
حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة 
بامليالد والوفاة وسبب الوفاة:
دليل املراجعة املعيارية للمامرسات القطرية

نسخة قبل النرش
Pre-press copy

نظم املعلومات الصحية

 مركز
 املعلومات

 كلية الصحة السكانية
جامعة كوينزالند





حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة 
بامليالد والوفاة وسبب الوفاة:
دليل املراجعة املعيارية للمامرسات القطرية



WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

Improving the quality and use of birth, death and cause-of-death information: guidance for a standards-
based review of country practices.

1.Civil registration. 2.Vital statistics. 3.Birth rate. 4.Mortality. 5.Cause of death. 6.Pregnancy rate.  
7.Data collection - standards. 8.National health programs - standards.  I.World Health Organization.

ISBN 978 92 4 654797 5   (NLM classification: WA 900)
  

© منظمة الصحة العاملية 2012
مجيع احلقوق حمفوظة. يمكن احلصول عىل مطبوعات منظمة الصحة العاملية من عىل موقع املنظمة اإللكرتوين )www.who.int(  أو رشاءها من 

قسم الطباعة والنرش، منظمة الصحة العاملية Avenue Appia 1211 Geneva 27 Switzerland 20 )هاتف رقم: 3264 791 22 41+؛ 
فاكس رقم: 4857 791 22 41+؛ عنوان الربيد اإللكرتوين: bookorders@who.int(. وينبغي توجيه طلبات احلصول عىل اإلذن باستنساخ 

أو ترمجة منشورات منظمة الصحة العاملية - سواء كان ذلك لبيعها أو لتوزيعها توزيعًا غري جتاري - إىل قسم الطباعة والنرش عرب موقع املنظمة 
 .(http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html( اإللكرتوين

والتسميات املستخدمة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب إطالقًا عن رأي منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي 
بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها. وتشكل اخلطوط املنقوطة عىل اخلرائط خطوطًا حدودية 

تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها. 

وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات معتمدة، أو موىص هبا من قبل منظمة الصحة العاملية، 
تفضياًل هلا عىل سواها مما يامثلها ومل يرد ذكره. وفيام عدا اخلطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط حتتها.

وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك فإّن املواد املنشورة توزع 
دون أي ضامن من أي نوع رصحيًا كان أو ضمنيًا. والقارئ هو املسؤول عن تفسري واستعامل املواد املنشورة. واملنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن 

األرضار التي ترتتب عىل استعامل هذه املواد.  



iii حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة

شكر وتقدير
التي مجعت طيفًا واسعًا من خرباء الصحة العمومية. ولقد قام كل من لني ميكلسن وآالن  التعاون  الوثيقة هي ثمرة  هذه 
لوبيز- من كلية الصحة السكانية، جامعة كوينزالند، اسرتاليا- باالشرتاك يف حترير النص األصيل. ثم اثرى عدد من املشاركني 

املسودات األوىل بمدخوالت قيمة، وهم: 
Vicki Bennett (School of Population Health, University of Queensland, Australia), Debbie Bradshaw 
(Medical Research Council, Cape Town, South Africa), John Cleland (London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, London, United Kingdom), Francesca Grum (United Nations Statistics Division, 
New York, United States), Rafael Lozano (Institute for Health Metrics and Evaluation at the University 
of Washington, United States); Prasantha Mahapatra (Institute of Health Systems, Hyderabad, Andhra 
Pradesh, India), Cleone Rooney (Office of National Statistics, London, United Kingdom), Kenji Shibuya 
(University of Tokyo, Tokyo, Japan), Sue Walker (School of Public Health, Queensland University of 
Technology, Australia) and Eduardo Zacca (Ministry of Health, Havana, Cuba).

وهناك شكر خاص موجه إىل الرشكاء من األقطار الذين قاموا بتجربة األسلوب وقدموا آراء عالية القيمة حوله وهم: 
Estuardo Albán (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, Ecuador), Lourdes J Hufana (National 
Statistical Office, Manila), Charity Tan (Department of Health, the Philippines) and Rasika Rampatige 
(Ministry of Health, Sri Lanka).

وكانت هناك مسامهات عىل قدر كبري من األمهية قدمها العاملون بمنظمة الصحة العاملية وهم كام ييل: 
Mohamed Ali (WHO Eastern Mediterranean Region, Cairo, Egypt), Mark Amexo (Health Metrics 
Network, WHO, Geneva, Switzerland), Jun Gao (WHO Western Pacific Region, Manila, Philippines), 
Alejandro Giusti (WHO Region of the Americas, Santiago, Chile), Fiona Gore (WHO, Geneva, Switzerland), 
Mie Inoue (WHO, Geneva, Switzerland), Robert Jakob (WHO, Geneva, Switzerland), Enrique Loyola 
(WHO European Region, Copenhagen, Denmark), Doris MaFat (WHO, Geneva, Switzerland), Fatima 
Marinho (WHO/Pan American Health Organization, Washington DC, United States), Lucille Nievera 
(WHO Country Office, Manila, the Philippines), Sunil Senanayake (WHO South-East Asia Region, Delhi, 
India) and William Soumbey-Alley (WHO African Region, Brazzaville, Congo).

وقام كارال أبو زهر )من منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا( باإلرشاف عىل إعداد األداة، بمساعدة إدارية من قبل سو 
بيكولو وبيرتا شوسرت. وكان هناك دعم مايل قدمته كل من احلكومة اليابانية، وشبكة القياسات الصحية التابعة ملنظمة الصحة 

العاملية، ومركز نظم املعلومات الصحية بكلية الصحة السكانية، جامعة كوينزالند.



iv حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة

االختصارات والرتخيامت )احلروف األوائل لعبارة ما(
ACMEالتصنيف اآليل للكيانات الطبية

AIDS)متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز
DHSاملسوحات الديموغرافية والصحية
DOAمولود ميت
HIVفريوس العوز املناعي البرشي

HMNشبكة القياسات الصحية
ICD-10التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية ذات العالقة، املراجعة العارشة

MICSمسح عنقودي متعدد املؤرشات
MDGاألهداف اإلنامئية لأللفية

MoVEرصد األحداث احليوية
 NGOمنظمة غري حكومية

 PAHOمنظمة الصحة للبلدان األمريكية
 PAPCHILDمرشوع الدول العربية للنهوض بالطفولة

 SAVVYنموذج تسجيل األحوال املدنية مع الصفة الترشحيية اللفظية
 UNاألمم املتحدة

 UNICEF)صندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف
UNFPAصندوق األمم املتحدة للسكان
UNSDالشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة
WHOمنظمة الصحة العاملية



v حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة

املحتويات
iii ................................................................................................................. شكر وتقدير

iv ........................................................................)االختصارات والرتخيامت )احلروف األوائل لعبارة ما

ix ...............................................................................................................خالصة تنفيذية

1 ..................................................................................................................... 1 املقدمة

ما املقصود بنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؟................................................................. 1  1-1

ماهي األداة اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية؟................................................................................... 2  2-1

3 ............................................................................................... فوائد استخدام األداة اإلرشادية    3-1

3 ......................................................................................................................... النطاق  4-1

4 ............................................................................................................ اجلمهور املستهدف   5-1

فوائد تسجيل األحوال املدنية ومسؤولياته....................................................................................... 4  6-1

4 ............................................................................................................... األفراد  1-6-1

5 .............................................................................................................. البلدان   2-6-1

7 ....................................................................................... موجز لالستخدامات والفوائد   3-6-1

7 .............................................................. الوضع العاملي لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية   7-1

7 ........................................................................................................................ األفراد

9 ................................................................ 2- عملية مراجعة نظم السجالت املدنية واإلحصاءات احليوية 

اخلطوات...................................................................................................................... 9

9 ................................................................................................................... اإلجراءات 

9 ........................................................................................................................ النتائج

10 ........................................................... املرحلة األوىل: اخلطوة األوىل – تشكيل جلنة املراجعة وإذكاء الوعي  1-2

10 ............................................................................................... حتديد الوكالة الرائدة   1-1-2

10 .............................................................................................. تشكيل جلنة للمراجعة  2-1-2

10 ................................................................................................................ املشاركة املحلية

11 ............................................................................................. تقديم احلالة للحكومة   3-1-2

11 ............................................................................................ اخلطوة الثانية – إجراء تقييم رسيع  2-2

اخلطوة الثالثة – بدء املراجعة.................................................................................................. 12  3-2

12 ....................................................................................................... بدء االجتامع   1-3-2

املجموعات الفرعية ................................................................................................ 13  2-3-2

13 .................................................................................... اخلطوة الرابعة – عقد اجتامع مبدئي للجنة  4-2

تقوم جلنة املراجعة بالتخطيط إلجراء املراجعة، وعقد االجتامعات، وكتابة مسودة خطة اإلصالح.............................. 13



vi حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة

اخلطوة اخلامسة – عقد جلسات عمل مع املجموعات الفرعية ................................................................. 14  5-2

2-6 املرحلة الثانية: اخلطوة السادسة – عقد اجتامع حول النتائج...................................................................... 14

15 ................................................ اخلطوة السابعة – عقد اجتامع للجنة املراجعة لكتابة مسودة اخلطة االسرتاتيجية   7-2

اخلطوة الثامنة – عقد اجتامع هنائي لألطراف املعنية ............................................................................ 15  8-2

15 ....................................................................................................... املرحلة الثالثة – التنفيذ   9-2

15 ................................................... نحو نظم مستدامة لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية   1-9-2

16 ................................................................................................. رصد التقدم املحرز  2-9-2

17 ....................................................................................... 3-  إطار التقييم ملنظمة الصحة العاملية

17 ............................................................................................................... اإلعداد والبنية   1-3

18 ...................................... نظرة عامة عىل مكونات إطار التقييم الذي أعدته منظمة الصحة العاملية ومكوناته الفرعية  2-3

18 ................................................................. املكون أ - األساس القانوين لتسجيل األحوال املدنية وموارده  3-3

املكون ب – ممارسات التسجيل، والتغطية، واالستكامل ....................................................................... 26  4-3

39 ......................................................................................... 3-5 املكون ج – شهادة الوفاة وسبب الوفاة

40 ............................................................................... شكل الشهادة الطبية الدولية حول سبب الوفاة

48 ............................................................ 3-6 املكون د – ممارسات ترميز الوفيات وفقًا للتصنيف الدويل لألمراض

3-7 املكون هـ – الوصول إىل املعطيات واستخدامها والتحقق من جودهتا............................................................ 53

65 ............................................................. مللحق أ  التخطيط االسرتاتيجي لتعزيز نظام اإلحصاءات احليوية

65 ............................................................................ امللحق ب  نموذج إلطالق جدول أعامل االجتامع

67 ............. امللحق ج   املؤرشات املقرتحة لرصد التقدم املحرز يف النظم الوطنية لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

امللحق د     األسباب الرئيسية للوفيات وفقًا للفئة العمرية وفئة الدخل لكال اجلنسني........................................... 68

74 ....................................................................................................................... املرسد

املراجع...................................................................................................................... 78

ااجلدول

12 ................................................. اجلدول 2-1 الدرجات، والتصنيفات، واإلجراءات الالزمة للتقييم الرسيع  

17 ............................................................................. اجلدول 3-1 املدخالت، واإلجراءات، والنتائج

67 ............................................................................................. اجلدول ج1   املؤرشات املقرتحة

اجلدول د1  مجيع األعامر..................................................................................................... 69

70 .................................................................................... اجلدول د2  األعامر من صفر إىل 9 أعوام 

71 .................................................................................... اجلدول د3  األعامر من 10 إىل  19 عامًا  

اجلدول د4  األعامر من 20 إىل 59 عامًا  ..................................................................................... 72

 73 ....................................................................................... اجلدول د5 األعامر من 60 عامًا فأكثر  



vii حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة

الشكل

الشكل 1-1 معدل وفيات الرضع وفق كل إقليم أو مقاطعة، كوستاريكا 2000................................................ 6

8 ................................................................. الشكل 1-2 جودة املعلومات املتاحة عامليًا حول أسباب الوفاة

20 ............................................. الشكل 3-1 عرض ختطيطي لنظم تسجبل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

الشكل 3-2 تسجيل الوفيات وعملية اعتامدها يف املكسيك................................................................... 27

الشكل 3-3 عملية تسجيل املواليد واعتامدها يف املكسيك.................................................................... 28

 .................................................................... الشكل أ1 عملية إعداد خطة لتعزيز نظام اإلحصاءات احليوية

اإلطار

7 ........................................ اإلطار 1-1 موجز الستخدامامتعلومات تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية 

اإلطار 2-1 خريطة طريق إلجراءات املراجعة ونتائجها........................................................................ 9

13 ............................................................ اإلطار 2-2 مثال عىل توزيع مهام التقييم بني املجموعات الفرعية

18 .................................................................. اإلطار 3-1 إطار التقييم الذي أعدته منظمة الصحة العاملية

33 ......... اإلطار 3-2 قائمة يوىص هبا للخصائص ذات األولوية العالية لدجمها يف املعلومات اخلاصة بتسجيل املواليد والوفيات

34 .............................................. اإلطار 3-3 الوصول إىل تسجيل األحوال املدنية واستكامل التسجيالت احليوية

اإلطار 3-4 شكل الشهادة الطبية الدولية حول سبب الوفاة.................................................................. 40

اإلطار 3-5 نظم التحقيق اخلاصة ........................................................................................... 42

اإلطار 3-6 الترشيح اللفظي................................................................................................ 45

51 .................................................................................. اإلطار 3-7 منهج تدريبي موجز للمرمزين

54 ...................................................................................... اإلطار 3-8 وفيات األطفال يف تايالند

اإلطار 3-9 معايري التدقيق يف األساس املنطقي واالتساق.................................................................... 58

 اإلطار 3-10 النسبة املئوية للوفيات املتوقعة من املجموعات الثالث العريضة اخلاصة بأسباب
 الوفاة (األوىل إىل الثالثة) كداللة عىل االرتفاع يف توقع احلياة ................................................................. 60

61 ........ اإلطار 3-11 نمط العمر النموذجي للمجموعات الكبرية اخلاصة بأسباب الوفاة (املجموعة األوىل، والثانية، والثالثة)

ااملكون الفرعي

املكون الفرعي أ1: إطار العمل الوطني القانوين لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية........................... 21

24 ........................................................................ املكون الفرعي أ2: البنية األساسية للتسجيل وموارده

29 .................... املكون الفرعي ب1: الرتتيبات النظامية وسري العمل يف نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

املكون الفرعي ب2: مراجعة االستامرات املستخدمة يف تسجيل املواليد والوفيات............................................. 32

35 .............................................................................. املكون الفرعي ب3: تغطية واستكامل التسجيل

38 ................................................................................ املكون الفرعي ب4: ختزين املعلومات ونقلها

املكون الفرعي ج1: املامرسات املتوافقة مع التصنيف الدويل لألمراض لشهادة الوفاة.......................................... 42

املكون الفرعي ج2: شهادة الوفاة املستخرجة من املستشفى................................................................... 44



viii حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة

املكون الفرعي ج3: الوفيات التي حتدث خارج املستشفيات.................................................................. 45

املكون الفرعي ج4: املامرسات التي تؤثر عىل جودة املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة........................................... 46

49 ................................................................................. املكون الفرعي د1: ممارسات ترميز الوفيات

50 .................................................. املكون الفرعي د2: مؤهالت القائم برتميز الوفيات والتدريب احلاصل عليه

املكون الفرعي د3: جودة ترميز الوفيات..................................................................................... 52

57 ................................................................ املكون الفرعي هـ1: التحقق من جودة املعلومات ومعقوليتها

57 ....................................................................... املكون الفرعي هـ1 )أ(: مستويات اخلصوبة والوفيات

59 ...................................................................................... املكون الفرعي هـ1 )ب(: سبب الوفاة 

املكون الفرعي هـ 2: جدولة املعلومات...................................................................................... 62

63 ........................................................................ املكون الفرعي هـ3: احلصول عىل املعلومات ونرشها



ix حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة

ƕǐƤǐƻǆƗ ƕƬǘƢ
ُتسَتخَدم نظم تسجيل األحوال املدنية لتسجيل األحداث احليوية – بام يف ذلك املواليد، والوفيات، والزواج – ولدهيا القدرة 
لتكون بمثابة املصدر الرئييس لإلحصاءات الوطنية احليوية. ومع ذلك، يف العديد من البلدان النامية، تكون نظم تسجيل 
األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية ضعيفة أو غري قائمة؛ مما يؤدي إىل عدم توافر اإلحصاءات الديموغرافية الرئيسية، 
واإلحصاءات اخلاصة باخلصوبة والوفيات عىل نحو مستمر وال تشمل قطاعات عريضة من السكان. وتتمثل اخلطوة األوىل 

للتصدي هلذا الضعف يف مراجعة الوضع الراهن بغية حتديد املجاالت التي حتتاج إىل التحسني وحتديد أولويات العمل.

هذه احلزمة من املواد – التي يشار إليها عىل أهنا األداة اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية – تقدم توجيها شامال حول كيفية 
إجراء تقييم منهجي ملدى جودة وأداء نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. وتتكون احلزمة من مكونني مها: 
أداة للتقييم التفصييل، باإلضافة إىل التقييم الرسيع، ويتوافران يف شكل نص مكتوب أو جدول شامل للبيانات، من أجل 
تيسري جتميع املعلومات. ولقد مر املكونان بمراجعة مكثقة من قبل األقران من اخلرباء التقنيني، وجرى اختبارمها ميدانيا يف 
ثالثة بلدان.  أما اهلدف من تقديم هذه احلزمة من املواد فهو مساعدة السلطات املسؤولة عىل الفهم الواضح والشامل لنقاط 
الضعف والقوة يف نظمها اخلاصة بتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، واستنباط قاعدة لألدلة الختاذ اإلجراء 

الصحيح. 

وتقوم أداة التقييم التفصييل بمراجعة السامت األساسية لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. و هذا يتضمن 
اإلطار القانوين والتنظيمي، والتسجيل، وممارسات اإلشهاد والرتميز؛ وجتميع املعطيات املنبثفة منه وتبويبها واستخدامها. 
جلنة  تشكيل  من  بدءًا  املراجعة،  إلجراء  الرئيسية  اخلطوات  حتدد  التي  الطريق  خريطة  من  كل  عىل  التقييم  أداة  تشتمل  كام 
املراجعة التي تتكون من األطراف املعنية الرئيسية، وإطار التقييم، الذي يستخدم كنموذج للمراجعة التفصيلية. سيتم الرتكيز 
خالل هذه املراجعة عىل املواليد، والوفيات، وأسباب الوفاة، ملا متثله من أحداث أساسية حتتاج البلدان إىل معرفتها من أجل 

االسرتشاد هبا يف برامج الصحة العمومية، ورصد ديناميكيات السكان، وقياس املؤرشات الصحية الرئيسية. 

فيها تسجيل  التي يكون  البلدان  تلك  األداة اإلرشادية هو أسلوب موجه إىل حد كبري نحو  املذكور يف هذه  إن األسلوب 
يتم  مل  البلدان، حيث  أما  أو كليهام.  أو اجلودة  التغطية  يعاين من أوجه قصور من حيث  أنه  إال  قائاًم  نظامًا  املدنية  األحوال 
تأسيس تسجيل األحوال املدنية هبا، قد جتد هذا األسلوب مفيدًا، حتى لو مل تكن مجيع أقسام إطار التقييم ذات عالقة هبا. 
وجدير بالذكر أنه يف حال معرفة مدى اكتامل معطيات اإلحصاءات احليوية أو تغطيتها، فإن املعلومات غري املكتملة يمكنها 

أن تسفر عن أفكار قيمة حول أنامط الوفيات، واألسباب الرئيسية للوفاة. 

متسقة  تدقيقات  إجراء  املثال،  سبيل  عىل  خالل،  من  املعلومات  جلودة  النقدي  التقييم  أمهية  عىل  اإلرشادية  األداة  وتشدد 
الوفيات واخلصوبة.  املستقاة من سائر املصادر حول مستويات وأنامط  املعلومات  النظم مع  نواتج  ومنطقية، واملقارنة بني 
ويتعني تشجيع ومساعدة اإلحصائيني، وخمططي الشؤون الصحية، وغريهم عىل مجع وحتليل اإلحصاءات احليوية من أجل 

تنمية مهارات التقييم اهلامة كمكون أسايس من عملية تطوير النظام بشكل عام. 

إن البلدان أو احلكومات املحلية التي تستخدم هذه املواد سوف تكون أفضل إملامًا بنقاط الضعف والقوة يف نظمها القائمة، 
وأكثر قدرة عىل حتديد اإلجراءات أو اجلوانب التي حتتاج إىل إدخال التحسينات عليها. كام جيب حتسني النتيجة واستخالص 

إحصاءات حيوية أكثر فائدة لدعم إصالحات القطاع الصحي وسياسات وبرامج التنمية.
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ƕǄƣƾǄǁƐ 1
يعرض هذا الفصل سياق حزمة املواد من خالل التعريف بـ »تسجيل األحوال املدنية« و«نظم اإلحصاءات احليوية« وملاذا 
تكون هناك حاجة إليها.1 كام حيدد هذا الفصل أيضًا الغرض والنطاق واجلمهور املستهدف هلذه املواد. وأخريًا، يقدم موجزًا 
للفوائد املكتسبة النامجة عن نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية عىل نحو فعال، كام يناقش الفصل وضع مثل 

هذه األنظمة عىل الصعيد العاملي. 

 üƐǋƟǓƐ üǐƜƨƗ ǃưǆƓ ƣǋƬƾǄǁƐ ƑǄ  1-1
ÝƕǐǋǐƟǁƐ ƖƐƅƑƬƟǕƐǋ ƕǐǆƣǄǁƐ

املدنية  األحوال  نظام تسجيل  يستخدم  البلدان،  يف معظم 
مثل  احليوية«  »األحداث  حول  إحصاءات  لتسجيل 
والطالق،  الزواج،  وحاالت  والوفيات،  املواليد«،   «
و«ووفيات األجنة«. ويبتكر هذا النظام اإلداري احلكومي 
نظم  عن  املنبثقة  السجالت  أما  َحَدث.  لكل  دائاًم  سجاًل 
تسجيل األحوال املدنية فلها استخدامني رئيسيني كام ييل : 

»املواطنون«  حيتاجها  شخصية،  قانونية  وثائق   �فهي 
إلثبات الوقائع املحيطة باألحداث )مثل العمر واهلوية(؛ 

و ُتسَتخَدم مثل هذه الوثائق, عىل سبيل املثال, يف ما ييل:
•توطيد العالقات العائلية وحقوق املرياث؛ 	

عىل  املستندة  احلقوق  وتوطيد  العمر  يثبت  ما  •تقديم  	
العمر )مثل االلتحاق باملدارس، وامتيازات القيادة(؛

•تقديم ما يثبت الزواج أو الطالق واحلق يف الزواج؛ 	
• تقديم ما يثبت الوفاة	

 �كام أهنا تقدم املعطيات التي تشكل األساس الذي يرتكز 
عليه نظام اإلحصاءات احليوية القطرية.

