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أندرا براديش ،اهلند) ،وكليون روين (من املكتب الوطني لإلحصاء يف لندن ،اململكة املتحدة) ،وكنجي شيبويا (من جامعة
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إلقليم رشق املتوسط ،يف القاهرة ،مرص) ،ومارك أمكسو (من شبكة القياسات الصحية يف منظمة الصحة العاملية يف جنيف،
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الصحة العاملية ،جنيف ،سويرسا) ،وروبرت جاكوب (منظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويرسا) ،وإنريك لويوال (اإلقليم
األورويب ملنظمة الصحة العاملية ،كوبنهاجن ،الدنامرك) ودوريس مافات (منظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويرسا) ،وفاطمة
مارينهو (منظمة الصحة للبلدان األمريكية التابعة ملنظمة الصحة العاملية يف واشنطن العاصمة للواليات املتحدة األمريكية)،
ولوسيل نيفريا (املكتب ُ
القطري ملنظمة الصحة العاملية يف مانيال بالفلبني) ،وسونيل سيناناياك (مكتب منظمة الصحة العاملية
اإلقليمي جلنوب رشق آسيا يف دهلي باهلند) ،وويليام سومي عيل (اإلقليم األفريقي التابع ملنظمة الصحة العاملية يف برازافيل
يف الكونغو).
وقد أرشف عىل إعداد هذه األداة كارال أبو زهر (من منظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويرسا) ،بمساعدة إدارية من سو
بيكولو وبيرتا شوستـر .وقد قامت كل من حكومة اليابان وشبكة القياسات الصحية ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومركز ُن ُظم
املعلومات الصحية يف كلية الصحة السكانية يف جامعة كوينزالند يف أسرتاليا بتقديم الدعم املايل.
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يف معظم البلدان ،يتم تسجيل اإلحصائيات اخلاصة باملواليد
والوفيات والزواج والطالق ووفيات األجنة من خالل
نظام حكومي لتسجيل األحوال املدنية ،مما يؤدي إىل إنشاء
سجل دائم لكل حدث .وللسجالت املستمدة من نظم
تسجيل األحوال املدنية استخدامان رئيسيان؛ األول أهنا
تعترب وثائق قانونية شخصية يتطلب من املواطنني تقديمها
إلثبات احلقائق (مثل العمر واهلوية الشخصية) املحيطة
باألحداث التي يمرون هبا .و ُتستخدم هذه السجالت ،عىل
سبيل املثال ،لتوطيد العالقات العائلية وحقوق املرياث،
وتقديم الرباهني عىل العمر ،وتـرسيخ احلقوق املستندة
عىل العمر (مثل االلتحاق باملدارس وامتيازات القيادة)،
وتقديم ما يثبت الزواج أو الطالق ،واحلق يف الزواج،
وتقديم الب ِّينات حول الوفاة .أما االستخدام الثاين فهو
أن املعلومات املستمدة من هذه السجالت تشكل أساس ًا
لنظام اإلحصاءات احليوية القطرية.

وتستخدم اإلحصاءات احليوية الستنباط القياسات
األساسية الديموغرافية والوبائية الالزمة للتخطيط
الوطني يف العديد من القطاعات ،مثل التعليم والعمل
والصحة .وهي أيض ًا بالغة األمهية بالنسبة لطيف واسع
من األنشطة احلكومية (مثل سجالت السكان والسجالت
اإلدارية األخرى) واملشاريع التجارية (مثل التأمني عىل
احلياة وتسويق املنتجات) .أما يف القطاع الصحي ،فإن
اإلحصاءات احليوية تشكل نواة نظام املعلومات الصحية
القطرية؛ والذي يتبني يف:
•السامح بفهم معدالت انتشار وتوزيع الوفيات النامجة
عن األمراض واإلصابات ،والتعرف عىل مواطن
انعدام العدالة الصحية ،وحتديد األولويات ،ورصد
وفعالية الربامج الصحية؛
االجتاهات ،وتقييم آثار َّ
•تقديم طريقة يمكن الوثوق هبا لقياس مستويات القيم
األساسية (يف الوقت املناسب وبشكل كامل) مع
رصد التقدُّ م املحرز جتاه بلوغ األهداف العاملية ،مثل
األهداف اإلنامئية لأللفية .كام أن اإلحصاءات بالغة
األمهية لفهم التحدِّ يات الصحية املستجدة النامجة
عن( ،عىل سبيل املثال) ،األمراض غري السارية،
واإلصابات ،واإليدز والعدوى بفريوسه؛

•التمكني من متابعة العمليات الوطنية مثل إصالح
القطاع الصحي ،واستـراتيجيات ختفيف وطأة الفقر،
واجلهود املبذولة من أجل التنمية بشكل عام؛
•تقديم الدعم للتخطيط والرصد والتقييم يف النظم
الصحية الالمركزية  ،عن طريق تقديم املعلومات
حول األحوال الصحية عىل الصعيد املحيل.

إن سجالت األحوال املدنية هي أفضل مصدر لإلحصاءات
احليوية .مع ذلك ،فإن هذه النظم تكون يف أغلب األحيان
ضعيفة وناقصة يف البلدان النامية .يف البلدان التي يعاين
فيها نظام تسجيل األحوال املدنية من نقص التغطية ،أو من
القصور الشديد الناجم عن مشاكل يف اجلودة والتوقيت
غري املناسب ،قد يكون من الرضوري استخدام مصادر
بديلة للحصول عىل اإلحصاءات احليوية ،وفق ًا ألسس
مؤقتة .وتتضمن مصادر مثل هذه البيانات املؤقتة :التعداد
السكاين ،واملسوحات لعينات من األرس ،والتـرصد
الديموغرايف يف مواقع خافرة ،ونظم تسجيل العينات.
ورغم أنه بإمكان هذه املصادر إنتاج القياسات لألحداث
احليوية ،فإهنا ال تقدم لألفراد املكاسب القانونية التي
تقدمها نظم تسجيل األحوال املدنية.
وقد عملت منظمة الصحة العاملية مع جامعة كوينزالند يف
أستـراليا عىل إعداد دليل شامل لدعم البلدان التي تـرغب
يف حتسني نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات
احليوية فيها .وأثناء عملية إعداد الدليل وطور اختباره
ميداني ًا ،اقتـرحت البلدان أنه من املفيد قبل إجراء مراجعة
مستفيضة للدليل أن يتم تنفيذ تقييم رسيع للتعرف برسعة
عىل مواطن القوة ومكامن الضعف يف النظام احلايل .حينئذ،
يمكن استخدام النتائج التي يسفر عنها التقييم الرسيع
للربهنة عىل رضورة إجراء تقييم تفصييل أكرب.
وهكذا تم إعداد أداة التقييم الرسيع لتكون مصاحبة
للدليل الشامل ،وتلقت البلدان نصيحة بتطبيق هذه
األداة قبل إجراء املراجعة الكاملة للنظم القطرية املعمول
هبا .واألداة متوفرة عىل شكل نص ،وعىل شكل جدول
spreadsheet؛ وذلك لتسهيل جتميع البيانات .وقد
خضعت األداتان ملراجعة مكثفة من الزمالء واخلرباء
التقنيني والختبارات ميدانية يف ثالثة بلدان.

