف على رصد وتعزيز سياسات التنمية ادلستهدفة، خاصة األحواؿ ادلدنية 
 (.9بالنسبة للصحة )

االت اجملادلوارد إىل توجيو اإلحصاءات احليوية عالية اجلودة ذبعل من ادلمكن للحكومات واجلهات ادلاضلة إف 
بلد، والسماح للمواطنني واحلكومات واجلهات ادلاضلة تقييم استخداـ ادلوارد الشحيحة. الكثر حاجة داخل األ

ذلك البيانات ادلصنفة حسب نوع اجلنس، يف  فعلى سبيل ادلثاؿ، تساعد اإلحصاءات ادلتعلقة باجلنسني، دبا يف
يف التصدي للقضايا ادلتصلة بادلساواة بني اجلنسني تساعد ، و اتالصحية القائمة على البين اتصياغة السياس

 وتكافؤ الفرص.

من جيد اليت تؤدي وظيفتها على ضلو  ةادلدنياألحواؿ تسجيل نُظُم  قطاع الصحة إىل حد كبري علىيعتمد 
شلا ىو أسرع يف أي وقت مضى وترية أظلاط اخلصوبة والوفيات ومل يكن التغري يف . اتالوبائي يف تغيريأجل رصد ال

ىذه التغريات تها مع إىل النماذج اإلحصائية ال ؽلكن مواكباليت تستند تقديرات الفيف العقود األخرية. عليو اآلف 
 ذباىات على ادلستويات الوطنية ودوف الوطنية.تتبع ىذه االالواقعية اليت قطرية اللبيانات لبدائل تشكل وال 

دوراً يلعب القطاع الصحي فإف وادلستخدـ الرئيسي لإلحصاءات احليوية،  ينادلستفيدأحد باإلضافة إىل كونو 
وزارات الصحة شبكة واسعة من مرافق الرعاية لدى و . ةادلدنياألحواؿ تسجيل نُُظم  يف ادلساعلة يف عمل ىاماً 

ستقرة ادلشبكة الالصحية، والتوعية بالعيادات. ىذه كاتب وادل ،وادلراكز الصحية ،ذلك ادلستشفيات الصحية، دبا يف
 اتتقدًن إشعار من ن السلطات الصحية للوصوؿ إىل األفراد واألسر يف اجملتمع، وبالتايل سبكّ  ةليآوفر توالفنية 

فإف . وعالوة على ذلك، ةادلدنياألحواؿ ما يتعلق بسلطات تسجيل  دلواليد والوفيات ألفراد األسرة، وكذلك يفا
 وأسباهبا إىل السلطات ذات الصلة.وفيات لل  طيبالعتماد االدلنح واخلربة السلطة  يقطاع الصحلل

بتحقيق أعلى مستوى شلكن علق تي 1948منظمة الصحة العادلية على النحو احملدد يف دستورىا لعاـ إف والية 
أعلى مستوى ؽلكن بلوغو من الصحة كأحد احلقوؽ األساسية لكل إنساف بمن الصحة للشعوب كافة و"التمتع 

ال ؽلكن ربقيق ىذه و الظروؼ االقتصادية أو االجتماعية".  وأادلعتقد السياسي، أو الدين، أو دوف سبييز بالعرؽ، 
االحتياجات الصحية جلميع األفراد يف اخلطط الصحية الوطنية  ةامراعو األىداؼ العزيزة ما مل يتم عد كل فرد 

عندما يتم التعرؼ  ة فقطشلكن التمنيعواحمللية. على سبيل ادلثاؿ، ستكوف التغطية الشاملة باخلدمات األساسية مثل 
ادة من لالستف نيومؤىل ظاىريناألفراد سيصبح من خالؿ عملية التسجيل الرمسي، و . تسجيلوعلى كل شخص و 

ما يتعلق باحملددات االقتصادية واالجتماعية للصحة واألسباب ادلباشرة للنتائج الصحية  التدخالت االجتماعية، يف
 السيئة.
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دقيقة للمؤشرات السكانية الرقاـ والقواسم األتعريف إماكنية يف  ةادلدنياألحواؿ قتصر أعلية تسجيل تال 
بالنسبة للتحديات الناشئة لألمراض  أيضاً بل إهنا مهمة الصحية للطفل وصحة األـ أو برامج األمراض ادلعدية. 

فهم ل اً أساسيأمرًا والسبب  ادلكاف،سب اجلنس والعمر، و حبميع الوفيات ق  جلادلوثّ تسجيل الويعترب غري السارية. 
د واإلحصاءات احليوية يولّ األحواؿ ادلدنية نظاـ تسجيل إف ألمراض غري السارية. اات كيعاجلة عبء وديناميدلو 

يف التغري السكاين والعوامل الدؽلوغرافية اليت تلعب دورًا ىاما يف انتشار األمراض غري السارية، و حوؿ إحصاءات 
اليت تؤدي حصاءات احليوية واإلاألحواؿ ادلدنية تسجيل نُُظم  كما أفوالتدخل ادلستهدفة.  التحري سبكني برامج 

تحقيق التغطية الصحية لووضع اسًتاتيجيات  ي،لتحديد أوجو التفاوت الصحوظيفتها على ضلو جيد ىي باألعلية 
 سياسات الصحة.العادؿ لتمويل الالشاملة و 

 واإلحصاءات المدنية األحوال تسجيل نظمالمتعددة ل األطرافذات  طبيعةال  0.4
  الحيوية

اليت و تعددة القطاعات، ادلطبيعتها  يواإلحصاءات احليوية ىاألحواؿ ادلدنية لنظم تسجيل السمة البالغة األعلية 
طائفة واسعة مشاركة واإلحصاءات احليوية األحواؿ ادلدنية تسجيل نُُظم  وتضمتتطلب استجابة منسقة وشاملة. 

اجملتمع األوسع الذي يدعم و احليوية؛  الوقائعإىل تسجيل ػلتاجوف ، دبا يف ذلك: األفراد الذين األطراؼ ادلعنيةمن 
والتخطيط، ؛ والوزارات احلكومية مثل األقساـ الداخلية، والشؤوف القانونية، والصحة، األحواؿ ادلدنيةتسجيل 

 يةة والسكانيحصاءات الصحاإلإف ، فضال عن ادلكتب ادلسؤوؿ عن اإلحصاءات الوطنية. والتنمية االجتماعية
صبيع القطاعات وعلى يتم استخدامها من قبل واإلحصاءات احليوية اإلحواؿ ادلدنية تسجيل نُُظم  صدرىااليت ت

من وكذلك  –والصناعة  ،العدالة، والداخليةو العمل، و الصحة والتعليم، وادلالية، والتخطيط، ك –صبيع ادلستويات 
 مات اجملتمع ادلدين.اخلاص وقطاع األعماؿ ومنظالقطاع اجلهات ادلاضلة و قبل 

للقلق عندما  مصدراً شكل واإلحصاءات احليوية قد تاألحواؿ ادلدنية تسجيل تعدد األطراؼ ادلعنية بطبيعة إف 
كثرية للتآزر والتكامل   اً فرص ها تتيحىذه ادليزة نفسفإف ال توجد آليات للتنسيق والعمل اجلماعي. ومع ذلك، 

 يضرور درجة عالية التعاوف بكما أف فائدة عالية للمجتمع.  ذات والكفاءة يف استخداـ ادلوارد إلنتاج سلعة عامة 
، الداخلية واخلارجية ألسباب من بينها اذلجرةو يف ضوء زيادة التنوع السكاين يف بلداف "إقليم شرؽ ادلتوسط"، 

اإلجراءات الرامية إىل ضماف أف وإف  .لكوارث الطبيعية والنزاعات ادلسلحةنتيجة لف السكانزوح وانعداـ اجلنسية، و 
شامل ضرورية لتوجيو االستجابات تها على ضلو واإلحصاءات احليوية وظيفاألحواؿ ادلدنية تسجيل نُُظم  تؤدي

عماؿ التدرغلي حلقوؽ اإلنساف األساسية جلميع األفراد واإل اتنبالبيِ الوطنية مع وضع السياسات ادلسندة 
 .اإلقليمادلوجودين يف 
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 الوضع اإلقليمي استعراض  .4
 الدليل على االحتياجات  0.4

اإلقليم واإلحصاءات احليوية يف وزارات الصحة يف  ةادلدنياألحواؿ تسجيل نُُظم  ادلعرفة حوؿ أعليةمل تكن 
يقع عمل ىذه النظم يف أف واقع الة يقريب. وتشمل أسباب ىذه الفجوة ادلعرف واسع حىت وقتنطاؽ  منتشرة على

ادلعلومات الصحية داخل الدوؿ األعضاء، نُُظم  ضعفنتيجة لوزارات الصحة، و حوكمة إطار إىل حد كبري خارج 
بعد صدور و . اإلقليم واإلحصاءات احليوية يف ةادلدنياألحواؿ واطلفاض مستوى الوعي حوؿ دور وأعلية تسجيل 

الدوؿ  والذي دعا (3/ؽ.59)ش ـ/ؿ إ شرؽ ادلتوسطنظمة الصحة العادلية لمن اللجنة اإلقليمية دل 1611قرار عاـ 
متضافرة  جهوداً  ، بدأ ادلكتب اإلقليميةادلدنياألحواؿ تسجيل  هادبا فيادلعلومات الصحية نُظُم  تعزيزإىل األعضاء 

من عدة النظم علومات عن حالة ىذه ادلجلب وقد مت  .واإلحصاءات احليوية ةادلدنياألحواؿ تسجيل نُُظم  دلعاجلة
 مصادر.

  باستخداـ أداة  ،اإلحصائي وقطاع التسجيلوالقطاع الصحة، يف ادلعنية  األطراؼبو قامت تقييم سريع أجري
يف صبيع البلداف وقد أجري التقييم منظمة الصحة العادلية وجامعة كوينزالند، أسًتاليا( من ) معياريةتقييم 

 . 1613إىل كانوف الثاين/يناير  1611عاـ خالؿ الفًتة من تشرين الثاين/نوفمرب 

  يف شبانية بلداف  1613واإلحصاءات احليوية يف عاـ األحواؿ ادلدنية أجرى استعراض متعمق لنظم تسجيل
 احليوية.واإلحصاءات حواؿ ادلدنية األتسجيل تطّور يف مراحل شديدة االختالؼ سبثل فئات 

  طائفة من ومت فيها سبثيل اليت مت احلصوؿ عليها من ادلناقشات يف ىذين االجتماعني عن اجلودة ادلعلومات
انعقد وقد وكاالت التنمية. من جنبا إىل جنب مع شلثلني اإلقليم يف  من صبيع البلداف تقريباً  األطراؼ ادلعنية

يف  1613يف أيار/مايو عاـ  فكاف الثاينأما ، 1613يف ديب يف كانوف الثاين/يناير ين االجتماعني أوؿ ىذ
 القاىرة. 

