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  االستراتيجية اإلقليمية لتحسني نظُم تسجيل 
 األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

  تنفيذياللخص امل
1. وبقوة  اإلحلاح سماتببيئة السياسات لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف الوقت الراهن  سمتت

عع فْدإلدراك جمتمعات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وقوة الدفع هذه جاءت نتيجة  تتجم
و املرامي د التقدم احملرز حنصحلاجة إىل رنمية الدولية وجمتمعات حقوق اإلنسان ألمهية اهلوية القانونية، واتال

حلاجة املتزايدة يف األمن الوطين والعاملي التحول الوبائي املستجد، وااحل لفهم األفضل ملراإلمنائية لأللفية، وا
وسائل لتسجيل  لتصميمللتعرف على اهلوية القانونية. ويتيح انتشار تقنيات اإلنترنت واهلواتف اجلوالة الفرص 

ورم يف القياسات  د األحداث احلياتية، تكون أكثر تكامالً وكفاءةً ومردوداً ومالءمةً. كما أن جوانبصالتقد
املزيد من  لتفعيليزه عن مجيع السكان، تتيح الفرصة مت فرد لكل ةفريد اتوإمكانية حتديد معرف احليوية

م تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية.ظُجوانب الكفاءة يف ن 

يف اإلقليم مبا يلي:  احليويةات تسجيل األحوال املدنية واإلحصاء اليت تواجه نظُم وميكن تلخيص التحديات .2
غياب الوعي بأمهية تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، وما يؤدي إليه ذلك من غيابٍ للدعم 

 احليوية يفالسياسي الرفيع املستوى؛ وقصور اإلطار القانوين الذي يعمل تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات 
درات الالزمة للتسجيل وعدم توافر املوارد الداعمة هلا؛ والقصور يف تصريف ة التحتية والق؛ وضعف البنيظله

نظم تسجيل األحوال األطراف املعنية بالشؤون (احلوكمة)، والتنسيق والتنظيم، وما يرافقه من الطبيعة املتعددة 
 ائية؛ وجوانب القصوروتدني جودة عملية التسجيل ومنتجاا القانونية واإلحص ؛احليويةدنية واإلحصاءات امل

 .جوداوتدني شهادات الوفيات  يف استكمال

 ،اإلسهام، هو احليويةات تسجيل األحوال املدنية واإلحصاء مظُمن االستراتيجية اإلقليمية لتحسني ن واهلدف .3
من خالل حتسني التسجيل لألحوال املدنية وزيادة توافر واستخدام اإلحصاءات احليوية املوثوقة، يف حتسني 

والتحقيق  ة بالبينات، ويف الكفاءة يف ختصيص املوارد ويف التصريف اجليد للشؤون؛داملسن صنع السياسات
م ظُتقدمي التوجيه والدعم لتحسني ن اتيجيةاالستر واملقصود مناملتزايد للحقوق األساسية جلميع األفراد. 

وهي مبنية على سبع ، 2019 – 2014يف اإلقليم يف الفترة احليوية تسجيل األحوال املدنية واإلحصائيات 
ها ما يناسب مستوى  ميكن أن ختتار الدول األعضاء منن قائمة من التدخالت اليتجماالت استراتيجية، وتتضم

ر لنفيها، وما يناسب السياق الوطين، واملوارد  احليويةألحوال املدنية واإلحصاءات م تسجيل اظُالتطو
خذها إىل تت أنإلجراءات اليت ينبغي على البلدان . ويف اخلطة االستراتيجية توضيح لوالقدرات املتاحة هلا

مؤشرات  يشملالذي  وضح إطار الرصد والتقييمهلا على املستوى اإلقليمي، كما ت جانب إجراءات داعمة
 أخرى إقليمية.مؤشرات للبلدان و
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 قدمةامل