وتستخدم »اإلحصاءات احليوية » الستخالص القياسات 
للتخطيط  والرضورية  األساسية  والوبائية  الديموغرافية 
والعمل،  التعليم،  مثل  القطاعات،  من  للعديد  الوطني 
بالنسبة لطيف واسع من  أيضًا أمهية كبرية  والصحة. وهلا 
بالسكان«،  املتعلقة  »السجالت  )مثل  احلكومية  األنشطة 
التجارية  والرشكات  اإلدارية(  السجالت  من  وغريها 

)مثل التأمني عىل احلياة وتسويق املنتجات(.

ويف القطاع الصحي، متثل اإلحصاءات احليوية جوهر نظام 
املعلومات الصحية القطرية، ألهنا:

النامجة عن  الوفيات  انتشار وتوزيع   �تسمح بتفهم مدى 
املساواة،  عدم  أوجه  وبتحديد  واإلصابات،  األمراض 

وترتيب األولويات، عالوة عىل رصد التوجهات وتقييم 
تأثري وفعالية الربامج الصحية؛

وسيلة  تصبح  املناسب  الوقت  يف  كاملًة  تسجيلها   �عند 
حيرز  ما  ورصد  األساسية  املستويات  لقياس  موثوقة 
اإلنامئية  األهداف  مثل  العاملية،  املرامي  نحو  تقدم  من 
وهلا  املتحدة؛  األمم  أطلقتها  التي   )MDGs( لأللفية 
أمهية أخرى تتمثل يف تفهم التحديات الصحية الناشئة 
السارية،  غري  األمراض  عن  املثال،  سبيل  عىل  النامجة، 
HIV/( بفريوسه  والعدوى  واإليدز  واإلصابات، 

AIDS(؛

 �تسمح بتتبع االسرتاتيجيات الوطنية مثل االسرتاتيجيات 
الفقر،  الصحي، وختفيف وطأة  القطاع  بإصالح  املعنية 

واجلهود اإلنامئية؛ 

 �تقدم معلومات حول األوضاع الصحية عىل املستويني 
والرصد  التخطيط  بدعم  يسمح  مما  واملحيل  اإلقليمي 

والتقييم للنظم الصحية الالمركزية.

ومتثل سجالت األحوال املدنية أفضل مصدر لإلحصاءات 
احليوية ملا ينتج عنها من معلومات مستمرة لكامل الدولة 
النامية  البلدان  يف  أنه  بيد  واملحيل.  الوطني  املستويني  عىل 
االكتامل.  عدم  أو  الضعف  من  النظم  تلك  تعاين  ما  غالبا 
األحوال  تسجيل  نظم  فيها  تفتقر  التي  البلدان  ويف 
جوهري  قصور  من  تعاين  أو  الكاملة،  التغطية  إىل  املدنية 
من  يكون  قد  املناسب،  التوقيت  أو  اجلودة  أمور  بسبب 
الرضوري، بصورة مؤقتة، استخدام مصادر بديلة إلعداد 
اإلحصاءات احليوية. وتتضمن مصادر مثل هذه املعطيات 
املؤقتة »التعدادات السكانية«، و«املسوحات االستقصائية 
الديموغرايف«  و«الرتصد  املعيشية«،  األرس  من  لعينات 
وذلك يف مواقع الرصد ونظم تسجيل العينات. ورغم أن 
باألحداث  اخلاصة  القياسات  توفري  يمكنها  املصادر  هذه 
األحوال  تسجيل  حمل  إحالهلا  يمكن  ال  أنه  إال  احليوية، 
هذه  مثل  جتمع  التي  الوحيدة  الوسيلة  ُتَعد  التي  املدنية، 

1 املصطلحات املوضوعة بني قوسني مرشوحة يف املرسد
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الذي  الوحيد  املصدر  أهنا  كام  املعلومات بصورة مستمرة، 
يوفر لألفراد الوثائق القانونية اخلاصة بأي حدث حيوي.  

ييل  كام  املدنية   األحوال  لتسجيل  املتحدة  األمم  تعريف   
:(1)

واإللزامي،  والدائم،  املتواصل،  .....التسجيل 
)املواليد  وخصائصها  احليوية  لألحداث  والشامل 
وحاالت  األجنة،  ووفيات  والوفيات،  األحياء، 
الزواج والطالق( وسائر األحداث اخلاصة باألحوال 
يف  عليها  منصوص  هو  كام  بالسكان  املتعلقة  املدنية 
املتطلبات  وفق  اللوائح  أو  القوانني،  أو  املراسيم، 

القانونية يف كل بلد.

إن تطوير وتعزيز نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات 
احليوية  اإلحصاءات  جودة  لتحسني  رضوري  أمر  احليوية 
السياسات  لتوجيه  املعلومات  هذه  واستخدام  القطرية، 
والربامج. و انعكس هذا املفهوم األشمل يف تعريف األمم 

املتحدة لنظام اإلحصاءات احليوية كام ييل )1):

....العملية الكاملة املتمثلة يف :
وتسجيل  بجمع  املدنية  األحوال  مصلحة  تقوم  )أ( 
أحداث  وقوع  أو  تكرار  مدى  تعداد  أو  املعلومات 
املتعلقة  اخلصائص  وكذلك  وحمددة،  معينة  حيوية 
باألحداث نفسها والشخص أو األشخاص املعنيني. 
وحتليلها،  ومعاجلتها،  لبيانت،  هذه  جتميع  )ب( 

وتقييمها، وعرضها ونرشها يف شكل إحصائيات. 

ليلة  بني  احليوية  لإلحصاءات  فعال  نظام  إنشاء  يمكن  ال 
وضحاها؛ فهو يتطلب إرادة سياسية، وإدارة سليمة، وقوامة 
من قبل السلطات الوطنية، وثقة وتعاون »املجتمع املدين«، 
واألرس املعيشية، واملهن الطبية. لذا، جيب عىل البلدان التي 
وسوء  الضعف  من  احليوية  اإلحصاءات  نظم  فيها  تعاين 
استثامرات  باعتبارها  النظم  هذه  حتسني  تدرس  أن  األداء، 
من  إال  بلوغه  يتسنى  لن  وهدف  األمد،  طويلة  رضورية 

خالل التزام سيايس مستدام. 

كسبب  تساق  التي  احلجة  هي  املوارد  قلة   كانت  ما  كثريا 
يف  املدنية  األحوال  تسجيل  نظم  أداء  سوء  وراء  رئييس 
بعض البلدان املنخفضة الدخل. وعىل الرغم أن التكلفة هلا 
أمهيتها التي جيب وضعها يف االعتبار، إال أهنا عقبة يمكن 
جتاوزها وامليض يف طريق التحسني، كام أثبت ذلك عدد من 
البلدان املنخفضة الدخل نسبيا )مثل كوبا، ورسي النكا، 
املدنية  األحوال  لتسجيل  نظاًم  متتلك  التي  وأوروغواي( 
معلومت  الصحية  النتائج  وترصد  جيدة  بصورة  تعمل 

سكانية ذات مصداقية. 

املدنية  األحوال  تسجيل  لنظم  بلد  أي  افتقاد  حال  يف 
واإلحصاءات احليوية، أو لدهيا أنظمة ال تصدر معلومات 
الربامج  تكاليف  تكون  أن  فريجح  كافية،  جودة  ذات 
االجتامعية واالقتصادية فيها أعىل بسبب عدم الكفاءة وسائر 
صور اإلرساف املهدر للموارد. بدون اإلحصاءات احليوية 
واحلكومات،  املجتمعات،  عىل  يصعب  املصداقية  ذات 
تقوم  أن  األطراف  املتعددة  واملنظامت  املانحة،  واجلهات 
بالتخطيط ورصد تأثري طيف واسع من الربامج االجتامعية 
هي  احليوية  اإلحصاءات  وُتَعد  الصحية.  واملبادرات 
الصحية  املعلومات  نظام  عليه  يرتكز  الذي  األساس 
املواليد  بأعداد  املتعلقة  املعلومات  انعدام  إن  القطري. 
إىل  يؤدي  الوفاة«،  و«سبب  والعمر  واجلنس  والوفيات، 
صعوبة إحراز تقدم ملموس نحواهلدف الرئييس ألي نظام 
صحي، أال وهو إبقاء الناس عىل قيد احلياة لفرتة أطول مع 

متتعهم بالصحة والعافية. 

 ƕƟƬǁƐ ƕǄưǆǄǁ ƕǐƣƑƪƥǕƐ ƔƐƣǓƐ ǏǉƑǄ  2-1
ÝƕǐǄǁƑƴǁƐ

الصحية  القياسات  شبكة  تبذهلا  التي  اجلهود  إطار  يف 
الصحية  املعلومات  لتعزيز  العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة 
الوطنية، َعربرَّ عدد من البلدان عن حاجتهم إىل أداة يمكنهم 
األحوال  تسجيل  نظم  قدرة  مدى  ملراجعة  استخدامها 
إحصاءات  إنتاج  عىل  فيها  احليوية  واإلحصاءات  املدنية 
تعمل  ال  التي  األجزاء  أو  اجلزء  وحتديد  مفيدة  حيوية  
بكفاءة يف نظامهم الوطني وحتتاج إىل التحسني. واستجابة 
هلذا املطلب، قامت منظمة الصحة العاملية، بمشاركة جامعة 
كوينزالند باسرتاليا، بإعداد هذه احلزمة من املواد – وهي 
هبا  لالسرتشاد  العاملية-  الصحة  ملنظمة  اإلرشادية  األداة 
بتسجيل  املتعلقة  القطرية  للمامرسات  املعيارية  املراجعة  يف 

األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. 

وتتضمن هذه الوثيقة – أداة التقييم التفصييل – ما ييل: 

 �مقدمة حول نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات 
احليوية )الفصل األول(؛

احلالية  النظم  مراجعة  عملية  توضح  طريق،  خارطة   � 
)الفصل الثاين(؛

)الفصل  التفصيلية  للمراجعة  البنية  يوفر  للتقييم،   �إطار 
الثالث(.

الرسيع  التقييم  وثيقة   – املصاحبة  بالوثيقة  يتعلق  فيام  أما 
واإلحصاءات  املدنية  األحوال  لتسجيل  الوطنية  للنظم 
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ترمي إىل رسعة  الرسيع   للتقييم  أداة  توفر  – فهي  احليوية 
تقييم وضع النظم احلالية، وإعداد احلالة إلجراء تقييم أكثر 
أو  مكتوب  نص  شكل  عىل  متاحة  الوثيقة  هذه  تفصياًل. 

جداول للبيانات، من أجل تيسري جتميعلمعلومات.

من  عدد  اقرتح  أن  بعد  الرسيع  التقييم  أداة  إعداد  تم  لقد 
وإطالع  األدلة،  بعض  احلصول عىل  املفيد  من  أنه  البلدان 
التفصيلية.  املراجعة  يف  الرشوع  قبل  عليها  اإلداريني  كبار 
ولقد مرت هاتان األداتان بمراجعة مكثقة من قبل األقران 
ثالثة  يف  ميدانيا  اختبارمها  وجرى  التقنيني،  اخلرباء  من 

بلدان.  

مساءلة  يف  القائمة  النظم  مراجعة  من  الغرض  يتمثل  ال 
األفراد حول سوء أداء هذه النظم أو املشكالت التشغيلية 
املسؤولني  متاما عن تصيد أخطاء  بعيد  أنه  املتعلقة هبا، كام 
احليوية  اإلحصاءات  أنظمة  لتشغيل  الوظيفي  األداء  عن 
وتسجيل األحوال املدنية. ولكن الغاية هي تقديم البينة التي 
استخدامها لالسرتشاد هبا يف وضع خطط  للبلدان  يمكن 
املثال،  البينة، عىل سبيل  اإلصالح. ويمكن استخدام هذه 
املانحة، واحلكومات، والرشكاء  املناقشات مع اجلهات  يف 
يف عملية التطوير، عند البحث عن التمويل الالزم من أجل 

تعزيز النظام الوطني لتسجيل األحوال املدنية. 

  ƕǐƣƑƪƥǕƐ ƔƐƣǓƐ ǃƐƣƢƗƨƐ ƣƏƐǋƺ  3-1
عىل  البلدان  معاونة  اإلرشادية  األداة  استخدام  شأن  من 
احلالية،  لألساليب  وشامل  واضح  تفهم  إىل  الوصول 
وتوفري قاعدة األدلة الختاذ إجراءات تصحيحية. مع ذلك، 
ال تكفي هذه األداة اإلرشادية منفردة يف متكني البلدان من 
حل مشكالهتا املتعلقة بنظامها يف تسجيل األحوال املدنية 
أو جودة اإلحصاءات احليوية. والفوائد الرئيسية الستخدام 

هذه األداة اإلرشادية هي كام ييل:

اخلربة  من  املستمدة  املامرسات،  أفضل  نحو   �التوجيه 
األمم  وكاالت  وسائر  العاملية  الصحة  ملنظمة  املكثفة 
الصحية  النظم  تطوير  عىل  البلدان  مساعدة  يف  املتحدة 

واإلحصائية؛

 �التوافق التام لنظم املعلومات الصحية القطرية مع اإلطار 
األوسع لشبكة القياسات الصحية )2(؛

 �التوافق مع املبادرة املتعددة الرشكاء بشأن رصد األحداث 
احليوية )مبادرة رصد األحداث احليوية MoVE- وهي 
الصحية  القياسات  شبكة  رشكاء  أطلقها  بحثية  مبادرة 
وغريها  التسجيل  نظم  تعزيز  أجل  من   2006 عام 

األحداث  حول  املعلومات  جلمع  البديلة  الوسائل  من 
احليوية(، ودمج الدروس القيمة املستفادة من البحوث 

التطبيقية يف العديد من البلدان النامية )3-7(؛

الروتينية  اإلحصاءات  وجودة  حول  ثاقبة  نظرة   �تقديم 
املجمعة حول املواليد، والوفيات، وأسباب الوفاة؛

النظامي   �وسيلة للحصول عىل األدلة الالزمة للتحسني 
عن  الصادرة  هبا  املتعلقة  والنتائج  احليوية  لإلحصاءات 

نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؛

الثاين( يف احلث عىل  املراجعة )الفصل   �استخدام عملية 
املعنية«  »األطراف  بني  اآلراء  يف  توافق  إىل  الوصول 

الرئيسية حول االحتياجات املحددة ذات األولوية.

ƼƑƯǆǁƐ  4-1
اإلحصاءات  تقييم  فقط  تستهدف  اإلرشادية  األداة  هذه 
احليوية األساسية املنبثقة عن تسجيل األحوال املدنية؛ وال 
املعطيات  وجودة  املامرسات  تقييم  يف  استخدامها  ينبغي 
أو  املعيشية،  لألرس  االستقصائية  الدراسات  من  املأخوذة 
األداة  وتعزز  العينات.  تسجيل  أو  السكانية،  التعدادات 
املعايري واملامرسات الدولية غري أهنا ال تويص بأية تدابري أو 
ممارسات يتعني عىل البلدان اعتامدها لتحقيق األداء الكامل 
لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. ويتم 
حمليًا،  أفضل  نحو  عىل  واملامرسات  التدابري  هذه  حتديد 
عىل  والعادات  واملوارد  والقدرة  السياق  عىل  العتامدها 

املستوى املحيل. 

احليوية  األحداث  أن  ترى  املتحدة  األمم  أن  الرغم  عىل 
األجنة،  ووفيات  والوفيات،  األحياء«،  »املواليد  تتضمن 
اإلرشادية  األداة  هذه  أن  إال  والطالق،  الزواج  وحاالت 
ال هتتم سوى باملواليد، والوفيات وأسباب الوفاة )أي أهنا 
والطالق(.  الزواج  حاالت  أو  األجنة،  وفيات  تشمل  ال 
والوفيات  املواليد،  أن  حقيقة  إىل  يشري  الرتكيز  وهذا 
وأسباب الوفاة هي األحداث الرئيسية التي حتتاج البلدان 
ورصد  الصحية،  الربامج  يف  هبا  لالسرتشاد  معرفتها  إىل 
الرئيسية.  الصحية  املؤرشات  وقياس  السكان،  ديناميكية 
يف  واضحة  أمهية  له  األجنة  وفيات  تسجيل  أن  وبرغم 
ونتيجة  بالوالدة«،  املحيطة  الفرتة  وفيات  »معدل  قياس 
احلمل، ومدى جودة اخلدمات الصحية أثناء الفرتة املحيطة 
هذه  نطاق  يف  تدخل  ال  األجنة  وفيات  أن  إال  بالوالدة، 
البلدان التى يمكنها مجع  األداة اإلرشادية بسبب قلة عدد 
البلدان  املعطيات الرضورية بصورة مرضية. مع ذلك، يف 
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التي جيرى فيها، بصورة روتينية،  مجع بيانات حول وفيات 
األجنة والوفيات أثناء الفرتة املحيطة بالوالدة، يتعني إضافة 
املزيد من األسئلة يف عملية مراجعة نظم تسجيل األحوال 
املدنية واإلحصاءات احليوية، من أجل التصدي للمشاكل 

املتعلقة بجودة البيانات ومصداقيتها. 

 ƹƣǊƗƨǄǁƐ ƥǋǊǄƜǁƐ  5-1
العاملية هو  الصحة  ملنظمة  اإلرشادية  األداة  القصد من  إن 
استخدامها من قبل املسؤولني عن مجع اإلحصاءات احليوية 
وجتميعها واالستفادة منها. واالستفادة الكربى منها ستظهر 
يف البلدان )أو األقاليم داخل البلدان( التي هلا بالفعل نظام 
عىل  احلصول  عن  تعجز  لكنها  املدنية  األحوال  لتسجيل 
احليوية.  باإلحصاءات  اخلاصة  نظمها  من  استفادة  أقىص 
االستثامر  تستدعي  التي  احلالة  فإن  حتديدًا  البلدان  ولتلك 
وجه  عىل  تكون  احليوية  لإلحصاءات  فعال  نظام  يف 
سنويًا  بالفعل  دفعه  يتم  ما  بسبب  قوية  حالة  اخلصوص 
املثال ما يدفع لرواتب  من مبالغ مالية ضخمة، عىل سبيل 
تكلفة  عىل  عالوة  البيانات،  وترميز  بالتسجيل  القائمني 
البلدان  وبعض  واإلمدادات.  واملعدات  األساسية  البنية 
لدهيا حاليًا نظم لتسجيل األحوال املدنية ال تستخرج سوى 
الوثائق القانونية، بينام يتم مجع اإلحصاءات احليوية من قبل 

نظام مواٍز، غالبا ما خيضع لسلطة وزارة الصحة. 

يمكن أيضا االستفادة من األداة اإلرشادية ملنظمة الصحة 
للتسجيل؛  بنظم كاملة  تتمتع  التي  البلدان  العاملية من قبل 
الدوري  التقييم  البلدان تستخدم هذه األداة يف  فمثل هذه 
ألداء نظمها، وتقييم جودة ما تنتجه من معلومات، ومن ثم 

اختاذ اإلجراءات التصحيحية عند الرضورة. 

إن البلدان التي يقل أو ينعدم فيها تسجيل األحوال املدنية، 
قد جتد صعوبة يف استكامل عدة أقسام يف أداة التقييم نظرا 
تقييمها. مع ذلك، يمكن هلذه  التي جيري  املعلومات  لقلة 
التي  اإلرشادية  األداة  من  األجزاء  تلك  استخدام  البلدان 
القانوين.    باإلطار  يتعلق  ما  هلا عالقة هبا، السيام يف  تكون 
االستفادة  يمكنها  البلدان  تلك  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
شبكة  قامت  التي  املصادر  سائر  بدراسة  اضطالعها  من 
لرصد  املوارد  جمموعة  مثل  بإعدادها،  الصحية  القياسات 
متاحة  MoVE، وهي  بمبادرة  احليوية اخلاصة  األحداث 
األقراص  وعىل  )اإلنرتنت(،  العنكبوتية  الشبكة  عىل 
جتميع  عن  عبارة  املجموعة  وهذه    .)CD (8 املدجمة 
للوثائق التقنية التي تستهدف تسهيل إنشاء مواقع للرتصد 
الديموغرايف. وهي حتتوي عىل تعليامت حول كيفية إعداد 
اللفظية«  الترشحيية  الصفة  مع  احليوي  للتسجيل  »نموذج 

ونموذج  الديموغرايف  الرتصد  بني  اجلمع   .)SAVVY)
»التسجيل احليوي« ليس بدياًل عن نظام تسجيل األحوال 
قياسات مفيدة مؤقتة للخصوبة  تقديم  املدين، لكن يمكنه 
البرشية  واملوارد  املهارات  بناء  يف  واملساعدة  والوفيات، 
األحوال  تسجيل  نظام  أداء  لضامن  الالزمة  الرضورية 

املدنية. 

 ƕǐǆƣǄǁƐ üƐǋƟǓƐ üǐƜƨƗ ƣƏƐǋƺ  6-1
ǈƗƑǐǁǋƊƨǄǋ

األفراد  1-6-1
واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل  نظم  تكون  عندما 
عليها،  احلفاظ  ويتم  ومستمرة  عالية،  جودة  ذات  احليوية 
واملجتمعات،  لألفراد،  فوائد عديدة  تقديم  عندئذ  يمكنها 

والبلدان، واألقاليم، واملجتمع الدويل.

تسجيل  لنظام  الرئيسية  الفوائد  تتمثل  األفراد،  خيص  فيام 
األحوال املدنية يف توفري الوضع القانوين والتوثيق الرسمي 
لألحداث احلياتية اهلامة. عىل سبيل املثال، تسجيل املواليد 
الشخص،  باسم  قانونيًا  إثباتًا  ويقدم  اهلوية  عىل  يصادق 
قانونية،  كوثيقة  ميالدمها.  ومكان  وتاريخ  والديه  واسمي 
اإلنسانية  احلقوق  ومحاية  حتديد  يف  امليالد  شهادة  تفيد 
األمم  صندوق  قام  ولقد  املجتمع.  يف  إنسان  ألي  واملدنية 
تسجيل  عدم  تأثري  بتوثيق  )اليونيسيف(،  للطفولة  املتحدة 
املواليد عىل نطاق واسع، كام كان هلا احلق يف تسجيل املواليد 
يف  جاء  كام  بالطفل  األول  القانوين  االعرتاف  ُيعَترَب  الذي 

املادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل، الذي ينص عىل:

منذ  احلق  له  ويكون  والدته  فور  الطفل  ل  ُيَسجرَّ  ...
اكتساب  يف  واحلق  اسم،  عىل  احلصول  يف  والدته 
معرفة  يف  احلق  اإلمكان،  قدر  له  ويكون  جنسية، 

والديه، وتلقي رعايتهام. 

