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 ل األحوال المدنيةظم تسجي  ن ن  تقرير مرحلي حول االستراتيجية اإلقليمية لتحسي  
 6102-6102واإلحصاءات الحيوية 

 المقدمـة

مثرًة ، 4112-4112واإلحصاءات احليويةم تسجيل األحوال املدنية ظ  االسرتاتيجية اإلقليمية لتحسني ن  كانت  .1
اضطلعت به منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى لتقييم لعمل م كثَّف 

وتستهدف . نات املتعلقة بتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف إقليم شرق املتوسطوتوفري البي  وضع ال
م تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف اإلقليم. أما اهلدف النهائي منها فهو ظ   ن  االسرتاتيجية حتسني

اإلدارة الكفاءة يف ختصيص املوارد و حتقيق نات و اإلسهام يف حتسني عملية وضع السياسات املستندة إىل البي  
اإلحصاءات احليوية املوثوقة  وزيادة توافر ةاملدنياألحوال م تسجيل ظ  ، وذلك من خالل حتسني ن  ةالرشيد

 واستخدامها.

 هاقرار  بمبوج   4112جنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف عام ت االسرتاتيجية الدورة الستون لل  وقد أقرَّ  .4
إىل الدول األعضاء إعداد أو تعزيز اسرتاتيجية اإلقليمية . ويف هذا القرار، طلبت اللجنة 7–/ق01 إ م/ل ش

م تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية استنادًا إىل نتائج تقييم ظ  لتحسني ن  وطنية متعددة القطاعات 
م د التقد  ص  ر  أيضًا منظمة الصحة العاملية  اللجنة منطلبت و باالسرتاتيجية اإلقليمية.  للنظام، ومسرتشدةً  قمتعم
 .4112ز يف تنفيذ االسرتاتيجية وتبليغه لل جنة اإلقليمية كل عامني حىت احملر  

 وأنشطة الدعم على املستوى اإلقليمي، وتوفر إطاراً اليت ينبغي أن تتخذها البلدان االسرتاتيجية اإلجراءات بني  وت   .2
د ص  ر  من أجل ت يف البلدان جري  إىل النتائج اليت توصلت إليها التقييمات اليت أ   اخلطط الوطنية استناداً عداد إل

 .الوطنية طتنفيذ اخلط

  .4112ز يف تنفيذ االسرتاتيجية منذ عام حر  م  ـم الد  التقرير التقويوضح هذا  .2

  ز في تنفيذ االستراتيجيةحر  م الم  التقد  

 ،بلداً  17ت تقييمات شاملة يف جري  أ  كما  ؛تقييمات سريعة يف مجيع بلدان اإلقليمى املكتب اإلقليمي أجر   .5
خطط عمل وطنية تستند إىل كذلك  تعوض  و  .4115يف عام  ر  تلك التقييماتأن جتالباقية وينبغي للبلدان 
 تلك التقييمات.

فني حسب العمر صنَّ بعدد السكان م   ب منظمة الصحة العاملية إىل مجيع الدول األعضاء أن تبلغها سنوياً وتطل   .0
 م يفم ستخد  ـميز الم نظام الرت افة حسب العمر واجلنس وسبب الوفاة باستخدصنَّ وببيانات الوفيات م   ،واجلنس

يف اإلقليم مل  وعشرين بلداً  من أصل اثينبلدان فقط املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض. إال أن سبعة 
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 ،بيانات الوفياتالتبليغ ب( فجوات كبرية يف ى نصف البلدان )أ  أحد عشر بلداً تبلغ املنظمة بأ  بيانات. ولد  
على مدار  تلذ  وقد نتج عن اجلهود اليت ب   .وما فتئت أربعة بلدان فقط تبلغ املنظمة ببيانات الوفيات سنوياً 

ت أربع وعشرين جمموعة بيانات حول تها املنظمة، حيث تلق  السنة املاضية زيادة كبرية يف البيانات اليت تلق  
هذه البيانات للتحقق من اكتماهلا قـ ي م املكتب اإلقليمي  وقد الوفيات اليت ت عز ى ألسباٍب حمددة من مثانية بلدان.