األحداث احلياتية  إجباري ودائم ومتواصل وشامل لوقوعتسجيل األحوال املدنية بأنه تسجيل يعرف  .4
) حبيث يكون لدى األفراد، من خالل التسجيل الرمسي للوالدات والوفيات ولوقائع الزواج 1وخلصائصها (

ها لضمان حتديد هويتهم القانونية، وعالقام إلي حيتاجونات اليت ستندباملموثَّقة  بيناتوالطالق والتبني، 
نتج بيانات . وباإلضافة إىل ذلك فإن نظام التسجيل ياملترتبة على ذلك األسرية، وجنسيام، وضمان حقوقهم

ت مجيع قطاعات التنمية وإدارية ميكن جتميعها إلنتاج إحصاءات حيوية تلبي احتياجا صحية واجتماعية
 تقريباً، مبا فيها قطاع الصحة.

5. تاسماألحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف الوقت الراهن بسم بيئة السياسات اخلاصة بتسجيل وتت 
جمتمعات  اعترافقليمية والعاملية؛ فلقد أدى على املستويات الوطنية واإل تتجمعاإلحلاح، وبوجود قوة دفع 

 كما .بأمهية اهلوية القانونية إىل ازدياد االهتمام بتسجيل الوالدات ية الدوليةتنموجمتمعات ال حقوق اإلنسان
أن احلاجة إىل رل  دصز حنو املرامي اإلمنائية لأللفية وإىل احلصول على فهمٍ أفضل جلوانب التحوم احملرالتقد

 ت إىل زيادالوبائي املستجدتسجيل مجيع الوفيات مفصلةً وفق العمر واجلنس  ضرورةدى تمام مباالهة أد
والسبب. كما أدت احلاجة الواضحة للهوية القانونية يف سياق األمن الوطين والعاملي أيضاً إىل خلق الطلب 
على نظم التسجيل لألحوال املدنية اليت تتسم بالكمال وبالكفاءة. ولقد وفَّر االنتشار الواسع لإلنترنت 

وسائل أكثر كفاءة وأوفر تكامالً وأعلى مردوداً وأكثر  لتصميمف اجلوالة فرصاً استثنائية ولتقنيات اهلوات
مالءمة لتسجيل ورظُم تسجيل  حاتتد األحداث احليوية. كما صالفرص لتفعيل املزيد من جوانب الكفاءة يف ن

القياسات احليوية وإمكانية التطورات اليت أحرزت يف جمال من خالل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية 
لكل فرد من السكان ةفريد اتفتوفري معر. 

األعداد من وكاالت األمم املتحدة  ةتزايدماملكونات و ةمتنوع جمموعة تونتيجة هلذه التطورات، أدرك .6
واملنظمات الدولية مدى أمهية تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، ومن تلك الوكاالت 

منظمة اليونيسف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وجملس حقوق اإلنسان، واملفوضية السامية  :نظماتاملو
اآلسيوي بنك ال، والبنك األفريقي للتنميةلألمم املتحدة لالجئني، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، و

الواليات املتحدة تنمية ، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف للالبلدان األمريكية لتنمية ، وبنك ل
 .(إيكاو)لطريان املدين واملنظمة الدولية لنتربول األمريكية، واإل

 يف اإلقليم الوضع

م تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف البلدان، ظُلن قليم شرق املتوسط تقييملقد أجري يف إ .7
 ، وأسفر عن النتائج التالية:2012الصحة العاملية، وذلك خالل عام  بتنسيق من منظمة

، لديها من سكان اإلقليم %5يعيش فيها من عدد بلدان اإلقليم و %26 عددها شكليبلدان فقط،  6هناك  •
م ذات أداء جيد لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية.ظُن 
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م لتسجيل األحوال املدنية ظُمن سكان اإلقليم، لديها ن %42بلدان أخرى، يعيش فيها  8هناك  •
ما يف ما يتعلق جبودة تؤدي وظائفها أداًء غري كاف، والسي واإلحصاءات احليوية ميكن وصفها بأا