تؤثر عىل  له عواقب سلبية وخيمة  أي طفل  تسجيل  عدم 
واملرياث،  اهلوية،  يف  تتمثل  التي  الرئيسية  حلقوقه  اكتسابه 
فإن  لذلك،  واالجتامعية.  الصحية  واخلدمات  والتعليم، 
احلد  لضامن  أكرب  اسرتاتيجية  من  جزء  هو  امليالد  تسجيل 
من تعرض األطفال لالنتهاك واالستغالل، السيام إذا كانوا 
لتسجيل  فاعل  نظام  غياب  ويف  والدهيم.  عن  منفصلني 
القانونية  احلقوق  تعزيز  بلد  أي  عىل  يصعب  املواليد، 
املتعلقة بالعمر واخلاصة بالتعليم، وعاملة األطفال، وقضاء 
األحداث، والزواج املبكر، واالستغالل اجلنيس، واحلقوق 
الفعالة  االستجابة  إن  العسكري.  والتجنيد  االنتخابية، 
شمل  مل  عىل  بقدرهتا  تتميز  ما  غالبا  الطبيعية  للكوارث 



حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة 5

Ɨǆƥǀǆǃƒ
األطفال الضائعني بذوهيم، مما يوضح مدى أمهية شهادات 

امليالد.

من املتوقع أن تقوم البلدان التي وقعت عىل اتفاقية حقوق 
شكل  أي  دون  املواليد  مجيع  لتسجيل  نظم  بوضع  الطفل 
التسجيل  ضامن  البلدان  عىل  ويتعني  التمييز.  أشكال  من 
يف  وذلك  الوطنية،  احلدود  داخل  املواليد  جلميع  اإللزامي 
التوقيت املناسب. كام جيب، عىل وجه اخلصوص، أن تركز 
واملناطق  الريفية  املناطق  يف  األطفال  عىل  اهتاممها  البلدان 
مثل  واملهمشة؛  املستضعفة  الفئات  يف  واألطفال  النائية، 
ومهاجرين،  والجئني،  أجانب،  آلباء  املولودين  األطفال 
)أطفال  البلد  داخل  واملرشدين  السيايس،  اللجوء  وطالبي 

الشوارع(.

عملت منظمة اليونيسف، بصورة نشطة، مع بعض املنظامت 
الدويل،  التخطيط  منظمة  مثل   )NGOs( احلكومية  غري 
وصندوق إنقاذ األطفال، ومنظمة الرؤية العاملية، يف تعزيز 
األحوال  تسجيل  يف  والفردية  اإلنسانية  احلقوق  جوانب 
من  البلدان  من  العديد  يف  ناجحة  محالت  وتنظيم  املدنية، 
أجل تسجيل املواليد عىل املستوى العاملي.  كام قاموا أيضًا 
بإذكاء الوعي حول أمهية إثبات اهلوية لتأمني االعرتاف هبا 
أمام القانون، من أجل محاية احلقوق )مثل املرياث(، وتوفري 

سبل الوصول إىل اخلدمات العامة. 

البلدان   2-6-1
تسجيل  لنظم  الرئيسية  الفائدة  فإن  للبلدان،  بالنسبة  أما 
يف  تتمثل  الفعالة  احليوية  واإلحصاءات  املدنية  األحوال 
وتوفري  الدعم  تقديم  يف  النظم  هذه  تلعبه  الذي  الدور 
املعلومات عند التخطيط بفعالية من أجل التنمية االجتامعية 
نظام  من  احليوية  اإلحصاءات  مُجَِعت  إذا  واالقتصادية. 
 ( األحداث  مجيع  يشمل  الذي  املدنية  األحوال  تسجيل 
هبا  موثوق  أسس  تقديم  تستطيع  فإهنا  عينة(،  جمرد  وليس 
وتنفيذ  رسم  يف  أمهيته  له  صغري  بمجال  خاصة  ملعلومات 
األمومة  ورعاية  العمومية،  بالصحة  اخلاصة  السياسات 
والطفولة، وتنظيم األرسة، والضامن االجتامعي، والتعليم، 
املستوى  عىل  أما  االقتصادية.  والتنمية  واإلسكان، 
لتخطيط  رضورية  الدقيقة  السكانية  فإناملعلومات  املحيل، 
يف  املساواة  عدم  ورصد  ومعاجلة  املجتمع،  احتياجات 
لتوضيح  كوستاريكا  مثال   1-1 الشكل  يستخدم  املنطقة. 
يف  االختالفات  لرصد  احليوية  اإلحصاءات  استخدام 
ع« عىل املستويات املحلية. ومثل هذه  »معدل وفيات الُرضرَّ

إلعداد  األمهية  من  كبية  درجة  عىل  احليوية  اإلحصاءات 
الربامج التي  تستهدف حتسينمعدل بقاء األطفال وتوجيه 

املوارد إىل حيث تشتد احلاجة إليها. 

املدنية  األحوال  تسجبل  نظم  لفعالية  أخرى  ميزة  وهناك 
اجلهود  نجاح  مدى  قياس  وهي  احليوية  واإلحصاءات 
املبذولة دوليًا يف مكافحة أمراض معينة من خالل االنخفاض 
يف معدالت الوفيات النامجة عن تدخالت الربامج يف أغلب 
األحيان. فمثال، ستة عىل األقل مناألهداف اإلنامئية لأللفية 
وأسباب  الوفيات  حول  الدقيقة  املعلومات  عىل  تعتمد 
الوفاة يف رصد التقدم املحرز )3(. ولقد أشار تقرير صدر 
الرئييس أمام حتقيق  العائق  البنك الدويل إىل أن  حديثا عن 
هو  الالتينية  أمريكا  يف  لأللفية  الصحية  اإلنامئية  األهداف 
واألمومة  الطفولة  بوفيات  اخلاصة  املعلومات  اكتامل  عدم 
(10(.  وهناكأدلةتزايدة عىل أن إدخال التحسينات طويلة 
األمد عىل نظم تسجيل األحوال املدنية سوف توفر وسيلة 
الدقيق لالنخفاض  للقياس  التكلفة  فعالية من حيث  أكثر 
املنفصلة  الوفيات من االعتامد عىل األساليب  يف معدالت 
التي تركز عىل األمراض، والتي جُتَمع فيها معطيات خاصة 
بمجاالت هامُة حمددة )مثل فريوس العوز املناعي البرشي 
ومرض اإليدز، واملالريا، والسل، واألمراض التي يمكن 

توقيها باللقاحات()7).

وتقوم معظم نظم تسجيل األحوال املدنية بجمع املعلومات 
يتم  ما  غالبا  املعلومات  هذه  أن  مع  الوفاة  أسباب  حول 
التعامل معها من قبل وزارة الصحة الُقطرية. وتعود األمهية 
إىل  الوفيات  سجالت  عىل  املرتكزة  لإلحصاءات  اخلاصة 
وتوزعها،  الرئيسية  األمراض  حجم  حتديد  يف  مسامهتها 
الربامج  لتصميم  رضورية  اإلحصاءات  هذه  أن  كام 
وتقييمها.  ورصدها،  وتنفيذها،  الصحية،  والسياسات 
النامجة عن رسطان  بالوفيات  فمثال، اإلحصاءات اخلاصة 
والوفيات  بالكحوليات،  املرتبطة  الكبد  وأمراض  الرئة، 
الكحوليات،  بتناول  املرتبطة  املرور  حوادث  من  النامجة 
البلدان،  من  عدد  يف  األمهية  من  كبرية  درجة  عىل  كانت 
وقد أسفرت عن سن ترشيعات للحد من التعرض لآلثار 
الضارة للتبغ والكحوليات.  عالوة عىل ما تقدم، فإن مجع 
يف  قصوى  أمهية  له  مستمرة   بصورة  احليوية  اإلحصاءات 
األمراض  )مثل  اجلديدة  الصحية  التحديات  عن  الكشف 
تؤثر  التي  والعنف(  واإلصابات،  الرئيسية،  السارية  غري 

عىل السكان، ومعاجلتها.  
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املصدر: دانيل وبورمتان )2008) (10)

استخدم عدد من البلدان النامية تسجيل املواليد يف حتديد 
االختالفات اجلغرافية للخصوبة، ومن ثم متكنوا من إدخال 
وقد  هلا.  احتياجا  األشد  املواقع  يف  األرسة  تنظيم  برامج 
التداعيات  ساعد رصد املواليد يف إلقاء الضوء عىل بعض 
اختيار  جمال  يف  السيام  اجلديدة،  الطبية  للتقنيات  السلبية 
جنس املولود قبل الوالدة )11(.  ويف العديد من البلدان، 
توفر معطيات التسجيل نقطة البداية إلجراء دراسات حول 
تسجيل  يكون  ثم،  ومن  اإلنجاب؛  سن  يف  النساء  وفيات 
أكثر  تقديرات  عىل  للحصول  رئيسية  أداة  املدنية  األحوال 
فعالية للبعد الواقعي ملعدل وفيات األمهات، كام أهنا تزيد 
واإلملام  الوفيات  هذه  وراء  والظروف  األسباب  تفهم  من 

هبا. 

حيدد  أن  احليوية  لإلحصاءات  الدقيق  للرصد  يمكن 
معدالت  فيها  تزيد  التي  السكانية  املجموعات  بفاعلية 
الوفيات بصورة مكثفة، أو تلك التي حتتاج عىل نحو عاجل 
الصحة.  تعزيز  أو  األمراض  ملكافحة  حمددة  برامج  إىل 
اإلحصاءات احليوية هي األساس التجريبي الوحيد الذي 
جمموعة  يف  سنويًا  املحرز  التقدم  رصد  خالله  من  يمكن 
دون  األصعدة  عىل  العمومية  الصحة  برامج  من  متنوعة 
نظم جيدة  التي هبا  البلدان  والعاملية. يف  والوطنية  الوطنية 
اإلعداد، يتم االسرتشاد باإلحصاءات احليوية يف السياسات 
والربامج الوقائية، ويتم استخدامها أيضا يف دعم البحوث 
والوبائيات  البيئية  الدراسات  من  بدءًا  اهلامة،  الوبائية 
الوصفية إىل الدراسات املعنية بكيفية تأثري األمراض املهنية 

والوراثية عىل املجموعات السكانية املختلفة. 
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املواليد  تسجيل  فيها  يكون  التي  البلدان  من  العديد  يف 
اإلحصاءات  نرش  القوانني  تفرض  إجباريًا،  والوفيات 
السنوية )وفق اجلنس والعمر( عىل املستويني الوطني ودون 
املتعددة  االستخدامات   1-1 اإلطار  ويوجز  الوطني. 
لإلحصاءات احليوية يف جمال التنمية البرشية واالجتامعية. 

 üƐǋƟǓƐ üǐƜƨƗ ǃưǆǁ ǏǄǁƑƴǁƐ ƲƮǋǁƐ  7-1
 ƕǐǋǐƟǁƐ ƖƐƅƑƬƟǕƐǋ ƕǐǆƣǄǁƐ

األحوال  تسجيل  نظم  له  تعرضت  الذي  اإلمهال  وصف 
املدنية بأنه »الفشل الوحيد واألكثر أمهية الذي اقرتفته جهود 
التنمية عىل مدى الثالثة عقود املاضية« )11(. وعىل الصعيد 
احليوية  باإلحصاءات  الصلة  املعلومات ذات  فإن  العاملي، 
معلومات  من  يتوافر  بام  مقارنًة  والسوء  بالضعف  تتسم 
ويتعينإعطاء  البلدان.  معظم  لدى  تفصيلية  اقتصادية 
املعلومات الصحية نفس الدرجة من األمهية مثل املعلومات 
البرشية.  التنمية  ملا تقدمه من دعم لسياسات  االقتصادية، 
وبسبب غياب اإلحصاءات احليوية املوثوقة، يواجه العديد 
الراهن، حتوالت رسيعة يف  الوقت  النامية، يف  البلدان  من 
موثوقة  معلومات  أية  متلك  ال  أهنا  إال  الصحي،  املجال 
وضع  يف  هبا  لالسرتشاد  املناسب  التوقيت  يف  صلة  ذات 

األولويات الصحية اخلاصة بسكاهنا. 

العمومية،  بالصحة  املعني  العاملي  املجتمع  عىل  جيب 
الدعم  تقديم  التنمية  يف  والرشكاء  املانحة،  واجلهات 
نظمها  تعزيز  إىل  هتدف  جهود  من  تبذله  ما  يف  للبلدان 
احليوية.  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  بتسجيل  اخلاصة 
من  تتكبده  وما  حثيثة  جهود  من  البلدان  تبذله  ملا  ونظرا 
تكلفة للمحافظة عىل نظم تسجيل األحوال املدنية، يصبح 
غري  أو  متحيزة،  معطيات  عنها  تصدر  أن  املقبول  غري  من 
ااإلستفادة  يمكن  ال  وبالتايل،  حتديثها،  يتم  مل  أو  مكتملة، 
عىل  يتعني  الوقت،  نفس  ويف  التخطيط.  أغراض  يف  منها 
احلكومات الوطنية إدراك مسؤوليتها نحو حتسني أنظمتها، 
وجيب أن تأخذ بزمام املبادرة يف اجلهود املبذولة يف تسجيل 
مجيع املواليد والوفيات، والتصديق الطبي عىل مجيع أسباب 
املدنية  األحوال  تسجيل  نظم  قيام  ضامن  إن  الوفيات.  
بتعداد كل شخص- وأخذ اجلميع يف احلسبان، إنام هو أمر 

يف صالح احلكومات الوطنية وصالح مواطنيها. 

ورغم الفوائد التي ال شك فيها لتسجيل األحداث احليوية، 
منظمة  يف  األعضاء  البلدان  من  فقط  الثلث  حوايل  أن  إال 
أساسية  بصورة  كاملة  تعترب  أنظمة  لدهيا  العاملية  الصحة 
الثلثني  يف  أما   .)12( موثوقة  معطيات  إعطاء  ويمكنها 
اآلخرين، فإن الكثري من املواليد والوفيات ال يتم تسجيلها، 
تفتقد  معلومات  هي  الوفاة  سبب  حول  املعلومات  أن  كام 
املصداقية يف أغلب األحيان، وذلك يف حال ما إذا تم مجعها 

عىل اإلطالق. 

موجز الستخدامامتعلومات تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية  اإلطار 1-1 

األفراد
يستخدم األفراد شهادات امليالد وشهادات الوفاة املستخرجة من السجالت املدنية إلثبات ما ييل:

اهلوية والعمر؛ عىل سبيل املثال، الستخراج جواز سفر، وفتح حسابات مرصفية، واحلصول عىل التعليم والتوظيف، ومحاية حقوق  � 
امللكية، واحلصول عىل اخلدمات الطبية واالجتامعية، واملطالبة بالتأمني واالشرتاك يف التصويت وسائر اإلجراءات القانونية؛

األصل واجلنسية عند التعامل مع احلكومة أو قطاع األعامل اخلاص.  � 

السلطات احلكومية املحلية والوطنية
تستخدم السلطات احلكومية املحلية والوطنية سجالت املواليد والوفيات املنبثقة عن سجالت األحوال املدنية يف ما ييل:

حساب عدد املواطنني يف كل عام للمناطق اإلدارية بحسب العمر واجلنس؛ � 
توفري املعلومات التي سيتم وضعها يف مقام الكرس حلساب املؤرشات املتعلقة بالصحة؛ � 

وضع توقعات سكانية للتخطيط املستقبيل؛ � 
املساعدة يف توجيه ختصيص املوارد بكفاءة؛ � 

القيام برسم السياسات عىل املستويات املحلية يف ما خيص التخطيط الصحي، واخلدمات التعليمية، واإلسكان، وغريها؛  � 
معاجلة املظامل الصحية النامجة عن األمراض السارية، واألمراض املزمنة، واإلصابات؛ � 

وتوقعات احلياة للعديد من أغراض التخطيط الصحي؛ وضع "جداول جمريات للحياة"  �
قياس التقدم املحرز يف حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية وسائر املرامي الصحية الدولية؛ � 

إعداد قوائم االقرتاع للناخبني املؤهلني ألغراض االنتخابات؛ � 
حساب عدد أعضاء جملس الشعب لكل والية أو منطقة؛ � 

ختصيص ميزانيات من أجل التنمية واملوارد البرشية. � 
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ال تعرب احلدود واألسامء والتعيينات املستخدمة يف هذه اخلريطة عن أية آراء من قبل منظمة الصحة العاملية يف ما خيص الوضع القانوين ألي قطر، 
أو مقاطعة، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدود أي منها. 

إنتاج اخلريطة: القسم املعني بوضع خرائط الصحة العمومية ونظام املعلومات اجلغرافية حول األمراض السارية )مركز الدراسات اإلنامئية(، 
منظمة الصحة العاملية 

2007، مجيع احلقوق حمفوظة  العاملية  © منظمة الصحة 

جودة املعلومات املتاحة عامليًا حول أسباب الوفاة  الشكل 2-1 

عالية
متوسطة-عالية

متوسطة-ضعيفة
ضعيفة

استخدام حمدود
التوجد تقارير

مدى جودة بيانات أسباب الوفاة
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 ƕǐǋǐƟǁƐ ƖƐƅƑƬƟǕƐǋ ƕǐǆƣǄǁƐ ƖǘƜƨǁƐ ǃưǆ ƕƴƜƐƥǄ ƕǐǂǄƳ  -2
يقدم هذا الفصل خريطة طريق لكيفية استخدام األداة اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية اخلاصة بمراجعة نظم السجالت 

الصحية واإلحصاءات احليوية وتقويتها. وهذه العملية تكون من ثالث مراحل:

تنسيق القيادة واملراجعة ) مثل اإلعداد للمراجعة وتنفيذها( املرحلة األوىل –  �

ترتيب األولويات والتخطيط ) مثل إعداد خطة عمل اسرتاتيجية لتقوية النظم (، املرحلة الثانية –  �

التنفيذ )مثل وضع خطة العمل االسرتاتيجية موضع التنفيذ(. املرحلة الثالثة –  �

2-1 هذه املراحل الثالث، كام تتوافر يف  ويلخص اإلطار 
صورة شكل خمطط يف امللحق )أ(. وهذه املراحل تتامشى مع 
املراحل املحددة يف وثيقة شبكة القياسات الصحية  العنونة 
ومعايريها  القطرية  الصحية  املعلومات  نظم  – إطار عمل 
(2(. وبالتايل يمكن للبلدان، بسهولة، إدماج هذه املراحل 
نطاقا  أوسع  اسرتاتيجية  تنموية  عمل  خطة  يف  الثالث 

وشموال. 

تقدم هذه الوثيقة أسلوبا إرشاديا مفصال للمرحلتني األوىل 
الحتامل  نظرا  تفاصيلها  فتقل  الثالثة  املرحلة  أما  والثانية، 
والبيئة  الوطنية  لإلجراءات  وفقا  آلخر،  بلد  من  تنوعها 
املحيطة بالتنمية. وهناك معلومات تفصيلية حول التخطيط 
واملعنونة  الصحية  القياسات  وثيقة شبكة  االسرتاتيجي يف 
املعلومات  لنظم  االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  دليل 

الصحية )13). 

لكل بلد حرية تكييف خريطة الطريق املقرتحة تبعا للوضع 
اخلاص به، غري أنه من األمهية بمكان االلتزام بالعملية يف 
جمملها ملا تقدمه من رؤية وتبرص باآللية التي تعمل هبا نظم 
السجالت املدنية واإلحصاءات احليوية، وهو أمر ال غنى 

عنه لتحسني هذه النظم.

الرئيسية  اخلطوات  تقديم  عىل  الطريق  خريطة  تقترص 
تقوم  بلد  أي  قبل  من  التباعهم  به  املوىص  والتسلسل 
املدنية واإلحصاءات  بالسجالت  بمراجعة نظمها اخلاصة 
هذا  يف  مؤقتة  خطوات  بلد  كل  تضيف  وقد  احليوية. 
السياق، إذا اقتىض األمر، لتضمن تفهم كل شخص معني 
التقييم  أسئلة  وإجابة  املراجعة  إجراء  بكيفية  العملية  هبذه 

الواردة يف الفصل الثالث.

 ،8-2 إىل   1-2 القسم  من  أدناه،  التالية  األقسام  تناقش 
اخلطوات التي تشتمل عليها املرحلتني األوىل والثانية. 

خريطة طريق إلجراءات املراجعة ونتائجها اإلطار 1-2 

النتائجاإلجراءات اخلطوات

املرحلة األوىل - تنسيق القيادة واملراجعة حتديد وكالة رائدة تبدأ قي عملية تشكيل جلنة املراجعة؛

حتديد األطراف املعنية ودعوهتم، وتقديم احلالة 1                   
للحكومة لتوضيح مدى احلاجة إىل حتسني نظام 

اإلحصاءات احليوية.

حتديد الوكالة الرائدة � 
 � حتديد ودعوة األطراف املعنية

تشكيل جلنة املراجعة � 
تقديم احلالة إىل احلكومة � 

إجراء تقييم رسيع للنظام احلايل، من أجل بناء 2
احلالة واالستعداد لبدء املراجعة

إجراء جلنة املراجعة للتقييم الرسيع  � 
وضع جدول أعامل االجتامع  � 

عقد اجتامع استهاليل )إلذكاء الوعي، والتوسع 3
يف حجم اللجنة، وتشكيل املجموعات الفرعية(

دعوة األطراف املعنية الجتامع استهاليل  � 
إذكاء الوعي بني األطراف املعنية حول رضورة حتسني  � 

اإلحصاءات احليوية
تقديم إطار التقييم وعملية املراجعة إىل املشاركني � 
التوسع يف حجم جلنة املراجعة )إذا اقتىض األمر( � 

تشكيل املجموعات الفرعية � 
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خريطة طريق إلجراءات املراجعة ونتائجها اإلطار 1-2 

النتائجاإلجراءات اخلطوات

 عقد اجتامع أويل للجنة  4
)بدون املجموعات الفرعية(

إعداد خطة العمل وجدول املراجعة � 
وضع الدالئل اإلرشادية ونموذج التقرير الستخدامها من قبل  � 

املجموعات الفرعية

إجراء املراجعة من خالل جلسات عمل 5
املجموعات الفرعية 

مراجعة األسئلة بعد تعديلها � 
إصدار املراجعة التفصيلية للمكونات الفرعية � 

إعداد تقارير املجموعات الفرعية مع التوصيات لعرضها عىل جلنة  � 
املراجعة 

املرحلة الثانية - ترتيب األولويات والتخطيط 
عقد اجتامع  مع املجموعات الفرعية لعرض 6

نتائج جلنة املراجعة                           
عرض التقرير ومناقشة توصياته بشكل مجاعي � 

التوصيات من أجل اختاذ اإلجراءات املتفق عليها وترتيب  � 
أولوياهتا

تقديم احلالة إىل احلكومة � 

عقد اجتامع للجنة املراجعة أو عقد اجتامعات 7
بدون مشاركة املجموعات الفرعية، من أجل 

إعداد خطة اسرتاتيجية

ترتيب األولويات والتكلفة اخلاصة باخلطة االسرتاتيجية لتحسني  � 
نظام اإلحصاءات احليوية احلالية

عقد اجتامع عىل نطاق واسع لألطراف املعنية 8
لتقديم خطة التحسني

موافقة جمموعة أكرب من األطراف املعنية عىل خطة تعزيز نظام  � 
اإلحصاءات احليوية               

املرحلة الثالثة - التنفيذ
ال توجد خطوات حمددة هلذه املرحلة، بسبب تنوع عملية حتقيق 

النتائج املختلقة حسب البلد
ختصيص املوارد وحشد األموال � 

بدء التنفيذ � 
بدء الرصد � 

إجراء إعادة الربجمة عند الرضورة � 

 üǐǀƪƗ ı ǍǁǋǓƐ ƔǋƯƢǁƐ :ǍǁǋǓƐ ƕǂƟƥǄǁƐ  1-2
ǏƳǋǁƐ ƅƑǀƤƋǋ ƕƴƜƐƥǄǁƐ ƕǆƜǁ

حتديد الوكالة الرائدة   1-1-2
من  املراجعة،  جلنة  وتشكيل  العملية  يف  البدء  أجل  من 
املراجعة،  عملية  قيادة  يمكنها  وكالة  ترشيح  الرضوري 
يف  للمشاركة.  ودعوهتم  املعنية  األطراف  سائر  وحتديد 
من  املرحلة  هلذه  األويل  الدافع  يأيت  املواقع،  من  العديد 
إحدى الوكاالت احلكومية، أو من فرد واحد أو أكثر من 
األفراد امللتزمني أو من املتميزين يف البلد  من العاملني يف 
جاحمة  رغبة  ولدهيم  احليوية،  واإلحصاءات  الصحة  جمال 

لتحسني جودة اإلحصاءات احليوية وإتاحتها.