التقييم الرسيع للن ُُظم الوطنية لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية 1

œƌřœƀƒŕűřƍŴƒŧŪƃŒƅƒƒƀřƃŒŖŒťŊ
تتألف أداة التقييم الرسيع من  25سؤا ً
ال حول كيفية
أداء املهام يف نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات
احليوية (انظر «أسئلة التقييم الرسيع» ،أدناه) .وقد قسمت
هذه األسئلة يف جمموعات ضمن  11جما ً
ال:
•اإلطار القانوين لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات
احليوية؛
•البنية األساسية واملوارد الالزمة للتسجيل؛
•التنظيم وسري العمل يف نظام اإلحصاءات احليوية؛
•استكامل تسجيل املواليد والوفيات؛
•حتزين املعلومات ونقلها؛
•املامرسات املتسقة مع التصنيف الدويل لألمراض
واملشاكل الصحية ذات العالقة  2وإصدار الشهادات
داخل وخارج املستشفيات
•املامرسات التي تؤثر عىل جودة املعطيات حول أسباب
الوفاة
•ممارسات التـرميز وفق ًا للتصنيف الدويل لألمراض؛
•تأهيل القائمني عىل التـرميز وتدريبهم وجودة
التـرميز؛
•التأكد من جودة البيانات ومعقوليتها؛
•إتاحة البيانات ونرشها واالستفادة منها.

ويسمح كل سؤال للبلدان باختيار سيناريو واحد من بني
أربعة سيناريوهات (يشار إليها باألحرف أ -د) ،وهي
سيناريوهات تضيف طيف ًا نموذجي ًا من األحوال النظرية
املفتـرضة .وهناك قيمة عددية (من  3إىل  )0مرتبطة بكل
سيناريو،
مما يسمح باحلصول عىل الدرجات (األحراز) النهائية.
وليس للدرجات (األحراز) قيمة علمية ،وينبغي اعتبارها
مؤرش ًا غري دقيق ملدى أداء نظم تسجيل األحوال املدنية
واإلحصاءات احليوية ،وجودهتا .ويمكن لبعض البلدان
أن تستخدم هذه الدرجات (األحراز) ملساعدهتا عىل تقرير
مدى احلاجة إىل إجراء مراجعة شاملة .إن أداة التقييم
املفصلة املذكورة يف الدليل
الرسيع ال حتل حمل اإلجراءات َّ
الشامل؛ ولكنه يقدم نظرة عامة حول كيفية أداء النظام
القطري بشكل عام لوظائفه سواء كان األداء جيد ًا أو
ضعيف ًا.

إن العملية املستخدمة للوصول إىل الدرجات (األحراز)
هي التي هتمنا أكثر من الدرجات (األحراز) ذاهتا .إن
أداة التقييم الرسيع ليست جمرد استبيان حياول أحد
األشخاص أن جيد اإلجابات املناسبة عىل أسئلته ،بل
هو تدريب مجاعي ينبغي أن يقوم به جمموعة من األفراد
ا ُمل َّطلعني يف جمال تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات
احليوية .وقد صممت األسئلة يف هذه األداة إلثارة احلوار
بني كبار املوظفني املسؤولني عن اجلوانب املختلفة يف نظم
تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية .ويتفاوت
تكوين الفريق الذي يستكمل التقييم من ٍ
بلد آلخر ،ولكن
ينبغي أن يضم بني أعضائه العاملني يف الوكاالت الوطنية
املسؤولة عن مجع وإنتاج اإلحصاءات احليوية مثل املكتب
املسجل العام.
الوطني لإلحصاء ،ووزارة الصحة ،ومكتب
ِّ
ومن حيث املبدأ ،سيقود الفريق ذاته التقييم الشامل الذي
اس ُت ِ
كمل ،وسيرشف عليه باستخدام أداة التقييم.
يمكن تنفيذ التقييم الرسيع بطرق خمتلفة ،إذ يمكن
ٍ
اتفاق
للفريق أن جيتمع ملناقشة األسئلة قبل الوصول إىل
يف اآلراء حول اختيار الدرجة العامة (املحرز) يف ذلك
البلد .وباملقابل يمكن ألعضاء كل فريق عىل ِحدة اختيار
الدرجات (األحراز) ،ثم حساب الوسطي هلا ليكون بمثابة
النتيجة النهائية .وبنا ًء عىل اخلربات االرتيادية املكتسبة ،فإن
الوقت الالزم ملناقشة القضايا التي تثريها األسئلة سيصل
إىل ساعتني تقريب ًا.
ويوضح اجلدول  1األحرف التي تشري إىل السيناريوهات
املحتملة إزاء كل سؤال والرقم ذي الصلة.