 تسجيل الوفيات وإحصاءات الوفيات.
من سكان اإلقليم)،  %53مليون نسمة أو ما يعادل  316بلدان يعيش فيها بقية سكان اإلقليم ( 8وهناك  •

ا مضطربة األداء وضعيفة.ظُلديها نم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية توصف بأ 
مليون  6ألكثر من  يف كل عام؛ ال يتم االعتراف القانوين أو التسجيل يف نظم التسجيل لألحوال املدنية •

 يف اإلقليم. املواليد السنوي عدد من جممل %40مولود، يشكلون ما يقرب من 
الوفيات السنوية  إمجايل ما يقرب من ثلثي تشكلماليني وفاة  3 ما ال يقل عنيف كل عام؛ ال يتم تسجيل  •

شهادات الوفاة الطبية  تكون فيهامنها  %56يف اإلقليم. ومن بني الوفيات اليت يتم تسجيلها يقدر أن 
جودة الترميز يف عدد من البلدان أظهر أن نسبة  ها وفق التصنيف الدويل لألمراض. إال أن تقييموز فيرمالو

ز كبرية من الوفيات تللوفيات مبهمةصحيحة أو أسباب غري وفق رم. 

8. يات اليت تواجه نم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف اإلقليم مبا يلي: ظُوميكن تلخيص التحد
ي إليه من غياب الدعم حصاءات احليوية وما يؤد(أ) غياب الوعي بأمهية تسجيل األحوال املدنية واإل

م تسجيل األحوال املدنية ظُالسياسي الرفيع املستوى؛ (ب) قصور اإلطار القانوين الذي تعمل يف ظله ن
عف البنية األساسية والقدرات الالزمة للتسجيل وعدم توافر املوارد الالزمة واإلحصاءات احليوية؛ (ج) ض

عة متعددة األطراف ي) القصور يف تصريف الشؤون والتنسيق والتنظيم وما يرافقه من طبلتقدمي الدعم هلا؛ (د
ي جودة عملية التسجيل وما ينتج عنها ظُاملعنية بنم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؛ (هـ) تدن

 من منتجات قانونية أو إحصائية؛ (و) عدم استكمال أو تدني جودة شهادات الوفيات.

 هدف االستراتيجية اإلقليمية ونطاقها

حول تسجيل األحوال املدنية  2013يف عام  ةإقليميات اجتماعت عنها بعد استعراض النتائج اليت متخض .9
األطراف املعنية من الدول األعضاء وممثلني للشركاء الدوليني  تضم ، وهي اجتماعاتواإلحصاءات احليوية

إىل إعداد استراتيجية إقليمية لتوجيه ودعم البلدان من  احلاجةيف التنمية، توصل املشاركون إىل إمجاع حول 
ناقش، 2013ويف أيلول/سبتمرب  .م تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليويةظُأجل حتسني ما لديها من ن 

من خالل ، اإلسهاموهدف االستراتيجية اإلقليمية هو  .اعتمدوهاوالشركاء اإلقليميون مسودة االستراتيجية 
صنع يف حتسني  ،اإلحصاءات احليوية املوثوقة حتسني تسجيل األحوال املدنية وزيادة توافر واستخدام

د، مع يف ختصيص املوارد ويف تصريف الشؤون على حنوٍ جي املسندة بالبينات، وحتقيق الكفاءة السياسات
للحقوق األساسية جلميع األفراد؛ ولتحقيق هذا اهلدف، فإن األهداف التفصيلية لالستراتيجية  املتزايدالتحقيق 

 اإلقليمية هي:

 احليويةتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات استنهاض االلتزام والدعم السياسي الرفيع املستوى لتحسني  •
على الصعيد اإلقليمي وصعيد البلدان، وتقدمي التوجيه الذي يغين القرارات السياسية باملعلومات الالزمة يف 

 هذا اال.
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• ه ويدعم إعداد اخلطط لتحسني ند ظُتقدمي إطار يوجم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، وحيد
 ار منها ما يناسب ويوائم ظروفها.خيارات العمل اليت ميكن للبلدان أن ختت

تساهم يف صياغة  اليت احنةاملطراف األقليمية، واإلنظمات املشركاء يف التنمية، ولل ميكنإطار عمل  توفري •
مواءمة مسامهام ضمنه لدعم نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية  ،االستراتيجية اإلقليمية

 يف اإلقليم.