تشكيل جلنة للمراجعة  2-1-2

املشاركة املحلية
مجيع  من  قوي  متثيل  املراجعة  جلنة  يف  يكون  أن  جيب 
احليوية،  اإلحصاءات  بجمع  املعنية  واألقسام  الوزارات 

إىل  األمر  حيتاج  عامة،  وبصورة  واستخدامها.  وإنتاجها 
عرشة أعضاء عىل األقل لضامن متثيل مجيع األطراف املعنية 
الرئيسيني يف اللجنة. ويف بعض البلدان، قد يكون بالفعل 
تم تشكيل جلنة مشرتكة بني احلكومات أو بني املؤسسات 
تضم األطراف املعنية لتنسيق إصدار اإلحصاءات احليوية. 
تكون هي  فقد  بالفعل،  قائمة  اللجنة  مثل هذه  كانت  فإذا 

نواة للجنة املراجعة. 

أما تشكيل املجموعة نفسها فسوف يتباين بحسب الدولة، 
غري أنه لن يكون بعيدا بصورة نمطية عن الشكل التايل:

 �عاملون من اجلهات التالية :
•مكتب تسجيل األحوال املدنية )السجل املدين(؛ 	

•وزارة الصحة؛ 	
•املكتب الوطني لإلحصاء؛ 	

أو مكتب مشابه؛ • مكتب "اإلدارة العامة للسجالت" 	
•احلكومة املحلية؛ 	
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عن  املسؤولة  والسلطات  القضائية  •السلطات  	

التخطيط؛  
أو  مجع  عن  مسؤولة  أخرى  حكومية  إدارات  •أي  	

استخدام اإلحصاءات احليوية.

 �سائر األطراف املعنية ومستخدمي املعلومات من ذوي 
الشأن )مثل املستشفيات، ومؤسسات الصحة العمومية، 

واجلمعيات الطبية، واملؤسسات األكاديمية(؛

، وصندوق  � UNICEF مممثلون حمليون من اليونيسف
الصحة  ومنظمة   ،UNFPA للسكان  املتحدة  األمم 

العاملية WHO؛

 �املنظامت غري احلكومية النشطة يف جمال حقوق اإلنسان 
وتسجيل املواليد )مثل منظمة التخطيط الدويل، ومنظمة 

الرؤية العاملية، ومنظمة إنقاذ األطفال(.

عىل الرغم من األمهية القصوى للدعم املقدم من املسؤولني 
التقييم  تنفيذ عملية  أن  املراجعة، إال  إنجاح  احلكوميني يف 
تسجيل  عن  املسؤولون  به  قام  إذا  أفضل  يكون  الفعلية 
ودون  الوطني  املستويني  عىل  املعلومات  وحتليل  وجتميع 
املستوى  من  إحصائيون  بينهم  من  يكون  وقد  الوطني. 
ومسؤولون  اإلحصاء،  الوطني  باملكتب  عاملني  املتوسط 
احليوية؛  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجل  نظم  يف 
وملا  الصحي.  القطاع  يف  وممارسون  وتقنيون،  وحمللون، 
إكلينيكية  أحكامًا  ستتضمن  بالرضورة  املراجعة  كانت 
أن  وجب  لذا  الوفاة،  لسبب  الدقيق  بالتشخيص  تتعلق 
يشتمل الفريق عىل أطباء برشيني لالضطالع بمهام حمددة. 

املساعدة اخلارجية   

لتستخدمها  اإلرشادية  األداة  هذه  إعداد  تم  قد  أنه  رغم 
بعض  أن  إال  خارجية،  تقنية"  "مساعدة  بدون  البلدان 
الذين  اخلرباء  عىل  االعتامد  املفيد  من  أنه  جتد  قد  البلدان 
هذه  يف  املشاركني  إىل  أولية  توجيهات  تقديم  يمكنهم 
املراجعة. عىل سبيل املثال، قد يكون من املفيد تعيني منسق 

للمراجعة يقوم بام ييل:

 �املساعدة يف بدء عملية املراجعة؛
 �رشح ما يتعني إنجازه من أعامل؛ 

 �االجتامع بمن سيتولون إجراء املراجعة؛
 �التأكد من التفهم الكامل جلميع أسئلة املراجعة.

مراجعة  يف  التيسريية  اإلجراءات  بعض  أيضًا  تفيد  قد 
أسايس  بشكل  املراجعة  فعالية  تعتمد  ذلك،  مع  النتائج. 
الرئيسيني،  املعنية  األطراف  جلميع  النشطة  املشاركة  عىل 
وقدرهتم عىل بناء التوافق حول املتطلبات ذات األولوية من 
أجل اإلصالح. وهناك بعض البلدان التي تلتمس املساعدة 
التقنية من وكاالت التنمية أو املنظامت الدولية هبدف تعزيز 
هذه  ترغب  وقد  هبا.  اخلاصة  الصحية  املعلومات  نظم 
بتعزيز خمتلف  اخلاصة  التكلفة  تقديرات  إدراج  البلدان يف 

املكونات ذات األولوية، كام حددهتا عملية املراجعة. 

تقديم احلالة للحكومة   3-1-2
تقوم  أن  املراجعة  جلنة  حتتاج  قد  املراجعة،  تبدأ  أن  قبل 
احلكوميني،  السياسات  صانعى   كبار  بني  الوعي  برفع 
احلكومية  السلطات  كانت  وملا  دعمهم.  الكتساب  سعيًا 
تقوم بتشغيل ومتويل تسجيل األحوال املدنية، فإنه يصبح 
تم  ما  إذا  أمرًا رضوريًا   املستوى  املرتفع  السيايس  االلتزام 
من  يتم  ما  واستمرار  املراجعة  نتائج  عنه  تسفر  ما  تنفيذ 
تفهم  هناك  أن  املراجعة  جلنة  شعرت  إذا  أما  حتسينات. 
حمدود ألمهية اإلحصاءات احليوية، فيجب عليها عندئذ أن 
الرئيسيني يف احلكومة  تعمل عىل رفع الوعي بني العاملني 
حول أمهية املعلومات ذات املصداقية باملواليد، والوفيات، 
وأسباب الوفاة يف رسم السياسات والتخطيط، عالوة عىل 

محاية الصحة وتعزيزها. 

يمكن لفئات املجتمع املدين أن تكون حليفًا مفيدًا يف توجيه 
واملدنية  اإلنسانية  للحقوق  اهلامة  السامت  نحو  االهتامم 
أن  املراجعة  للجنة  يمكن  كام  املدنية.  األحوال  لتسجيل 
ترشك هذه املجموعات لتساعد عىل حشد األطراف املعنية 
القطاعات،  حول أمهية جودة اإلحصاءات احليوية جلميع 

دون االقتصار عىل قطاع الصحة وحده. 

Ʋǐƥƨ ǃǐǐƾƗ ƅƐƥƜƋ ı ƕǐǆƑƙǁƐ ƔǋƯƢǁƐ  2-2
قبل الرشوع يف املراجعة التفصيلية، قد ترى جلنة املراجعة 
لتقييم  رسيعة  كوسيلة  رسيع  تقييم  إجراء  املفيد  من  أنه 
حالة النظم القائمة لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات 
احليوية. وحتتوي الوثيقة املرافقة واملعنونة - التقييم الرسيع 
واإلحصاءات  املدنية  األحوال  لتسجيل  الوطنية  للنظم 
لذلك  صممت  التي  الرسيع،  التقييم  أداة  عىل  احليوية- 
أو  الضعف  الضوء عىل مواضع  إلقاء  الغرض وتساعد يف 
القوة. ورغم ما يقدمه التقييم الرسيع من ملحة عامة رسيعة 
عىل مدى قوة أو ضعف أداء النظام القطري يف جممله، إال 
أن أداة التقييم الرسيع ليست بدياًل  لإلجراءات التفصيلية 
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الواردة يف هذه الوثيقة. لكن يمكن للجنة املراجعة استخدام 
الوعي  إلذكاء  نتائج  من  الرسيع  التقييم  هذا  عن  ينبثق  ما 
كامل  تقييم  إجراء  إىل  حاجة  هناك  كانت  إذا  ما  وتقرير 

باستخدام أداة تقييم تفصييل. 

تتكون األداة اخلاصة بالتقييم الرسيع من 25 سؤااًل، جممعة 
التقييم  إلطار  األساسية  العوامل  مع  متوافقًا  جمااًل   11 يف 
الرسيع  التقييم  يف  سؤال  وكل  الثالث(.  )الفصل  الكامل 
انتقاء سيناريو واحد من أربعة سيناريوهات  يتيح للبلدان 
أ إىل د( يصف كل منها جمموعة نمطية  أبجديا من  )مرتبة 
من األوضاع االفرتاضية. ومرفق بكل سيناريو قيم رقمية 
)من صفر إىل 3( تسمح باحلصول عىل الدرجات اإلمجالية 
إجراء  إىل  احلاجة  مدى  إىل  بوضوح  بدورها  تشري  التي 

التقييم التفصييل.  

جيب عىل جلنة املراجعة أو املجموعة األساسية املكونة من 
ووضع  الرسيع،  التقييم  إجراء  الرئيسية  املعنية  األطراف 
قبل  من  األسئلة  يف  مليًا  والتفكري  املناقشة  بعد  الدرجات 
إىل  التوصل  بعد  إال  الدرجات  وضع  يتم  وال  املجموعة. 
اتفاق يف اآلراء حول كل سؤال وختصيص درجة واحدة له، 
أو قيام جمموعة مستقلة من األعضاء بوضع الدرجات لكل 
متوسط  استخراج  عندئذ  وجيب  املناقشات(؛  )بعد  سؤال 
الدرجات لوضع الدرجة النهائية للسؤال. ووفقا للدرجة 
النظام الوطني.  أداء  النهائية املتحصل عليها، يتم تصنيف 
ويوضح اجلدول 2-1 ترتيب جمموعات الدرجات املمكنة، 

وحيدد اإلجراءات العملية الالزمة لكل تصنيف. 

ينصح بشدة أن تقوم مجيع البلدان احلاصلة عىل نسبة تقل 
وإعداد  كامل،  تقييم  بإجراء  الرسيع  التقييم  يف   %85 عن 

وتنفيذ خطة اإلصالح.  

ƕƴƜƐƥǄǁƐ ƅƣƓ ı ƕƙǁƑƙǁƐ ƔǋƯƢǁƐ  3-2

بدء االجتامع   1-3-2
من  املستقاة  النتائج  عىل  بناًء  املراجعة،  جلنة  قررت  ما  إذا 
التقييم الرسيع، أن يبدأ البلد يف إجراء املراجعة التفصيلية، 
فسوف يتعني أن تقوم اللجنة بتنظيم اجتامع استهاليل حول 
املراجعة. وجيب أن يشارك يف هذا االجتامع عدد كبري من 
وإنتاجها  احليوية،  اإلحصاءات  مجع  يف  املشاركني  مجيع 
عىل  تعتمد  الفعالة  املراجعة  أن  حيث   – واستخدامها 
ومشاركتهم  األوىل  املرحلة  يف  الرئيسية  األطراف  حضور 

الفعالة فيها. 

إن التنظيم اجليد والدقيق لالجتامع الذي يناقش إجراءات 
نجاح يف حتقيق  من  ما حيققه  إىل  أمهيته  تعود  املراجعة  بدء 
وذلك  الرئيسية،  املعنية  األطراف  مجيع  بني  التام  التعاون 
من خالل التقديم اجليد لعملية املراجعة ورشحها بصورة 
أعامل  جلدول  نموذجًا  )ب(  امللحق  ويقدم  واضحة. 

االجتامع االستهاليل. 

تتمثل أهداف االجتامع االستهاليل يف ما ييل:

إىل  واحلاجة  احليوية  اإلحصاءات  بأمهية  الوعي   �إذكاء 
حتسني النظام احلايل؛

املراجعة  إجراء  أجل  من  التعاون  صور   �حتقيق 
التفصيلية؛

عملية  ورشح  التقييم  بإطار  املعنية  األطراف   �إعالم 
املراجعة؛

 �إضفاء الطابع الرسمي عىل عضوية جلنة املراجعة؛
 �تشكيل جمموعات فرعية لالضطالع باألعامل التفصيلية 

املتعلقة باملراجعة.

الدرجات، والتصنيفات، واإلجراءات الالزمة للتقييم الرسيع   اجلدول 1-2 
الدرجة 

اإلجراءات الالزمةالتصنيف)%(

حيتاج النظام إىل حتسني جوهري يف مجيع املجاالتاختالل وظيفي>34

جوانب متعددة من النظام ال تعمل بصورة جيدة، ومشاكل كثرية حتتاج إىل االهتاممضعيف64-35

ولكن 84-65 وظائفه  يؤدي 
بصورة غري كافية

النظام يعمل ولكن هناك بعض العنارص ال تعمل بصورة جيدة وحتتاج إىل االهتامم؛ وجيب 
حتديد نقاط ضعف النظام النوعية من خالل استكامل املراجعة الشاملة 

بصورة 100-85 وظائفه  يؤدي 
مرضية

هناك حاجة إىل بعض التعديالت الطفيفة غري أن أداء النظام يعمل بصورة مرضية.
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مثال عىل توزيع مهام التقييم بني املجموعات الفرعية اإلطار 2-2 

جمموعة فرعية لتقييم األسس القانونية واملوارد )أ1، أ2)*

جمموعة فرعية لتقييم االستامرات املستخدمة يف تسجيل املواليد والوفيات )ب2)

جمموعة فرعية لتقييم مدى التغطية بالتسجيل واكتامله )ب3)

جمموعة فرعية لتقييم تنظيم وأداء نظام اإلحصاءات احليوية، وختزين املعلومات
ونقلها )ب1، ب4)

جمموعة فرعية لتقييم شهادات الوفاة وسبب الوفاة )ج1، ج2، ج3، ج4)

ICD جمموعة فرعية لتقييم ممارسات الرتميز اخلاص بالتصنيف الدويل لألمراض
)د1، د2، د3)

جمموعة فرعية لتقييم جودة البيانات ومعقوليتها )هـ1)

جمموعة فرعية لتقييم جدولة املعطيات، وتقييم سبل الوصول إليها ونرشها
)هـ2، هـ3)

تقوم جلنة املراجعة بالتخطيط إلجراء املراجعة، وعقد االجتامعات، وكتابة مسودة خطة اإلصالح

املجموعات الفرعية   2-3-2
يمكن استخدام االجتامع االستهاليل لتوسيع نطاق اللجنة 
تعني  فرعية  جمموعات  وتشكيل  األمر(،  اقتىض  )إذا 
يف  الوارد  التقييم  إلطار  وفقا  للمراجعة  التقنية  باجلوانب 
الفرعية  املجموعات  عدد  خيتلف  وسوف  الثالث.  الفصل 
نموذجية،  وبصورة  بينها؛  فيام  املهام  وختصيص  الالزمة 
كام  فرعية،  جمموعات  عرش  إىل  مخس  من  األمر  حيتاج 
الرموز  )من  أما   .2-2 اإلطار  الوارد يف  املثال  يتضح من 
أ1 إىل هـ3(، املوضوعة بني قوسني يف اإلطار 2-2، فتمثل 
)انظر  التقييم  إطار  تكمل  التي  املختلفة  الفرعية  املكونات 
العمل  إطار  الثالث جممل  الفصل  3-1(. ويناقش  اإلطار 

بالتفصيل. 

إن استخدام االجتامع االستهاليل أيضًا يف حتديد املجموعات 
إىل  االنضامم  باختيار  للمشاركني  يسمح  واملهام  الفرعية 
جمموعة فرعية حمددة أو اقرتاح زمالء هلم لدعوهتم للعمل 

يف جمموعة فرعية معينة لالستفادة بام لدهيم من خربات. أما 
معيار املشاركة يف أي من هذه املجموعات الفرعية فيجب 
مراجعته.  املطلوب  باملوضوع  واملعرفة  اخلربة  يكون  أن 
وجيب أن تتكون جمموعة األعضاء، وال تقترص بالرضورة 
املدنية )أو  عليهم، من ممثلني من مكتب تسجيل األحوال 
والوزارة  املعلومات(،  بجمع  املعنية  الوكاالت  من  غريها 
املسؤولة عن التسجيل، ووزارة الصحة، واملكتب الوطني 

لإلحصاء. 

 ǏƏƣƓǄ ƱƑǄƗƜƐ ƣƾƳ ı ƕƴƓƐƥǁƐ ƔǋƯƢǁƐ  4-2
ƕǆƜǂǁ

عقب عقد االجتامع االستهاليل، جيب أن تقوم اللجنة التي 
املجموعات  حترضه  ال  اجتامع  بعقد  رسميا  تشكيلها  تم 
الفرعية، من أجل وضع خطة العمل، وإعداد جدول أعامل 
إعداد  يف  أيضا  اللجنة  ترغب  وقد  الفرعية.  للمجموعات 
جيب  ما  حيدد  نموذج  وضع  أو  اإلرشادية،  الدالئل  بعض 

ICD، التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشكالت الصحية ذات العالقة. 

الرواميز من أ1 إىل هـ3 تتعلق بأجزاء من إطار التقييم كام وردت بإجياز يف اإلطار 3-1، ونوقشت بصورة كاملة يف الفصل الثالث. 
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مما  الفرعية،  املجموعات  عن  الصادرة  التقارير  حتتويه  أن 
ييرس عمل هذه املجموعات ويفيد يف املناقشة العامة خالل 

االجتامع اخلاص بمناقشة النتائج. 

 ƲǄ üǄƳ ƖƑƨǂƜ ƣƾƳ ı ƕƨǄƑƢǁƐ ƔǋƯƢǁƐ  5-2
 ƕǐƳƥƻǁƐ ƖƑƳǋǄƜǄǁƐ

 تتمثل اخلطوة النهائية للمرحلة األوىل يف قيام املجموعات 
الفرعية بإجراء مراجعات تفصيلية جلوانب حمددة يف نظم 
تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، باستخدام 
كل  يقود  أن  وجيب  الثالث.  بالفصل  الوارد  التقييم  إطار 
الذي  املوضوع  يف  كافية  خربة  له  شخص  فرعية  جمموعة 
تتم مراجعته لتوجيه املناقشة، وتبليغ جلنة املراجعة بالنتائج 
املهمة  هذه  يتوىل  أن  املناسب  من  يكون  قد  والتوصيات.  
القيادية أحد أعضاء جلنة املراجعة ممن هلم خربة يف املوضوع 
قادة آخرون من  أن يكون هناك  املحتمل  التقييم. ومن  أو 
املدنية،  األحوال  التقنيني من مكتب تسجيل  العاملني  بني 
واملكتب الوطني لإلحصاء أو وزارة الصحة، أو خرباء ذوي 

معرفة تقنية حمددة من اجلامعات أو املعاهد املتخصصة. 

ترجع مهمة دراسة أسئلة املراجعة وإعداد خطة عمل من 
أجل املجموعة الفرعية إىل القائد الذي تم حتديده. ويوىص 
األعضاء  بقيام  الفرعية  للمجموعة  األول  االجتامع  خالل 
املحدد.  املجال  لتقييم  املقرتحة  األسئلة  وتعديل  بمراجعة 
والتنظيمية،  القانونية،  اجلوانب  يف  الواسع  التنوع  وبسبب 
املدنية  األحوال  لتسجيل  الوطنية  النظم  ملختلف  والتقنية 
لكل  املقرتحة  التقييم  أسئلة  فإن  احليوية،  واإلحصاءات 
الثالث( ال يمكنها تغطية مجيع  مكون )كام ورد يف الفصل 

األوضاع الوطنية.  

الرضورة،  اقتضت  كلام  الفرعية،  املجموعات  عىل  جيب 
تقرير  إعداد  ثم  إليها،  املوكلة  املهام  الستكامل  االجتامع 
حول النتائج التي توصلت إليها. وجيب أن يشتمل التقرير 
أسئلة  أثارهتا  التي  القضايا  أو  القضية  حول  دراسة  عىل 
املراجعة، وأن يتضمن موجزًا للمناقشات التي دارت حول 
بسيطة  إجابة  تقديم جمرد  أمكن، بدال من  كل سؤال، كلام 
عىل كل سؤال. فمثال، إذا ما أسفرت مناقشات املجموعة 
الفرعية عن وجود مشكلة أو سوء أداء، فيجب أن يشتمل 

اجلزء اخلاص هبذا السؤال يف التقرير عىل ما ييل:

 �بيان موجز للمشكلة، ومقرتحات ملا حيتاج إىل حتسني أو 
تغيري؛

 �فوائد حمددة يمكن توقعها من أي حتسني أو تغيري؛

 �توصية واحدة حمددة أو أكثر للتغريات املطلوبة؛
 �مقرتحات حمددة لتنفيذ التوصيات. 

بمعنى آخر، ال جيب أن يقترص األمر عىل حتديد املشكلة- 
بل جيب تقديم حلول عملية حول كيفية حل املشكلة. إن 
وجود عدد من املجموعات الفرعية تعمل بصورة متوازية 
يعني أن هذه املجموعات يمكنها استكشاف جماالت حمددة 
بالتفصيل،  دون أن تستغرق العملية وقتا طويال أو تكون 
مهدرة للجهود. ويبدو من التجارب التي خاضتها البلدان 
أن معظم املجموعات الفرعية ال حتتاج ألكثر من اجتامعني 

إلنجاز مهامها. 