اجلدول  .1تعيني درجات (أحراز) للسيناريوهات
يف التقييم الرسيع
السيناريو

الدرجة (احلرز)

أ

3

ب

2

ج

1

د

0

وينبغي عىل املجموعة أن تناقش مجيع األسئلة وختتار
الدرجات (األحراز) املناسبة هلا .وإذا مل يتم حتديد
سيناريو خاص يتواءم مع وضع البلد ،يمكن اختيار أقرب
السيناريوهات إىل املامرسة املطبقة حالي ًا .وهناك قسم
خاص بالتعليقات لتمكني املستجيبني من تقديم تفاصيل

 2التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية ذات العالقة .املراجعة العارشة ،إصدار  .2007متاح عىل الرابط التايلhttp://apps.who.int/ :
/classifications/apps/icd/icd10online
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إضافية أو توضيح بعض النقاط للرجوع إليها يف املستقبل.
وبعد ذلك يتم حتويل جمموع (األحراز) إىل نسبة مئوية؛
ويمكن للجدول  spreadsheetاخلاص بأسئلة التقييم أن
حيسب الدرجات تلقائي ًا وحيول األرقام املطلقة إىل نسب
مئوية .ويمكن احلصول عىل أداة اجلدول بتحميلها من
الرابط التايل:
/http://www.who.int/healthinfo/en

ويمكن تعيني أداء النظام الوطني استناد ًا إىل الدرجات
(األحراز) التي يتم احلصول عليها.

ويوضح اجلدول  2تصنيفات الدرجات (األحراز)
التي يمكن حتقيقها ،وحيدد اإلجراءات الالزمة إزاء كل
تصنيف.

ومن الواضح يف اجلدول  2أن البلدان التي تقل درجاهتا
(أحرازها) عن  %65سيتاح هلا الكثري من املكاسب عند
التطبيق احلكيم لدليل منظمة الصحة العاملية الشامل ،حتى
أن البلدان التي تـتـراوح درجاهتا (أحرازها) بني -%65
 %84ستستفيد من املراجعة الشاملة يف التعرف عىل مكامن
الضعف النوعية لدهيا.

اجلدول .2

إن األمر اهلام يف أسلوب التقييم هو استكامل التقييم الرسيع
من خالل عملية حوار بني أعضاء الفريق تقود إىل رؤية
مشتـركة حول املوضوع .ومن هنا ،فإن الغرض من التقييم
ال يقترص ببساطة عىل إجابة أحد األسئلة واختاذ القرار
حول الدرجات (األحراز) ،بل يتجاوز ذلك إىل اإلسهام
يف املناقشة حول مكامن الضعف ومواطن القوة يف النظام،
وذلك ما يمكن استكشافه بالكامل بتطبيق الدليل الكامل
ملنظمة الصحة العاملية عند الرضورة.

ويف بعض البلدان ،ال يكون نظام تسجيل األحوال املدنية
هو الواسطة الرئيسية للحصول عىل بعض اإلحصاءات
السيام أسباب الوفاة .و ُتس َتخدَ م آليات أخرى
احليوية،
َّ
تـرصد
مثل نظم تسجيل العينات (كام يف اهلند) ،ونقاط
ُّ
األمراض (كام يف الصني) ،وجتميع املعلومات من خالل
وزارات الصحة (كام يف العديد من بلدان أمريكا الالتينية
وجزر الكاريبي) .ويف مثل تلك املواقع ،يكون من
الرضوري التمييز بني اإلحصاءات املستمدة من نظام
تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات املستمدة من
املصادر البديلة .كام ينبغي تدوين ذلك يف القسم اخلاص
بالتعليقات يف االستبيان ،نظر ًا ألن التقييم الرسيع يستند
عىل حقيقة أن نظم تسجيل األحوال املدنية هي أفضل
مصدر لإلحصاءات احليوية.

الدرجات (األحراز) والتصنيفات واإلجراءات املطلوبة يف التقييم الرسيع

الدرجة (األحراز)

التـصنيف

64-35

ضعيف

اإلجراءات املطلوبة

خلل وظيفي

يتطلب النظام حتسين ًا أساسي ًا يف مجيع املجاالت

84-65

فاعل مع بعض القصور

100-85

ُمرض

يؤدي النظام عمله ،لكن أداء بعض العنارص يكون سيئ ًا ويتطلب
إيالء االهتامم هبا؛ وهناك جماالت حمددة من النظام تعاين من الضعف،
وينبغي التعرف عليها باستكامل املراجعة الشاملة

أقل من 34

إن العديد من جوانب النظام ال تؤدي وظائفها جيد ًا ،وحيتاج العديد
من القضايا إليالء االهتامم هبا

قد تكون هناك حاجة إىل تعديالت طفيفة ،ويف ماعدا ذلك ،فإن النظام
جيد األداء
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 .1هل لدى القطر ترشيعات تنص عىل أن تسجيل املواليد والوفيات إجباري؟
االختيار
أ

ب
ج

د
مالحظات:

االستجابة

نعم – فلدى القطر ترشيعات كافية ونافذة حول تسجيل األحوال املدنية ،وتنص عىل أن تسجيل املواليد
والوفيات إجباري
نعم – فلدى القطر ترشيعات حول تسجيل األحوال املدنية تنص عىل أن تسجيل املواليد والوفيات
إجباري ،ولكنها بحاجة لتعديالت.

نعم – الترشيعات موجودة ولكنها غري نافذة

ال – ال توجد ترشيعات تفرض تسجيل املواليد والوفيات

 .2هل لدى القطر ترشيعات جترب مجيع املؤسسات الطبية عىل إصدار تقارير عن مجيع األحداث احلياتية
وإبالغها إىل نظام اإلحصاءات احلياتية ضمن مهلة زمنية حمددة؟
االختيار
أ

ب
ج

د
مالحظات:

االستجابة

نعم – مجيع املؤسسات الطبية (يف القطاع العام واخلاص والضامن االجتامعي وغريها) تقدِّ م تقاريرها حول
هذه األحداث إىل نظام اإلحصاءات احليوية يف الوقت املناسب.
نعم – الترشيعات موجودة ولكن ال يبلغ مجيع املؤسسات الصحية عن األحداث احلياتية
ال – فالترشيعات ال تغطي سوى املؤسسات الطبية يف القطاع العام
ال – فال توجد ترشيعات

 .3هل لدى القطر ترشيعات تنص عىل وجوب إصدار شهادة الوفاة متضمنة سبب الوفاة ،مع توضيح َم ْن
الذي يستطيع تعيني سبب الوفاة؟
االختيار
أ