واإلحصاءات احليوية يف معظم األحواؿ ادلدنية  تسجيلنُُظم  وىرية يفاجلضعف الالنتائج إىل نقاط وتشري 
  .اإلقليم لقلق يفادلثرية لالبلداف، وتسلط الضوء على اجملاالت اذلامة 

 16%  األحواؿ ادلدنية تسجيل يف على ضلو جيد ؤدي وظيفتها تنُظُم  لديها( بلداف 6)اإلقليم فقط من بلداف
 . (1)الشكل  اإلقليم سكاففقط من  %5ل ىذه البلداف الستة كواإلحصاءات احليوية. وتش

  األحواؿ ادلدنية لتسجيل نُُظم  لديها، اإلقليمسكاف من  %41تشكل بلداف أخرى،  8وجد أف و
 تعلق باجلودة. تقيود ها تعاين من ولكنتصنف على أهنا تؤدي وظيفتها واإلحصاءات احليوية 

  واإلحصاءات األحواؿ ادلدنية تسجيل لنُُظم  بلداف فيها 8( يف اً مليون 316)اإلقليم سكاف من  %53يعيش و
 وظيفي.اللل اخلوتعاين من ضعيفة  احليوية

  هبا يعًتؼ  ، الاإلقليممن رلموع الوالدات السنوية يف  %46ما يقرب من سبثل ، ماليني والدة 6أكثر من
 التسجيل. نُُظم  قانوناً وال يتم حصرىا يف
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 توزيع السكان اإلقليمي في ما يتعلق بوظائف نظم تسجيل األحوال المدنية .1الشكل 

 واإلحصاءات الحيوية

 

 يف اإلقليمواإلحصاءات احليوية األحواؿ ادلدنية تسجيل نُظُم  ىناؾ قدر كبري من عدـ التجانس يف أداء 
يف الصوماؿ وجنوب  %6من ترواح اكتماؿ تسجيل ادلواليد اإلبالغ عن أف . على سبيل ادلثاؿ، (1)الشكل 

وأبلغ . %61 بلغ يف مصر، والكويت، وقطر، واإلمارات العربية ادلتحدة دبتوسط إقليمي %166السوداف إىل 
يف الكويت وقطر  %166يف الصوماؿ وجنوب السوداف إىل  %6من تراوح تسجيل الوفيات عن أف نطاؽ 

 .%13بلغ واإلمارات العربية ادلتحدة دبتوسط إقليمي 

 الوفيات ومن . اإلقليم وفاة أو ثلثي صبيع الوفيات السنوية يفماليني  3ال يقل عن   غلري تسجيل ماال
. إال أف (ICD)وفقا للتصنيف الدويل لألمراض ترميزىاو  طبياً مت اعتمادىا  %56ادلسجلة سنوياً، يقدر أف 

ألسباب غري مالئمة  ىاترميز مت الًتميز يف عدد من البلداف قد أظهر أف نسبة كبرية من الوفيات جودة تقييم 
 .أو غري زلددة

الوالدات والوفيات مستويات تسجيل اكتماؿ من تأكد لتعمقة لادلتقييمات وىناؾ حاجة إىل ادلزيد من ال
األحواؿ ادلدنية تسجيل نُظُم  أداءضعف ادلسائل ادلتصلة ب تلقما مل و الئمة. ادلعالجية التدخالت التصميم لو 

العادلية واإلقليمية والوطنية، األطراؼ ادلعنية على ادلستويات من جانب نسقًا وم اً فوري واإلحصاءات احليوية اىتماماً 
 .التنمية الفردية واالقتصادية واالجتماعيةإىل إعاقة ذه النظم ذل رمادلستعلاؿ اإل يؤّديفسوؼ 

  

5%

42%53%

مرضي
يعمل ولكن غري كاؼ
ضعيف أو سيء العمل
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 2013 – 2012الفترة  وفيات التي سجلت في البلدان خاللنسبة الوالدات وال .2الشكل 

 

 
 2013-2012توزيع الوفيات المسجلة في اإلقليم، للفترة  .3الشكل 
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 الرئيسية ياتالتحد    2.2
كال من اإلقليم  واإلحصاءات احليوية يف األحواؿ ادلدنية تسجيل نُُظم  لنقاط ضعفاألسباب األساسية تشمل 

ما  ويف .نظمىذه ال اتعمل داخله يتوسع نطاقا الاألسياقات الوالتحديات يف  ،أوجو القصور الداخلية داخل النظم
 .يلي موجز للتحديات

ادلواقع يف العديد من  اً مع أف ىناؾ إدراك واإلحصاءات احليوية: ةادلدنياألحواؿ أعلية تسجيل بوالتقدير الوعي 
من  ىناؾ قليالً إال أف القانونية، و  يةألمنلألغراض اواإلحصاءات احليوية األحواؿ ادلدنية تسجيل نُُظم  إمكاناتب

حىت داخل وزارات الصحة وغريىا من ػلدث وذلك لتنمية االجتماعية والتخطيط الصحي، ا يف االتقدير بدورى
تملة. احمل هوفوائدلتسجيل ااجلمهور العاـ بأعلية لدى القطاعات االجتماعية واالقتصادية. وىناؾ أيضا قلة وعي 

إىل تعقيد عدة قطاعات اليت تشمل واإلحصاءات احليوية  ةادلدنياألحواؿ تسجيل طبيعة تؤدي وعالوة على ذلك، 
 لتعزيز ىذه النظم. األساسيةعدـ اليقني حوؿ توزيع ادلسؤولية من لق حالة زبو احلوكمة 

مع إنفاذ اإلجراءات ادلعموؿ لديها وجود تشريعات كافية عن اإلقليم بلداف من  %55 أفادت اإلطار القانوين:
يف الوقت نفسو، أفادت البلداف و واإلحصاءات احليوية.  ةادلدنياألحواؿ ما يتعلق بالطابع اإللزامي لتسجيل  هبا يف

أمراً قوي ذلذه النظم القانوين الساس ويعترب األعدـ كفاية التشريعات أو عدـ إنفاذ التشريعات القائمة. عن ادلتبقية 
تعزيز األطر إف و الرمسية يف احلكومة. الدوائر المتثاؿ من جانب كال من الدوائر العامة و لوظائفها و داء ألىامًا 

واإلحصاءات احليوية، دبا يف ذلك  ةادلدنياألحواؿ عكس مشولية تسجيل يعليو أف صنيف البيانات القانونية وت
التدرغلي حلقوؽ التطبيق يف يساىم سو ، النازحنيألشخاص عدؽلي اجلنسية، وادلهاجرين، وملتمسي اللجوء و ل

 .اإلنساف األساسية جلميع األفراد

مكاتب تسجيل كافية للمواطنني بوجود أفادت البلداف من  %77على الرغم من أف  لتسجيل:األساسية لالبنية 
فقط % 18وأفادت مكاتب التسجيل. فقط لديها بلداف أف العاصمة  9أفادت تسجيل ادلواليد والوفيات، للديها 

لمعدات لعن نقص أبلغت غريىا من البلداف ولكن عاـ، الالزمة على ضلو اإلمدادات وادلعدات بتوفر من البلداف 
تسجيل نظاـ مثل ىذا القصور ػلد من قدرة و حاجة واضحة لتدريب ادلوظفني. أف ىناؾ و واسع على نطاؽ 

ضماف من ػلد و  ،التعامل مع كافة األحداث احليوية جلميع األشخاصعلى واإلحصاءات احليوية  ةادلدنياألحواؿ 
، وإصدار الشهادات، وزبزين واسًتجاع ونقل ادلعلومات القانونية من حيث التسجيل لعملية برمتهااجودة 

 النظاـ يؤّديكي  اً ضروريأمرًا سهولة بالوصوؿ إليها  وادلمكنتوافر البنية األساسية ادلالئمة ويعد واإلحصائية. 
الصراعات أو ضرر بسبب الأو الفقداف تدابري خاصة حلماية السجالت احليوية من  وىناؾ حاجة إىل. وظائفو

 .الكوارث الطبيعية

يف معظم البلداف، تشارؾ،  ادلدنية واإلحصاءات احليوية: األحواؿتسجيل نُظُم  وتنظيم ،والتنسيق احلوكمة،
واإلحصاءات احليوية، فضال عن القطاع  ةادلدنياألحواؿ العديد من الكيانات احلكومية يف جوانب تسجيل 

شًتكة بني ادللجاف فالمستويات جيدة من التعاوف؛ عن وجود فقط من البلداف  %31 تأفادقد و اخلاص. 
إنشاء  إىل . وىناؾ حاجة على ضلو عاـ ال تؤدي وظيفتهاأو ال تكوف موجودة تنسيقية اليئات اذلالوكاالت أو 

واإلجراءات، ضماف التكامل بني ادلدخالت للتنسيق ليف اذليئات و/أو آليات وكمة فّعالة خاصة باحلكيانات 
إيالء  الدولية والوطنية يفالفاعلة لتأكد من التنسيق الوثيق مع اجلهات اإلنسانية لو  ،تجنب االزدواجية والتشتتلو 

 .لمهاجرين واجملتمعات ادلضيفة لالجئنيلواإلحصاءات احليوية  ةادلدنياألحواؿ شمولية تسجيل االىتماـ ب
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يف األرقاـ ادلنخفضة لتسجيل ادلواليد  ةادلدنياألحواؿ تسجيل جودة عدـ كفاية تتضح  جودة التسجيل:
األحواؿ تسجيل نُظُم  فيهاؤدي على نطاؽ واسع حىت يف احلاالت اليت تمنتشرة مشاكل اجلودة إال أف والوفيات. 