 ƣƾƳ ı ƕƨƣƑƨǁƐ ƔǋƯƢǁƐ :ƕǐǆƑƙǁƐ ƕǂƟƥǄǁƐ 6-2
ƛƏƑƗǆǁƐ üǋƟ ƱƑǄƗƜƐ

فور انتهاء املجموعات الفرعية من إعداد تقاريرها، تكون 
قيام جلنة  العملية هي  الثانية من  املرحلة  األوىل يف  اخلطوة 
مجيع  فيه  تقدم  حيث  النتائج  حول  اجتامع  بعقد  املراجعة 
املجموعات الفرعية ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات 
من أجل التحسني. واهلدف من هذا اإلجراء هو الوصول 
باألنشطة  خاصة  عليها  املتفق  التوصيات  من  جمموعة  إىل 
املدنية  األحوال  تسجيل  نظم  تشمل  التي  األولوية  ذات 

واإلحصاءات احليوية بالكامل. 

عند انتهاء مجيع املجموعات الفرعية من تقديم ما توصلوا 
إليه من نتائج ومناقشتها باستفاضة ومراجعتها يف االجتامع، 
ستحتاج التوصيات التي تم التوصل إليها إىل ترتيبها حسب 
األولوية. وهذا يمكن إنجازه يف هناية االجتامع، من خالل 
أولوية  من  أولوياهتا  وترتيب  قوائم  يف  التوصيات  وضع 
للمعايري  وفقًا  وذلك  منخفضة،  إىل  متوسطة  إىل  عالية 
املعايري  بعض  اقرتاح  املراجعة  للجنة  ويمكن  املناسبة.  
أثناء مناقشة التوصيات، والسامح للمشاركني يف االجتامع 
وقد  التوصيات.  مجيع  أولويات  ترتيب  لعملية  باالنضامم 

تتضمن املعايري ما ييل:

 �مطالب عاجلة- هل للنشاط أمهية حاسمة يف ما تتضمنه 
الحقة  أنشطة  من  احليوية  اإلحصاءات  تعزيز  خطة 
بحيث حيتاج إىل التصدي هلا عىل الفور، أم يمكن تأخريه 

لفرتة حمددة )12 شهرا أو أكثر مثاًل(

هل  النشاط؟  هذا  تنفيذ  سهولة  مدى  ما  �  – اجلدوى 
من  موافقة  أو  متعددة،  إدارات  بني  التوافق  يتطلب 

املستويات العليا أو حتى تغيري يف الترشيعات؟



حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة 15

ƗǒǍǒơǃƒ ƘƒƇƓƮơǗƒǍ Ɨǒǈƥǆǃƒ Ƙǚƞƪǃƒ ǅƲǈ ƗƶƞƒƧǆ ƗǒǄǆƵ
وهل  التكلفة؟  عىل  املرتتبة  اآلثار  هي  ما  �  – التكلفة 
يمكن متويل النشاط من امليزانية احلالية أو هناك رضورة 

لتمويل إضايف؟

ما هي املدة الزمنية التي يستغرقها إنجاز هذا  الوقت –  �
النشاط؟

نالت  التي  للتوصيات  بقائمة  االجتامع  خيرج  أن  جيب 
املوافقة وحتددت أولوياهتا، والتي ستكون هي أساس خطة 
حتسني نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية 

القطرية.

 ƱƑǄƗƜƐ ƣƾƳ ı ƕƴƓƑƨǁƐ ƔǋƯƢǁƐ  7-2
 ƕƯƢǁƐ ƔƣǋƨǄ ƕƓƑƗǀǁ ƕƴƜƐƥǄǁƐ ƕǆƜǂǁ

 ƕǐƜǐƗƐƥƗƨǗƐ
بعد مرور فرتة قصرية عىل انعقاد االجتامع اخلاص بالنتائج، 
التفاصيل  الستكامل  االجتامع  إىل  املراجعة  جلنة  ستحتاج 
املتفق  بالتحسينات  اخلاصة  األولية  باملقرتحات  املعنية 
أجري  الذي  النتائج  بمناقشة  اخلاص  االجتامع  يف  عليها 
مع املجموعات الفرعية. واهلدف من هذا االجتامع هو بدء 
تسجيل  نظم  لتحسني  تفصيلية  اسرتاتيجية  خطة  صياغة 
عىل  واشتامهلا  احليوية،  واإلحصاءات  املدنية  األحوال 
واضحة  ومسؤوليات  زمني،  وجدول  التكلفة،  تقديرات 
مسندة إىل كل طرف من األطراف املعنية لتنفيذ اإلجراءات. 
إذا كانت هناك حاجة  ما  مناقشة  أيضا  اللجنة  ويتعني عىل 
إىل املساعدات التقنية ألداء مهام حمددة، وما إذا كان األمر 
حيتاج إىل متويل من اجلهات  املانحة اخلارجية لتنفيذ بعض 

اإلجراءات.

 ǏƏƑǊǆ ƱƑǄƗƜƐ ƣƾƳ ı ƕǆǄƑƙǁƐ ƔǋƯƢǁƐ  8-2
 ƕǐǆƴǄǁƐ ƹƐƥƯǔǁ

االسرتاتيجية  اخلطة  إعداد  من  املراجعة  جلنة  انتهاء  فور 
عىل  اخلطة  لعرض  هنائي  اجتامع  عقد  جيب  للتحسني، 
املنظامت  ذلك  يف  بام  املعنية،  األطراف  من  كبرية  جمموعة 
من  اهلدف  يكون  أن  جيب  كام  املانحة.   واجلهات  الدولية 
هذا االجتامع هو اكتساب املوافقة عىل اخلطة االسرتاتيجية 
تنفيذ  يف  البدء  يمكن  بحيث  واسع،  نطاق  عىل  ودعمها 

إجراءات حتسني النظام احلايل لإلحصاءات احليوية. 

 ƤǐƻǆƗǁƐ ı ƕƙǁƑƙǁƐ ƕǂƟƥǄǁƐ  9-2
تفصييل  توجيه  أي  يوجد  ال   ، أعاله  توضيحه  تم  حسبام 
اإلجراءات  الختالف  نظرًا  املرحلة  هلذه  احلايل  التقرير  يف 

البلدان.  بني  االسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  وأسلوب  املحددة 
مع ذلك، هناك بعض األمور املشرتكة يف تنفيذ نتائج هذه 

املراجعة، ويتم مناقشتها هنا بإجياز. 

املدنية  األحوال  لتسجيل  مستدامة  نظم  نحو   1-9-2
واإلحصاءات احليوية 

املدنية  األحوال  تسجيل  نظام  ُيَعد  البلدان،  جلميع  بالنسبة 
املتخصصة،  املسوحات  األمد، وهو عكس  استثامر طويل 
وهو  متواصلة،  بصورة  ليعمل  عليه  املحافظة  إىل  حيتاج 
األمر الذي يتعني توضيحه يف اخلطة االسرتاتيجية )والتي 
جيب أن متتد من مخس إىل عرش سنوات عىل األقل( وتطبيقه 
يف تنفيذ التحسينات )التي جيب أن تكون تدرجيية(. إن مجع 
وإنتاج اإلحصاءات احليوية ينطوي عادًة عىل عدة إدارات؛ 
لذا ينبغي أن تكون تكاليف الصيانة والتنمية مشرتكة. أما 
املعلومات املنبثقة فلن يقترص دورها عىل دعم اإلحصاءات 
مثل  احلكومية  الوظائف  سائر  إىل  يمتد  سوف  بل  احليوية 
السكانية،  والتوقعات  الناخبني،  القانونية، وقوائم  الوثائق 

ورصد النتائج الصحية. 

عملية  يف  أساسية  أطراف  تعترب  املحلية   السلطات  إن 
شهادات  بأن  تقتنع  أن  جيب  ثم  ومن  التغيريات؛  تنفيذ 
من  عنه  غنى  ال  جانبًا  تشكل  الوفاة  وشهادات  امليالد 
والوفيات  املواليد  تسجيل  وأن  اجليدة،  واإلدارة  املواطنة 
بشكل صحيح أمر رضوري. ويف البلدان التي تكون فيها 
العمليات احلكومية المركزية، قد تكون هناك حاجة قوية 
ألغراض  املحلية  احليوية  اإلحصاءات  عن  معلومات  إىل 
غري  التنفيذ.  أثناء  بحذر  معها  التعامل  وجيب  التخطيط، 
أن هناك حاجة إىل أسلوب معياري جلمع املعلومات حول 
عىل  املعطيات  من  االستفادة  تتم  حتى  احليوية  األحداث 
املستوى الوطني؛ ومن ثم فمن الرضوري أن تكون هناك 
تم  التي  والتوصيات  التغريات  لتنفيذ  دقيقة  مركزية  إدارة 

االتفاق عليها 

نظم  بناء  من  األوىل  املراحل  يف  تزال  ال  التي  البلدان  أما 
أن  فيجب  احليوية  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل 
كامل  بشكل  بوظائفها  وقيامها  النظم  استكامل  أن  تدرك 
لتحقيق  إمكانية  فهناك  ذلك،  مع  طوياًل.  وقتًا  يستغرق 
تقدم ثابت يف جمايل الوصول إىل سجالت األحوال املدنية 
بالكامل  دجمها  تم  إذا  واستكامهلا  احليوية  واإلحصاءات 
مكاتب  إىل  تفتقد  التي  البلدان  يف  أما  التنمية.  عملية  يف 
االستعاضة  فيمكن  أساسية،  بنية  هبا  يوجد  وال  التسجيل 
األولية  الصحية  الرعاية  ومرافق  املدارس  باستخدام  عنها 
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ƗǒǍǒơǃƒ ƘƒƇƓƮơǗƒǍ Ɨǒǈƥǆǃƒ Ƙǚƞƪǃƒ ǅƲǈ ƗƶƞƒƧǆ ƗǒǄǆƵ
املوارد للحكومة من  كأماكن مؤقتة للتسجيل حتى تتوافر 
إجراءات  لتنفيذ  الالزمة  التحتية  البنية  يف  التوسع  أجل 

التسجيل. 

رصد التقدم املحرز  2-9-2
حتتاج البلدان إىل رصد ما حترزه من تقدم كجزء من خطة 
التحسني وذلك من خالل التقييم الدوري لنظمها اخلاصة 
وهذا  احليوية.  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  بتسجيل 
أال  جيب  التنمية  خطة  يف  املحرز  للتقدم  املنتظم  الرصد 
يكون عملية مرهقة ومعقدة، وتقرتح هذه األداة اإلرشادية 
املحرز كل  التقدم  لقياس  األداء  بعض مؤرشات  النظر يف 

ثالث أو أربع سنوات. عىل سبيل املثال، يمكن تقييم نظم 
اإلحصاءات احليوية فيام يتعلق بالتغطية، والكامل، وجودة 
املعلومات )من حيث الدقة واألمهية(، ومن حيث توقيت 
نظم  تقييم  ويمكن  استخدامها؛  وكيفية  البيانات  تسجيل 
أداء.  من  به  تقوم  ما  خالل  من  املدنية  األحوال  تسجيل 
اخلاصة  االقرتاحات  من  مزيد  عىل  )ج(  امللحق  وحيتوي 
املحرز  التقدم  لتقييم  استخدامها  يمكن  التي  باملؤرشات 
اختيار  للبلدان  يمكن  احلال،  وبطبيعة  دورية.  بصورة 
مؤرشات أخرى تعرب بشكل أفضل عن حالة تطوير النظم 

اخلاصة هبا. 
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ƕǐǄǁƑƴǁƐ ƕƟƬǁƐ ƕǄưǆǄǁ ǃǐǐƾƗǁƐ ƥƑƯƋ  -3
يصف هذا الفصل إطار التقييم الذي وضعته منظمة الصحة العاملية لتستخدمه املجموعات الفرعية عند املراجعة التفصيلية 
لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية القطرية. كام يصف كيفية إعداد وبناء اإلطار، وحيدد املكونات واملكونات 

الفرعية املختلفة. 

 ƕǐǆƓǁƐǋ ƣƐƣƳǕƐ  1-3
يرتكز إطار التقييم الذي وضعته منظمة الصحة العاملية عىل 
ما تم مسبقا من بحوث حول اإلحصاءات احليوية، السيام 
 .(17-14  ،12  ،4( التقييم  ومؤرشات  أطر  خمتلف  عىل 
قاموا  الذين  املسامهني  من  الكثري  خربات  عىل  اعتمد  كام 
بإجراء تقييامت جتريبية يف بلدان عدد من األقاليم يف العامل. 
األمريكية  للبلدان  الصحة  منظمة  قامت  املثال،  عىل سبيل 
البلدان  من  معلومات  جلمع  استبيان  بإعداد   PAHO
األعضاء هبا حول اإلحصاءات احليوية، واملراضة، واملوارد 
الصحية  )18(. وكثري من بلدان أمريكا الالتينية عىل دراية 
للبلدان  الصحة  منظمة  عن  الصادر  االستبيان  هبذا  جيدة 
معلومات  االستبيان  مجع  حتديدًا،   .PAHO األمريكية 
البلدان  يف  احليوية  اإلحصاءات  لنظم  العام  التنظيم  حول 
البيانات  وإنتاج  استخراج  إجراءات  وحول  األعضاء، 
هذه  اكتامل  عدم  وراء  واألسباب  املستويات،  خمتلف  عىل 
االستبيان  هذا  واستخدام  تطبيق  عن  نجم  وقد  البيانات. 
مواد مرجعية كانت نواة لوضع خطة عمل إقليمية لتعزيز 
الصحة  منظمة  إقليم  يف  والصحية  احليوية  اإلحصاءات 

 .PAHO للبلدان األمريكية

عن  الصادرة  والتوصيات  اإلرشادية  للدالئل  كان  ولقد 
األمم املتحدة بإقامة وتشغيل نظم تسجيل األحوال املدنية 
يف  هبا  االستعانة  تم  كثرية  فوائد  احليوية،  واإلحصاءات 
إعداد إطار التقييم الذي وضعته منظمة الصحة العاملية،  مما 

جعله يتامشى متامًا مع هذه الدالئل والتوصيات)1، 19-
.(22

ركزت معظم البحوث السابقة عىل تقييم التغطية أو اكتامل 
أبعد  إىل  يذهب  اإلطار  هذا  أن  غري  املستخرجة.  البيانات 
من ذلك بتقييمه ألمور متعلقة بأداء النظام الذي يستخرج 
املحتملة.  املشكلة  جوانب  تشخيص  ثم  ومن  البيانات، 
األساس املنطقي وراء استخدام هذا األسلوب يتمثل يف أن 
طريقة أداء النظم الفرعية هي التي حتدد مصداقية واكتامل 
هناك  يكون  أن  جيب  آخر،  بمعنى  املستخرجة.  البيانات 
واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل  لنظم  كامل  تفهم 
ضمن  الدائمة  التحسينات  إدراج  أريد  ما  إذا  احليوية 
املدخالت،   – الثالث  السامت  هذه  تكون  لذا،  النتيجة. 
بأداء  تتعلق  أمور جوهرية  – كلها  والنتائج  واإلجراءات، 
أي  من  تكون جزءا  أن  احليوية، وجيب  اإلحصاءات  نظام 

مراجعة متعمقة للوضع. 

إن ما قدمته شبكة القياسات الصحية من إطار للعمل ومن 
معايري متعلقة بنظم املعلومات الصحية القطرية )2( عالوة 
عىل األداة املرتبطة به حول تقييم النظام الوطني للمعلومات 
الصحية )23( تناقش بإجياز اإلحصاءات احليوية وتسجيل 
األحوال املدنية. مع ذلك، فإن األسلوب املستخدم يف هذه 
الوثائق،  اتساقه مع هذه  الرغم من  اإلرشادية، عىل  األداة 

يكون أكثر تفصيال وأكثر شموليًة.

اجلدول 3-1 املدخالت، واإلجراءات، والنتائج
املجاالت املغطاةاملكوناتالسمة

أطر العمل الترشيعية والتنظيمية التي تدعم وجود وعمل نظم تسجيل األحوال املدنية أاملدخالت � 
واإلحصاءات احليوية، وكذلك املوارد املالية والبرشية والتقنية الالزمة لألداء اجليد هلذه 

النظم.

اإلجراءات الالزمة للحصول عىل املعلومات وجتميعها مثل ممارسات التسجيل واستخراج ب – داإلجراءات � 
الشهادات 

االستامرات، والتصنيفات وممارسات الرتميز املستخدمة للحصول عىل املعلومات وجتميعها � 
إجراءات إدارة ونقل البيانات. � 

نمط وجودة اإلحصاءات املنتجة، وطرق نرشها، وسبل الوصول إىل هذه اإلحصاءات هـالنتائج � 
واستخدامها.
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ƗǒǆǃƓƶǃƒ ƗơƮǃƒ ƗǆƲǈǆǃ ǅǒǒǀƙǃƒ ƧƓƱƍ

 ǃǐǐƾƗǁƐ ƥƑƯƋ ƖƑǆǋǀǄ ǍǂƳ ƕǄƑƳ Ɣƥưǆ  2-3
 ƕǐǄǁƑƴǁƐ ƕƟƬǁƐ ƕǄưǆǄ ǈƗƣƳƈ ǎƤǁƐ

ƕǐƳƥƻǁƐ ǈƗƑǆǋǀǄǋ
يتكون إطار العمل من مخسة عنارص رئيسية )من أ إىل هـ( 
لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. وهو 
والنتائج  واإلجراءات  املدخالت  شاملة  بصورة  يغطي 
اجلدول  يف  موضح  هو  كام  املكونات،  هذه  عن  الصادرة 

.1-3

مع  التقييم،  عمل  إطار  تفاصيل   1-3 اإلطار  ويوضح 
املكونات من أ إىل هـ مفندة يف 16 مكون فرعي )أ-1 هـ 
فرعي  مكون  لكل  رشحا  فتقدم  التالية  األقسام  أما   .)3
وسبل   املحددة  واألمور  األسئلة  بعض  مناقشة  خالل  من 
تقصيها. أما األعامل التحضريية الالزمة لتسهيل املناقشات 
واملراجعة فموضحة كلها يف بداية املكون الفرعي. وهناك 
لبعض  والتوجيه  الرشح  من  املزيد  االقتضاء،  عند  أيضا، 
أسئلة املراجعة املحددة، لتوفري سياق إضايف أو إلقاء الضوء 

عىل البنود اهلامة.  

 üǐƜƨƗǁ ǏǆǋǆƑƾǁƐ ƧƑƨǓƐ - ƈ ǅǋǀǄǁƐ  3-3
ǇƣƥƐǋǄǋ ƕǐǆƣǄǁƐ üƐǋƟǓƐ

لتسجيل  القانوين  األساس   – أ  املكون  القسم  هذا  يغطي 
األحوال املدنية ومصادره – والتي تدخل يف إطاره املكونات 

الفرعية التالية: 
إطار العمل الوطني القانوين لنظم تسجيل األحوال  أ1 –  �

املدنية واإلحصاءات احليوية؛
البنية األساسية للتسجيل واملوارد. أ2 –  �

تنبثق اإلحصاءات احليوية عن السجالت التي تم مجعها من 
يف  تثبيتها  إىل  وحتتاج  املدنية  األحوال  تسجيل  نظام  خالل 
إطار عمل قانوين ونظامي وطيد. وتتضح أمهية الترشيعات 

يف ما ييل:
األحوال  تسجيل  نظام  واستمرارية  شمولية   �ضامن 

املدنية؛
املعلومات  رسية  وضامن  للبيانات  املنتظم  النرش   �ضامن 

الشخصية؛
إطار التقييم الذي أعدته منظمة الصحة العاملية اإلطار 1-3 

املدخالت
األسس القانونية وموارد تسجيل األحوال املدنيةأ

إطار العمل القانوين الوطني لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية أ1 –  �
أ-2 � البنية األساسية للتسجيل وموارده 

اإلجراءات
ممارسات التسجيل، والتغطية واالكتاملب

ب-1 � تنظيم نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية وتشغيلها
ب-2 � مراجعة االستامرات املستخدمة يف تسجيل املواليد والوفيات

" ب-3 تغطية و"اكتامل التسجيل �
ختزين البيانات ونقلها ب4 –  �

شهادة الوفاة وسبب الوفاةج
( ج-1 املامرسات املتسقة مع التصنيف الدويل لألمراض يف شهادات الوفاة )24 �

ج-2 � شهادات الوفاة اخلاصة باملستشفيات
ج-3 � الوفيات التي حتدث خارج املستشفيات

ج-4 � املامرسات التي تؤثر عىل جودة البيانات اخلاصة بسبب الوفاة

ممارسات التصنيف الدويل لألمراض يف ترميز الوفياتد
د-1 � ممارسات ترميز الوفيات

د-2 � مؤهالت من يقوم برتميز الوفيات والتدريب عىل هذه املهمة
د-3 � جودة ترميز الوفيات

النتائج 
الوصول إىل البيانات ، واستخدامها، والتدقيق يف مدى جودهتاهـ

هـ-1 � جودة البيانات والتدقيق يف مدى منطقيتها  
هـ-2 � جدولة البيانات

هـ-3 � الوصول إىل البيانات ونرشها
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http://www.who.int/   :2هذه احلقيقة أثبتتها التقارير القطرية اخلاصة بنظم املعلومات الصحية والتي نرشت عىل املوقع اإللكرتوين لشبكة القياسات الصحية

/healthmetrics/support/en
3 يمكن احلصول عىل نموذج  لقانون شامل للسجالت املدنية مع ترشيعات مصممة خصيصا للعمالء )ونامذج لالستامرات( يف كتيب األمم املتحدة، الصفحات 144-

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_71E.pdf  .208

احلكومية  الوكاالت  ومسؤوليات  وظائف   �توضيح 
املعنية املختلفة. 

من األمهية بمكان إصدار قانون وطني، أو ما يامثله، معني 
بتسجيل األحوال املدنية من أجل استمرارية نظام تسجيل 
األحوال املدنية وتشغيله. وجيب أن يرتافق القانون بقواعد 

ولوائح حتدد ما ييل:
يقوم  الذي  ومن  مجعها،  يتعني  التي  املعلومات  هي   �ما 

باملهمة، وممن تؤخذ املعلومات، ومتى تؤخذ؛
إىل  وحتويلها  املعلومات  جتميع  عن  املسؤول  هو   �من 

إحصاءات؛
 �من يتوىل مهمة إدارة ونرش املعلومات.