االستجابة

نعم – إذ ينبغي اإلشارة يف شهادة الوفاة إىل سبب الوفاة وفق ًا للتصنيف الدويل اإلحصائي لألمراض
واملشكالت الصحية ذات الصلة وقواعده وإجراءاته ،وال يستطيع إصدار شهادة الوفاة إال الطبيب

ب

جيب اإلشارة إىل سبب الوفاة يف شهادة الوفاة ،دون ذكر من يستطيع حتديد سبب الوفاة

د

ال – ليس من الرضوري اإلشارة إىل سبب الوفاة يف شهادة الوفاة أو يف أي مرحلة من مراحل تسجيل الوفاة

ج

مالحظات:

ينبغي اإلشارة إىل سبب الوفاة ولكن الفئات العريضة ألسباب الوفاة هي الرضورية ويمكن ألي عامل
تسجيل (غري طبي) أو موظف حميل آخر أن حيدد سبب الوفاة
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¾ƒŞŪřƄƃŗƆŨƚƃŒťŧŒƍƆƃŒƍŗƒŪœŪƕŒŗƒƈŕƃŒ
 .4هل هناك أعداد كافية من مكاتب تسجيل األحوال املدنية أو نقاط التسجيل لتغطية مجيع أرجاء القطر؟
االختيار
أ

ب
ج

د
مالحظات:

االستجابة

نعم – ففي القطر أماكن كافية يستطيع فيها املواطنون تسجيل املواليد والوفيات
املناطق احلرضية ذات تغطية جيدة ،إال أن املناطق الريفية فيها تغطية جزئية

تقترص التغطية اجليدة عىل املناطق احلرضية فقط

ال – ال توجد مكاتب التسجيل إال يف العاصمة

 .5هل لدى مكاتب تسجيل األحوال املدنية معدات كافية ألداء وظائفها (مثل االستامرات واهلواتف
والطابعات والناسخات واحلواسيب)؟
االختيار
أ

االستجابة

نعم – اإلمدادات األساسية متوافرة عىل نطاق واسع ،فاالستامرات واألوراق واألقالم كافية ،واملعدات من
اهلواتف والناسخات واحلواسيب متوافرة عىل نطاق واسع

ب

اإلمدادات مثل االستامرات واألوراق واألقالم متوافرة بشكل عام يف كل مكان ،ولكن يوجد نقص يف
اهلواتف والطابعات والناسخات واحلواسيب

د

ال – فتوافر كل من اإلمدادات واملعدات ُي َعد مشكلة يف مجيع مكاتب تسجيل األحوال املدنية

ج
مالحظات:

يف املكاتب املوجودة يف أطراف البلد ،تكون اإلمدادات يف أغلب األحيان قليلة ،أما اهلواتف والطابعات
والناسخات واحلواسيب فال توجد إال يف املكاتب املركزية ويف املحافظات

 .6هل تلقى القائمون عىل التسجيل تدريب ًا حول الوظائف التي يؤدوهنا؟
االختيار
أ

ب
ج
د

مالحظات:

االستجابة

نعم – تلقى مجيع القائمني عىل التسجيل تدريب ًا كافي ًا

تلقى مجيع القائمني عىل التسجيل بعض التدريب ،ولكنه غري كاف ،وهناك حاجة ماسة إىل املهارات
واملعارف املطلوبة يف عملهم
(السيام يف املكاتب الصغرية) إال تدريب ًا أثناء العمل
ال يتلقى معظم القائمني عىل التسجيل
َّ

ال – ويشكل فقدان التدريب مشكلة خطرية .وله تأثري سلبي عىل أداء املهام يف تسجيل األحوال املدنية

التقييم الرسيع للن ُُظم الوطنية لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية 5

ŗƒƍƒšƃŒŘŒŇœŮšƗŒƅœŲƈƑż¾ƆŶƃŒŧƒŪƍƅƒŲƈřƃŒ
 .7كيف يتم التعاون بني خمتلف الوكاالت واإلدارات احلكومية املسؤولة عن ُن ُظم تسجيل األحوال املدنية
واإلحصاءات احليوية؟ (وتشمل اإلدارات الصحية والسجالت املدنية ،واإلدارات احلكومية املحلية
ومكاتب اإلحصاء وغريها)
االختيار
أ

االستجابة

تتعاون الوكاالت املعنية تعاون ًا جيد ًا جد ًا ،وهناك جلنة مشرتكة بني الوكاالت لضامن التفاعل املتبادل
والسلس بني ن ُُظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

ب

رغم عدم وجود جلنة مشرتكة بني الوكاالت ،إال أن الوكاالت املعنية تعقد اجتامعات منتظمة للتعرف عىل
املشكالت وحلها

د

التنسيق بني الوكاالت ضئيل ،وتعمل كل وكالة من الوكاالت مستقلة عن غريها ،مما يؤدي إىل ظهور بعض
املشكالت ،مثل االزدواجية يف العمل ،وعدم التناسق يف التقديرات املستمدة من اإلحصاءات احليوية لكل
وكالة عىل حدة

ج

مالحظات:

ال توجد جلنة مشرتكة بني الوكاالت ،مما يؤخر حل املشكالت ،وقد يؤدي إىل مشكالت خطرية ذات صلة
بجودة املعطيات وإعاقة معاجلتها (مثل نقل املعلومات)

 .8هل بإمكان نظام اإلحصاءات احليوية أن ينتج إحصاءات عىل املستوى الوطني ،واملستوى دون
الوطني ،حول املواليد والوفيات كل عام؟
االختيار
أ

االستجابة

نعم – تنتج اإلحصائيات السنوية حول املواليد والوفيات وأسباب الوفاة ،حسب اجلنس والعمر ،عىل
املستوى الوطني ومجيع املستويات دون الوطنية

ب

تنتج اإلحصائيات السنوية حول املواليد والوفيات حسب اجلنس والعمر ،عىل املستويني الوطني ودون
الوطني ،ولكن اإلحصائيات حول أسباب الوفاة حسب اجلنس والعمر غري متوافرة إال عىل الصعيد الوطني

