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 لم تسجين ُنظُ ة اإلقليمية لتحسيتقرير مرحلي حول االستراتيجي
 2019-2014األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية 

 مقدمة. 1

املوارد إىل اجملاالت األكثر احتياجاً تتيح اإلحصاءات احليوية عالية اجلودة للحكومات واجلهات املاحنة توجيه  .1
داخل البلد، وتسمح للمواطنني واحلكومات واجلهات املاحنة بتقييم استخدام املوارد الشحيحة. ويعتمد القطاع 

 تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية اليت تعمل جيدًا من أجل رصد التغرُي م ظ  الصحي اعتمادًا كبريًا على ن  
ومل تكن وترية التغيري يف أمناط اخلصوبة والوفيات أسرع مما كانت عليه خالل العقود األخرية. وال ميكن  الوبائي.

طرية اليت تقتفي ات، وال توجد بدائل للبيانات التجريبية الق  للتقديرات املستندة إىل مناذج إحصائية مواكبة هذه التغريُ 
 الوطين. ن الوطين ودوني  أثر هذه االجتاهات على الصعيد  

هدفًا من أهداف التنمية املستدامة إىل بيانات تسجيل األحوال املدنية  17هدفًا من أصل  15حيتاج  .2
 تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية خطوةً واإلحصاءات احليوية لقياس مؤشراهتا، ويعترب االستثمار يف نظم 

ت من أهداف التنمية املستدامة. وال ميكن إصدار بيانات مستمرة ز حنو حتقيق الغايام احملر  يف رصد التقدُ  رئيسيةً 
م ص نـَّف ة حبسب احلالة ـوروتينية عن السكان واخلصوبة والوفيات حبسب السبب، إال باستخدام هذه النظم، ال

من أهداف التنمية  19.17يف إطار اهلدف  2.19.17االجتماعية واالقتصادية واملنطقة اجلغرافية. وينص املؤشر 
املستدامة على "نسبة البلدان اليت )أ( أجرت تعدادًا واحدًا للسكان واملساكن على األقل خالل السنوات العشر 

 يف تسجيل الوفيات". ٪80يف تسجيل املواليد و ٪100األخرية؛ )ب( حققت نسبة 
-2014وقد و ِضع ت االسرتاتيجية اإلقليمية لتحسني نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية لألعوام  .3

على خلفية الزخم العاملي واإلقليمي املتنامي للحاجة إىل تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. وقد  2019
، كجزء من 2015ستو  املعين طخطة التنمية ملا بعد عام لفريق الشخصيات البارزة رفيع امل 2013د تقرير عام حدَّ 

الة، ضرورة توفري "هوية قانونية حرة وعاملية، مثل تسجيل املواليد"، عن طريق جعل احلوكمة اجليدة واملؤسسات الفعَّ 
يف جدول أعمال تسجيل املواليد مؤشراً مركزياً ألهداف التنمية املستدامة. وأصبح تسجيل املواليد اآلن مرتفعاً بوضوح 

 (.9.16التنمية املستدامة )اهلدف 
والغرض من االسرتاتيجية هي أن متثل من جانب البلدان والشركاء يف التنمية التزاماً ببذل جهود متواصلة ومنسقة  .4

لتحسني التغطية يف جمال تسجيل األحوال املدنية واكتماهلا وتوافر اإلحصاءات احليوية الدقيقة يف الوقت املناسب ويف 
ف النهائي منها فهو اإلسهام يف حتسني عملية وضع السياسات . أما اهلد2019مجيع بلدان اإلقليم حبلول عام 

املستندة إىل البيِّنات وحتقيق الكفاءة يف ختصيص املوارد واحلوكمة الرشيدة، وذلك من خالل حتسني ن ظ م تسجيل 
 األحوال املدنية وزيادة توافر اإلحصاءات احليوية املوثوقة واستخدامها.
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مبوجب قرارها  2013جنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف عام الدورة الستون لل  يف يجية هذه االسرتات اعت مدتوقد  .5
. وهي مبنية على سبعة جماالت اسرتاتيجية ينبغي تركيز العمل املتعلق بتحسني النظم عليها. 7-/ق60م/ل إ  ش