التقدم احملرز يف تقوية نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية على أسس تفعيل رصد وتقييم  •
 ميكن مقارنتها مبرور الوقت وبني بلد وآخر.

واملقصود من االستراتيجية توفري التوجيه والدعم لتحسني نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية  .10
اليت  التوتضم قائمة بالتدخ ،تستند على سبعة جماالت استراتيجية، وهي 2019 – 2014الفترة  يفيف اإلقليم 

ر نم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية فيها، ظُميكن للبلدان أن ختتار منها ما يناسب مستوى تطو
من اإلجراءات اخلطة االستراتيجية تقدم توضيحاً لكل مث إن وسياقها القُطري، واملوارد والقدرات املتاحة هلا. 

ا واإلجراءات الداعمة هلا على الصعيد اإلقليمي. كما أن إطار الر اليت ينبغي على البلدان القيامد والتقييم ص
 . أما ااالت االستراتيجية فهي.1واإلقليمية يوضح أيضاً املؤشرات القُطرية

 واإلحصاءات احليوية.إطار تنظيمي وقانوين لنظم تسجيل األحوال املدنية توافر ضمان  •
 تقوية البنية التحتية واملوارد والقدرات الالزمة للتسجيل. •
 إزالة العوائق أمام التسجيل على مجيع املستويات، وإصدار الوثائق القانونية الالزمة لذلك. •
 يف إصدار شهادات الوفاة وترميزها. حتسني املمارسات املتبعة •
 احليوية. حتسني إنتاج واستخدام وتوزيع اإلحصاءات •
 حتسني التنسيق بني القطاعات واملواءمة بني األطراف املعنية بتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. •
 احملافظة على الشراكات اإلقليمية والعاملية املوجودة حالياً وتقويتها لدعم االستراتيجيات القُطرية. •

 اإلجراءات الرئيسية يف البلدان

11. لقد أظهتر اخلربات املكتسبة يف البلدان اليت شرعم تسجيل األحوال ظُت بنجاح يف بذل اجلهود لتحسني ن
املدنية واإلحصاءات احليوية أنه رغم اختالف الظروف وتفاوت نقاط البدء، فإن هناك إجراءات مشتة كَر

م االستراتيجية التوجيه تقدوس ،بالتوازي وبأسلوب تكراريهي إجراءات يتم تنفيذها ينبغي القيام ا، و
 للبلدان من خالل تنفيذ عدة إجراءات رئيسية هي:

 ؛يستند على املعايري للوضع الراهن وللقدرات وللموارد القيام بتقييم •

                                                 
  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى االطالع على النص الكامل لالستراتيجية.  1
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االلتزام السياسي الرفيع املستوى والدعم الشامل للقطاعات من أجل  الستنهاضاستخدام نتائج التقييم  •
؛احليويةم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات ظُحتسني ن 

لضمان التعاون املثمر  ،هاة، أو تقوية ما هو موجود بالفعل منإنشاء آليات التنسيق واإلشراف الوطني •
اتمع املدين، مع  والشامل ملختلف اإلدارات احلكومية، وتعزيز إسهام الكيانات غري احلكومية، ومنها ممثل

  ذلك اال؛رصد التقدم احملرز يف
وتشمل نتائج حمددة  ،صياغة خطة عمل وطنية متعددة القطاعات تتصدى لطيف واسع من التحديات •

 ضمن إطار حصائل اخلطة االستراتيجية اإلقليمية؛ هاقياسميكن وقابلة للتحقيق و
• حد املوارد الالزمة، مبا فيها املوارد البشرية والتقنية واملالية؛ش 
د صوتوثيق اخلربات املستفادة والدروس املستخلصة، ور ،تعددة القطاعاتاملوطنية ال عملالتنفيذ خطة  •