د

جيمعها نظام تسجيل األحوال املدنية ال يتم جتميعها من أجل األغراض اإلحصائية
ال  -فالبيانات التي ّ

ج

مالحظات:

ال يستطيع نظام اإلحصاءات احليوية أن يقدم إحصائيات املواليد والوفيات وفق اجلنس والعمر إال لألقاليم
وليس لكامل القطر؛ وال يمكن احلصول عىل بيانات حول أسباب الوفاة إال من املستشفيات
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ŘœƒżƍƃŒƍťƒƃŒƍƆƃŒ¾ƒŞŪř¾œƆƂřŪŒ
يرجى قراءة اإلطار  1قبل اإلجابة عىل السؤالني  9و ،10ففي ها اإلطار رشح ملفهوم االستكامل .فإذا مل تتوافر تقديرات
مستكملة حديث ًا لسجالت املواليد والوفيات ،فباإلمكان حساهبا باستخدام طريقة بسيطة متت اإلشارة إليها يف اإلطار .1

 .9وفق ًا ألحدث تقييم؛ ما مدى استكامل تسجيل املواليد يف بلدك؟
االختيار
أ

االستجابة

لقد أوضح تقييم أجرى مؤخر ًا (أي خالل السنوات العرش املنرصمة) أن استكامل تسجيل املواليد وصل إىل
 %90أو أكثر (اذكر التاريخ والطريقة التي استخدمت حلساب مدى االستكامل ،ومن قام بتلك احلسابات)

ب

أظهر تقييم أجرى مؤخر ًا أن مدى استكامل تسجيل املواليد تراوح بني  %70و( %89اذكر التاريخ والطريقة
التي استخدمت حلساب مدى االستكامل ،ومن قام بتلك احلسابات)

د

إما أن التقييم الذي أجري مؤخر ًا أظهر أن أقل من  %50من جممل املواليد قد تم تسجيلها (اذكر التاريخ
والطريقة التي استخدمت حلساب مدى االستكامل ،ومن قام بتلك احلسابات) وإما أنه مل يكن هناك تقييم
حديث حول مدى استكامل تسجيل املواليد

ج

أظهر تقييم أجرى مؤخر ًا أن مدى استكامل تسجيل املواليد تراوح بني  %50و( %69اذكر التاريخ والطريقة
التي استخدمت حلساب مدى االستكامل ،ومن قام بتلك احلسابات)

مالحظات -يرجى ذكر التاريخ ،والطريقة املستخدمة ،واملؤسسة/الشخص الذي قام بحساب مستوى االستكامل:

 .10وفق ًا ألحدث تقييم؛ ما مدى استكامل تسجيل الوفيات يف بلدك؟
االختيار
أ

االستجابة

لقد أوضح تقييم أجرى مؤخر ًا (أي خالل السنوات العرش املنرصمة) أن استكامل تسجيل الوفيات
وصل إىل  %90أو أكثر (اذكر التاريخ والطريقة التي استخدمت حلساب مدى االستكامل ،ومن قام بتلك
احلسابات)

ب

أظهر تقييم أجرى مؤخر ًا أن مدى استكامل تسجيل الوفيات تراوح بني  %70و( %89اذكر التاريخ والطريقة
التي استخدمت حلساب مدى االستكامل ،ومن قام بتلك احلسابات)

د

إما أن التقييم الذي أجري مؤخر ًا أظهر أن أقل من  %50من جممل الوفيات قد تم تسجيلها (اذكر التاريخ
والطريقة التي استخدمت حلساب مدى االستكامل ،ومن قام بتلك احلسابات) وإما أنه مل يكن هناك تقييم
حديث ملدى استكامل تسجيل الوفيات

ج

أظهر تقييم أجرى مؤخر ًا أن مدى استكامل تسجيل الوفيات تراوح بني  %50و( %69اذكر التاريخ والطريقة
التي استخدمت حلساب مدى االستكامل ،ومن قام بتلك احلسابات)

مالحظات -يرجى ذكر التاريخ ،والطريقة املستخدمة واملؤسسة/الشخص الذي قام بحساب مستوى االستكامل:
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œƌƄƀƈƍŘœƆƍƄŶƆƃŒƇƒŨšř
 .11كيف تنقل سجالت املواليد والوفيات من املكاتب املحلية واإلقليمية إىل املخزن املركزي يف العاصمة؟
االختيار
أ

االستجابة

يتم تبادل مجيع املعلومات إلكرتوني ًا من املكاتب املحلية إىل املكاتب اإلقليمية ،ثم إىل املكتب املركزي

ب

ترسل النسخ الورقية من املكاتب املحلية إىل املكتب اإلقليمي ،حيث يتم معاجلتها هناك ،ثم نقلها إلكرتوني ًا
إىل املكتب املركزي

د

تستخدم النسخ الورقية يف مجيع أنحاء النظام لنقل سجالت املواليد والوفيات إىل املرفق املركزي لتخزين املعلومات

ج

مالحظات:

اليزال النظام مستند ًا بشكل رئييس عىل الورق ،مع إرسال نسخ ورقية من املكاتب املحلية إىل املكتب
ُرسل نسخ منها إىل املكتب املركزي إلمتام معاجلتها
ُنسخ ثم ت َ
اإلقليمي ،حيث ت َ

 .12ما هي اإلجراءات املوجودة لضامن إصدار مجيع املكاتب املحلية واإلقليمية التقارير إىل املكتب املركزي
يف األوقات املتفق عليها؟
االختيار
أ

االستجابة

هناك جدول متفق عليه بشأن اإلبالغ إىل املكتب املركزي ،مع حتديد املواعيد النهائية لإلبالغ بوضوح
ومراقبتها مراقبة وثيقة -ومن النادر إرسال تذكري لاللتزام بذلك

ب

هناك جدول زمني متفق عليه بشأن اإلبالغ إىل املكتب املركزي ،ويغلب االلتزام بذلك اجلدول-
والتأخريات يف املكاتب املحلية واإلقليمية تب ِّلغ عاد ًة إىل املكتب املركزي

د

املكاتب املحلية واإلقليمية تب ِّلغ املكتب املركزي يف مواعيد غري منتظمة ،واجلهود التي يبذهلا املكتب املركزي
لتشجيع اإلبالغ املنتظم يف الوقت املناسب هي جهود ضئيلة.