عىل الرغم من أن معظم البلدان هلا قانون أو ترشيع مشابه 
أنه غالبا ما يكون قد  خيتص بتسجيل األحوال املدنية، إال 
ال  أو  الرئيسية،  السامت  يغطي  ال  أو  الزمن،  عليه  عفى 

يمكن تطبيق هذا القانون لعدم تفعيله.2 
يعني  مما  آلخر،  بلد  من  القانونية  واملامرسات  النظم  تتنوع 
األساسية  القوانني  أن  غري  تتبابني.  أيضا  الترشيعات  أن 
جيب أن تكون متشاهبة، وجيب قدر اإلمكان أن تتوافق مع 
األحوال  لتسجيل  الدولية  واملعايري  املتحدة  األمم  مبادئ 
املدنية واإلحصاءات احليوية )1-22(. من مسؤولية إدارة 
اإلحصاء باألمم املتحدة مساعدة البلدان عىل تعزيز نظمها 
احليوية،  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  بتسجيل  اخلاصة 
وهلذه اإلدارة خربة كبرية يف توفري توجيهات للبلدان بشأن 

اجلوانب القانونية والتنظيمية والتقنية هلذه النظم. 
لقد تم إعداد الدالئل اإلرشادية لألمم املتحدة حول ترسيخ 
األسس القانونية لتسجيل األحوال املدنية منذ أكثر من عرش 
أطرها  تعزيز  يف  البلدان  تفيد  تزال  ال  ذلك،  مع  سنوات. 
القانونية، ويف تطوير اللوائح ذات العالقة التي تغطي مجيع 
اجلوانب اهلامة للنظام الوطني لتسجيل األحوال املدنية، بام 
التي حتتويه هذه  اإلرشاد  أما  يف ذلك وظيفته اإلحصائية. 
الوثيقة فيلتزم بشدة بالتوصيات  واملعايري الواردة يف كتيب 
لتسجيل  القانوين  العمل  إطار  إعداد  حول  املتحدة  األمم 

األحوال املدنية )21).3 
تعمل  حتى  املدنية،  األحوال  تسجيل  نظم  وتعتمد 
تقدمها  مناسبة  سنوية  ميزانيات  عىل  أيضًا  فعالة،  بصورة 
وإنشاء  هبا،  العاملني  نفقات  دفع  أجل  من  احلكومات، 
األخرى  املتطلبات  أما  وصيانتها.  للتسجيل،  كافية  مرافق 
األحداث  تسجيل  عىل  املدربني  العاملني  توافر  يف  فتتمثل 

وجتميع املعلومات  يف بيانات إحصائية، إضافة إىل األدوات 
واإلمدادات الالزمة لالضطالع بمهام العمل. أما بالنسبة 
امليزانيات  توافر  بمكان  األمهية  فمن  املحوسبة،  للنظم 
تدريب  واستمرارية  والصيانة  املعدات،  رشاء  أجل  من 

العاملني. 
القضايا  معظم  فيغطيان  أ2،  و  أ1  الفرعيان  املكونان  أما 
املكون، ومها  إطار هذا  تقييمها يف  يتعني  التي  الصلة  ذات 
من  بلد  كل  التالية.  األطر  يف  تفصيلية  بصورة  مفندان 
مدى  تقرر  أن  جيب  تفصيلية  مراجعة  جتري  التي  البلدان 
إلضافة  حاجة  هناك  كانت  إذا  وما  األسئلة،  مجيع  مالءمة 
أو  سؤال  كل  استقصاء  خالل  ومن  األسئلة.  من  املزيد 
قضية تثار، يمكن استخراج قائمة بنقاط الضعف املوجودة 
املدنية  األحوال  لتسجيل  الوطني  القانوين  العمل  إطار  يف 
واإلحصاءات احليوية، والوصول إىل اتفاق حول القضايا 
وجود  ضامن  إن  هبا.  االهتامم  إىل  حتتاج  التي  الرئيسية 
األوىل  اخلطوة  هو  املناسب  املكان  يف  املناسبة  الترشيعات 
األحوال  تسجيل  نظام  لتعزيز  الشاملة  اخلطة  يف  احلاسمة 

املدنية القطرية. 
باستخراج  سيقوم  الذي  النظام  تشكيل  طرق  بعدة  يمكن 
مسؤولية  أما  املدنية،  السجالت  من  احليوية  اإلحصاءات 
من  فتختلف  عليها،  واملحافظة  ومعاجلتها،  البيانات،  مجع 
فإن  وعاداهتا،  البلدان  هيكلية  عىل  واعتامدًا  آلخر.  بلد 
مركزيا  يكون  قد  املدنية  األحوال  لتسجيل  الوطني  النظام 
استخراج  عن  مسؤولة  وحيدة  وكالة  خالل  من  ويعمل 
عىل  بالتسجيل  اخلاصة  اجلهود  مجيع  وتنسيق  الشهادات 
املستوى الوطني. عوضًا عن ذلك، يمكن أن يتحول النظام 
إىل نظام ال مركزي، وتكون كل دولة أو منطقة إدارية عىل 
حدة مسؤولة عن تسجيل األحداث احليوية يف مناطقهم. 
الوطني  النظام  يعكس  أن  القانوين  العمل  إطار  وحيتاج 
واملامرسات  أماكنها،  نفس  يف  والوفيات  املواليد  لتسجيل 
من  التخلص  وكيفية  الوفاة  شهادات  الستخراج  املحلية 
املعلومات وحتويلها  به مجع  يتم  الذي  اجلثث، واألسلوب 

إىل إحصاءات حيوية وحتديد املسؤول عن نرشها. 
اضطالع  هي  الشائعة  البنية  تكون  البلدان  من  العديد  يف 
العامة للسجالت أو ما يامثلها من كبار املسؤولني  اإلدارة 
يف تسجيل األحوال املدنية )يكون يف وزارة الداخلية أو أي 
التسجيل  بمسؤولية  املسؤوليات(  نفس  هلا  أخرى  وزارة 
الوطني لإلحداث احليوية. وبغض النظر عن ما إذا كانت 
املعلومات  فإن  المركزية،  أو  مركزية  اإلدارية  البنية  هذه 
اخلاصة باملواليد والوفيات يتم مجعها من خالل شبكة من 
أخرى  وحدات  عملها  يدعم  املحلية  التسجيل  مكاتب 
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عرض ختطيطي لنظم  الشكل 1-3 
تسجبل األحوال املدنية واإلحصاءات 

احليوية

الصحية،  والعيادات  واملستشفيات،  الرشطة،  مثل  للتبليغ 
املعلومات  جتميع  مسؤولية  أما  املجتمع.  وقادة  واملشارح، 
وحتويلها إىل إحصاءات حيوية فغالبا ما يضطلع هبا املكتب 
الوطني لإلحصاء، والذي قد يتلقى دعام من وزارة الصحة 
الوفاة.  املتعلقة بسبب  البيانات  الرتميز ومعاجلة  فيام خيص 
نموذجى  مثال  )وهذا  النظام  هذا   1-3 الشكل  ويوضح 

حيث يفرتض أن يتم تسجيل مجيع املواليد والوفيات(. 
وثيق بني مجيع  تنسيق  هناك  يكون  احلاالت،  ويف كثري من 
الوكاالت احلكومية املعنية غري أن هذا التنسيق يف حد ذاته 
يمثل حتديًا كبريًا. وهناك بعض البلدان التي تستخدم نظامني 
شهادات  بإصدار  ويقوم  فقط،  بالتسجيل  خيتص  أحدمها 
بجمع  يقوم  واآلخر  لألفراد؛  الوفاة  وشهادات  امليالد 
وتنترش  الصحي.  النظام  خالل  من  احليوية  اإلحصاءات 
الثنائية بصورة خاصة يف أمريكا الالتينية،  النظم  مثل هذه 
املسؤوليات  وتوزيع  النظم  هذه  مثل  تشغيل  حيتاج  حيث 
غري  االزدواج  لتجنب  االعتبار  بعني  إليها  النظر  إىل  فيها 
املطلوب وعدم االتساق يف أعداد املواليد والوفيات املبلغ 

عنها. 
لدعم  كافية  موارد  إىل  املدنية  نظم تسجيل األحوال  حتتاج 
األحداث،  تسجيل  يف  تتمثل  والتي  منها،  املطلوبة  املهام 

الوكاالت  وباملثل،  السجالت.  وفهرسة  واستخراج 
السجالت  من  احليوية  اإلحصاءات  بإعداد  املضطلعة 
موارد  إىل  أيضا  هي  حتتاج  والوفيات،  باملواليد  اخلاصة 
وإىل  املحلية،  التسجيل  نقاط  من  البيانات  جلمع  كافية 
تسمح  بصورة  ببعضها  املعلومات  وربط  وختزين  تنقيح، 
بنرشها بصورة مفيدة. كام حتتاج هذه الوكاالت إىل توظيف 
العاملني وتعليمهم كيفية االضطالع باملهام املوكلة إليهم؛ 
االستثامر  ونفقات  الصيانة  تكاليف  أيضًا  تتحمل  وهي 
عند إدراج تقنيات جديدة وتوعية العاملني بشأن عملهم. 
وتتنوع امليزانية املطلوبة لتمويل نظم تسجيل األحوال املدنية 
واإلحصاءات احليوية التي تؤدي عملها بشكل كامل، طبقًا 
النظام، غري أهنا دائام تكون  السائدة يف تطوير  للمستويات 

ميزانيات كبرية. 

بعدم  متعلقة  تكاليف  هناك  األول،  بالفصل  جاء  وكام 
وجود إحصاءات حيوية جيدة؛ وتظهر يف شكل موارد تم 
ختصيصها عىل نحو سيئ، وسياسات وبرامج سيئة التوجه 
وسيطة  بدائل  أية  أن  كام  خاطئة.  معلومات  عىل  تعتمد 
املسوحات  تسجيل  نظم  مثل  احليوية،  اإلحصاءات  لنظام 

والنامذج، تتطلب تكلفة عالية لتنفيذها واملحافظة عليها. 

مكتب التسجيل املركزي/اإلقليمي
(املتواجد، عىل سبيل املثال، يف وزارة الداخلية، أو 

الشؤون الداخلية، أو القضاء الصحي) يقوم بجمع 
وفهرسة ووضع املعايري.

يقوم املكتب الوطني لإلحصاء 
بتجميع البيانات الوطنية يف 

جمموعات

تقدم وزارة الصحة
 الدعم التقني

يقوم مكتب التسجيل باملنطقة 
بدمج البيانات وجتميعها

يقوم النظام الصحي بالتبليغ عن 
املواليد، والوفيات، وأسباب 

والوفاة

تقوم أجهزة الرشطة بالتبليغ عن 
الوفيات (مثل الوفيات النامجة عن 
حوادث الطرق أو تلك النامجة عن 

العنف)

تقوم أجهزة الرشطة بالتبليغ عن 
الوفيات (مثل الوفيات النامجة 

عن حوادث الطرق أو تلك 
النامجة عن العنف)

يقوم النظام الصحي بالتبليغ عن 
املواليد، والوفيات، وأسباب 

والوفاة

يبلغ األفراد مكتب السجل 
املدين باملواليد والوفيات 

الوفيات
يقوم الطبيب بإعداد إشعار بالوفاة، 
وشهادة طبية يوضح فيها سبب الوفاة

املواليد 
يقوم الطبيب أو القابلة بإعداد إشعار 

بالوالدة للوالدين الستخدامه يف 
تسجيل املولود.

(3) 2007 Select at al. وفقا لـ
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مواد داعمة تعد مسبقًا:
رسم ختطيطي يصف بالتفصيل النظم الكاملة لتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية املستخدمة حاليا يف الدولة  )انظر الشكل 1-3 � 

كمثال(.
حرص لكل األدوات القانونية )من قوانني، وقواعد، ولوائح( املتعلقة بتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية ، بام يف ذلك، اللوائح التي  � 

تنظم املقابر، وساحات اجلنائز، واإلصحاح )مثل نقل اجلثث ودفنها(، واملستشفيات. حتديد تاريخ تنفيذ كل قانون. وصف موجز ومبسط 
للعنارص الرئيسية للقانون أو الالئحة ) وهو أمر يمكن أن يقوم به شخص لديه خربة قانونية من مكتب اإلدارة العامة للسجالت(.

 سوف تستخدم املجموعة الفرعية هذه املواد عند مناقشة األسئلة والقضايا الواردة أدناه حول القوانني واللوائح التي حتكم نظم تسجيل األحوال 
املدنية واإلحصاءات احليوية.   

تسجيل األحوال املدنية هو النظام الذي تقوم احلكومة بموجبه بتسجيل األحداث احليوية ملواطنيها. ويتمثل اهلدف األسايس لتسجيل األحوال 
املدنية يف إجياد وثائق قانونية تستخدم إلرساء ومحاية احلقوق املدنية لألفراد.

أما اهلدف الثانوي فيتمثل يف إجياد البيانات التي تستخدم يف جتميع اإلحصاءات احليوية. والنظام الذي يشار إليه بأنه نظام اإلحصاءات احليوية هو 
النظام الذي يستخدم السجالت املدنية من أجل استخراج إحصاءات حول األحداث احليوية والصفات التي متيزها.

هل للدولة قانون حيدد نظام تسجيل األحوال املدنية؟ أ1-1   
هل للدولة قانون حيدد نظام اإلحصاءات احليوية؟  أ2-1   

تسجيل  القانون  ويدعم  واملتواصل.  الشامل  التسجيل  خالل  من  اإلحصاءات  هذه  تنبثق  أن  يتعني  مفيدة،  احليوية  اإلحصاءات  تكون  وحتى 
األحداث احليوية وفق النص الرصيح الذي ينص بوضوح عىل أن يكون التسجيل إلزاميًا، مع فرض عقوبات عىل عدم التسجيل. ويف الوقت 

الذي يتم فيه تشجيع التسجيل يف الوقت املناسب، ختفف العقوبات املفروضة عىل تسجيل كبار األطفال حتى ال تعوق »التسجيل املتأخر«.
هل ينص القانون بوضوح عىل التسجيل اإللزامي للمواليد والوفيات؟ أ3-1   

هل هناك عقوبات عىل عدم تسجيل: أ4-1   
 � املواليد؟

 � الوفيات؟
إذا كانت اإلجابة نعم، فريجى بيان طبيعة هذه العقوبة. أ5-1   

فإذا كانت العقوبة مالية، فرجاء حتديد قيمتها.    
هل تطبق هذه العقوبة بصورة روتينية؟  أ6-1   

اتفقت كل من منظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة عىل تعريفات لكل من املولود حي واملولود  ميت«. وقد ُأدِرَجت هذه التعريفات يف املرسد، 
أما إذا مل توجد فيه، فيجب إدراجها. 

هل يقدم قانون تسجيل املواليد تعريفات واضحة ورصحية الستخدامها فيام ييل: أ7-1   
املواليد أحياء؟ � 

وفاة اجلنني أو مولود ميت؟ � 
هل تتوافق هذه التعريفات مع املعايري الدولية يف املرسد؟  أ8-1   

عادة ما تقع مسؤولية تسجيل املواليد عىل عاتق اآلباء. وعادًة يتعني عىل القابلة أو املؤسسة التي تتم فيها الوالدة بكتابة »إشعار بالوالدة« يستخدمها 
التسجيل عىل أحد  الرسمية. وبالنسبة للوفاة، فتقع مسؤولية  السلطات  الوالدة إىل إحدى  تبليغ حالة  الطفل، كام جيب أحيانا  اآلباء يف تسجيل 
األقرباء القريبني من املتوىف. وتقع مسؤولية التبليغ عن الوفاة عىل من شهد الوفاة أو عىل طبيب العائلة، أو، إذا مل يكن هناك أي شاهد عىل الوفاة، 

يقوم من اكتشف اجلثة بالتبيلغ. 
املواليد عن  التبيلغ  أو  اإلعالن  مسؤولية  عليه  تقع  ومن  والوفيات،  املواليد  تسجيل  عن  املسؤول  من  القانون  حيدد  هل  أ9-1    

والوفيات؟
إذا كانت اإلجابة نعم، فريجي تقديم التفاصيل حول من حيتمل قيامه بتقديم املعلومات.  أ10-1   

املكون الفرعي أ1: إطار العمل الوطني القانوين لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية 
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عند وقوع حدث حيوي يف إحدى املرافق الصحية، غالبًا ما يكون عىل املرفق التبليغ هبذا احلدث. وهذه البيانات التي تبلغ من قبل املرفق يمكن 
استخدامها يف التدقيق يف أرقام التسجيل.

ويف العديد من البلدان، يكون القطاع اخلاص هو املقدم األسايس للرعاية الصحية؛ ومن ثم تقع نسبة كبرية من املواليد والوفيات يف 
املؤسسات غري احلكومية. ولذا جيب أن يطالب القانون هذه املؤسسات أن تقوم بالتبليغ عن األحداث احليوية. 

بالتبليغ عن املواليد والوفيات؟ وإذا كان األمر كذلك، فإىل أي  هل هناك قانون أو لوائح تطالب املستشفيات واملرافق الصحية  أ11-1    
سلطة من السلطات يتم التبليغ عن املواليد والوفيات؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فإيل أي سلطة يتوجهون بالتبليغ عن املواليد والوفيات؟ أ12-1    
هل يشمل القانون أو الالئحة القطاع اخلاص؟ أ13-1    

هل يشمل القانون أو الالئحة أيضا الضامن االجتامعي وسائر املرافق غري احلكومية؟    

جيب أن حيدد قانون تسجيل األحوال املدنية الفرتة الزمنية التي يتوجب خالهلا التبليغ باحلدث احليوي. وقد ختتلف هذه الفرتة بني البلدان، غري أهنا 
جيب أن تكون متسقة يف مجيع أنحاء البلد. والفرتة الزمنية القصرية لإلشعار أفضل من الفرتة الطويلة. 

هل ينص القانون عىل الفرتة الزمنية التي يتم خالهلا تسجيل املواليد والوفيات؟ أ14-1    
إذا كانت اإلجابة نعم، ما طول الفرتة الزمنية للتبليغ؟ أ15-1    

رتم يف مجيع أنحاء البلد؟  هل الفرتة الزمنية للتبليغ مناسبة، وهل حتحُ أ16-1    

معظم البلدان هبا فرتة سامح ملدة سنة واحدة يقبل فيها »التسجيل املتأخر« قبل تطبيق العقوبة.  وجيب عىل القانون وضع أحكام حمددة للتعامل مع 
التسجيل املتأخر لألحداث احليوية أو الذي تم تأخريه. كام جيب بذل كل اجلهود املمكنة لتجنب تأخري التسجيل.

هل ينص القانون عىل استعداد مسبق خيص ما ييل:  أ17-1    
التسجيل املتأخر؟ � 
تأخري التسجيل؟ � 

هل هناك إجراءات واضحة للتعامل مع هذه احلاالت؟  أ18-1    

اعتمدت معظم البلدان مكان الوالدة أو الوفاة عىل أنه املكان الذي يتم فيه التسجيل، غري أهنا تطلب أيضا معلومات خاصة »بمكان اإلقامة املعتاد« 
حتي يتم مجع اإلحصاءات اخلاصة باملواليد والوفيات يف كال االجتاهني، ووفقا لالستخدام املقصود.

هل ينص عىل مكان تسجيل املواليد والوفيات؛ مثاًل، وفقًا ملكان وقوع احلدث، أو مكان اإلقامة املعتاد؟  أ19-1    

أفضل الطرق لتجنب االزدواج غري الرضوري ولضامن التعاون اجليد هو احلصول عىل قانون واضح فيام خيص املهام التي تضطلع هبا كل إدارة 
حكومية معنية. إن الرسم التخطيطي اخلاص بنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية والذي تم إعداده ملناقشة هذا السؤال، يمكن 

استخدامه لدراسة دور كل وكالة حكومية أو مكتب حكومي.
هل حيدد القانون بوضوح مهام، وواجبات ومسؤوليات كل إدارة حكومية معنية؟  أ20-1    

تسجيل األحداث احليوية جيب أن يكون جمانًا؛ ومن ثم فإن تكلفة التسجيل جيب أن تدفع من خمصصات مالية من امليزانية احلكومية )وطنية كانت 
أم حملية(. وجيب أن يكون ذلك منصوصا عليه يف القانون. إن استمرار عملية التسجيل جزء رضوري للحصول عىل نتائج مفيدة، ويتطلب وجود 

وكالة تتمتع باستقرار إداري كاف وخمصصات مالية سنوية مناسبة. 
هل حيدد القانون كيفية متويل نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؟ أ21-1    

هل ينص القانون عىل وجوب جمانية التسجيل للجميع؟ أ22-1    
إذا مل يكن التسجيل باملجان، فام هي نفقات تسجيل: أ23-1    

املولود؟ � 
الوفاة؟  � 

املكون الفرعي أ1: إطار العمل الوطني القانوين لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية )تابع(
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النازحني، والرعايا  أو  البالد  املقيمني خارج  املواطنني  الدولة واألفراد، بام يف ذلك  السكان هو يف صالح كل من  بصفة عامة فإن تسجيل مجيع 
األجانب )بام يف ذلك الالجئني وطالبي اللجوء السيايس املقيمني يف البالد(، غري أنه قد يكون من املفيد حتديد هذه املجموعات بصورة مستقلة 

لغرض بعض االستخدامات للبيانات.
هل السكان الذي يشملهم قانون تسجيل األحوال املدنية حمددين بصورة واضحة؟ هل هم عىل سبيل املثال: أ24-1    

مجيع السكان الذين يعيشون يف البلد؟ � 
املواطنون فقط الذين يعيشون يف البلد؟  � 

بعض املجموعات الفرعية األخرى من السكان؟ � 
ما هي متطلبات القانون بالنسبة لتسجيل املواليد والوفيات للمواطنني املقيمني يف اخلارج؟ أ25-1    

ما هي متطلبات القانون بالنسبة لتسجيل مواليد ووفيات: أ26-1    
الرعايا األجانب املقيمني يف الدولة؟ � 
البدو الرحل أو السكان النازحني؟ � 

الالجئني وطالبي اللجوء السيايس؟  � 

جيب محاية رسية وخصوصية املعلومات التي حتتوهيا سجالت األفراد. كام جيب أن ينص القانون عىل من يستطيع الوصول إىل املعلومات وألي 
غرض، بصورة حتمي رسية املعلومات من سوء االستخدام. 

هل يشتمل القانون عىل تدابري للحفاظ عىل الرسية حلامية األفراد؟ أ27-1    
هل تم حتديد من يمكنه احلصول عىل نسخ من شهادات ميالد أو وفاة األفراد؟  أ28-1    

الشهادة الطبية اخلاصة بسبب الوفاة هلا أمهية كبرية لألهداف اخلاصة بالصحة العمومية، حيث انعدامها يؤثر عىل الثقة يف دقة اإلحصاءات اخلاصة 
بأسباب الوفاة. ويف البلدان التي حيدث فيها العديد من الوالدات والوفيات يف املنازل، يتويل مهمة حتديد أسباب الوفاة أشخاص غري مدربني طبيا. 

مع ذلك، فإن البيانات غري املعتمدة طبيا حول أسباب الوفاة تكون هلا قيمة حمدودة بالنسبة للصحة العمومية.
هل ينص القانون عىل من الذي يقوم باعتامد الوفاة أو سبب الوفاة؟   أ29-1    

للعديد من البلدان قوانني خاصة بالتخلص من اجلثث. أما األسلوب الفعال لضامن تسجيل الوفيات فيتمثل يف طلب وثائق تسجيل الوفاة قبل 
استكامل الدفن أو احلرق. وبالفعل، غالبا ما تقع مسؤولية التسجيل عىل املتعهد، ويف هذه احلالة يقوم املتعهد بمساعدة األقرباء، بإعداد األوراق 

الرضورية لتسجيل الوفاة، وجيب تضمني هذا يف ملفات مكتب تسجيل األحوال املدنية قبل نقل جثة املتوىف ملثواه األخري. 
هل حيدد القانون الوثائق الرسمية الرضورية قبل استكامل  عملية الدفن أو احلرق؟ أ30-1    

املكون الفرعي أ1: إطار العمل الوطني القانوين لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية )تابع(
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املكون الفرعي أ2: البنية األساسية للتسجيل وموارده

مواد داعمة تعد مسبقًا:
خريطة توضح املواقع التي تتواجد هبا مجيع مكاتب السجالت املدنية يف الدولة واملناطق اإلدارية التي تغطيها. وهي تشري بصورة  � 

منفصلة إىل مجيع أماكن التسجيل األخرى )مثل املستشفيات أو املسجلني املحليني(.
خمصصات امليزانية احلالية للوظائف املتعلقة بتسجيل األحوال املدنية عىل مجيع املستويات احلكومية، عند توافرها )يف حالة عدم  � 

توافر هذه املعلومات، استخدم التقديرات(.