م احملرز.وتقييم التقد 

العمل الوطنية املتعددة  النطاق ضروري للتنفيذ الناجح خلططإن الدعم السياسي الرفيع املستوى والواسع  .12
ل تنفيذ خطط العمل ما يتعلق بتخصيص املوارد ومراجعة يف ما القطاعات، والسيبالتشريعات؛ وستتفاوت س

وآخر استناداً إىل الوضع الراهن لن م تسجيل ظُالوطنية املتعددة القطاعات والنطاقات الزمنية هلا بني بلد
ة، والقدرات ييف كل منها، واخلصائص املؤسسية والقانونية واإلدار األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

 فيها.اليت متر التطوير ومرحلة املتوافرة 

تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعددة وتطوير ببتنسيق التقييم و تعنىوإلنشاء آلية وطنية متعددة األطراف  .13
القطاعات أمهية حامسة لضمان استدامة التحسينات اليت ميكن قياسها وحتقيقها بالفعل. والبد من أن تكون 

التنسيق قادرة على متكني مجيع األطراف املعنية من اإلسهام املباشر فيها أو الوصول إليهم حيثما كانوا.  آلية
أما الوكاالت الرئيسية على الصعيد الوطين فتضم الوكاالت املسؤولة عن التسجيل مثل مكاتب تسجيل 

والوكاالت املسؤولة عن إنتاج األحوال املدنية، واحلكومة احمللية، ووزارة العدل أو وزارة الداخلية؛ 
اإلحصاءات احليوية وتوزيعها؛ والقطاع الصحي، ولدوره أمهية خاصة يف اإلبالغ عن األحداث احليوية ويف 
تعيني السبب الدقيق للوفاة. ومن األطراف املعنية األخرى والشركاء احملتملني اآلخرين: وزارات التعليم 

واملؤسسات األكادميية، والباحثون، والسلطات الدينية، ومؤسسات  والعمل والداخلية واإلعالم واخلارجية،
القطاع اخلاص، واألطراف املاحنة، والشركاء يف التنمية، واتمع املدين، و وشركات التأمنياألعمال 

طر الطبيعة اخلاصة باهليئة التنسيقية، وتركيبها، وممثلو اتمعات احمللية. وحيدد كل قُ ،واملنظمات غري احلكومية
 آليات تنسيقية موجودة بالفعل، إذا كان ذلك ممكناً. وذلك باستخدام

 اإلجراءات اإلقليمية

م تسجيل األحوال املدنية ظُمنظمة الصحة العاملية الريادة يف العمل من أجل حتسني ن اختارت لقد .14
من تركيزها على أولويات نوعية حمددة لعملها يف إقليم شرق  واعتبار ذلك جزءاً ،واإلحصاءات احليوية

اإلقليمية  م الصحية وبناء القدراتظُاملتوسط يف السنوات القادمة. ويأيت على رأس هذه األولويات تقوية الن
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آثار سلبية على  لهم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف اإلقليم ظُعف ناملعلومات. إن ضجمال يف 
نالتنمية الصحية يف اإلقليم. أنشطة دعمط وجودة املعلومات اليت تتوافر لم 

اعتماد اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق بوسيتم البدء على الصعيد اإلقليمي يف تنفيذ االستراتيجية  .15
التقنية واملوارد األخرى من قبل منظمة  سيتم تنظيم األنشطة اإلقليمية األخرى حلشد املواردواملتوسط هلا، 

الصحة العاملية والشركاء يف التنمية، لدعم تنفيذ البلدان لالستراتيجية. كما سيتم تيسري التنسيق بني الدول 
 يدة على الصعيد اإلقليمي أيضاً.األعضاء وتبادهلا للخربات وللممارسات اجل