 ها،واسًتجاع ها،التقاط البيانات، وزبزينعلى ضلو كبري جودة زبتلف بالتايل . و وظيفتهاواإلحصاءات احليوية ادلدنية 
القيود صبيع بالتايل تعاين من ، و يالورقالعمل على األنظمة القاعدة ىي اعتماد تكوف ، ادلواقعيف كثري من و . هاونقل

 عن وجودفقط من البلداف  %17أفادت قد وضماف جودة البيانات. و حسن التوقيت هبا من حيث اليت تتعلق 
جودة التسجيل أيضا يف نوعية الوثائق وتتضح واإلحصاءات احليوية. األحواؿ ادلدنية تسجيل إلكًتونية كاملة لنُظُم 

القانونية ادلقدمة لألفراد، ويف قدرهتم على احلصوؿ على نسخ معتمدة من شهادات ادليالد والوفاة ألغراض إدارية. 
والقالقل  اتالصراعمن  اً مؤخر تعاين أو أصبحت تعاين اإلقليم العديد من البلداف يف فإف وعالوة على ذلك، 

سجالت تتعرض وقد . للمواليد والوفياتاخلاصة بالتسجيل الشامل تحديات شدة الخالذلا واليت تزداد ادلدنية 
 .الوصوؿ إىل السجل ادلدينإمكانية القتاؿ للدمار وقد يعيق التسجيل 

 طبياً أسباب الوفاة  اعتمادالوفاة و   اإلقليم أف إصادر شهاداتتقريبا صبيع البلداف يف أفادت  شهادة الوفاة:
طبية كما اللشهادة لالدويل ادلعياري النموذج أهنا تستخدـ بأفادت بلداف من ال %36ومع أف . مشاكل علىنطوي ي

مثل يف أماكن يف بقية البلداف زلدود السلوؾ ىذا فإف سبب الوفاة،  عتماد الحددهتا منظمة الصحة العادلية 
يف صبيع  غري كاؼ  وفقا للتصنيف الدويل لألمراض الًتميز و  الطبية وفاةالاستخداـ شهادة و (. 16ادلستشفيات )

وعدـ كفاية وفاة طبياً الاسباب   اعتماد على أثناء التدريب الطيب دود احملالبلداف. وىذا يرجع أساسا إىل التعرض 
 اإلحصائي.بالًتميز  منيالقائالتدريب واإلشراؼ على 

تشريد واليت تسفر عن بالصراعات واحلروب األىلية، اإلقليم العديد من بلداف تتأثر  اإلنسانية:النزاع والطوارئ 
يقل البلداف ادلتأثرة بالنزاع و لصحة العامة. التهديدات لو  ،خطر الوفياتوزيادة السكاف، واذلجرة، وفصل األسرة، 

تسجيل الوالدات والوفيات والوفيات الناصبة اليت تقـو ب ةادلدنياألحواؿ تسجيل عاملة لنُظُم  فيها احتماؿ وجود
السجالت احليوية. يتلف دمر أو يف الدمار ادلادي قد فإتسجيل عملها، النُُظم  تواصلعن الصراع. حىت عندما 
، والتأكد من ات، والصراعالنزوحلتسجيل يف حاالت عقبات التغلب على لتدابري خاصة وىناؾ حاجة إىل وضع 

ادلتعلقة بادلواليد والوفيات، واذلوية والعالقات أماكن التوثيق على الوصوؿ إىل  ينوالالجئني، قادر أف ادلهاجرين 
عماؿ التدرغلي لإل اً ضرورييعد أمراً فصلة عن ادلهاجرين والالجئني يف البلداف ادلضيفة ادلبيانات التوفر إف األسرية. 

 .اإلقليمت الوالية القضائية لبلداف حلقوؽ اإلنساف األساسية جلميع األفراد الذين يعيشوف رب
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تسجيل األحوال المدنية  لتحسيناالستراتيجية اإلقليمية  .3
 واإلحصاءات الحيوية 

 واألساس المنطقي الخلفية 1.3
وضعت االسًتاتيجية اإلقليمية على خلفية قوة دفع عادلية وإقليمية متنامية لتطبيق نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية 
واإلحصاءات احليوية. فعلى سبيل ادلثاؿ، حدد التقرير الصادر عن الفريق الرفيع ادلستوى ادلعين خبطة التنمية دلا بعد 

ة وعادلية إلثبات اذلوية القانونية، مثل تسجيل ادلواليد" كجزء من احلاجة إىل توفري "وسائل رلاني  1613يف  1615
وجبعل تسجيل ادلواليد مؤشرًا أساسيًا من مؤشرات أىداؼ التنمية  (11) اإلدارة الرشيدة وادلؤسسات الفعالة.

 .1615ادلستدامة، احتل اآلف تسجيل ادلواليد مكاناً بارزاً يف خطة التنمية دلا بعد 

، 1613وانعقدت القمة العادلية األوىل حوؿ تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية يف نيساف/أبريل 
ونظمتها منظمة الصحة العادلية وشبكة القياسات الصحية بالتعاوف مع جلنة األمم ادلتحدة االقتصادية آلسيا 

ىا من الشركاء ضمن منظومة األمم ادلتحدة، واحمليط اذلادئ، ومنظمة األمم ادلتحدة للطفولة )اليونيسف(، وغري 
ومنظمة بالف إنًتناشوناؿ. وحضر ىذه القمة احلكومات، ووكاالت األمم ادلتحدة، وادلصارؼ اإلظلائية، وادلنظمات 
غري احلكومية. ويدعو النداء من أجل عمل الشركاء صبيع األطراؼ ادلعنية: من الدوؿ ووكاالت األمم ادلتحدة، 

ائية، وادلنظمات غري احلكومية، وادلاضلني، أف ينضموا إىل ربالف عادلي يهدؼ إىل تقوية نظم وادلصارؼ اإلظل
 تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، والتفاؼ اإلجراءات وراء القيادة البلدانية واإلقليمية.

ما جلنة قليمية والسي  وقد حدثت تطورات ىامة على الصعيد اإلقليمي، حيث قادت وكاالت األمم ادلتحدة اإل
وادلصارؼ  ،(13) وجلنة األمم ادلتحدة االقتصادية آلسيا واحمليط اذلادئ، (11)األمم ادلتحدة االقتصادية ألفريقيا 

، وادلصرؼ األفريقي للتنمية، وادلصرؼ اآلسيوي للتنمية، جهود التنسيق اإلسالمياإلظلائية مثل ادلصرؼ اإلظلائي 
نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية من منظور الدمج االجتماعي، والتمويل من أجل ربسني 
 والعدالة والتنمية االقتصادية.

وبالنظر إىل ىذه التطورات األمشل، فإف اخلطة االسًتاتيجية اإلقليمية يتوافر ذلا ما يؤىلها أف تكوف قاطرة 
واإلحصاءات احليوية يف بلداف إقليم  ةدنيادلاألحواؿ نظم تسجيل يف ( 1619-1614)التحسن متوسط ادلدى 

رد او أحد ادلنظم بوصفها يتزايد فيو االعًتاؼ العادلي بقيمة ىذه اليف وقت مناسب  اري صياغتهذبشرؽ ادلتوسط. و 
بقضية التنمية رلاؿ التزاـ رلموعة واسعة من الشركاء يف كما يتزايد أيضاً لألفراد واجملتمع يف كل بلد.   ةامة اذلوطنيال

 ةادلدنياألحواؿ نظم تسجيل تطوير رلموعة من ادلوارد لتعزيز ة، األمر الذي يعد بتوفري ادلدنياألحواؿ تسجيل 
 الصعيدين العادلي واإلقليمي.وربسينها على واإلحصاءات احليوية 

 الغرض والنطاق   2.3
 اغريىلألطراؼ ادلعنية و استنادا إىل مداوالت اجتماع القاىرة وِضعت العناصر الرئيسية لالسًتاتيجية اإلقليمية 

سًتاتيجية التزاما من جانب البلداف والقصد أف سبثل االمن ادلدخالت وادلبادرات من الشركاء اإلقليميني الرئيسيني. 
األحواؿ ادلدنية كماؿ تسجيل ستلتحسني التغطية واباالستمرار يف بذؿ جهود منسقة التنمية رلاؿ يف  ءشركاالو 
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 حبلوؿإقليم شرؽ ادلتوسط صبيع بلداف يف الوقت ادلناسب يف الدقيقة والعالية اجلودة اإلحصاءات احليوية وتوافر 
 .1619عاـ 

وهتدؼ اخلطة االسًتاتيجية اإلقليمية إىل ادلساعلة يف ربسني رسم السياسات ادلسند بالبي نات، والكفاءة يف 
لرشيدة، فضاًل عن التدرج يف بلوغ احلقوؽ األساسية جلميع األفراد، وذلك من خالؿ ربسني توزيع ادلوارد، واإلدارة ا

 عملية تسجيل األحواؿ ادلدنية وزيادة توافر واستخداـ اإلحصاءات احليوية ادلوثوؽ هبا وادلستقاة من ىذه العملية.

صاءات احليوية يف اإلقليم يف وصيغت االسًتاتيجية لتوجيو التحسني يف نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلح
. وتتمحور حوؿ سبعة رلاالت اسًتاتيجية سوؼ يركز عليها العمل الرامي إىل ربسني ىذه 1619-1614الفًتة 

النظم. وؽلثل كل رلاؿ من ىذه اجملاالت االسًتاتيجية السبع رلااًل مواضيعيًا أو مظلة من ادلمكن القياـ جبهود 
يف كل رلاؿ من ىذه اجملاالت وضع أىداؼ تتناسب والسياقات البلدانية.  ملموسة للتحسني يف ظلها. وغلوز

وىناؾ قائمة بالتدخالت ادلقًتحة يف كل رلاؿ من ىذه اجملاالت االسًتاتيجية السبع، وتقدـ ىذه القائمة خيارات 
 تستطيع البلداف االنتقاء من بينها لبلوغ التحسن ادلستهدؼ.

التنوع الواسع يف ما بني البلداف يف ما يتعلق دبستوى تطور نظم ووضعت االسًتاتيجية ونصب أعينها 
تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية يف كل منها. وُتكي ف التوجهات االسًتاتيجية واإلجراءات احملتملة 

حسب ما وتُعَتمد وفق سياؽ كل بلد وقدراتو واحتياجاتو من نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية 
 يسفر عنو تقييم سريع ومستفيض.

 ةح  ر  التوجيهات االستراتيجية واإلجراءات المقت     3.3
 التأكد من إرساء اإلطار القانوني والتنظيمي السليم لنظم تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية

لتقوية نظاـ تسجيل األحواؿ التأكد من تطبيق التشريعات ادلناسبة ىو خطوة أوىل حامسة يف اخلطة الكلية 
ادلدنية يف بلد ما. والبد أف يعكس اإلطار القانوين النظاـ الوطين ادلعموؿ بو لتسجيل ادلواليد والوفيات، 
وادلمارسات احمللية إلصدار شهادات الوفاة، والتخلص من ادلوتى، وطريقة ذبميع ادلعلومات وتصنيفها إىل 

 ا.إحصاءات حيوية، ومن ادلسؤوؿ عن نشرى

فالتشريعات ضرورية للتأكد من مشولية نظاـ تسجيل األحواؿ ادلدنية واستمراره، ولنشر البيانات بصفة منتظمة، 
واحلفاظ على سرية ادلعلومات اخلاصة باألفراد، وتوضيح ادلهاـ وادلسؤوليات اليت تضطلع هبا األجهزة احلكومية 

 ادلعنية.