جيب أن تتضمن ميزانية تسجيل األحوال املدنية مجيع التكاليف السنوية مثل الرواتب، واملسامهات االجتامعية، وصيانة املباين واملعدات، والكهرباء 
وتكاليف التشغيل األخرى، وتدريب العاملني واإلمدادات. ويف حالة ما إذا تضمنت امليزانية تكاليف نظام اإلحصاءات احليوية فيجب اإلشارة 

إىل ذلك بصورة منفصلة. كام جيب إخضاع كل من التكلفة الواقعية )أو التقديرات( وتكلفة الفرد، للمناقشة.
ما هي امليزانية الوطنية السنوية للتشغيل فيام خيص تسجيل األحوال املدنية؟ أ1-2    

هل يمكن حتديد هذه امليزانية بصورة منفصلة عىل مستوى الدولة ومستوى املديريات؟ أ2-2    
هل يمكن حتديد امليزانيات اخلاصة باملستوى الوطني، ومستوى الدولة ومستوى املديريات، بصورة منفصلة؟   

من األمهية بمكان مناقشة مدى كفاية املخصصات املالية السنوية اخلاصة بتشغيل نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. ومنها يف هذا 
السياق، الوسائل الكافية لتحقيق املهام املنشودة يف إطار فرتة زمنية حمددة بام يريض املستخدمني، السيام اإلدارات احلكومية املعنية بالتخطيط.  

هل هذه األموال كافية لضامن األداء اجليد للنظام؟ أ3-2    
أين يرجح أن حتدث هذه األموال اإلضافية أكرب فرق؟ أ4-2    

»مديرو إدارات السجل املدين« املحلية هم أناس لدهيم سلطة تسجيل األحداث احليوية، بغض النظر عام إذا كانوا من العاملني املدنيني أو كانوا ممن 
يقومون هبذه الوظيفة حتت وضع آخر خيتلف عن وظيفتهم األساسية.

ما عدد إدارات السجل املدين املحلية التابعة للدولة، يف الوقت احلايل؟ أ5-2    
هل تدفع رواتبهم من: أ6-2    
احلكومة املركزية؟ � 
احلكومة املحلية؟ � 

رسوم مقابل اخلدمة؟ � 
مصادر أخرى؟ � 

هل هناك اختالفات يف طريقة رصف املبالغ املالية التي تدفع إىل املسجلني وحجمها؟ ارشح هذه االختالفات. أ7-2    

إن أكثر العقبات شيوعًا التي تم اإلبالغ عنها هي البعد الشديد ملكتب التسجيل. ولذا فمن شأن إدماج نقاط التسجيل يف املستشفيات أن يوفر 
طريقة فعالة لتحسني عدد التسجيالت. ويمكن استخدام اخلريطة التي تم إعدادها ملناقشة هذا السؤال يف اإلجابة عىل ما ييل من أسئلة - حيث أهنا 

توضح مواقع املكاتب املحلية لتسجيل األحوال املدنية والوحدات الفرعية للتسجيل.
هل عدد املكاتب املحلية لتسجيل األحوال املدنية أو نقاط التسجيل وتوزعيها كاف لتغطية الدولة بأكملها؟ أ8-2    
هل هناك وحدات تبليغ أو تسجيل فرعية تضطلع بمهام التسجيل، مثل املستشفيات أو املسؤولني بالقرى؟ أ9-2    

هل يمكن الوصول إىل مكاتب التسجيل طوال األربع وعرشين ساعة يوميًا عىل مدار أيام األسبوع السبعة؟ أ10-2    

إذا كان ضعف سبل الوصول إىل نقاط السجالت املدنية يساهم يف انخفاض تغطية التسجيل، فيجب مناقشة ما إذا كانت مرافق التسجيل املتنقلة 
مفيدة أو فعالة. ففي كثري من البلدان، كان للتسجيل املتنقل الفضل يف حتسني تسجيل األحوال املدنية بني القطاعات السكانية النائية والتي يصعب 

الوصول إليها.
هل هناك مرافق متنقلة للتسجيل تعمل يف املناطق النائية أو املحرومة من اخلدمات؟ أ11-2    

إذا كانت اإلجابة نعم، فكم عددها؟ وهل عدد خدمات التسجيل املتنقلة عدد كاف؟ أ12-2    
هل هناك ميزانية منفصلة للتسجيل اخلارجي؟ أ13-2    
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إذا مل تكن هناك خطة شاملة لتطوير التسجيل الوطني وتغطية مستمرة جلميع األقاليم، فإن ذلك سوف يصعب من ممارسة الضغط للحصول عىل 
أموال إضافية لتحقيق التغطية الشاملة. لذا جيب مناقشة األساليب املمكنة لتحقيق أفضل تغطية لتسجيل املواليد والوفيات، بام يف ذلك استخدام 

سائر املرافق العامة مثل املدارس والعيادات الصحية. 
هل هناك خطة وطنية لتحقيق التغطية الكاملة للدولة من خالل مكاتب أو نقاط التسجيل؟ أ14-2    

ماهي الفرتة الزمنية التي تغطيها هذه اخلطة؟ أ15-2    

استنادًا إىل بنية نظام تسجيل األحوال املدنية، جيب إعداد مصفوفة تعرب فيها الصفوف عن أنامط مرافق التسجيل )مثل مكتب حرضي، أو مرفق 
تسجيل يف الريف أو يف املناطق النائية(، وتعرب أعمدة املصفوفة عن أنامط املعدات. أجب عن السؤال التايل بصورة منفصلة لكل فئة من املعدات.

يف كل نمط من أنامط النقاط التي تقوم بتسجيل األحوال املدنية، ِصف املعدات التقنية املتوفرة يف مجيع املكاتب أو يف معظمها؛ مثل  أ16-2    
اهلواتف، وآالت التصوير، واملاسحات الضوئية، واحلواسيب، واإلنرتنت.

إن املواد التدريبية واملعايري املطبوعة هلا أمهية كبرية يف ضامن استخدام نفس األسلوب يف تسجيل مجيع األحوال املدنية، بغض النظر عن املكتب أو 
الشخص الذي يقوم بتسجيل احلدث. أما العاملني غري املدربني بصورة جيدة أو يفتقدون احلافز فال ينتظر منهم اإلسهام يف حتسني جودة البيانات 

يف مواقع مجعها. لذا من الرضوري تدريب العاملني باستخدام ميزانية كافية، السيام عند إدخال إجراءات جديدة للتسجيل.
كيف يتم انتقاء املسجلني املدنيني؟ أ17-2    

ما هي املؤهالت التي جيب توافرها يف املسجلني املدنيني؟ أ18-2    
هل هناك ميزانية لتدريب املسجلني املدنيني والعاملني املعنيني بعملية التسجيل؟ أ19-2    

هل هناك ميزانية إلعداد ونرش املواد التدريبية املكتوبة، مثل الكتيبات اخلاصة بتسجيل األحوال املدنية؟ أ20-2    

يف معظم البلدان، تستخرج اإلحصاءات احليوية الرسمية من قبل وحدة منفصلة عن مكتب تسجيل األحوال املدنية؛ وغالبا ما توجد هذه الوحدة 
يف مكتب اإلحصاءات الوطنية أو يف وزارة الصحة. ويف هذه احلالة، عادًة ما تكون هناك ميزانية منفصلة الستخراج هذه اإلحصاءات ونرشها، 
مع اشتامل هذه امليزانية أيضا عىل بنود متعلقة بتكاليف العاملني، وتكاليف صيانة املكتب واملعدات، وتكلفة اإلمدادات، وتكاليف النرش وتدريب 

العاملني.
ما هي امليزانية احلالية لوحدة اإلحصاءات احليوية؟ )إذا كان هناك أكثر من مكتب مشارك، ضع رقاًم تقريبيًا يغطي مجيع اإلحصاءات  أ21-2    

احليوية التي جيري مجعها، بام يف ذلك البيانات اخلاصة بسبب الوفاة(. 

املكون الفرعي أ2: البنية األساسية للتسجيل وموارده )تابع(
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 ÛüǐƜƨƗǁƐ ƖƑƨƥƑǄǄ ı ƒ ǅǋǀǄǁƐ  4-3
 üƑǄǀƗƨǗƐǋ ÛƕǐƯƸƗǁƐǋ

التسجيل،  ممارسات   – ب  املكون  القسم  هذا  يغطي 
املكونات  إطاره  يف  وتدخل   – واالستكامل  والتغطية، 

الفرعية التالية:

العمل يف نظم تسجيل  النظامية وسري  الرتتيبات  ب-1 � 
األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؛

ب-2 � مراجعة االستامرات املستخدمة يف تسجيل املواليد 
والوفيات؛

ب-3 � تغطية واستكامل التسجيل؛

ب-4 � ختزين املعلومات ونقلها.

يتضمنها  التي  العملية  مكونات  من  مكون  هو  ب  املكون 
إطار عمل التقييم، ويبحث يف ما ييل:

 �النظم القائمة بجمع املعلومات حول األحداث احليوية 
وإنتاج اإلحصاءات احليوية؛

 �نوع املعلومات املجمعة؛
 �آلية تدفق البيانات بني خمتلف قطاعات النظام؛

واإلحصاءات  البيانات  تسجيل  عملية   �استكامل 
احليوية؛

 �العقبات التي تواجه النظام، واملجتمع بصورة عامة، من 
أجل حتسني عملية استكامل التسجيل. 

الوفاة  أو  امليالد  حلظة  بني  ما  اخلطوات  من  العديد  هناك 
وبني تضمينها يف اإلحصاءات احليوية للدولة. وال يعتمد 
احلدث  تسجيل  رسعة  عىل  للبيانات  املناسب  التوقيت 
وإحالتها  املعلومة  مع  التعامل  رسعة  عىل  بل  فحسب، 
طبيعة  فهم  إن  احليوية.  باإلحصاءات  املعنية  الوكالة  إىل 
كتابتها،  وكيفية  األفراد،  من  جتميعها  يتم  التي  البيانات 
ويف  األرشيف  يف  وختزينها  وتدقيقها،  ونقلها،  ومجعها، 
قواعد البيانات قبل أن تتحول إىل إحصاءات حيوية، سوف 
يساعد يف حتديد مواضع املشكالت املحتملة داخل النظام. 
وهذه املعرفة رضورية أيضًا لفهم كيفية التخفيف من حدة 

املشاكل وحتسني جودة املعلومات املنتجة.

كام يستعرض هذا املكون كيفية توزيع املهام بني السلطات 
املعنية بتسجيل األحوال املدنية، والنظام الصحي، واملكتب 

الوطني لإلحصاء )أو أي مؤسسة أخرى مشاركة(، وكيف 
جماالت  أما  البعض.  بعضها  مع  األطراف  هذه  تتعاون 
قواعد  عىل  املحافظة  أو  التجميع  مهام  مثل   - االزدواجية 
بدقة  تقصيها  ويتعني  بالكفاءة  تتميز  ال  فقد  البيانات- 
للتأكد من إمكانية القضاء عىل هذه االزدواجية من خالل 

إجراءات حتسني سبل التعاون. 

جيب مناقشة مجيع اإلجراءات التشغيلية بالتفصيل، من أجل 
األحداث  وقوع  من  بدءًا  الثغرات،  أو  االختناقات  حتديد 
- املواليد ، والوفيات، ووفيات األجنة )إذا تم تسجيلها( 
التسجيل  عملية  يف  املتخذة  اخلطوات  مجيع  خالل  من   –
حدث  لكل  منفصلة  بصورة  ذلك  يتم  أن  وجيب  برمتها. 
املستشفيات )كل  أو داخل  التي تقع خارج  من األحداث 
خاصة  إجراءات  هناك  كانت  وإذا  واخلاصة(.  العامة  من 
قايض  إبالغ  )مثل  احلوادث  عن  النامجة  الوفاة  العتامد 
التحقيق أو ما شابه(، فيجب وصف ومناقشة اإلجراءات 

اخلاصة بتسجيل مثل هذه األحداث. 

هناك فرق هام بني اإلبالغ عن الوفاة واعتامد الطبيب لسبب 
الوفاة. وتقع مسؤولية هاتني الوظيفتني عىل الطبيب الشاهد 
عىل احلدث، أو طبيب العائلة إذا ما كانت الوفاة قد حدثت 
يف املنزل. أما بالنسبة للمواليد، فعادة ما تقوم القابلة بإصدار 
اإلخطار بالوالدة. مع ذلك، يف معظم البلدان النامية، تقع 
مسؤولية تسجيل املواليد والوفيات عىل عاتق العائلة، التي 
قد ال تدرك االختالف بني استامرة اإلبالغ التي يقوم الطبيب 
باستيفائها، وبني ورقة التسجيل القانونية، ومن ثم ال تذهب 
العائلة لتسجيل احلدث يف مكتب تسجيل األحوال املدنية. 
عىل النقيض، يقع عبء التسجيل، يف البلدان املتقدمة، عىل 
االنتهاء  ويتم  احلانويت،  أو  الصحية  املؤسسة  أو  املستشفى 
من أوراق التسجيل الرسمي قبل اإلفراج عن اجلثة أو قبل 
املتبعة،  املامرسات  كانت  ومهام  للمؤسسة.  الوليد  مغادرة 
فيجب وضع وصف تفصييل هلا من أجل إلقاء الضوء عىل 
تسجيل  إجراءات  يف  املتضمنة  والعقبات  القصور  أوجه 

املواليد والوفيات. 

يف البلدان التي يقع فيها عبء تسجيل املواليد والوفيات عىل 
األفراد والعائالت، يكون من املهم ضامن أن تكون عملية 
التسجيل عملية سهلة وغري مرهقة. ومن أجل تقيص مدى 
صعوبة تسجيل مولود أو حالة وفاة والوقت الذي يستغرقه 
ذلك، جيب أن تقوم جمموعة صغرية )مكونة من عضوين أو 
ثالثة أعضاء( من املجموعة الفرعية بمحاولة مجع معلومات 
من جمموعة منتقاة من مكاتب التسجيل املختلفة األحجام 
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فيام  الكبرية(  املدن  التي تعمل خارج  املكاتب  )بام يف ذلك 

خيص اجلوانب التالية من عملية التسجيل: 

 �ماهي املدة الزمنية التي تستغرقها عملية تسجيل مولود 
أو حالة وفاة؟

 �هل يكفي ما يقدم من توجيه؟
 �هل املواطنون راضون عن اخلدمة؟

 �ماهي املشكالت التي يواجهها العاملون عند حماولتهم 
التسجيل الصائب للمواليد والوفيات؟

يف بعض املواقع، قد ال يتم تسجيل الوفيات التي تعتمد يف 
احلصول  بدون  اجلثة  حرق  أو  دفن  أمكن  إذا  املستشفيات 
عىل ترصيح من السلطات املعنية بتسجيل األحوال املدنية. 

اعتامدها  وإجراءات  الوفيات  تسجيل  مع  حيدث  ما  وهذا 
أن  من  الرغم  وعىل  باملثل،   .)2-3 )الشكل  املكسيك  يف 
أكثر من 90% من الوالدات يف املكسيك حتدث يف املنشآت 
العائالت يف بعض  الطبية، ومن ثم تكون معتمدة، إال أن 
السجالت  مكتب  يف  املولود  بتسجيل  تقوم  ال  األحيان 
فهو  املولود  الفشل يف تسجيل  أما   .)3-3 )الشكل  املدنية 
أكثر شيوعا يف الوالدات التي حتدث خارج املنشآت الطبية، 
السيام إذا ما تويف املولود بعد والدته بفرتة قصرية. وجيب 
عىل البلدان ضامن استخدام اآلليات املناسبة للحد, أو عىل 
وحاالت  املواليد  تسجيل  عدم  إمكانية  من  خفض,  األقل 
الذين يتوفون بعد والدهتم بوقت قصري.  وفيات األطفال 
وهذه املعلومات رضورية يف توجيه السياسات التي هتدف 
خدمات  وحتسني  األطفال  وفيات  معدالت  خفض  إىل 

صحة الطفل. 

املصدر: ر.لوزانو_ معهد القياسات الصحية والتقييم، جامعة واشنطن، التواصل الشخيص، 2009

الشكل 3-2 تسجيل الوفيات وعملية اعتامدها يف املكسيك

وفيات معتمدة ومسجلة
وفيات معتمدة لكنها غري مسجلة
وفيات غري معتمدة لكنها مسجلة
وفيات غري معتمدة وغري مسجلة

وفيات املستشفيات

القطاع العام
وزارة الصحة

الضامن االجتامعي

القطاع اخلاص

وفيات خارج املرافق 
الصحية

املنزل

أماكن عامة

غريهم

الشهادة الطبية للوفاة
الطبيب املسؤول عن املريض  

طبيب آخر   
الطبيب الرشعي  

األقارب
املرشحة
الرشطة

األقارب

مكاتب السجالت 
خارج املدافناملدافناملدنية

املصدر: ر.لوزانو_ معهد القياسات الصحية والتقييم، جامعة واشنطن، التواصل الشخيص، 2009
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الشكل 3-3 عملية تسجيل املواليد واعتامدها يف املكسيك

 املصدر: ر.لوزانو_ معهد القياسات الصحية والتقييم، جامعة واشنطن، التواصل الشخيص، 2009

يمكن تقييم املكونات الفرعية األربعة للمكون ب من قبل 
رغبة يف  هناك  كانت  ما  إذا  فرعية خمتلفة  ثالث جمموعات 
قد  التي  2-2(. وهناك بعض األسئلة  )انظر اإلطار  ذلك 
حتتاج إىل إعادة صياغتها وتعديلها لتناسب أوضاع قطرية 

معينة. عىل سبيل املثال، األسئلة الالزمة لتحديد العقبات 
الشائعة التي حتول دون حتقيق التسجيل الشامل، يمكن أن 

ختتلف تبعا للسياق الثقايف. 

والدات معتمدة بشهادات ميالد وتسجيل
والدات معتمدة بشهادات ميالد وبدون تسجيل

والدات بدون شهادات ميالد ولكنها مسجلة
والدات بدون شهادات ميالد وبدون تسجيل

والدات حية ىف املستشفيات

القطاع العام
وزارة الصحة

التأمني االجتامعي

القطاع اخلاص
شهادة ميالد طبية

الطبيب املسؤول عن املريض  
سائر األطباء   والدات حية خارج 

املرافق الصحية

املنزل

مكاتب السجالت املدنية سجل 
املواليد

 (وثيقة قانونية)

قابالت تقليديات 
عاملون صحيون 

معتمدون

بدون شهادة 
ميالد طبية

مواليد غري مسجلني

أماكن عامة

غريهم

املصدر: ر.لوزانو_ معهد القياسات الصحية والتقييم، جامعة واشنطن، التواصل الشخيص، 2009
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املكون الفرعي ب1: الرتتيبات النظامية وسري العمل يف نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

مواد داعمة تعد مسبقًا:
رسم توضيحي يبني  البنية اإلدارية لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، وكيفية تدفق البيانات بينهام، وآلية التآثر  � 

بينهام.
رسم توضيحي إلجراءات تسجيل الوفيات واملواليد داخل وخارج املستشفيات، عالوة عىل الوفيات التي تتعامل معها الرشطة،  � 
أو قضاة التحقيق، أو القائمون بالفحص الطبي اخلاص )انظر الشكلني 3-2 و 3-3 لالطالع عىل أمثلة من املكسيك إلجراءات 

تسجيل الوفيات واملواليد(. 
قد يكون من الرضوري إجراء تعديل حميل لصياغة بعض األسئلة وحمتواها جلعلها أكثر مالءمة لعملية تقييم النظام. وهذا األمر له أمهية كبرية السيام 

يف البلدان التي ال يقوم فيها نظام تسجيل األحوال املدنية بجمع اإلحصاءات احليوية، لكن تتم هذه العملية من خالل نظام مواز آخر.   