 كبرية.وخيدم كل جمال من هذه اجملاالت السبعة جمااًل مواضيعياً ميكن يف ظله إدخال حتسينات  
دة القطاعات أو ويف هذا القرار، طلبت اللجنة اإلقليمية إىل الدول األعضاء إعداد اسرتاتيجية وطنية متعدِّ  .6

ق للنظام، ومسرتشدًة تعزيزها لتحسني ن ظ م تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية استناداً إىل نتائج تقييم متعمِّ 
ة من منظمة الصحة العاملية أيضًا ر ص د التقُدم احملر ز يف تنفيذ االسرتاتيجية باالسرتاتيجية اإلقليمية. وطلبت اللجن
 .2019وتبليغه لل جنة اإلقليمية كل عامني حىت 

م تقرير مرحلي يصف التقدُ  2015جنة اإلقليمية يف عام م  خالل الدورة الثانية والستني لل  على ذلك، ق دِّ  وبناءً  .7
 . 2013منذ عام  ز يف تنفيذ االسرتاتيجيةاحملر  

عن التقدم الذي أحرزته البلدان يف تنفيذ اجملاالت  م هذا التقرير موجزًا للتقدم اإلقليمي الشامل، فضالً ويقدِّ  .8
االسرتاتيجية السبعة والتدخالت احملددة يف االسرتاتيجية. كما يناقش التحديات وطريق املضي قدمًا لتوسيع نطاق 

 العمل يف اإلقليم.
 ز في تنفيذ المجاالت االستراتيجية السبعة لالستراتيجيةالمحر  م التقد  

 ضمان وجود إطار قانوين وتنظيمي سليم لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية
بلداً  21د نظام تسجيل األحوال املدنية. ومن بني بلدًا يف اإلقليم، ليس للصومال فقط قانون حيدِّ  22من بني  .9

 املتبقية يف اإلقليم، جيبويت فقط ليس لديها تسجيل إلزامي مبوجب القانون.
. ويقتضي القانون اجلديد أيضًا اإلبالغ عن حاالت 2016ثت قطر قانون تسجيل املواليد والوفيات يف عام حدَّ  .10

 اإلمالص.
 تعزيز البنية األساسية للتسجيل وموارده وقدراته

ية، عملت منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء على حنو مكثف من أجل وخالل السنوات اخلمس املاض .11
تقييم موقع البلدان بالنسبة للعناصر اخلمسة لرصد نظام تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، ووضع 

ملنظمة الصحة اسرتاتيجيات وخارطة طريق وطنية ملعاجلة الثغرات املتبقية. وباستعمال إطار شبكة القياسات الصحية 
ِمل ت التقييمات السريعة يف مجيع بلدان اإلقليم. وأجريت تقييمات شاملة تستند إىل اإلطار يف مجيع  العاملية، است ك 
البلدان باستثناء قطر. كما وضعت خطط عمل وطنية قائمة على أساس التقييم. وتوجد اآلن خارطة طريق وخطط 

 دولة عضواً. 21دنية واإلحصاءات احليوية يف عمل من أجل حتسني نظام تسجيل األحوال امل
هي أفغانستان ومصر والعراق واألردن  بلدان ةقدت حلقات عمل تنفيذية لسبع، ع  2017-2016وخالل الثنائية  .12

 ر عقد حلقات عمل إضافية.وباكستان واجلمهورية العربية السورية. ومن املقرَّ وليبيا 
 األساسية لتسجيل األحوال املدنية إلكرتونيًا على مستو  السلطة، ن  اإلقليم اآلن من البِ تستفيد غالبية بلدان  .13

 باستثناء الصومال بأسرها، وأجزاء من أفغانستان وجيبويت واملغرب. 
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وتستفيد اململكة العربية السعودية من التبليغ املباشر عن الوالدات والوفيات من املرافق الصحية إىل سلطة  .14
حوال املدنية، يف حني رجري العمل على ضمان التبليغ بشكل أفضل عن سبب الوفاة. وقد أدخلت مصر تسجيل األ