 القطرية ادلقًتحةاإلجراءات 
 ية أو تقوية اللجاف الوطنية القائمة دلراجعة األطر القانونية احلالية لتسجيل األحواؿ ادلدنية إنشاء جلاف وطن

واإلحصاءات احليوية، ومراعاة االحتياجات السياسية والربارلية، والتغري االجتماعي، والتطورات التكنولوجية. 
ادلدنية وإعداد اإلحصاءات احليوية،  وتقـو اللجنة بدور استحداث قواعد وتشريعات زُلس نة لتسجيل األحواؿ

 مع أخذ السياسات األمنية وسياسات السرية يف احلسباف.
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  تطبيق أو تعزيز القانوف الوطين لتسجيل األحواؿ ادلدنية باعتباره مطلباً أساسياً لنظاـ مستداـ وعامل لتسجيل
ادلراد صبعها، ومن ادلسؤوؿ عن  األحواؿ ادلدنية. وغلب أف ترتبط بالقانوف قواعد ولوائح ربدد ادلعلومات

صبعها، ومن ىم األشخاص الذين تؤخذ منهم ادلعلومات ومىت، ومن ادلسؤوؿ عن تصنيف ادلعلومات 
وربويلها إىل إحصاءات، ومن ادلعين بإدارة البيانات ونشرىا، ومن ادلسؤوؿ عن أرشفة السجالت وحفظها 

شامل لتسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات  وتسجيلها على ادلدى الطويل. كما يتعني على أي نظاـ
والالجئني يف وطالىب اللجوء احليوية أف يتناوؿ القضايا اخلاصة بانعداـ اجلنسية والنزوح  يف أوساط ادلهاجرين 

 البلداف.

  تتفاوت النظم وادلمارسات القانونية بني بلد آلخر، شلا يعين اختالؼ التشريعات يف ما بني البلداف. ومع
ينبغي أف تكوف التشريعات األساسية متشاهبة ومتسقة، مىت أمكن، مع مبادئ األمم ادلتحدة وادلعايري ذلك، 

 الدولية السارية على تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، مع تقدير ادلمارسات الثقافية السائدة.

  االستفادة من الدالئل اإلرشادية لألمم ادلتحدة يف إرساء األساس القانوين لتسجيل األحواؿ ادلدنية من أجل
تقوية األطر القانونية البلدانية، ووضع التشريعات ذات الصلة اليت تتناوؿ صبيع اجلوانب اذلامة للنظاـ الوطين 

نماذج من القوانني العضوية والشاملة لتسجيل لتسجيل األحواؿ ادلدنية. وؽلكن االستئناس واالسًتشاد ب
 (.15، 14)األحواؿ ادلدنية 

 لتسجيل وتعزيز قدراتهلتقوية البنية األساسية 

يساعد تسجيل األحداث احليوية، الذي يتميز باجلودة العالية ويستند إىل ادلعايري، يف إنتاج إحصاءات حيوية  
ى الصعيدين الوطين واحمللي يف طائفة من القطاعات االجتماعية كاملة وموثوؽ هبا، تدعم عملية ازباذ القرار عل
وتعتمد نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية على ميزانيات سنوية   (.1)واالقتصادية لتيسري السياسات ادلسندة بالبي نات 

كافية من احلكومة لدفع رواتب ادلوظفني، وإلنشاء مرافق كافية للتسجيل وصيانتها، حىت تتمكن ىذه النظم من 
 تأدية وظائفها بفعالية.

 القطرية ادلقًتحةاإلجراءات 
 حصاءات احليوية، بغية ربديد اخليارات لتعزيز  ربليل إجراءات األعماؿ يف نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإل

 كفاءة ىذه النظم مقارنة بتكلفتها، وسد الفجوات يف ادلوارد.

 .زبصيص استثمارات كافية ومستدامة هتدؼ إىل إحداث ربسينات إضافية يف نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية 

  اتيجيات البلدانية اذلامة، مثل ربديد الربط بني تقوية تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية واالسًت
اذلوية الشخصية، وسجالت السكاف، وسائر اخلطط الوطنية ذات الصلة باألحداث احليوية واإلحصاءات 

 احليوية.

  تعزيز قدرات ومهارات ادلوظفني ادلسؤولني عن تسجيل األحداث وتصنيف البيانات إىل إحصاءات، والتأكد
 الالزمة للقياـ بعملهم.من توفري األدوات وادلستلزمات 
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   د من توفري ادليزانيات لإلنفاؽ على ادلعدات والصيانة ومواصلة تدريب إدخاؿ أنظمة الكًتونية، والتأك
 ادلوظفني.

  َص اليت تتيحها االبتكارات لتسريع وترية التقدـ يف نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات اغتناـ الفر
 ج جديدة لتيسري عملية التسجيل.هُ  نػُ الة لقاء التكاليف، وتبين  امة وفعّ احليوية، والوصوؿ إىل حلوؿ مستد

  االستفادة من احلوسبة وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لتعزيز حسن توقيت العمليات ادلختلفة دبا يف ذلك
ات اخلاصة إنتاج البيانات وإدارهتا. كما تسهل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت عمليات التحقق من البيان

باإلحصاءات احليوية والتأكد من صحتها وتبادذلا، والتحوؿ من عمليات التسجيل الورقية إىل العمليات 
 االلكًتونية.

  التسجيل.ب التغطيةدمج نقاط للتسجيل يف ادلستشفيات طريقة فعالة لتحسني 

 الوفيات. التعاوف مع السلطات الدينية والعاملني يف دفن ادلوتى لتحسني التغطية بتسجيل 

  ربسني التغطية بتسجيل ادلواليد والوفيات باستخداـ ادلرافق العامة األخرى مثل ادلدارس والعيادات الصحية
 ألغراض اإلخطار والتسجيل.

  .تأمني زبصيص االعتمادات ادلالية السنوية الكافية لعمل نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية
مة "كافية" أف تكوف ىذه األمواؿ كافية للقياـ بالوظائف ادلقصودة يف إطار ويف ىذا السياؽ، يقصد بكل

 ما إدارات التخطيط احلكومية.زمين زلدد وبالشكل الذي يرضى عنو ادلستفيدوف السي  

  إدخاؿ مرافق التسجيل ادلتنقلة خاصة يف القطاعات السكانية اليت تعيش يف مناطق نائية ويصعب الوصوؿ
 إليها.

 من ادلمارسات اجليدة والتماس التعاوف الدويل )ادلساعدة التقنية وادلالية(. االستفادة 

 والهوية القانونيةإزالة العقبات على جميع المستويات التي تعوق التسجيل، 

ما تلك إعداد االسًتاتيجيات لتحديد وإزالة العقبات اليت تعًتض التسجيل واكتساب اذلوية القانونية، والسي  
تعوؽ وصوؿ األفراد من اجملموعات ادلهمشة مثل ادلهاجرين وعدؽلي اجلنسية "البدوف"، وطاليب  العقبات اليت

 مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئني.  اـىتمت ارب ىم اللجوء، والالجئني، وغريىم من األفراد الذين

 القطرية ادلقًتحةاإلجراءات 
 ية واإلحصاءات احليوية وما ذلا من فوائد على األفراد إذكاء الوعي العاـ بأعلية نظم تسجيل األحواؿ ادلدن

 واجملتمعات.

 .إقرار سياسات التسجيل اإلجباري اجملاين للهوية، مثل الرقم القومي 
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  إدخاؿ نظم شاملة لتسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية تشجع على تسجيل األطفاؿ اللقطاء، أو
 قانوين للزواج أو غري ادلتزوجات.األطفاؿ ادلولودين ألمهات دوف السن ال

 .تقليل ادلسافات بني نقاط التسجيل عن طريق استخداـ ادلرافق العامة مثل ادلدارس والعيادات الصحية 

 .االستفادة من وصوؿ برنامج التمنيع من أجل القياـ بأنشطة تسجيل األطفاؿ 

 عاين من نقص يف اخلدمات.إعداد اسًتاتيجيات االتصاؿ والتواصل مع ادلرأة واجملموعات اليت ت 

 .إلغاء الرسـو ادلرتبطة بتسجيل ادلواليد والوفيات 

 .توفري مقابر حكومية رلانية، وفرض استخراج تصاريح دفن 

 .الدعوة إىل إذكاء الوعي العاـ بأعلية تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية 

 يل واجلمهور، بوسائل منها على سبيل ادلثاؿ دراسة اخليارات ادلطروحة لتحسني التفاعل بني موظفي التسج
 إسناد ادلسؤولية إىل وزارة الصحة لإلخطار ادلبدئي باألحداث إىل السلطات ادلعنية بالتسجيل.

 .تطبيق الدروس ادلستفادة من تسجيل الناخبني على نظاـ تسجيل األحواؿ ادلدنية 

 جيل والعاملني يف السجالت ادلدنية. وؽلكن تقدًن حوافز إىل األفراد للقياـ بالتسجيل، وإىل كتاب التس
احلصوؿ على حوافز التسجيل بطريقة غري مباشرة عن طريق برامج احلماية االجتماعية. كما ؽلكن دراسة 
فرض عقوبات على عدـ التسجيل أو التأخر يف التسجيل، مع إيالء االىتماـ الواجب إىل اآلثار السلبية 

 ة.شَ ات ادلهم  احملتملة ذلذه العقوبات على الفئ

 وممارسات الترميز وفاة طبيا  سباب الاعتماد أتحسين ممارسات 

ُتسج ل صبيع ادلواليد والوفيات يف نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية اليت تعمل جيداً. وتعين 
ادلمارسة ادلثلي يف تسجيل أسباب الوفاة أف يكوف ىناؾ سبب لكل وفاة. ويقـو شلارس طيب مؤىل بفحص ادلتوىف، 

دلنظمة الصحة العادلية. ويقـو مسؤولوف مدربوف عن الًتميز سبب الوفاة باستخداـ شهادة الوفاة النموذجية ويعتمد 
 اإلحصائي بًتميز السبب األساسي للوفاة وفق القواعد وادلبادئ ادلنصوص عليها يف التصنيف الدويل لألمراض.

 القطرية ادلقًتحةاإلجراءات 
 تضمن ىذه األحكاـ سن األحكاـ القانونية الرامية إىل إنفاذ تسجيل الوفيات كمطلب إجباري، على أف ت

 سبب الوفاة.و الوفاة، اعتمدوا  االشًتاط القانوين الذي يقضي بضرورة أف يذكر األطباء، الذين 

  وترميز سببها ترميزاً لوفاة لالطيب عتماد اال استحداث التشريعات واإلجراءات الرامية إىل التأكد من صحة
 تدريب الطبية ويف برامج التعليم ادلستمر.صحيحاً. وإضافة تدريب خاص حوؿ ىذا ادلوضوع يف مناىج ال
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 للتأكد من دقة ادلعلومات اليت يديل هبا  الطيب عتماداال علي تطوير ادلهارات والقدرات لدى األطباء ادلسؤولني
 األطباء يف شهادات الوفاة، وإمكانية التعويل عليها.

  إرساء استخداـ النموذج الدويل للشهادات الطبية بأسباب الوفاة، حبيث تطبق على ضلو متسق ادلبادئ
يف كل ادلواقع، مع القدرة على مقارنة  وفاة طبياً السباب أاعتماد التوجيهية وادلعايري العادلية اخلاصة دببادئ 

راحل زمنية أخرى وأماكن سلتلفة. اإلحصاءات الناذبة عن أسباب الوفاة مع غريىا من اإلحصاءات يف م
 وينبغي على ادلكتب التابع للهيئة ادلسؤولة عن صبع البيانات حوؿ أسباب الوفاة إصدار ىذا النموذج رلاناً.