ة معها إىل استدامة وتقوية أسلوب الشراكة على الصعيد ودف منظمة الصحة العاملية والوكاالت املسامه .16
من  لتقوية قدراته وإلنشاء شبكة ؛ وقد أخذ املكتب اإلقليمي خطواتاإلقليمي، وتوسيع نطاقه لدعم البلدان

وميكن تلخيص األدوار املنوطة مبنظمة  .إىل الدعم التقين احتياجات البلدان األعضاءاخلرباء اإلقليميني لتلبية 
الدعم   ثالث وظائف هي: (أ) الدعوة الستنهاضة العاملية وبشركائها لدعم هذه االستراتيجية يفالصح

السياسي والتقين واملادي؛ (ب) التنسيق من أجل مواءمة اإلسهامات والدعم الذي تقدمه الوكاالت الدولية 
حسب اختصاصاته)، على الصعيد اإلقليمي وعلى الصعيد القُطري؛  ة والشركاء يف التنمية (وذلك كلٌّاملختلف

 يف كل بلد على حدة. املتوافرة (ج) الدعم التقين وبناء القدرات مبا يتواءم مع القدرات

 خيارات لتصريف الشؤون وللتنسيق

من حصاءات احليوية م تسجيل األحوال املدنية واإلظُسم به نمنظمة الصحة العاملية تدرك إدراكاً تاماً ما تت إن .17
األطراف املعنية واألطراف املؤثرة، ومدى احلاجة إلسهام مجيع األطراف املعنية يف جهود التحسني؛  تعدد يف

على الصعيد اإلقليمي  املعنينيوعلى هذا فإن املكتب اإلقليمي خيطط منذ البدء إلشراك الوكاالت والشركاء 
جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا راف: يف هذه املبادرة اإلقليمية، ومن تلك األط

وجلنة األمم املتحدة  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادي (نيسكاب)،و(اإلسكوا) 
وق وجملس األمم املتحدة حلقوصندوق األمم املتحدة للسكان، االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا (يونيكا)، 

، ووكالة األمم املتحدة لغوث لشؤون الالجئنيألمم املتحدة السامية لفوضية املاإلنسان، ومنظمة اليونيسف، و
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا)، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة 

الرئيسي واملكاتب اإلقليمية  اإلضافة إىل املقراألمريكية، وجامعة الدول العربية، والبنك األفريقي للتنمية، ب
 ملنظمة الصحة العاملية.

18. د وحىت يصبح باإلمكان تقدمي توجيه وإشراف استراتيجي عام على تنفيذ اخلطة االستراتيجية اإلقليمية، الب
تراتيجية اخلطة االسوفق اإلطار الذي حددته  فريق عمل إقليمي للتنسيق، يؤدي وظائفهإنشاء النظر يف من 

ضم وسي. املعنيني تماشى مع اختصاصات احلكومات والشركاء الوطنيني والدوليني يف التنميةاإلقليمية، وي
بحوث، طرية، والشركاء يف التنمية، ومؤسسات التدريب والللتنسيق وكاالت التنفيذ القُ فريق العمل اإلقليمي

لتنسيق املساعدة لتعزيز التنسيق والتكامل يف تنفيذ ل فريق العمل اإلقليميم قدواملنظمات غري احلكومية. وي
التآزر والتكامل  بغية حتقيقاخلطة االستراتيجية اإلقليمية، إىل جانب أنشطة أخرى لبناء وتطوير القدرات، 

تبادل الذي يعزز ويسهل للخربات ع اإلقليمي املستودإنشاء اإلضافية املفيدة  والتأثري بقدرٍ أكرب. ومن اآلليات
تسجيل األحوال املدنية م ظُاخلربات والدروس املستفادة واملوارد واملعلومات األخرى ذات الصلة بتحسني ن
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تقارير عن اإلجنازات، وأن جيمع  أن يقدمللخربات  يواإلحصاءات احليوية، إذ ميكن للمستودع اإلقليم
 م.ظُاألقران من أجل حتسني تلك الن ، وبنينوباجلنوب واجلزز التعاون بني بلدان يعالدروس املستفادة، وأن 