 .مالحظاته بشأهناالبلدان أرسل إىل و  ،وجودهتا

عدم اشتمال مجيع النماذج على اإلخطار بالوفيات وشهادات الوفاة يف البلدان التقييم األويل لنماذج ظهر أو  .7
م هلا. وقد نظَّ  م صد رةـعن التفاوت يف اجلهة ال فضالً  ،املعلومات املطلوبة وافتقار بعضها إىل معلومات أساسية

واألسباب إصدار شهادات طبية بالوفاة اإلخطار بالوفيات و تدريبية حول كتب اإلقليمي حلقات عمل امل
 يةيف أربعة بلدان باستخدام مواد تدريبلألمراض املباشرة وغري املباشرة للوفيات واملراجعة العاشرة للتصنيف الدويل 

 التدريبية. العملية احللقات من د مزيد ر عق  قر  م  ـن الموحدة، وم  

، 4115تقديرات األمم املتحدة لوفيات األطفال واألمهات يف شباط/فرباير حول استشارية عمل ت حلقة د  ق  وع   .8
ق األمم املتحدة للوصول إىل تقديرات وفيات األطفال ر  اليت تستخدمها ف   اإلحصائيةملناقشة املنهجية واألساليب 

 فضالً  ة،حتملم  ـق ومناقشة أوجه القوة والقيود الر  طرية اليت تستخدمها تلك الف  واألمهات والستعراض البيانات الق  
التقديرات األولية  ت أيضاً ض  ر  ع   ،العمليةلقة طرية حديثة يف عملية التقدير. وخالل احلدراج بيانات ق  إعن ضمان 

 على البلدان ملراجعتها.

  ما  د  ضي ق  ل الم  ب  س  

املعلومات املتعلقة بالوفاة تسجيل م القائمة لضمان ظ  ز البلدان إجراءات اإلبالغ اليت تتبعها يف ظل الن  عز  يلزم أن ت   .2
أن تشرع  تعنيَّ عن إبالغ السلطات املعنية هبا. وي ومكاهنا، فضالً  هاوسبب الوفاة وتاريخ هوجنسالـم توَّفَّ  عمرمثل 

من املستشفيات الواردة بإبالغ البيانات ولتبدأ البلدان اليت مل تبلغ املنظمة ببيانات الوفيات يف اإلبالغ هبا، 
راهتا الوطنية من أجل حتسني جودة د  يف تطوير ق  أن تستثمر مجيع البلدان على و  الكربى يف املناطق احلضرية.

ل تدريب األطباء وحمللي البيانات وغريهم من العاملني الصحيني ب الوفاة، وذلك من خالاسباخلاصة بأبيانات ال
 .يستخدمه التصنيف الدويل لألمراضميز الذ  الرت أسلوب على 

 :ل املكتب اإلقليميوسيواص   .11
 العمل مع البلدان لتأكيد أمهية وضع اسرتاتيجيات وطنية تستند إىل البي نات الناجتة عن التقييمات؛ 
 ل األسباب إىل تقليص الفاصل الزمين بني مجع البيانات ونشرها، وتقليص معد   البلدان ومتابعتها سعياً  دعم

 ة واإلصابات والعدوى بالطفيليات؛غري احملددة للوفاة يف الفئات الرئيسية كالسرطان واألمراض القلبية الوعائي
 ل إرشادية لألطباء بشأن استكمال مناذج اإلخطار وفيما يتعلق بالقواعد واملعايري، إعداد برامج تدريبية ودالئ

بالوفاة واستكمال البيانات الواردة يف شهادات الوفاة، وتشجيع إدراج اإلخطار بالوفاة وإصدار الشهادات 
وأسلوب الرتميز املست خد م يف التصنيف الدويل لألمراض يف املناهج الدراسية اليت يدرسها طالب الطب يف 

 املرحلة اجلامعية.