  إطالؽ ضبالت للدعوة تستهدؼ اربادات وروابط ادلهن الصحية الرئيسية مثل نقابات األطباء وصبعيات
عاب اجليد للمفاىيم اخلاصة بالنموذج الدويل للشهادات الطبية اإلحصائيني الصحيني، دبا يضمن االستي

 بأسباب الوفاة واألسباب وراء صبع بيانات عن أسباب الوفاة.

  إعداد مواد مكتوبة )كتيبات ونشرات( تقدـ وسيلة منخفضة التكلفة دلساعدة األطباء على استكماؿ بيانات
اد ادلرجعية اليت توفرىا منظمة الصحة العادلية، وسائر بطريقة صحيحة، باستخداـ ادلو  الطبية شهادة الوفاة

 .(19، 18، 17، 16)اخلرباء التقنيني 

 " كطريقة شلكنة للحصوؿ على معلومات حوؿ سبب الوفاة من منظور الصحة يظلتشريح اللفاإدخاؿ "
" احلصوؿ على معلومات يالتشريح اللفظالعامة، وذلك عند تعذر التصديق الطيب على الوفاة. واذلدؼ من "

عن أسباب الوفاة على مستوى اجملتمعات والفئات السكانية اليت يقل أو يغيب فيها التصديق الطيب على 
دبا يضمن قابلية اللفظي سبب الوفاة. وتستخدـ األدوات القياسية اليت أعدهتا منظمة الصحة العادلية للتشريح 

 .(16)البيانات للمقارنة 

 الوفاة أف يبني ما إذا  يعتمد  ، تطلب من الطبيب الذي الطبية  عليها يف شهادة الوفاةإضافة خانة للتأشري
كانت ادلرأة اليت ماتت وىي يف سن اإلصلاب حاماًل وقت الوفاة أو سبق ذلا احلمل مؤخراً، وأف يسأؿ عن 

 معلومات إضافية يُغَفل عنها يف أغلب األوقات.

 وكذلك السجالت الطبية اليت تستند إليها ىذه الطبية وفاةإجراء تقييمات منتظمة جلودة شهادات ال ،
 الشهادات.

  تطوير مهارات وقدرات ادلرمزين اإلحصائيني الختيار السبب الرئيسي للوفاة اختيارًا صحيحًا وفق قواعد
التصنيف وإجراءات التصنيف الدويل لألمراض. ومن األعلية دبكاف أف يطبق صبيع ادلرمزين ادلبادئ الواردة يف 

الدويل لألمراض، وأف يستخدموا قواعد االختيار استخداماً صحيحاً دبا يضمن ربديد األسباب الرئيسية لوفاة 
 السكاف بدقة، ويسمح بعقد مقارنات على الصعيد العادلي.

 وتسهيل نظاـ للًتميز ادلركزي ألسباب الوفاة لتيسري تطبيق ادلعايري واإلجراءات ادلشًتكة،  امكانية وضع  دراسة
 اكتشاؼ األخطاء وتصويبها.

  ،إجراء تقييم دوري لعمل ادلرمزين للتعرؼ على أي أخطاء أو مشكالت منهجية يف شلارسات الًتميز
 وتصويب ىذه األخطاء وادلشكالت.
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  ضماف تقدًن إفادات حوؿ النتائج احمللية ألسباب الوفاة دبا يسمح جلميع األطراؼ ادلعنية دبراجعة بياناهتا
 ية لضماف اجلودة.ضمن آل

 تحسين إنتاج اإلحصاءات الحيوية، وتعزيز استخدامها ونشرها

يتوقف إسهاـ اإلحصاءات احليوية يف عملية ازباذ القرار ادلسندة بالبي نات على نشر ىذه اإلحصاءات يف 
الوقت ادلناسب وقبوؿ صناع القرار ادلعنيني ذلا وفهمهم ذلا فهمًا جيداً. فجودة البيانات والوصوؿ إليها 

هتمل يف أغلب األوقات. وتكوف النتيجة واستخدامها كلها مكونات بالغة األعلية يف أي نظاـ إحصائي، لكنها 
عن ادلواليد والوفيات كما ينبغي، وال يكافأ من يقوموف جبمع ىذه ية لابتكلفة عأال تستخدـ ادلعلومات اجملمعة 

 البيانات على جهودىم مكافأة كاملة.

 طرية ادلقًتحةالقُ اإلجراءات 
  .فعلي سبيل ادلثاؿ، تقدـ األمم ادلتحدة قائمة باحلد استخداـ ادلعايري العادلية لتصنيف البيانات وتبويبها

 األدىن من اخلصائص ادلوصى هبا لتبويب إحصاءات ادلواليد والوفيات.

  التأكد من استخداـ إجراءات شفافة وموثقة جيدًا حلساب ادلعدالت احليوية وغريىا من ادلؤشرات، مع
 ضماف أف يرفق مع البيانات معلومات حوؿ ىذا الشأف.

 مهارات وقدرات اإلحصائيني يف رلاؿ تقييم البيانات والتقييم النقدي، وكذلك أدوات التحليل  تطوير
 .(11، 11)اإلحصائي وحساب ادلؤشرات الصحية 

  استخداـ مصادر أخرى لإلحصاءات احليوية مثل التعدادات السكانية للتأكد من اكتماؿ نظاـ تسجيل
 يف إطار مراقبة اجلودة.األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، وذلك 

  تقليل نسبة الوفيات اليت تعزى إىل فئات من أسباب الوفاة غري احملددة، وذلك عن طريق ربسني ترميز
 اإلحصاءات، وإدخاؿ ضوابط للتحقق من معقولية اإلحصاءات واتساقها.

 صورة مطبوعة التأكد من إتاحة البيانات ألكرب عدد شلكن من ادلستخدمني الشرعيني، ويفضل تقدؽلها يف 
 والكًتونية يف نفس الوقت.

  التأكد من إتاحة البيانات للمستخدمني بتكلفة قليلة، وينبغي أف ينشر مصدر حكومي موثوؽ بو
 اإلحصاءات احليوية الرمسية سنوياً.

 تحسين التنسيق المتعدد القطاعات واالتساق بين األطراف المعنية

احليوية وتسجيلها ومن مث ذبميعها يف إحصاءات وطنية،  ىناؾ خطوات كثرية تفصل بني وقوع األحداث
وتتطلب ىذه اخلطوات التنسيق اجليد بني ادلكونات ادلختلفة للنظاـ. ويوجد بأكثر البلداف جهات منفصلة معنية 
جبمع ادلعلومات عن األحداث احليوية )مثل سجالت األحواؿ ادلدنية( وإنتاج اإلحصاءات احليوية )مثل ادلكتب 
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 لإلحصاءات أو وزارة الصحة(. وقد يشكل عدـ وضوح ادلسؤوليات ادلنوطة هبذه اجلهات أو تداخل الوطين
 مسؤولياهتا عقبة كبرية أماـ سالسة عمل النظاـ، وىو ما يؤدي يف أغلب األوقات إىل ىدر ادلوارد.

 القطرية ادلقًتحةاإلجراءات 
  تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، دبا تشكيل جلاف وطنية من األطراؼ ادلعنية ادلتعددة لتنسيق

يضمن سالسة التنسيق والتعاوف والتشغيل ادلتبادؿ. وينبغي أف تعقد اللجاف ادلعنية بالتعاوف اجتماعات 
دورية، على أف تضم يف عضويتها شلثلني عن اإلدارة الصحية، وادلستشفيات، والشرطة، والطب الشرعي، 

دفن ادلوتى، والسلطات الدينية. وتكتسب ىذه االجتماعات أعلية خاصة عندما  واذليئات العاملة يف رلاؿ
 تدعو احلاجة إىل تغيري اإلجراءات ادلعموؿ هبا.

  التأكد من قياـ كافة اجلهات دوف الوطنية جبمع ادلعلومات يف صيغة قياسية موحدة، وىو ما يعين صبع أرقاـ
تطلب ىذا اإلجراء أف يسند إىل جهة وطنية بعينها مهمة وطنية ؽلكن ادلقارنة بينها. وبوجو عاـ، سوؼ ي

وضع ادلعايري، وتنسيق عملية صبع البيانات. وستكوف ىناؾ حاجة إىل التنسيق يف البلداف اليت يوجد هبا 
 أنظمة منفصلة جلمع البيانات على مستويات الواليات أو ادلقاطعات.

  تسجيل األحواؿ ادلدنية، ورغبة يف تيسري عمل اجلهات ؽلثل إنشاء "سجل للسكاف" امتدادًا طبيعيًا دليكنة
احلكومية وتقليل االزدواجية. ويعتمد سجل السكاف على البيانات اليت غلمعها نظاـ تسجيل األحواؿ 
ادلدنية، ويدمج كل ادلعلومات حوؿ األفراد يف ملف واحد لكل فرد، مع ربديد رقم تعريف شخصي شليز 

 لكل ملف.

 لعبو النظاـ الصحي يف اإلبالغ عن األحداث احليوية من خالؿ إضفاء الطابع ادلؤسسي تعزيز الدور الذي ي
 على ىذا الدور وبناء القدرات الالزمة للقياـ بو.

 القطريةتقوية وتنسيق الشراكات اإلقليمية والعالمية دعما  لالستراتيجيات 

الدعم ادلقدـ من سلتلف الشركاء إىل البلداف تظهر التقييمات واالسًتاتيجية اإلقليمية احلاجة ادلستمرة لتنسيق 
حىت يكوف لديها نظم جيدة التشغيل لتسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية. ويهتم الكثري من اجلهات 
داخل البلد الواحد بعمل ىذه النظم وما تقدمو من إسهامات، وىناؾ رلموعة متنوعة من الشركاء الدوليني الذين 

وانب اخلاصة بنظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية. واضطلعت بعض الوكاالت يدعموف أيضًا اجل
الدولية واإلقليمية بدور نشط يف ىذه اجلهود اليت سبقت إعداد ىذه االسًتاتيجية ومهدت ذلا الطريق، ومن ىذه 

م ادلتحدة االقتصادية واالجتماعية الوكاالت: جلنة األمم ادلتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، وجلنة األم
آلسيا واحمليط اذلادئ، وجلنة األمم ادلتحدة االقتصادية ألفريقيا، ومنظمة األمم ادلتحدة للطفولة "اليونيسف"، 
وصندوؽ األمم ادلتحدة للسكاف، ومفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئني، وجامعة الدوؿ العربية، ووكالة األمم 

 شغيل الفلسطينيني يف الشرؽ األدىن، وادلنظمة الدولية للهجرة.ادلتحدة إلغاثة وت

  طرية ادلقًتحةالقُ  اإلجراءات
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  تشجيع ودعم القيادة الرفيعة ادلستوى، والتنسيق اإلقليمي، والتعبئة السياسية من أجل ادلشاركة االسًتاتيجية
بلداف اإلقليم بغية ذبنب ازدواجية للشركاء يف دعم تقوية تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية يف 

 اجلهود أو تنفيذىا دبعزؿ عن بعضها البعض.