حتسينات هامة على التبليغ املباشر عن الوالدات والوفيات من املرافق الصحية إىل سلطة تسجيل األحوال املدنية. 
 ملدنية.البحرين لديها تبليغ مباشر عن الوالدات فقط لسلطة تسجيل األحوال ا

وقد مت التنويه عن نظام تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف مجهورية إيران اإلسالمية كقصة جناح يف  .15
ن معدل اكتمال تسجيل الوفيات من . وقد حتسَّ 2017لعام " World Heath Statistics" إحصائيات الصحة العاملية

 . 2015يف عام  ٪90إىل  2013يف عام  75٪
 احلواجز على مجيع املستويات أمام تسجيل الوثائق القانونية املتصلة بالتسجيل وإصدارها.إزالة 

من سكان اإلقليم يتمتعون بإمكانية الوصول بأنفسهم إىل مرافق تسجيل األحوال املدنية. وتعيش  ٪85حوايل  .16
تعتمد على تكنولوجيا املعلومات مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة حتتاج إىل حلول الباقية من السكان يف  15٪

واالتصاالت للتغلب على االرتفاع النسيب يف تكلفة التسجيل للفرد. ينطبق ذلك على الصومال بأسره ومناطق يف 
 أفغانستان وجيبويت واليمن حيث تتوزع نسبة كبرية من السكان هناك على مناطق ذات كثافة سكانية قليلة.

ل دات والوفيات اليت حتدث يف املؤسسات الصحية؛ مع أهنا أحيانًا ال تسجَّ تزداد فرص التسجيل يف حالة الوال .17
من  كبرية نسبة ت سجَّل مل، 2014رغم كوهنا تتعامل مع املرافق الصحية. على سبيل املثال، يف باكستان، يف عام 

من الوالدات حدثت يف مؤسسات صحية. ويف مجيع بلدان  ٪52الوالدات يف وقت مناسب، على الرغم من أن 
اإلقليم تقريباً، تزيد أرقام الوالدات يف املؤسسات الصحية عن أرقام تسجيل املواليد. وهناك حاالت مماثلة للوفيات يف 

األحداث  املؤسسات الصحية. ولالستفادة من هذه الفرصة الضائعة، تشج ع منظمة الصحة العاملية التبليغ املباشر عن
 احليوية من املرافق الصحية.

ما ترتبط  بالنسبة لغالبية بلدان اإلقليم، ال يوجد أي عبء مايل مقابل تسجيل األحداث احليوية. وعادةً  .18
 التكاليف بإصدار الشهادات وليس بالتسجيل الفعلي. 

 حتسني شهادات الوفاة وممارسات الرتميز
يد اإلقليمي، ة على الصعيدين اإلقليمي والوطين. وعلى الصعرجري دعم القدرات بشأن إصدار شهادة الوفا .19

حلقة عمل بشأن إصدار شهادات الوفاة املتوافقة مع املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل  2017يوليو ن ظِّم ت يف متوز/
لألمراض. كما يسَّر  املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط حلقات عمل وطنية يف اململكة العربية 

اليت تدعمها املكاتب القطرية ملنظمة السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة. هذا باإلضافة إىل حلقات العمل 
 الصحة العاملية.

القدرة على التشفري اآليل للوفيات  2016ديسمرب يف الدول األعضاء يف كانون األول/وقد أدخلت ألول مرة  .20
ي ن يؤدِّ . وميكن أللوفاةبأداة الرتميز أيريس. أيريس هي أداة لرتميز األسباب املتعددة للوفاة واختيار السبب األساسي 

 ما عندما تكون الشهادات الطبية للوفاة حمدودة.استعمال هذه األداة إىل حتسني ترميز أسباب الوفاة، ال سي  
هي أفغانستان  بلدان ةوقد تعززت القدرة على الرتميز وفقًا للمراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض يف سبع .21

 ومصر وليبيا والعراق وفلسطني وقطر واجلمهورية العربية السورية.
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بلدًا يف اإلقليم، وأصبحت اململكة العربية السعودية  16يف  2016دخلت شهادة الوفاة الدولية اجلديدة لعام أ   .22
 للشهادة يف نظامه اآليل للتبليغ عن احلدث احليوي. 2016أول بلد يدمج إصدار 