ج

مالحظات:

رغم وجود جدول زمني لإلبالغ من املكاتب املحلية واإلقليمية إىل املكتب املركزي ،فال يوجد التزام صارم
بذلك اجلدول ،واملعروف أنه ليس بوسع املكتب املركزي عمل يشء لضامن نقل املعلومات يف الوقت
املناسب
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ŜŧœŤƍ¾ŤŒťŘŒťœƌŬƃŒŧŒťŮōƍůŒŧƆƖƃƑƃƍťƃŒŻƒƈŮřƃŒŴƆŗƀŪřƆƃŒŘœŪŧœƆƆƃŒ
ŘœƒŽŬřŪƆƃŒ
 .13هل تستخدم الدولة االستامرة الدولية القياسية للشهادة الطبية املعنية بأسباب الوفاة يف اإلبالغ؟
االختيار
أ

االستجابة

نعم – فاالستامرة تستخدم دائ ًام من ِق َبل األطباء إلصدار شهادة بأسباب الوفاة

ب

تستخدم االستامرة دائ ًام إذا حدثت الوفاة داخل املرافق الصحية ،وال تستخدم بشكل عام خارجها

د

ال – ال تستخدم االستامرة إلصدار شهادة بأسباب الوفاة

ج

مالحظات:

ال تستخدم االستامرة إلصدار شهادة الوفاة إال يف املستشفيات الكربى

 .14عندما يكون من النادر إصدار شهادة طبية بأسباب الوفاة ،هل تستخدم الصفة الترشحيية اللفظية
روتيني ًا لتحديد سبب الوفاة؟ (قد ال ينطبق هذا السؤال عىل البلدان التي تصدر شهادات طبية جلميع
الوفيات كجزء من تسجيل األحوال املدنية .البلدان التي تنتمي هلذه الفئة ينبغي أن تعطي لنفسها 3
درجات (أحراز)
1

االختيار
أ

االستجابة

نعم – الصفة الترشحيية اللفظية تستخدم روتيني ًا إلصدار شهادات الوفاة باستخدام أداة دولية قياسية 2أو
استبيان مماثل مستند ًا عىل تلك األداة

ب

إن الصفة الترشحيية اللفظية باستخدام أداة دولية قياسية يتم استخدامها تدرجيي ًا ولكنها مل ت َُع َّمم يف الوقت
احلايل

د

الصفة الترشحيية اللفظية ال تستخدم روتيني ًا لتحديد سبب الوفاة يف احلاالت التي ال يصدر فيها الطبيب
شهادة الوفاة

ج

مالحظات:

تستخدم الصفة الترشحيية اللفظية دون االستناد إىل األداة الدولية القياسية

1
تعرف الصفة الترشحيية اللفظية بأهنا إجراء مقابلة مع القائمني عىل تقديم الرعاية أو مع أفراد األرسة املعيشية بعد حدوث الوفاة ،واالستفادة من هذه املقابلة للتعرف عىل
َّ
السبب (أو األسباب) املحتمل للوفاة ،وذلك يف املجموعات السكانية التي حتدث فيها معظم الوفيات خارج املرافق الصحية ،والتي يندر فيها إصدار شهادات وفاة طبية
مبارشةً.
 2معايري الصفة الترشحيية اللفظية ،تعيني وختصيص سبب الوفاة .جنيف ،منظمة الصحة العاملية.2007 ،
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ŖœżƍƃŒŔœŕŪŊ¾ƍšŘœƆƍƄŶƆƃŒŖťƍŞƏƄŵŧśŌřƑřƃŒŘœŪŧœƆƆƃŒ
 .15ما هو التدريب الذي يتلقاه األطباء يف جمال إصدار شهادات ألسباب الوفاة؟
االختيار
أ

ب
ج
د
مالحظات:

االستجابة

تعرفوا عىل التصنيف الدويل لألمراض خالل دراستهم ،وتعلموا كيفية إصدار شهادة
مجيع طلبة الطب َّ
بأسباب الوفاة ،وكيفية استكامل الشهادة الطبية ألسباب الوفاة عىل وجه صحيح

مل يتم إدخال تدريب خاص بالتصنيف الدويل لألمراض وإصدار شهادات الوفاة يف املنهج الدرايس ،إال أن
مجيع طلبة الطب يتعلمون شيئ ًا عن التصنيف الدويل لألمراض وإصدار شهادة الوفاة خالل فرتة عملهم
كأطباء مقيمني يف املستشفى
مل يتم إدخال تدريب خاص بالتصنيف الدويل لألمراض وإصدار شهادات الوفاة يف املنهج الدرايس ،وال
تتوافر إال فرص حمدودة من التدريب أثناء العمل كأطباء مقيمني يف املستشفى

مل يتلق األطباء أي تدريب أو تعليامت أثناء العمل حول التصنيف الدويل لألمراض وإصدار شهادات الوفاة

 .16ما هي نسبة أسباب الوفيات التي صنفت يف بلدك عىل أهنا "أسباب وفاة غري حمددة بدقة أو غري
معروفة" (كام هو موضح يف الفصل  XVIIIمن املراجعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض )؟
1

االختيار
أ

ب
ج

د
مالحظات:

االستجابة

أقل من %10
%19-10

%39-20

 %40أو أكثر

ůŒŧƆƖƃƑƃƍťƃŒŻƒƈŮřƄƃĴƀżƍŨƒƆŧřƃŒŘœŪŧœƆƆ
 .17هل يتم ترميز سبب الوفاة يف بلدك وفق ًا إلصدار التصنيف الدويل لألمراض باللغة الوطنية؟
االختيار
أ

ب
ج

د
مالحظات:

االستجابة

نعم – يتم الرتميز وفق التصنيف الدويل لألمراض باستخدام نسخة باللغة الوطنية أو وفق لغة دولية متفق
عليها عىل الصعيد الوطني

يتم الرتميز وفق التصنيف الدويل لألمراض ،إال أنه ال تتوافر نسخة باللغة الوطنية من التصنيف الدويل
لألمراض ،وهو ما جيعل مهمة القائمني عىل الرتميز أكثر صعوبة
يتم الرتميز وفق التصنيف الدويل لألمراض باستخدام قائمة خمترصة مكتوبة باللغة الوطنية