لتبادل  منتدى للمعلومات عرب اإلنترنت، وأن ينظِّم ندواتللخربات وميكن أن يدير املستودع اإلقليمي 
، وأن يسهل الزيارات املتبادلة، كما ميكن للمستودع اإلقليمي للخربات أن يعد دليالً باألطراف املعلومات

مواد تدريبية أو  نواليت تتضماملعنية، مثل الشركاء يف التنمية واخلرباء، وقاعدة معطيات باملوارد املتاحة، 
املستودع  حيتفظ. كما ميكن أن لتحليلوا، وأدوات للتقييم حاسوبية ملوارد املعلومات إعالمية، وجمموعات

قاعدة معطيات تضم التقييمات املستكملة لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات بللخربات اإلقليمي 
أحد الشركاء اإلقليميني يف التنمية ممن يلتزمون باخلطة  يستضيفوخطط العمل الوطنية. وميكن أن  احليوية

 اإلقليمي للخربات. املستودعاالستراتيجية اإلقليمية 

 اخلامتة والطريق قُدماً

، وهو أحد املكونات إن التسجيل الرمسي لألحداث اهلامة يف حياة الناس أمر بالغ األمهية حلماية حقوقهم .19
ريف اجليد للشؤون ولإلدارة السليمة، وله أمهية حامسة يف إنتاج إحصاءات موثوقة حول األساسية للتص

م تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات ظُتقوية نت ومن هنا كان فية والصحية للسكان.السمات الدميوغرا
تل موقعاً حمورياً يف حتقيق جدول أعمال الصحة والتنمية بعد عام حتو احليوية من األمور احملتمة يف التنمية،

ية يف إقليم شرق والذي يشمل التغطية الصحية الشاملة. واملقصود من هذه االستراتيجية اإلقليم 2015
البلدان وتقدمي الدعم هلا يف جهودها اليت تبذهلا لتقوية نظم تسجيل األحوال املدنية  حتفيزاملتوسط 

 واإلحصاءات احليوية.

يف مجيع أرجاء اإلقليم لتحسني نظم تسجيل األحوال  ستراتيجية اإلقليمية تطلق تدخالً شامالًإن هذه اال .20
م أسلوباًاملدنية واإلحصاءات احليوية، وتتبع طرقاً تتنات، وتقدمنهجياً  سم بالكفاءة وباالستناد إىل البي

الواسع النطاق، وللبنية األساسية الضعيفة، ولتدني جودة املنتجات اليت تقدمها النظم  للتصدي للتفتت
وجودة حالياً يف اإلقليم. وإن الشراكة بني األطراف املعنية والشركاء يف التنمية شرط ضروري مسبق امل

 ورئيسي للنجاح يف تنفيذ هذه االستراتيجية سواًء على الصعيد القُطري أم على الصعيد اإلقليمي.

كات مع القطاعات اإلشراف والوساطة والدعوة للشرا أدواروعلى وزارات الصحة يف اإلقليم أن تؤدي  .21
األخرى ضمن حكوماا املعنية، ومن الضروري اتباع أسلوب تعاوين متعدد الوكاالت، يؤكِّد على أدوار 
خمتلف األطراف املعنية، وعلى املسؤوليات اخلاصة بقطاع الصحة العمومية من حيث اإلبالغ عن األحداث 

حصاءات احليوية. وعلى وجه اإلمجال؛ فإن احلياتية، وإصدار شهادات حول أسباب الوفيات، وإنتاج اإل
االستراتيجية املقتح أدوار ومسؤوليات مجيع األطراف 2019 – 2014حة تقدم إطار عمل للفترة روتوض ،

 املعنية على الصعيد الوطين وعلى الصعيد اإلقليمي، مبا فيها البلدان ومنظمة الصحة العاملية.
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