املكتب اإلقليمي كتيبًا لألطباء يف جمال إصدار شهادات الوفاة، وذلك بالتعاون مع املركز الكوييت املتعاون  وأعدَّ  .23
 ب باللغتنيمع منظمة الصحة العاملية بشأن جمموعة التصنيفات الدولية للمنظمة. وصدرت الصيغة النهائية للكتي  

 .2017يوليو اإلنكليزية والعربية يف متوز/
ات يف جمال قائمة الوفيات األولية ملنظمة الصحة العاملية مع املنصة اإللكرتونية لنظام املعلومات دخلت القدر أ   .24

وذلك  ،( كأداة إلكرتونية مبسطة للتبليغ عن الوفاة من املرافق الصحيةDHIS2-SMoLالصحية على مستو  املناطق )
 العربية السورية.هي: ليبيا واألردن والصومال ومجهورية  ة بلدانيف أربع

، بلدانستة يف  2017نيسان/أبريل وىل يف دخلت القدرات يف أساليب التشريح الشفوي اآليل للمرة األكما أ   .25

دورة إىل ذلك، أجريت  وإضافةً . أفغانستان، ومصر، ومجهورية إيران اإلسالمية، واألردن، والسودان، واليمن وهي:
متهيداً اإلقليمي لعائلة التصانيف الدولية لألمراض املتعاون مع املنظمة  تدريبية على طرق التشريح الشفوي يف املركز

ل أدوات التشريح الشفوي إلصدار إحصاءات الوفيات للسبب ستعم  وت  يف سائر بلدان اإلقليم. لنشر هذا التدريب 
 فيها احلصول على شهادة طبية للوفاة.وذلك يف املناطق اليت ال ميكن  ،احملتمل للوفيات

لة مع سبب الوفاة، ازداد أيضاً يف مجهورية إيران اإلسالمية، باإلضافة إىل الزيادة الكبرية يف نسبة الوفيات املسجَّ  .26
مستو  التفاصيل املتعلقة بسبب الوفاة. وقد أسفرت االستثمارات الرئيسية اليت أنفقت على تعزيز النظم )مبا يف ذلك 

فصاعدًا وفقًا للمراجعة العاشرة  2013ب جهات إصدار الشهادات واملرمزين( عن ترميز البيانات منذ عام تدري
 فئة من األسباب. 1500للتصنيف الدويل لألمراض بالتفصيل )املكون من أربعة أرقام( واليت تتطابق مع أكثر من 

للجهود املتضافرة، تقوم اآلن مجيع بلدان اإلقليم بالرتميز مستعملة املراجعة العاشرة من التصنيف الدويل  ونتيجةً  .27
 لألمراض.

 حتسني إصدار اإلحصاءات احليوية واالستفادة منها ونشرها
ن م تقريرًا سنويًا عن حجم السكان حسب الستطلب منظمة الصحة العاملية من مجيع الدول األعضاء أن تقدِّ  .28

واجلنس، وبيانات الوفيات حسب السن واجلنس وسبب الوفاة مستعملًة الرتميز املستند إىل املراجعة العاشرة من 
بلدًا يف اإلقليم، أبلغت أربعة بلدان، وهي البحرين ومصر والكويت وقطر،  22التصنيف الدويل لألمراض. ومن بني 

ة بلدان قط عن هذه البيانات هي: أفغانستان وجيبويت ولبنان باستمرار عن بيانات الوفيات السنوية. ومل تبلغ مثاني
ت اجلهود املبذولة منذ بدء ، أدَّ 2016-2012وليبيا وباكستان والصومال والسودان واليمن. وخالل األعوام 

 االسرتاتيجية إىل زيادة هائلة يف جمموعات البيانات املستلمة بشأن الوفيات النامجة عن أسباب معينة، حيث سجلت
 بلداً. ومن املزمع إيالء اهتمام مكثف للبلدان الثمانية املتبقية. 14اآلن ارتفاعاً قياسياً بلغ 

من  ٪80بلدًا تبلِّغ منظمة الصحة العاملية عن معدل الوفيات، هناك مخسة بلدان لديها أكثر من  14ومن بني  .29
. وعندما قي م املقر ٪65-20، يف حني أن ثالثة بلدان لديها ٪80-65التغطية املكتملة للوفيات، وستة بلدان لديها 