ال – ال يتم استخدام التصنيف الدويل لألمراض

 1املراجعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض واملشكالت الصحية ذات الصلة ،إصدار عام  ،2007وهي متاحة عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايلhttp://www.apps. :
/who.int/classifications/apps/icd/icd10online
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ŨƒƆŧřƃŒŖťƍŞƍƅƌŕƒŧťřƍŨƒƆŧřƃŒƏƄŵƇƒƆőœƀƃŒ¾ƒƋŋř
 .18ما هو االتأهيل املتوفر لدى القائمني عىل الرتميز يف جمال ترميز الوفيات وفق ًا ملبادئ وقواعد التصنيف
االدويل لألمراض؟
االختيار
أ

االستجابة

عىل القائمني عىل ترميز الوفيات أن جيتازوا اختبار ًا رسمي ًا بعد تلقيهم دورة تدريبية مكثفة وإجبارية؛ كام
تعطي دورات تدريبية إضافية عند الرضورة

ب

يتلقى القائمون عىل ترميز الوفيات دورة تدريبية قصرية حول التصنيف الدويل لألمراض وجيتازون امتحان ًا
أساسي ًا ،ثم يدرسون القضايا املعقدة أثناء عملهم مع زمالء أكثر خربة

د

ُي َز َّود القائمون اجلدد عىل ترميز الوفيات بتعليامت قليلة يتلقوهنا من زمالئهم ،كام أن لدهيم مواد غري كافية
من التصنيف الدويل لألمراض

ج

مالحظات:

يتلقى القائمون اجلدد عىل ترميز الوفيات التعليامت من زمالء هلم أكثر خربة ،و ُي َز ّودون بمجلدات التصنيف
الدويل لألمراض ،ويتوقّع أن يتعلموا أثناء أدائهم لعملهم

 .19ما هي إجراءات ضامن اجلودة املتوافرة لتدقيق الرتميز؟
االختيار
أ

االستجابة

هناك إجراءات تنظيمية وطنية للقيام بمراجعة دورية جلودة الشهادات التي تم ترميزها ،وتعطي اآلراء
والتعليقات للقائمني عىل الرتميز كي يتمكنوا من حتسني عملهم عند الرضورة

ب

أحيان ًا يتم تقييم وطني للعينات العشوائية من الشهادات التي تم ترميزها هبدف مراقبة جودة الرتميز

د

ال توجد إجراءات وال تن َّفذ تقييامت جلودة الرتميز

ج

مالحظات:

يرتك تقييم اجلودة للمرشفني املحليني الذين يدققون يف عمل القائمني بالرتميز كل عىل حدة عىل أساس
التخصص
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œƌřƒƃƍƀŶƆƍŘœƈœƒŕƃŒŖťƍŞƇƆťƂŋřƃŒ
 .20ما هي جوانب التدقيق يف اتساق ومقبولية البيانات حول مستويات اخلصوبة والوفيات قبل إصدار
هذه البيانات؟
االختيار

االستجابة

ب

جترى جوانب التدقيق عىل املستويات العامة للخصوبة والوفيات املستمدة من بيانات اإلحصاءات احليوية،
وذلك بحساب املعدالت ومقارنتها باملعدالت السابقة

د

ال يتم إجراء أي تدقيق روتيني جلودة ومقبولية البيانات اخلاصة بإحصاءات املواليد والوفيات

أ

ج
مالحظات:

تتناول جوانب التدقيق مجيع مستويات البيانات حول مستويات اخلصوبة والوفيات املستمدة من بيانات
اإلحصاءات احليوية ،وبشكل روتيني ،وذلك بحساب املعدالت ،ومقارنتها بمرور الزمن ،ومقارنتها
بمعلومات مستمدة من مصادر أخرى مثل التعداد السكاين واملسوحات

إن جوانب التدقيق حمدودة بربامج حاسوبية تبحث ببساطة عن جتميع األخطاء قبل نرش البيانات

 .21ما هي جوانب التدقيق يف اتساق ومقبولية املعلومات حول أسباب الوفيات؟
االختيار

االستجابة

ب

جتري تدقيقات روتينية ملدى اتساق أنامط أسباب الوفاة ،لضامن أن الوفيات النامجة عن أي جمموعة من
األمراض ال ختتلف اختالف ًا جوهري ًا من سنة ألخرى ،وأن باإلمكان تفسري أية تقلبات قد حتدث

د

ال يوجد تدقيقات روتينية ملدى اتساق ومقبولية املعلومات حول أسباب الوفاة

أ

ج
مالحظات:

إىل جانب التدقيق يف مدى ثبات أنامط أسباب الوفاة مع مرور الزمن ،توجد مراقبة روتينية للنسبة املئوية
للوفيات غري املحددة السبب أو غري املعروفة بدقة ،كام يتم تدقيق األنامط الرئيسية ألسباب الوفيات وفق
العمر واجلنس للتحقق من مقبوليتها

التدقيقات حمدودة بالتدقيقات اآللية يف أخطاء جتميع وإدخال البيانات
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 .22هل يقوم البلد بنرش أو إتاحة األعداد السنوية للمواليد حسب اجلنس والعمر واإلقليم اجلغرايف أو
اإلداري؟
االختيار
أ

االستجابة

نعم -فاملعلومات السنوية حول املواليد تنرش كل ثالثة شهور موزعة عىل  3جمموعات (وفق العمر واجلنس
واإلقليم اجلغرايف أو اإلداري) .يرجى ذكر اسم املنشور أو عنوان اإلنرتنت حيث يمكن العثور عىل هذه
املعلومات

ب

تنرش املعلومات السنوية حول املواليد وفق توزيعاهتا عىل مستويني من املستويات املذكورة أعاله

د

ال تنرش أي إحصاءات سنوية حول املواليد

ج

مالحظات:

تتاح املعلومات السنوية حول املواليد وفق توزيعها حسب اجلنس فقط

 .23هل يقوم البلد بنرش أو إتاحة األعداد السنوية للوفيات موزعه حسب اجلنس والعمر واإلقليم اجلغرايف
أو اإلداري؟
االختيار