  تعزيز أنشطة االتصاالت االسًتاتيجية والدعوة وادلشاركة يف ىذه األنشطة لتحسني نظم تسجيل األحواؿ
سني ادلدنية واإلحصاءات احليوية باعتبارىا قضية عامة من قضايا التنمية واحلوكمة، هبدؼ وضع قضية رب

من  ىا، وغري 1615تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية على رأس أولويات خطة التنمية دلا بعد 
 اخلطط وجداوؿ األعماؿ اإلظلائية. 

  الدعوة يف أوساط كبار رامسي السياسات والًتويج للفوائد اليت تعود على احلوكمة من وجود نظم عاملة
واإلحصاءات احليوية، األمر الذي يتضمن ربسني الوظائف اإلدارية،  وموثوؽ هبا لتسجيل األحواؿ ادلدنية

 واالرتقاء بالسياسات والتخطيط.

  الدعوة إىل زيادة االلتزاـ السياسي وإذكاء الوعي العاـ واإلعالف عن فوائد تسجيل األحواؿ ادلدنية
 يف وضع السياسات. واإلحصاءات احليوية بني األفراد واجملتمعات، واألجهزة اإلدارية واإلحصائية

  زيادة ومواصلة االستثمارات وزبصيص ادلوارد استنادًا إىل توافق اآلراء بشأف األولويات اإلقليمية اليت حددىا
الشركاء يف رلايل التنمية وادلساعدات اإلنسانية، من أجل اإلسراع بوترية التحسني ادلقصود للقدرات ادلؤسسية 

 األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية. والبشرية الالزمة لتقوية نظم تسجيل

  تبين هنج اسًتاتيجي متدرج لتقوية نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، نظرًا للوضع الراىن
ذلذه النظم يف البلداف، وحالة االستقرار السياسي، والتحديات النوعية اليت تواجهها البلداف يف رلاالت 

 اجلغرافية واخلاصة دبجموعات سكانية فرعية.اإلدارة واذلجرة والقضايا 

  ،ادلساعلة يف تطوير القدرات والتطوير ادلؤسسي، وادللكية الوطنية عرب توجيو ادلساعدة التقنية والتدريب بعناية
والتشارؾ النشط خلربات البلداف األخرى حوؿ صبيع جوانب نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات 

الوفاة، والًتميز واالعتماد الطيب أل سباب ضع األطر القانونية، وشلارسات التسجيل، احليوية، دبا يف ذلك و 
وفق ادلراجعة العاشرة من التصنيف الدويل لألمراض، والتحقق من اجلودة، وإنتاج اإلحصاءات احليوية 

 واستخدامها ونشرىا، وتكنولوجيا ادلعلومات.

  ربديد مراكز التميز اإلقليمية، والًتكيز على اجلوانب ادلختلفة لنظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات
الوفاة، والًتميز وفق واالعتماد الطيب أل سباب احليوية، دبا يف ذلك األطر القانونية، وشلارسات التسجيل، 

احليوية واستخدامها ونشرىا، وتكنولوجيا ادلراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض، وإنتاج اإلحصاءات 
 ادلعلومات.

  اغتناـ فرص االبتكار واالستفادة من تكنولوجيا ادلعلومات اليت ربمل إمكانات ىائلة لتسريع وترية التقدـ يف
 نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية، والوصوؿ إىل حلوؿ مستدامة وفعالة لقاء التكاليف.
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 ة العاجلة لتطوير القدرات التحليلية من أجل التقييم النقدي جلودة اإلحصاءات احليوية يف صبيع إعطاء األولوي
بلداف اإلقليم، وزيادة ومواصلة االستثمارات وزبصيص ادلوارد لتحسني القدرات ادلؤسسية والبشرية الالزمة 

 لنظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية.

  وطنية متعددة القطاعات ترتب األولويات وتفصل ادلتطلبات التنظيمية وادلالية التأكد من وضع خطة عمل
والبشرية، وتكوف ىذه اخلطة األساس الذي يقـو عليو الدعم الذي يقدمو الشركاء إىل البلداف، مع مراعاة 

ني والدوليني القدرات الوطنية والنهج االبتكارية ودور التكنولوجيات اجلديدة، ومساعلة صبيع الشركاء الوطني
 ادلعنيني بتسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية.

  تقدًن القيادة الواضحة وادلتفق عليها لألنشطة اإلقليمية والبلدانية الرامية إىل ربسني تسجيل األحواؿ ادلدنية
واإلحصاءات احليوية، وتشجيع ىذه األنشطة ودعمها عن قصد، ومن ىذه األنشطة زبصيص ادلوارد، 

 الدعوة، وتبادؿ ادلعارؼ حوؿ ادلمارسات ادلثلى واألولويات يف ما بني البلداف.و 

  الدعوة إلنشاء آليات وطنية وإقليمية وعادلية لتعزيز التنسيق والتعاوف يف ما بني الشركاء يف رلاؿ التنمية واجملاؿ
اءات احليوية، واتساؽ ما اإلنساين وادلشاركة يف ىذه اآلليات لتقوية نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحص

يقدمو ىؤالء الشركاء من دعم مع اخلطط اليت تضعها البلداف، دبا يسمح بتحسني تسجيل وحساب 
 األحداث احليوية، وإصدار وثائق قانونية عالية اجلودة للجميع. 



 1619-1614 ربسني نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية

 

 

13 

 الستراتيجية اتنفيذ   .4
 إعداد الخطط الوطنية   1.4

لشرؽ  اللجنة اإلقليمية دلنظمة الصحة العادليةأف أقرهتا  بعد على ادلستوى اإلقليمي تنفيذ ىذه االسًتاتيجية بدأ
ادلوارد وسيتم تنظيم أنشطة إقليمية أخرى لتعبئة ادلوارد التقنية و (. 1)ادللحق  7./ؽ66ادلتوسط يف قراراىا ش.ـ/ؿ إ

ًتاتيجية. كما سيتم تيسري التنسيق بني منظمة الصحة العادلية وشركائها لدعم التنفيذ القطري لالسقبل من  األخرى
جري سيسًتاتيجية االتنفيذ إال أف الدوؿ األعضاء وتبادؿ اخلربات وادلمارسات اجليدة على ادلستوى اإلقليمي. 

اخلطط عداد تقييمات إلالعلى الصعيد القطري. وسوؼ تكوف البلداف قادرة على االستفادة من سرعة وعمق 
ادلستخدـ يف تقييم شامل الواإلحصاءات احليوية. ونظرا للنهج سجيل األحواؿ ادلدنية تتحسني نظم لاالسًتاتيجية 

ذات األولوية يف ادلستدامة االستثمارات وزبصيص االلتزاـ السياسي ُتسهل ىذه اخلطط فإف الحتياجات القطرية، ا
لتمكني تنفيذ اجلهات ادلاضلة  ، دبا يف ذلك استثماراتيف البالد واإلحصاءات احليويةنظم تسجيل األحواؿ ادلدنية 

 األنشطة.

. على مستوى البلدافإىل نتائج التقييم ادلتعمق ادلستندة وطنية الطط اخللوضع  وفر االسًتاتيجية اإلقليمية إطاراً ت
واإلدارة اليت ربدد األولويات ادلعتمدة يف اخلطة  احلوكمةيتفرد دبجموعة سلتلفة من التحديات وسياؽ  كل بلدف

ادلؤشرات األساسية اليت يتم تكييفها مع كل موقع واستخدامها يف متابعة  أيضاً الوطنية لتحسني النظاـ. وربدد 
 النتائجلتقييم التقدـ و  توفر االسًتاتيجية إطاراً  ،وعالوة على ذلكاخلطة الوطنية. االسًتاتيجية الوطنية و تنفيذ 
 . لتنفيذ اخلطة الوطنية ةالشامل

 الدعوة لاللتزام السياسي وحشد األطراف المعنية  2.4
 ةوالعادلي ةواإلقليمي ةالوطنيلقد عانت نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية اإلعلاؿ على األصعدة 

أسباب ذلك اإلعلاؿ إىل الطبيعة ادلتعددة برغم الفوائد اليت قد تأيت هبا للبلداف ولألفراد. وتعود بعض لفًتة طويلة 
القطاعات ذلذه النظم، واليت ذبعلها عرضة للسقوط من احلسباف وسط غمار ادلسؤوليات األخرى ذلذه القطاعات. 
فعلى الصعيد الوطين، يتعني على اذليئات ادلسؤولة عن التخطيط والتنمية والعدؿ وإدارة اذلوية وتسجيل األحواؿ 

ءات الوطنية والصحة أف تسهم يف ربسني تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية من خالؿ ادلدنية واإلحصا
رلموعة من: السياسات ادلالئمة والفعالة؛ والربامج اليت هتدؼ إىل رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق عرب 

 القطاعات وإشراؾ اجملتمع ادلدين.

يُنصح بإجراء ضبلة دعاية متناسقة يف البلد إلعطاء األولوية  وقبل االطلراط يف إعداد خطة وطنية وتنفيذىا،
لتسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية وحشد الدعم من صبيع اذليئات احلكومية، ومن ادلختصني يف رلايل 
الصحة واإلحصاء، ومن عامة اجلماىري. وينبغي أف تصمم احلملة اإلعالنية بشكل مهين حبيث تستعني جبميع 

وات االتصاؿ ادلمكنة وأف يدعمها شركاء التنمية والعمل اإلنساين يف البلد. واحلملة اإلعالمية الناجحة من قن
شأهنا أف تساعد على إغلاد االلتزاـ السياسي وحشد ادلوارد من أجل تقوية نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية 

 واإلحصاءات احليوية.
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 الرصد والتقييم   3.4
-1614االسًتاتيجية تنفيذ اخلطط الوطنية على حد سواء طواؿ مدة اتيجية اإلقليمية و غلب رصد وتقييم االسًت 

ز يف تنفيذ األنشطة ـ احملرَ رصد التقد   :التايل السًتاتيجية عنصرين على النحواتنفيذ  تقييم  إطاريضم سو . 1619
نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية حالة وأداء تقييم ؛ طري واإلقليمياألساسية بنجاح على الصعيدين القُ ادلهاـ و 

 باستخداـ مؤشرات ؽلكن التحقق منها بشكل موضوعي.واإلحصاءات احليوية 

معينة على كل خطة قطرية. ومن ادلرجح أف يكوف لكل بلد رصدىا يف أي بلد أو نقطة ر ادلقر  األنشطة تعتمد 
ذ األنشطة ذات األولوية، مشتملة على األمور ز يف تنفيـ احملرَ نظاـ التقييم اخلاص بو واخلاضع إلدارتو لرصد التقد  