(، ANACONDAالرئيسي ملنظمة الصحة العاملية جودة إحصاءات الوفيات باستخدام أداة حتليل رموز أسباب الوفاة )
خفضة تبني أن بلدًا واحدًا كان ذا جودة متوسطة، وتسعة بلدان ذات جودة منخفضة، ومخسة بلدان ذات جودة من

 جداً. 
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( يف الدول األعضاء يف ANACONDAالقدرات على استعمال أداة حتليل رموز أسباب الوفاة )ت ل  أ د خِ كما  .30
( هي أداة لتقييم دقة بيانات تسجيل ANACONDA. إن أداة حتليل رموز أسباب الوفاة )2017آب/أغسطس 

ق من األخطاء احملتملة والتناقضات. وال ميكن زيادة االستفادة من التحقُ  الوفيات وسبب الوفيات واكتماهلا عن طريق
 إحصاءات الوفيات يف صنع القرار القائم على األدلة إال من خالل حتسني جودة هذه اإلحصاءات.

 حتسني التنسيق بني القطاعات واملواءمة بني أصحاب املصلحة
قت إجنازات رئيسية يف جمال التنسيق بني القطاعات واملواءمة بني أصحاب املصلحة. ووفقًا لتوصيات لقد حتقَّ  .31

بلدًا جلانًا توجيهية وطنية؛ وهي أفغانستان والبحرين ومصر ومجهورية إيران اإلسالمية  12التقييمات الشاملة، أنشأ 
 عربية السعودية والسودان.والعراق وليبيا واملغرب وعمان وباكستان وفلسطني واململكة ال

 صيانة الشراكات اإلقليمية والعاملية القائمة وتعزيزها دعماً لالسرتاتيجيات القطرية
ق الدعم الفع ال لتعزيز نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف اإلقليم من خالل التنسيق وقد حتقَّ  .32

املتحدة: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، واللجنة  مع اللجان االقتصادية لألمم ني  والتعاون الوثيق  
االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ. وباإلضافة إىل ذلك، دعيت الدول 

أساسي  األعضاء إىل عقد مؤمترات وزارية تنظمها اللجان االقتصادية. ويضطلع املكتب اإلقليمي بدور نشط كعضو
يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة التوجيهية اإلقليمية إلحصاءات األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية التابعة 

، نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية 2016جنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ. وخالل عام لل  
ائي جمللس التعاون لدول اخلليج العربية، وشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، لغريب آسيا، بالتعاون مع املرکز اإلحص

واملکتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، حلقة عمل حول بناء القدرات بشأن "املبادئ والتوصيات اخلاصة بنظام 
 ".(2014) 3 اإلحصاءات احليوية، املراجعة

املركز الكوييت  ومن بينهموواصل عدد كبري من الشركاء تقدمي الدعم التقين اإلقليمي يف شكل بناء القدرات،  .33
املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بشأن جمموعة التصنيفات الدولية للمنظمة، ومبادرة بلومربغ للبيانات الصحية، 

 ملية، واملعهد السويسري للصحة املدارية والصحة العامة.ومدرسة ميلبورن للسكان والصحة العا
 التحّديات

يواجه عدد قليل من بلدان اإلقليم حاليًا حاالت طوارئ إنسانية مطولة ومستمرة، حيث يتأثر حاليًا أكثر من  .34
ة السورية مليون شخص هبا. وال يزال تسجيل األحداث يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف اجلمهورية العربي 56

اثلة، كما أن الوثائق الالزمة ياً. كما ميثل تسجيل األحداث للنازحني داخليًا والالجئني حتديات مموالعراق ميثل حتدِّ 
ى حتديد سبب الوفاة يف ظل هذه احلاالت باالهتمام بسبب أولويات تتوفر أحيانًا إلمتام عملية التسجيل. وال حيظ   ال

 نظام املعلومات الصحية أو تفتيتها.قهرية أخر  وبسبب ضعف قدرات 
يعترب تسجيل الوفيات أمرًا بالغ األمهية جملموعة من األغراض القانونية واإلدارية واإلحصائية، وهذا يشمل رصد  .35