االستجابة

ب

تنرش املعلومات السنوية حول الوفيات وفق توزيعاهتا عىل مستويني من املستويات املذكورة أعاله

د

ال تنرش أي إحصاءات سنوية حول الوفيات

أ

ج

مالحظات:

نعم -فاملعلومات السنوية حول الوفيات تنرش كل ثالثة شهور موزعة عىل  3جمموعات (وفق العمر
واجلنس واإلقليم اجلغرايف أو اإلداري) .يرجى ذكر اسم املنشور أو عنوان اإلنرتنت حيث يمكن العثور عىل
هذه املعطيات
تنرش املعلومات السنوية حول الوفيات وفق توزيعها حسب اجلنس فقط
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 .24ما مقدار التأخري بني السنة املرجعية ووقت إتاحة اإلحصاءات الوطنية التفصيلية حول أسباب
الوفيات مصنفة وفق اجلنس والعمر إىل عامة الناس؟
االختيار
أ

االستجابة

أقل من سنتني

ب

أكثر من سنتني لكن أقل من  3سنوات

د

 5سنوات أو أكثر

ج

مالحظات:

أكثر من  3سنوات لكن أقل من  5سنوات

 .25كيف تستخدم املعلومات حول األحداث احليوية يف أغراض إعداد الربامج والسياسات؟ (وعىل
الفريق مناقشة أمثلة حقيقية حول املجاالت التي تستخدم فيها معطيات التسجيل احليوية)
االختيار
أ

االستجابة

ٍ
نطاق واسع ،من أجل التخطيط االجتامعي
تستخدم املعلومات حول املواليد والوفيات وأسباب الوفاة عىل
واالقتصادي ،ومراقبة احلالة الصحية للسكان ،بام يف ذلك استخدام املعطيات حول أسباب الوفاة ألغراض
الصحة العمومية

ب

تستخدم املعلومات حول املواليد والوفيات لإلبالغ عن املؤرشات املتعلقة بالصحة ،مثل األهداف اإلنامئية
لأللفية وغريها من األهداف الوطنية املتعلقة بالصحة ،إال أن املعلومات اخلاصة باألسباب نادر ًا ما تستخدم
ألغراض الصحة العمومية

د

ال تستخدم املعلومات املستمدة من نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية روتيني ًا ألغراض
إعداد السياسات والربامج

ج

مالحظات:

املعلومات حول املواليد فقط هي التي تستخدم لإلبالغ عن بعض املؤرشات ،مثل اخلصوبة
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اإلطار 1

حساب مدى اكتامل اإلحصاءات احليوية
إن اكتامل اإلحصاءات احليوية مقياس ملدى تسجيل املواليد والوفيات التي حتدث يف ٍ
بلد ما يف سنة معينة يف نظام
تسجيل األحوال املدنية .وهناك العديد من التقنيات الديموغرافية لتقدير مدى اكتامل تسجيل الوفيات ،مثل طرق
توازن النمو التي استخدمها كل من بينيت -هوريويش ،وشانرازيكران -ديمنغ ،وبراس .1بد ً
ال من ذلك ،من املمكن
تقدير مدى اكتامل املعطيات بقسمة العدد احلقيقي للمواليد (أو الوفيات) املسجلة يف البلد عىل العدد التقديري اإلمجايل
للمواليد (أو الوفيات) يف البلد يف نفس الفرتة ،ثم رضب الناتج بالعدد  .100والطريقة البسيطة لقياس مدى اكتامل
البيانات هبذه الطريقة هي باستخدام تقدير مستقل لعدد املواليد (أو الوفيات) يف البلد .فإذا مل تتوفر تقديرات وطنية
موثوقة ،يمكن استخدام التقديرات الدولية .عىل سبيل املثال ،تقوم األمم املتحدة كل عام بتقدير معدالت املواليد
والوفيات يف البلدان األعضاء باستخدام خمتلف املصادر وتقنيات التقدير الديموغرايف .2إن موثوقية حساب اكتامل
التسجيل هبذه الطريقة تعتمد بشكل واضح عىل موثوقية التقديرات املستقلة ملعدل املواليد اخلام ( )CBRومعدل
الوفيات اخلام (.)CDR
حيسب مدى اكتامل تسجيل املواليد وفق املعادلة التاليةYb = Rb/(CBR x P) x 100 :
Yb
Rb
CBR

االكتامل التقديري لتسجيل املواليد ()%
العدد احلقيقي للمواليد املسجلة

معدل املواليد اخلام ،حسبام قدرته األمم املتحدة (لكل )1000

P

إمجايل حجم السكان

Yd

االكتامل التقديري لتسجيل الوفيات ()%

حيسب مدى استكامل تسجيل الوفيات وفق املعادلة التاليةYd = Rd/(CDR x P) x 100 :
Rd
CDR
P
حساب العينة

العدد احلقيقي للوفيات املسجلة

معدل الوفيات اخلام ،حسبام قدرته األمم املتحدة (لكل )1000

إمجايل حجم السكان

تقدّ ر األمم املتحدة أن معدل الوفيات اخلام  CDRيف ٍ
بلد ما  Xيف عام  2005كان  5.4لكل ألف نسمة .وكان عدد
سكان ذلك البلد  Xعام  2005يبلغ  000 421 69نسمة.
فإذا افرتضنا أنه خالل عام  2005سجل نظام تسجيل األحوال املدنية  510 280وفاة ،فإن تقدير معدل اكتامل
		
تسجيل الوفيات يف ذلك البلد  Xسيكون كالتايل:

Yd = 280 510/(5.4 x 69 421) x 100 = 280 510873 374/ x 100 = 74.8%

 1املبادئ والتوصيات بشأن نظام اإلحصائيات احليوية ،السلسلة  ،Mرقم  /19املراجعة  ،2نيويورك ،شعبة إحصاءات األمم املتحدة  .2001مبيعات رقم
 XVI.10.01متوافر عىل الرابط التايلhttp://www.unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM_19rev2E.pdf :
 2آفاق لسكان العامل .نيويورك  ،2008إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية – شعبة اإلحصاءات.
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