 اآلتية دوف االقتصار عليها: 
  تقييم متعمق لنظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية الوطنيةإسباـ 

  بني األطراؼ ادلعنية الوطنيةتنسيق أو كياف وطين للإنشاء ىيئة 

  واإلحصاءات احليويةتحسني نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية لخطط وطنية إعداد 

 أو منق حة اعتماد صكوؾ قانونية جديدة 

  األساسيةالبنية أنشطة تقوية 

  يةالتدريبالدورات أنشطة بناء القدرات مثل 

  يف اخلطة الوطنيةالواردة األىداؼ بج ئاتالنمقارنة 

اإلقليمي سوؼ يُِفيد يف تتبع ز على ادلستوى ـ احملرَ إضافة إىل ذلك، فإف وجود إطار عاـ للمساءلة لرصد التقد  
اليت ربتاج لعناية خاصة فيما يتعلق بالدعم  تالتقدـ، وطمأنة احلكومات والشركاء بوجود تقدـ، وربديد اجملاال

نظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات وضع  للتقييم السريع تستخدـ يف تقييمىناؾ أداة التقين وادلتابعة. و 
االستخداـ األويل ذلذه و . ، وسهلة االستخداـجيدعلى ضلو رىا ااختبجرى أداة شاملة، و يف البلداف، وىي  احليوية

ز احملرَ ـ سهل تقييم التقد  يسلإلقليم ككل ولكل بلد على حدة، وىو ما األساس يتيح خطوط  بلداً  11األداة يف 
تناقات والقيود اليت يتم على التثبت من مدى التعامل مع االخداة األ وستساعد إعادة استخداـيف ادلستقبل. 
 التعرؼ عليها.

، ينبغي أف تكوف مصحوبة بتتبع للمؤشرات م  ػما. ومن ث تتيح أداة التقييم السريع نتائج غري موضوعية إىل حد  
اليت ؽلكن التحقق منها بشكل موضوعي وادلتعلقة بأداء نظاـ تسجيل األحوؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية دبا يف 

واإلجراءات وادلخرجات. وادلؤشرات األساسية الناذبة اليت ينبغي إدراجها ضمن إطار ادلساءلة مبينة  فيها ادلدخالت
 .1يف اجلدوؿ 
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 : المؤشرات المقترحة0الجدول 

 المجاالت المشمولة بالتغطية نوع المؤشر

 ميزانيات سلصصة لنظم تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية مدخالت

 ادلوارد البشرية يف ىذه ادليزانياتمكو ف  

 عدد العاملني الذين يقوموف دبهاـ التسجيل 

 الوصوؿ خلدمات تسجيل األحواؿ ادلدنية إجراءات

 توافر خدمات تسجيل األحواؿ ادلدنية 

 عدد ونسبة ادلستشفيات اليت لديها سجالت يف مواقعها 

 استيفاء تسجيل ادلواليد واجلنسية وحبسب ادلنطقة 

 استيفاء تسجيل الوفيات واجلنسية وحبسب ادلنطقة 

 كنسبة من إصبايل الوفيات سنوياً  اً طبي ةادلعتمدالوفيات  

 متأخرة )أي بعد التاريخ احملدد(. عدد ونسبة نقاط تسجيل األحواؿ ادلدنية اليت تبلغ  

 نسبة صبيع مكاتب التسجيل ادلتصلة عرب احلاسوب بادلستوى ادلركزي 

 فًتة التأخري بني صبع البيانات والنشر )سنوات( مخرجات

عدد اجلداوؿ ادلقدمة للحولية الدؽلغرافية لألمم ادلتحدة )تطلب األمم ادلتحدة البلداف بتقدًن  
 جدواًل حوؿ معدالت اخلصوبة والوفيات إلدراجها يف ىذه احلولية( 36

 سنوياً األسباب غري احملددة للوفيات كنسبة من صبيع الوفيات  

الوفيات السرطانية اليت تعزى ألسباب غري زلددة كنسبة من صبيع الوفيات الناصبة عن السرطاف  
  سنوياً 

الوفيات الناصبة عن أمراض القلب واألوعية اليت تعزى ألسباب غري زلددة كنسبة من صبيع الوفيات  
 الناصبة عن أمراض القلب واألوعية سنوياً 

إصابات اليت تعزى إىل أسباب غري زلددة كنسبة من صبيع حاالت الوفيات الوفيات الناصبة عن  
 الناصبة عن إصابات

الوفيات الناصبة عن األمراض ادلعدية والطفيلية اليت تعزى إىل إنتاف )تسمم( الدـ كنسبة من صبيع  
 الوفيات الناصبة عن األمراض ادلعدية والطفيلية 

: ربسني جودة واستخدامات ادلعلومات اخلاصة بادليالد والوفاة وسبب الوفاة: دليل ادلراجعة ادلعيارية للممارسات القطرية، ادلصدر
 .1616جنيف، منظمة الصحة العادلية؛ 

 
 دور منظمة الصحة العالمية والشركاء اإلقليميين  4.4

األحواؿ ربسني نُُظم تسجيل على يف العمل  أف تكوف ىي ادلنظمة الرائدةمنظمة الصحة العادلية اختارت 
على اإلقليم احملددة لعملها يف األولويات اخلاصة على  اتركيزى اإلقليم يف إطاراإلحصاءات احليوية يف و  ةادلدني

 .للمعلومات تعزيز النظم الصحية وبناء القدرات اإلقليميةيأيت ىذه األولويات وعلى قمة مدى السنوات القادمة. 

ظمة الصحة العادلية والوكاالت ادلشاركة احلفاظ على وتعزيز هنج الشراكة على ادلستوى اإلقليمي تعتـز منو 
يقـو ادلكتب اإلقليمي خطوات لتعزيز قدراتو الذاتية، و يتخذ وتوسيع نطاؽ النهج ادلتبع يف تقدًن الدعم للبلداف. 

لدوؿ األعضاء. وؽلكن تلخيص دور كل من لخرباء اإلقليميني استجابة الحتياجات الدعم التقين للإنشاء شبكة ب
شد الدعم السياسي والتقين حل( الدعوة  دعم ىذه االسًتاتيجية يف ثالث مهاـ:يف منظمة الصحة العادلية وشركائها 

ادلدخالت والدعم من سلتلف الوكاالت الدولية وشركاء التنمية )كل لتحقيق التوافق يف وادلادي؛ ب( التنسيق 
 ادلستويات اإلقليمية والقطرية؛ وج( الدعم التقين وبناء القدرات وفقا ألولويات كل بلد. ( علىالتزاموحسب 
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وسيكوف من . والتزامهاكل وكالة من الوكاالت وفقا خلربهتا من قبل  الدعم التقين وبناء القدرات وسيتم تقدًن 
ادلشًتؾ من جانب الشركاء اإلقليميني لدعم أنشطة بناء القدرات، دبا يف ذلك على وجو اخلصوص التعاوف علية األ

يف واستخدامها  ،ونشرىا ،لبياناتلتجميع التحليل والو  ،وصبع البيانات ،إجراءات التسجيلعلى التدريب العملي 
األحواؿ م تسجيل لتعاوف مع نُظُ ؽلكن لوالطوارئ اإلنسانية،  اتيف حاالت النزاعو السياسات والربامج. إعداد 
غري  وأواإلحصاءات احليوية الوطنية أف تساعد على ضماف احلماية جلميع األشخاص، سواء من ادلواطنني ادلدنية 

 والية القانونيةالالذين يعيشوف ربت لشؤوف الالجئني و  مم ادلتحدةاألمفوضية  ىم ربت اىتماـالذين ادلواطنني، 
 للدوؿ األعضاء.

 والشركاء ذو اتفق تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية اإلقليمية، عاـ حوؿ اسًتاتيجي إشراؼ تقدًن توجيو و من أجل و 
يف إطار ربدده سيعمل لتنسيق اإلقليمي، لإنشاء فريق على  1613الصلة خالؿ اجتماع القاىرة يف أيلوؿ/سبتمرب 

سيقـو لتنمية الوطنية والدولية. والشركاء يف اادلعنية احلكومات التزامات مع  اخلطة االسًتاتيجية اإلقليمية، سبشياً 
وادلنظمات غري احلكومية  ،وشركاء التنمية، ومؤسسات التدريب والبحوث يف البلد، الوكاالت ادلنفذةجبمع الفريق 

من أجل تعزيز التنسيق والتكامل لتنفيذ اخلطة االسًتاتيجية اإلقليمية مع غريىا من أنشطة تنمية القدرات ذات 
 .تأثري أكربربقيق لتكامل و الصلة بغية التآزر وا

تعزيز الذي سيقـو بقليمي اإلستودع ادلمنظمة الصحة العادلية تستضيف أف باإلصباع بالشركاء أيضًا اتفق و 
األحواؿ ادلدنية تحسني نُُظم تسجيل اخلاصة بوتسهيل تبادؿ اخلربات والتجارب، وادلوارد وادلعلومات األخرى 

وتعزيز التعاوف  ،تجميع الدروس ادلستفادةبو  ،تقرير عن اإلصلازاتبتقدًن يئة اذلىذه وستقـو واإلحصاءات احليوية. 
وسيقـو واإلحصاءات احليوية. األحواؿ ادلدنية ربسني نُُظم تسجيل الند للند من أجل اجلنوب و و بني اجلنوب 

فة وتيسري تبادؿ تبادؿ ادلعر لتنظيم حلقات دراسية ب، و يعتمد على االنًتنتمعلومات للإدارة منتدى بادلستودع 
موارد، تتألف من مواد لل، مثل الشركاء يف التنمية، واخلرباء، وقاعدة لألطراؼ ادلعنيةدليل وسيقـو بإعداد الزيارات. 