صحة السكان. ومع ذلك، ال يزال تسجيل الوفيات يف معظم البلدان متخلفًا عن تسجيل املواليد. ويلزم بذل جهود 
 نني القائمة اليت تنص على التسجيل اإللزامي للوفاة ومتنع الدفن دون إخطار طيب بالوفاة.أكرب إلنفاذ القوا

 سبل المضي قدما  
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حت  ث  الدول األعضاء على تكثيف تنفيذ خارطة الطريق وخطط العمل اليت أعدت خصيصاً لكل بلد استناداً إىل  .36
 لى: نتائج التقييمات الشاملة. وباختصار، حت  ث  الدول األعضاء ع

  ِّدة القطاعات لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات إنشاء جلنة توجيهية وتنسيقية رفيعة املستو  متعد
ني، لإلشراف على خطة حتسني تسجيل األحوال املدنية احليوية، وتشمل مجيع أصحاب املصلحة املعنيِّ 

 واإلحصاءات احليوية وتنسيقها؛
 ن دون إخطار طيب بالوفاة صادر عن املؤسسات الصحية املعرتف هبا؛إنفاذ القوانني واللوائح اليت متنع الدف 
  توحيد استمارات التبليغ عن الوفيات اليت تستخدمها مجيع املؤسسات يف البلد وتكييف شهادة الوفاة الدولية

 يف استمارات التبليغ عن الوفاة؛  2016ملنظمة الصحة العاملية لعام 
 شهادة الوفاة وفقاً للمراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض؛ بناء قدرات األطباء يف جمال إصدار 
 تعزيز قدرة املرمزين على الرتميز وفقاً للمراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض؛ 
   ن التبليغ املباشر عن األحداث احليوية من املؤسسات إنشاء نظم إلكرتونية للتبليغ عن األحداث احليوية تضم

 تسجيل األحوال املدنية املعنية؛ الصحية إىل سلطات
  ُق من صحة توثيق الوفيات طبياً؛ وضع نظام ملراقبة اجلودة والتحق 
  ُمع املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل ني  د من تدريس املناهج اخلاصة بشهادة الوفاة والرتميز املتوافق  التأك 

 لألمراض داخل التعليم الطيب اجلامعي؛
  اإلحصاءات احليوية جلميع أصحاب املصلحة، مما يتيح هلم إجراء عمليات فحص بناء القدرات يف جمال

 معقولة ومتناسقة وحساب املؤشرات املهمة الختاذ القرارات القائمة على األدلة؛
  تسخري االبتكار وإمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزيادة تغطية التسجيل يف املناطق اليت يصعب

 الوصول إليها.
 سيواِصل املكتب اإلقليمي:و  .37

  العمل مع البلدان لدعم تنفيذ خارطة الطريق وخطط العمل، مبا يف ذلك مجيع اإلجراءات الرئيسية املذكورة
 أعاله ومتابعة التقدم احملرز؛

  بذل جهود مكثفة لزيادة قدرة األطباء يف جمال شهادات الوفاة املتوافقة مع املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل
 مراض، من أجل حتسني جودة إحصاءات الوفيات وإمكانية االستفادة منها؛لأل

  تشجيع التبليغ اإللكرتوين املباشر عن األحداث احليوية من املرافق الصحية لزيادة تغطية تسجيل األحداث
 احليوية واحلد من الفارق الزمين بني مجع البيانات ونشرها؛

  الوفيات األولية ملنظمة الصحة العاملية مع املنصة اإللكرتونية لنظام املعلومات بناء القدرات يف جمال قائمة
( كأداة إلكرتونية مبسطة جاهزة للتبليغ عن الوفاة من املرافق DHIS2-SMoLالصحية على مستو  املناطق )

 الصحية؛
 اطق اليت ال ميكن إضفاء الطابع املؤسسي على أساليب التشريح الشفوي إلصدار إحصاءات الوفيات يف املن

 فيها احلصول على شهادة طبية للوفاة؛
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 شهادة الوفاة والرتميز املتوافقني مع املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض يف منهج  إدراج التشجيع على
 التعليم الطيب اجلامعي.