االحتفاظ كما سيقـو بالكمبيوتر، وأدوات التقييم والتحليل.  اليت تعتمد على ، ورلموعات ادلوارد التوعيةالتدريب، و 
واإلحصاءات احليوية وخطط العمل  ةادلدنياألحواؿ تسجيل اليت مت إصلازىا حوؿ نُُظم ت لتقييماابيانات لقاعدة ب

 .الوطنية
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 ما  دُ قُ  ي  ض  المُ و االستنتاجات  .5
وكمة حذات األساس لدولة حديثة ىي دبثابة واإلحصاءات احليوية ضرورية، و األحواؿ ادلدنية تسجيل إف نُُظم 

يتيح الوصوؿ إىل و (. 14دمات بفعالية وكفاءة )تقدًن اخلتم ضباية حقوؽ اإلنساف الفردية ويتم ي، حيث جيدة
وزبصيص ادلوارد،  ،لتخطيطادلستقاة لمن خالؿ البيانات  ةالفعّ  ةمَ وكَ ربقيق حَ ؿ عليها عو  يُ اليت اإلحصاءات احليوية 

األحواؿ تسجيل إف اليت ربتاج إىل ادلساعدة اإلنسانية. األماكن والتقييم يف صبيع قطاعات التنمية ويف  ،والرصد
ات كيديناميلة إحصاءات دؽلغرافية كاملة ومستمرّ يصدر عنو ؽلكن أف الذي ىو مصدر البيانات الوحيد  ةادلدني

غري مستقرة على أقل فعالية و ىي و منتظمة نادرة أو غري فخرى البيانات األمصادر أما السكاف وأسباب الوفاة. 
نتيجة ثانوية احليوية ليس رلرد تسجيل األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات ـ اإنشاء وتعزيز نظوإف . الطويل األمد

األحواؿ ادلدنية نظاـ تسجيل فإف يف التنمية. وعالوة على ذلك،  اً مباشر إسهامًا الواقع يسهم يف  وللتنمية، ولكن
مهاجرين لل اادلستقبلةعماؿ التدرغلي حلقوؽ اإلنساف جلميع األفراد يف البلداف لإلضروري واإلحصاءات احليوية 

 .الجئنيطالىب اللجوء واو 

تسجيل األحواؿ ادلدنية ربسني نُُظم اإلقليم من أجل عرب  اً صباعي قليمية تدخالً اإلسًتاتيجية االتطلق 
دلعاجلة التشتت الواسع  اً منتظم اً هنجتقدـ . و ناتاتستند إىل البيؽ تتسم بالكفاءة و رُ اإلحصاءات احليوية بطُ و 

. اإلقليم واإلحصاءات احليوية يفاألحواؿ ادلدنية وسوء نوعية نواتج نُظُم تسجيل  ،األساسية البنيةالنطاؽ، وضعف 
ه للنجاح يف تنفيذ ىذ أساسياً  اجملاؿ اإلنساين شرطاً يف رلاؿ التنمية و والشركاء األطراؼ ادلعنية الشراكة بني وتعترب 

 .طري واإلقليمياالسًتاتيجية على الصعيدين القُ 

 ةادلدنياألحواؿ إىل دعم الكيانات الوطنية ادلسؤولة عن تسجيل اإلقليم وزارات الصحة يف ستحتاج 
واحملاور يف الشراكة مع اجلهات الفاعلة األخرى  ودور الوسيطواإلحصاءات احليوية، واالضطالع بأدوار اإلشراؼ، 

األطراؼ التأكيد على أدوار سلتلف و وكاالت، المتعدد تعاوين هنج االعتماد على من الضروري داخل حكوماهتم. و 
 إصدار الشهاداتاألحداث احليوية و عن قطاع الصحة العامة فيما يتعلق باإلخطار اخلاصة بسؤوليات ادلو  ادلعنية
للعمل للفًتة من عاـ  إطاراً تقدـ أسباب الوفاة وإنتاج اإلحصاءات احليوية. عموما، االسًتاتيجية ادلقًتحة عن 

ذوي الصلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، دبا  األطراؼ ادلعنيةتوضح أدوار ومسؤوليات صبيع و ، 1614-1619
 .يف ذلك البلداف ومنظمة الصحة العادلية
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 7.ق/00 القرار ش م/ل إ. 1الملحق 
 

 
 7.ق/01ش م/ل إ اللجنة اإلقليمية
 2013تشرين األول/أكتوبر  لش رق المتوسط

 الستونالدورة 

 االستراتيجية اإلقليمية لتحسين نظم تسجيل
 2012 - 2014 األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية

 اإلقليمية، اللجنة

بعػػػػػػد أف ناَقَشػػػػػػت الورقػػػػػػة التقنيػػػػػػة اخلاصػػػػػػة باالسػػػػػػًتاتيجية اإلقليميػػػػػػة لتحسػػػػػػني نُظُػػػػػػم تسػػػػػػجيل األحػػػػػػواؿ ادلدنيػػػػػػة 
 ؛1واإلحصاءات احليوية

النظُم  تقوية على األعضاء الدوؿ ػلثّ  الصحية، والذي النظُم تقوية حوؿ  3 -ؽ/ 59 إ ؿ/ـ ش القرار تستذكر وإذ
 .الوفاة وأسباب والوفيات ادلواليد تسجيل فيها دبا الصحية، للمعلومات الوطنية

دبػػا  ادلتحػػدة؛ األمػػم قػػرارات مػػن العديػػد يف إقراراىػػا مت قػػد ادلدنيػػة لألحػػواؿ الشػػامل التسػػجيل إىل الػػدعوة أف وإذ تقػػر
ادلدنيػػػػػة  بػػػػاحلقوؽ اخلػػػػػاص الػػػػدويل والعهػػػػػد والثقافيػػػػة، واالجتماعيػػػػػة االقتصػػػػادية بػػػػػاحلقوؽ اخلػػػػاص الػػػػػدويل العهػػػػد فيهػػػػا

 وإعالف  A/RES/2200 (XXI))والسياسية  ادلدنية باحلقوؽ اخلاص الدويل للعهد االختياري والربوتوكوؿ والسياسية،

، وإعػػػػػػػػػػػػػالف األمػػػػػػػػػػػػػم ادلتحػػػػػػػػػػػػػدة A/RES/55/2لأللفيػػػػػػػػػػػػػة   ادلتحػػػػػػػػػػػػػدة األمػػػػػػػػػػػػػم ( وإعػػػػػػػػػػػػػالفA/RES/55/2األلفيػػػػػػػػػػػػػة )
(A/RES/41/128بشأف احلق يف التنمية؛ ) 

صبيػػع  تػػدعو والػػيت والطفػػل ادلػػرأة صػػحة رلػػاؿ يف وادلسػػاءلة بػػاإلعالـ ادلعنيػػة ادلتحػػدة األمػػم جلنػػة توصػػية تسػػتذكر وإذ
 لػػػديها نظُػػػم؛ وليكػػػوف الوفػػػاة، وأسػػػباب والوفيػػػات ادلواليػػػد لتسػػػجيل نظػػػاـ إلنشػػػاء هبػػػا يعتػػػد خطػػػوات ازبػػػاذ إىل البلػػػداف

 ؛2015 عاـ حبلوؿ جيد بشكل عاملة صحية معلومات

احلػػػق  تضػػػمن الػػػيت ادلعلومػػػات تػػػوفري يف احليويػػػة واإلحصػػػاءات ادلدنيػػػة األحػػػواؿ تسػػػجيلنُظُػػػم  بأعليػػػة أيضػػػاً  وإذ تقػػػر  
 فيها الصحة؛ دبا البشرية التنمية قطاعات تدعم واليت األفراد، ذلوية األساسي

 احليوية؛ واإلحصاءات ادلدنية األحواؿ تسجيلنُظُم  لدعم القطاعات بني التعاوف أعلية تدرؾ وإذ

 ؛1619- 2014 احليوية واإلحصاءات ادلدنية األحواؿ لتقوية نُظُم تسجيل اإلقليمية االسًتاتيجية تعتمد . 1
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 احليوية؛ واإلحصاءاتادلدنية  األحواؿ تسجيلنُظُم  لتقوية األولوية إعطاء على األعضاء الدوؿ تحث   . 1

 :يلي ما األعضاء الدوؿ من تطلب   .3

واإلحصاءات  ادلدنية األحواؿ تسجيل نظاـ لتحسني القطاعات متعددة وطنية اسًتاتيجية تعزيز أو إعداد  1.3
 اإلقليمية؛ باالسًتاتيجية ومسًتشدة للنظاـ، ادلتعمق التقييم نتائج إىل مستندةً  احليوية

جودة  معايري لضماف الالزمة واإلجراءات اللوائح وتطوير الصحة، بوزارة والقدرات األساسيةالبنية  تقوية 1.3
 (؛– 16ICDلألمراض ) الدويل لتصنيفل وفقاً  الوفاة أسباب وترميز الطيب، عتماداال

 الصلة؛ ذات القطاعات يف ادلدنية األحواؿ تسجيل لنظُم الالـز الدعم وحشد الوعي إذكاء 3.3

 :أف اإلقليمي ادلدير إىل تطلب . 4

ربسني  أجل من وتنفيذىا اإلقليمية االسًتاتيجية مواءمة يف اهتدلساعد األعضاء للدوؿ التقين الدعم يقدـ 1.4
 احليوية؛ واإلحصاءات ادلدنية األحواؿ نُظُم تسجيل

تنفيذ  تيسري أجل من الصلة ذوي الشأف أصحاب وسائر ادلتحدة األمم منظمات مع الشراكات بناء 1.4
 االسًتاتيجية؛

 2019 حىت عامني كل اإلقليمية جنةلّ ل وتبليغو االسًتاتيجية تنفيذ يف زاحملرَ  ـالتقد   رصد  3.4



نظمــت منظمــة الصحــة العامليــة يف كانــون الثاين/ينايــر 2013 احللقــة العمليــة البلدانيــة حــول تســجيل األحــوال املدنيــة واإلحصــاءات احليويــة، وذلــك بالتعــاون مــع شــبكة القياســات 
الصحيــة وجامعــة كوينزالنــد. وكانــت هــذه احللقــة العمليــة نقطــة البدايــة إلعــداد االســراتيجية اإلقليميــة لتحســن تســجيل األحــوال املدنيــة واإلحصــاءات احليويــة.



ن نظــم تســجيل الأحــوال المدنيــة والإحصــاءات الحيويــة هــو توجيــه  قليميــة لتحســ�ي اتيجية الإ إن الغــرض مــن الســرت

ــم  ي إقلي
ــة �ف ــة والإحصــاءات الحيوي حــوال المدني

أ
ــة لتســجيل ال ف النظــم الوطني

عضــاء �في تحســ�ي
أ

ــدول ال ودعــم ال

اتيجية، وتصــف  ة 2014-2019. وقــد تــم إعدادهــا بنــاء عــى مجموعــة مــن المجــالت الســرت ق المتوســط   خــال الفــرت �ش

ي يمكــن للبلــدان أن تســتمدها اســتنادا إىل مســتوى تطــور نظــم تســجيل الأحــوال المدنيــة 
التدخــات الممكنــة الــىت

اتيجية عــى  ــت هــذه الســرت ــد حظي ــدرات. وق ــوارد والق ــة، والم ــا، والســياقات القطري ــة لديه والإحصــاءات الحيوي

ي عــام 2013، وهــي تقــدم إطــاراً للعمــل للــدول 
ق المتوســط   �ف قليميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة لــرش إقــرار اللجنــة الإ

كاء حــىت عــام 2019، وتوضــح أدوار ومســؤوليات جميــع الجهــات المعنيــة ذات الصلــة عــى الصعيديــن  الأعضــاء والــرش

ي ذلــك البلــدان ومنظمــة الصحــة العالميــة.
قليمــي، بمــا �ف ي والإ

الوطــىف
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