اخلطوات العديدة التي تتم منذ وقوع األحداث احليوية ثم تسجيلها وتضمينها يف اإلحصاءات الوطنية، تتطلب تنسيق جيد بني املكونات املتباينة 
للنظام. ويتمثل اهلدف من املراجعة يف مناقشة أية قيود أو معوقات تنظيمية أو إدارية قد تؤثر عىل آليات عمل النظام. ومن األمهية بمكان الرتكيز 

عىل األجزاء الضعيفة أو االختناقات التي قد تقلل من جودة اإلحصاءات احليوية أو تؤثر عىل إصدارها يف الوقت املناسب.
ماهي الرتتيبات التنظيمية واإلدارية لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية )مراجعة باستخدام الرسوم البيانية التي تم  ب1-1   

إعدادها(؟
ماهي التغريات الرئيسية التي حدثت يف آليات عمل النظم عىل مدى العرش سنوات املنرصمة؟ ب2-1    

كيف أثرت هذه التغريات عىل آليات عمل النظام أو النظم؟ ب3-1    
ما هي املجاالت التي حتتاج إىل حتسني؟ ب4-1    

البلدان هلا وكاالت منفصلة مسؤولة عن مجع املعلومات حول األحداث احليوية )مثل السجل املدين(، واستخراج اإلحصاءات احليوية  معظم 
)مثل املكتب الوطني لإلحصاء أو وزارة الصحة(. وهناك العديد من البلدان هلا آليات تواصل رسمية بني هذه الوكاالت لضامن التنسيق السلس 
والتعاون بينها. كام أن بعض البلدان هلا جلان تنسيق أوسع نطاقا جتتمع بصورة دورية ويشارك فيها ممثلون من اإلدارة الصحية، واملستشفيات، وقضاة 

التحقيق، والرشطة، ومنظمي اجلنازات، والسلطات الدينية. ومثل هذه االجتامعات هلا أمهية خاصة تتجيل عند احلاجة إىل تغيري اإلجراءات. 
ماهي آليات التواصل احلالية بني سلطة تسجيل األحوال املدنية وغريها من املعنيني بجمع واستخراج اإلحصاءات احليوية؟ ب5-1    

إن عدم وضوح املسؤوليات وتداخلها بني الوكاالت يمكن أن يمثل عقبة تعوق جودة وسهولة سري النظام، وغالبا ما يؤدي إىل إهدار يف املوارد. 
فمثاًل، هل من الواضح من هو املسؤول عن نقل السجالت من وحدة إىل أخرى، أو من يقوم بتدقيق البيانات؟ يف حالة غياب أحد العاملني عن 

العمل، هل هناك إجراءات راسخة لتأمني من يقوم بأداء مهامه يف الوقت املناسب؟
هل هناك أية جماالت تكون فيها املسؤوليات اخلاصة بمهام حمددة، متداخلة أو مبهمة؟ ب6-1    

هل يتم حتديد املسؤوليات بوضوح عىل املستويات الوطنية، أو عىل مستوى الوالية أو املنطقة، أو عىل املستوى املحيل؟  ب7-1    
هل هناك مناطق حتدث فيها اختناقات بشكل منتظم؟ ب8-1    

املواليد  تسجيل  ممارسات  بتفاصيل  اخلاصة  املخططات  )وتتضمن  املناقشات  أساس  هي  إعدادها  تم  التي  البيانية  املخططات  تكون  أن  جيب 
والوفيات(. كام جيب تضمني مجيع اخلطوات التي متر هبا خمتلف إجراءات التسجيل )مثل تغطية األحداث التي تقع داخل وخارج املستشفيات(، 
مع الرتكيز عىل حماولة اإلشارة إىل مكان الثغرات يف اإلجراءات التي تؤدي إىل عدم تسجيل األحداث. عىل سبيل املثال، يف بعض البلدان، قد ال  

تشجع القواعد عيل تسجيل األطفال الذين ختىل ذووهم عنهم، أو األطفال من أمهات دون السن )قارصات( أو غري متزوجات. 
راجع بالتفصيل املامرسات القطرية اخلاصة بتسجيل املواليد والوفيات. أي من أنامط املواليد والوفيات التي حيتمل أال يتم تسجيلها  ب9-1    

يف نظام تسجيل األحوال املدنية؟
هل هذه األنامط من املواليد والوفيات ال يتم تسجيلها أيضا يف نظام اإلحصاءات احليوية؟ ب10-1    

هل هناك بعض األحداث احليوية التي ال يمكن تسجيلها من خالل نظام التسجيل املعتاد؟ ب11-1    
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لألرقام  مقارنات  بعقد  يسمح  أن  هذا  شأن  فمن  املعلومات؛  مجع  عند  موحدًا  معياريًا  شكاًل  الوطنية  الفرعية  الكيانات  مجيع  تستخدم  أن  جيب 
الوطنيةالتي يتم جتميعها. وهذا يتطلب بصورة عامة أن يكون هناك كيانًا وطنيًا حمددًا يتوىل مهمة وضع املعايري وتنسيق مجع البيانات. ومثل هذا 

التنسيق هو أمر مطلوب يف البلدان ذات النظم املنفصلة جلمع هذه املعلومات عىل مستوى الدولة أو مستوى املنطقة. 
هل يتم مجع نفس البيانات حول املواليد والوفيات يف الدولة بأكملها عىل كافة مستويات النظام ) وتشمل مستويات الواليات أو  ب12-1    

املناطق، أو املستويات الوطنية أو املحلية(؟
هل هناك كيان مسؤول عن املعايري الوطنية لإلحصاءات احليوية وتنسيقها؟ ب13-1    

تركز نظم تسجيل األحوال املدنية عىل حدث الوالدة أو الوفاة يف حد ذاته، غري أن املعلومات اخلاصة بالظروف املحيطة بالوالدة أو بسبب الوفاة 
هلا قدر كبري من األمهية ألغراض الصحة العمومية. وغالبًا ما جتمع املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة يف استامرة منفصلة، وترسل إىل وزارة الصحة 
بوصفها املستخدم الرئييس هلذه املعلومات. أما التفاصيل الطبية اخلاصة بالوالدات فلها أمهية كبرية يف حتديد اجلمهرة السكانية الفرعية املكونة من 
األطفال أو األمهات املعرضات للخطر. وتتمثل التفاصيل املتعلقة بصورة خاصة بالصحة العمومية، يف الوزن عند الوالدة، واالبتسار )اخلداج(، 

وتشوه الوليد، وترتيب الوالدة )يف حالة الوالدات املتعددة(، باإلضافة إىل طرق التوليد ومضاعفاهتا.
هل يدخل سبب الوفاة يف استامرة تسجيل الوفاة؟ ب14-1    

استامرة  باستخدام  الوفاة ولكن  توقيت تسجيل حالة  نفس  الوفاة يف  املعلومات حول سبب  األمر كذلك، هل جتمع  مل يكن  إذا  ب15-1    
أخرى؟ ناقش أيضا ماذا حيدث يف احلاالت والوفيات التي يتوالها قايض التحقيق والوفيات التي يشتبه يف أهنا نامجة عن أسباب 

غري طبيعية.
من الذي يقرر التفاصيل التي يتعني مجعها حول املواليد وحول أسباب الوفاة؟ ب16-1    

كيف يتم تبادل املعلومات الطبية حول املواليد والوفيات بني خمتلف الوكاالت احلكومية املعنية؟  ب17-1    
هل هذا اإلجراء القائم يعمل جيدا أم حيتاج إىل حتسني؟ ب18-1    

يف العديد من البلدان كان إنشاء »سجل للسكان« هو امتداد طبيعي حلوسبة السجالت املدنية، والرغبة يف تنسيق وتيسري أعامل الوكاالت احلكومية 
وخفض االزدواجية. وينبثق سجل السكان من البيانات التي يقوم بجمعها نظام السجالت املدنية، ويتضمن مجيع املعلومات اخلاصة باألفراد يف 

 PIN(( ملف خاص بكل شخص، يتم التعرف عليه من خالل رقم تعريف شخيص
هل هناك سجل وطني للسكان؟ ب19-1    

إذا كان األمر كذلك، كيف تتدفق املعلومات بني السجل الوطني للسكان، ونظام السجالت املدنية، وأي من الوكاالت احلكومية  ب20-1    
هي املسؤولة عن املحافظة عىل السجل الوطني للسكان؟

هل يتم إعطاء رقم شخيص لكل شخص عند والدته أو أثناء استالمه لألوراق اخلاصة هبويته، وهل هذا الرقم يستخدم يف كافة  ب21-1    
قواعد البيانات اإلدارية التابعة للحكومة؟

إذا مل يكن هناك رقم رسي بني السجالت، فكيف سيتم االتساق بني السجالت من خمتلف نظم املعلومات، وكيف يتم حتديث  ب22-1    
السجل السكاين؟

ال يمكن حلوسبة السجالت املدنية واإلحصاءات احليوية أن حتسن بمفردها من جودة البيانات التي حتوهيا هذه السجالت، لكن هلا عدد من امليزات 
استخراج  إجراءات  املناسب، وتتضمن  الوقت  استكامل خمتلف اإلجراءات يف  تعزيز  تساعد احلوسبة عىل  املثال،  يتعني ذكرها. عىل سبيل  التي 
فيها.  ويف حالة  واملشاركة  احليوية  بيانات اإلحصاءات  والتحقق من صحة  واملراجعة،  التدقيق  تسهل من عملية  أهنا  وتنظيمها؛ كام  املعلومات 
وجود خطط للتوسع يف حوسبة نظام املعلومات يف املستقبل القريب، فمن األمهية بمكان مناقشة تأثري التوسع يف احلوسبة عىل جودة اإلحصاءات 

واستخراجها يف التوقيت املناسب. 
هل تستخدم احلواسيب يف أي مرحلة من مراحل عملية تسجيل املواليد والوفيات؟ ب23-1    

هل تستخدم احلواسيب يف أي مما ييل أو فيها مجيعًا: ب24-1    
جتميع املعلومات؟  - � 

نقل املعلومات؟  - � 
التحقق من مصداقية املعلومات؟  - � 

ختزين املعلومات؟  - � 
هل هناك أية خطط لتحقيق املزيد من التوسع يف استخدام احلاسوب يف املستقبل القريب؟ ب25-1    

إذا كان األمر كذلك، فام هي األولويات؟ ب26-1    

املكون الفرعي ب1: الرتتيبات النظامية وسري العمل يف نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية )تابع(

   كان من نتيجة احلوسبة، قيام العديد من البلدان بإنشاء قاعدة بيانات وطنية الستخراج األوراق اخلاصة باهلوية، والتي قد تستخدم للتعريف الشخيص، غري أن معظم 
قواعد البيانات هذه ال تتضمن سوى اجلمهرة السكانية البالغة وال تتصل بالسجالت املدنية. وقد تم إنشاءها ألغراض األمن الوطني وال متاثل سجل السكان
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جيب أن تكون هناك نظام ملراجعة املعلومات جتنبًا لتفادي أية أخطاء أو عدم اتساق وذلك عىل مجيع مستويات نظم اإلحصاءات احليوية، بدءًا من 
نقطة مجع البيانات. وبصورة مثالية، جيب أن يتم، مركزيًا، حتديد جمموعة من اإلجراءات املوحدة واملعيارية ملراجعة هذه البيانات، يتم توزيعها 
اخلام  للبيانات  املنطقي   لألساس  تدقيق  اإلجراءات  هذه  تتضمن  أن  ويتعني  البيانات.  بجمع  املعنية  املكاتب  من  مكتب  كل  قبل  من  لتستخدم 

واستكامهلا، وعمليات تدقيقية أخرى للحسابات ومنطقية اإلحصاءات احليوية فور مجعها.
ماهي اإلجراءات املستخدمة حاليًا يف نقاط التسجيل ملراجعة استكامل واتساق املعلومات املجمعة يف نقاط التسجيل؟ ب27-1    

ماهي اإلجراءات املستخدمة حاليا عىل املستوى املركزي وسائر املستويات ملراجعة استكامل واتساق املعلومات املجمعة يف نقاط  ب28-1    
التسجيل؟

جيب أن ال تكون هناك تفاوتات كبرية يف أعداد املواليد والوفيات املسجلني من عام آلخر، أو يف أسباب الوفاة، بام فيها الوفيات بدون سبب حمدد. 
ويف حالة وجود تفاوتات كبرية فيحب إجراء استقصاء يتضمن أيضًا االستفسار عن القائمني بجمع البيانات.

هل يتم الفحص الروتيني لتسجيل البيانات بصورة شهرية أو ربع سنوية لضامن مقارنتها باألعوام املنرصمة؟ ب29-1    
عىل املستوى املركزي، هل يتم، بصورة روتينية، تقدير أعداد املواليد والوفيات املتوقع حدوثها كل عام، لكل منطقة من مناطق  ب30-1    

التسجيل، ثم مقارنتها مع األعداد الفعلية لألحداث املسجلة؟

املكون الفرعي ب1: الرتتيبات النظامية وسري العمل يف نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية )تابع(
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املكون الفرعي ب2: مراجعة االستامرات املستخدمة يف تسجيل املواليد والوفيات

مواد داعمة تعد مسبقًا:
مجيع االستامرات املتعلقة بتسجيل واعتامد املواليد والوفيات؛ � 

نسخة من اإلطار 3-2 � )انظر أدناه(، توضح قائمة باملواضيع التي تويص األمم املتحدة بتضمينها عند تسجيل املواليد والوفيات.

أي من البنود التي تويص هبا األمم املتحدة تتضمنها استامرات تسجيل املواليد والوفيات؟ استخدم اإلطار -3 2 وضع عالمة عىل  ب1-2   
البنود التي تم مجعها.

أي من البنود التي تويص هبا األمم املتحدة، وقد تكون ذات فائدة، ال تتضمنها استامرات تسجيل املواليد والوفيات ؟ ب2-2    
ماهي البنود اإلضافية التي تتضمنها استامرات تسجيل املواليد والوفيات؟ اكتب قائمة هبذه البنود وناقشها. ب3-2    

نظرًا لتزايد أعداد الوالدات التي تتم بمساعدة طبية، لذا يويص بأن يلحق باستامرة تسجيل الوالدة جلمع التفاصيل الطبية حول الوالدة واملولود 
واألم. وتتجيل أمهية هذه املعلومات يف حتسني الرعاية الصحية املقدمة لكل من األم والطفل، حيث يمكن استخدام سجالت املواليد يف حتديد 
األطفال واألمهات املعرضني ملخاطر عالية، ومن ثم متابعتهم الحقًا. أما املعلومات اإلضافية عالوة عىل الوزن عند الوالدة فتتضمن االبتسار، 

وترتيب الوالدة )يف حال تعدد الوالدات(، وطريقة الوالدة ومضاعفاهتا، واإلمالص )والدة مولود ميت(، وتاريخ آخر والدة لألم.
هل مجعت أي تفاصيل طبية أخرى تتعلق بصحة الطفل أو عملية الوالدة )سواء يف استامرة تسجيل الوالدة أو استامرة منفصلة  ب4-2    

أخرى(؟

تتأثر جودة املعلومات املتحصل عليها بمدى وضوح السؤال، وتنسيق االستامرة )جيب أن تكون االستامرة منظمة وهبا مساحات كافية إلضافة 
التعليقات(، وكمية املعلومات املطلوبة. وهناك احتاملية القرتاف األخطاء يف كل مرة تنقل فيها املعلومات من استامرة إىل أخرى.

من  جمموعة  بكل  اخلاصة  التالية  األسئلة  عىل  أجب  ثم  والوفيات  املواليد  واعتامد  تسجيل  يف  املستخدمة  االستامرات  مجيع  راجع  ب5-2    
االستامرات:

هل يحُستفاد من مجيع املعلومات املجمعة؟ � 
ما الوقت الذي يستغرقه، يف املتوسط، استيفاء كل جمموعة من االستامرات؟ � 

هل تنسيق االستامرات يراعي املستخدم؟ وارشح ملاذا؟ � 
هل تتوافر االستامرة بجميع اللغات الوطنية الرئيسية؟ � 

ما هي البنود التي تأيت من »القائم بالترصيح«، وماهي البنود التي تنقل من سائر الوثائق؛ عىل سبيل املثال، هل ينقل  � 
سبب الوفاة من االستامرة اخلاصة بشهادة الوفاة؟ 

عىل الرغم من قلة األسئلة املقرتحة للمكون الفرعي ب2، 
املهمة نفسها قد تشتمل عىل مراجعة عدد كبري من  إال أن 

االستامرات. وجيب النظر يف تعديل كلامت وحمتوى األسئلة 
قبل بدء املراجعة. 
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اإلطار 3-2 قائمة يوىص هبا للخصائص ذات األولوية العالية لدجمها يف املعلومات اخلاصة بتسجيل املواليد والوفيات

تويص األمم املتحدة بوجوب إدراج املعلومات املجمعة أثناء تسجيل املواليد والوفيات عىل خصائص حمددة للحدث، والوالدين )إذا كانت 
تطوير  دعم  يف  املحتملة  فائدهتا  بسبب  اختيارها  تم  ييل  ما  يف  الواردة  واخلصائص  وفاة(.  حالة  كانت  )إذا  املتوىف  حول  أو  والدة(،  حالة 

السياسات والربامج، ويف عقد املقارنات اإلقليمية والعاملية واملحافظة عليها.

عىل الرغم من توضيح هذه القائمة للخصائص العالية األولوية )والتي جيب أن تشكل هدفًا فوريًا(، إال أن البلدان قد ترغب يف البدء بقائمة 
أقرص. فمثاًل، قد تكون القائمة الطويلة خلصائص الوالدين يف غري حملها بالنسبة لبعض البلدان، أو متثل عبئًا كبريًا. عالوة عىل ذلك فقد 
تكون هناك معلومات يمكن استخالصها من معلومات أخرى وال حتتاج إىل السؤال عنها مرة ثانية. وتشجع البلدان عىل حتديد أولوياهتا 
من القائمة الواردة أدناه، غري أن كل بلد سوف حيتاج إىل إضافة رقم مسلسل للتسجيل، ومساحة ملكان التسجيل )أو الرمز اخلاص بمكتب 

التسجيل(، وأسامء املعنيني بصورة مبارشة باحلدث )1).

الوالدات احلية )املواليد األحياء(
خصائص احلدث:

تاريخ وقوع احلدث � 
تاريخ التسجيل � 

مكان وقوع احلدث � 
مكان التسجيل � 

موقع احلدث )مشتق( � 
حدث باحلرض أم بالريف )مشتق( � 

نمط الوالدة )أي وليد واحد، توأم أو ثالثة توائم، وغري ذلك(   � 

خصائص الطفل:
اجلنس � 

الوزن عند الوالدة � 

خصائص الوالدين:
تاريخ امليالد وعمر الوالدين )مشتق( � 

احلالة االجتامعية لكال الوالدين � 
درجة التعليم املتحصل عليها لكال الوالدين � 

مكان اإلقامة املعتاد لكال الوالدين � 
حمل اإلقامة )مشتق( � 

حمل إقامة حرضي أم ريفي )مشتق( � 
أطفال ولدوا أحياء ألم طوال حياهتا )وحتى تارخيه( � 

األطفال الذين ولدوا لألم ومازالوا أحياء � 
وفيات أجنة لألم � 

تاريخ آخر والدة حية � 
تاريخ الزواج ومدته )مشتق( � 

الوفيات
خصائص احلدث: 

تاريخ وقوع احلدث � 
تاريخ التسجيل � 

مكان وقوع احلدث � 
مكان التسجيل � 

موقع احلدث )مشتق( � 
حدث باحلرض أم بالريف )مشتق( � 

سبب)أسباب( الوفاة � 
القائم باستخراج الشهادة ونوع الشهادة )مشتق( � 

خصائص املتوىف:
تاريخ امليالد والعمر )مشتق( � 

اجلنس � 
احلالة االجتامعية � 

مكان اإلقامة املعتاد )بالنسبة للوفيات أقل من عمر عام واحدأ  � 
يذكر عنوان األم (

n � حمل اإلقامة )مشتق(
n � حمل إقامة حرضي أم ريفي )مشتق(
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اإلطار 3-3 الوصول إىل تسجيل األحوال املدنية واستكامل التسجيالت احليوية

من األمهية بمكان، عند اضطالع أي بلد بتطوير نظام تسجيل األحوال املدنية، أن يقوم برصد التقدم املحرز بانتظام. وتتمثل إحدى طرق 
هذه املهمة، رغم صعوبتها، يف قياس السبل املتوافرة أمام السكان للوصول إىل السجالت املدنية، ومدى استكامل عملية تسجيل املعلومات. 
عىل سبيل املثال، كلمة الوصول هلا مفهوم معقد يغلف طيفًا من القضايا، منها توافر نقاط التسجيل، واملسافة املقطوعة، والقدرة عىل حتمل 

التكاليف، والتقبل الثقايف واالجتامعي. ويصف هذه اإلطار قياسني، أحدمها الوصول واآلخر استكامل عملية التسجيل.

الوصول
يمكن حساب الوصول، عند قياسه بالتوافر، بقسمة عدد السكان الذين يعيشون يف إطار التعداد السكاين للمناطق، والذين يتوافر هلم،عىل 
األقل، مكتب واحد لتسجيل األحوال املدنية أو أي مرفق آخر يقوم بتسجيل املواليد والوفيات )البسط يف املعادلة املذكورة أدناه( عىل إمجايل 

السكان الوطنيني )املقام( لنفس العام، ثم الرضب يف 100 للحصول عىل النسبة املئوية. 
X = C/P x 100:ومن ثم، يمكن حساب مستوى الوصول )بالنسبة املئوية( كام ييل

استكامل  اإلجراءات
استكامل  اإلجراءات هو قياس مدى قيام نظام تسجيل األحوال املدنية بتسجيل ما يقع من والدات ووفيات يف أي دولة خالل سنة من 
السنني. ولقد تم وضع العديد من التقنيات الديموغرافية لتقييم وضبط املعلومات التي تدور حول املواليد والوفيات املنبثقة عن تسجيل 
األحوال املدنية. وهناك بعض الطرق التي تقوم عىل مقارنة املعلومات من مصادر مستقلة )األساليب املبارشة »للرصد وإعادة الرصد«(، بينام 
هناك طرق أخرى غري مبارشة للتحليل، استنادًا إىل االفرتاضات اخلاصة بالتوزيع العمري للسكان. وتوجد تقنيات ديموغرافية غري مبارشة 
ومتنوعة لتقدير استكامل  إجراءات تسجيل الوفيات؛ عىل سبيل املثال، طرق بينيت هوريويش Bennett–Horiuchi، واشنراسكاران-
يرد  ال  طرق  وهذه   .)Brass Growth Balance methods (1 النمو  لقياس  وبراس   ،Chanrasekaran–Deming دمينغ 
استكامل   مدى  لتقدير  األكاديمية  املؤسسات  أو  لإلحصاءات  الوطنية  املكاتب  قبل  من  ماتستخدم  غالبًا  ولكنها  هنا،  بالتفصيل  وصفها 

إجراءات التسجيل.
أما إذا مل تكن هذه الطرق قد طبقت، فهناك أسلوب أكثر أساسية يتمثل يف تقدير عملية استكامل  اإلجراءات بقسمة العدد الفعيل للمواليد 
)أو الوفيات( املسجلة يف الدولة عىل اإلمجايل التقديري لعدد املواليد )أو الوفيات( يف البلد لنفس املدة الزمنية، ثم رضبه يف 100 للحصول 
عىل النسبة املئوية. كام يمكن استخدام طريقة بسيطة لقياس مدى استكامل اإلجراءات باستخدام تقديرات مستقلة إلمجايل عدد املواليد )أو 
الوفيات( يف البلد. أما إذا مل تتوافر التقديرات الوطنية املوثوقة، فيمكن عندئذ استخدام التقديرات الدولية. مثاًل، تقوم األمم املتحدة كل 
عام بتقدير معدالت املواليد والوفيات يف بلداهنا األعضاء باستخدام مصادر متنوعة وتقنيات خاصة بالتقدير الديموغرايف )19(. وتعتمد 
املواليد اخلام  املستقلة ملعدالت  التقديرات  التسجيل، بجالء، عىل مدى موثوقية  باستكامل إجراءات  موثوقية مثل هذه احلسابات اخلاصة 

ومعدالت الوفيات اخلام. 
100 x  (P x CBR}/RB) = Yb :يمكن حساب استكامل  إجراءات تسجيل املواليد كام ييل

100 x  (P x CRD/ RD) =Yd :ويمكن حساب استكامل  إجراءات تسجيل الوفيات كام ييل

مثال
قدرت األمم املتحدة أن معدالت الوفيات اخلام CDR يف البلد أ عام 2005 كان 5.4 لكل ألف نسمة. وكان عدد السكان الذي سجل 

للبلد أ يف ذلك العام هو 69.421.000.
إذا كان نظام تسجيل األحوال املدنية قد سجل 280.510 وفاة يف عام 2005، تصبح التقديرات اخلاصة بمدى استكامل إجراءات تسجيل 

الوفيات يف البلد أ كام ييل:
%74.8 = 374.873/280.510 = (69.421 x 5.4/280.510) = Yd

النسبة املئوية ملستوى الوصول  X
التي هبا نقاط تسجيل حجم  السكان يف املناطق   C

إمجايل السكان يف الدولة  P

النسبة املئوية املقدرة ملدى استكامل إجراءات تسجيل املواليد )%)  Yb
العدد الفعيل للمواليد املسجلة  RB

معدالت املواليد اخلام بحسب تقديرات األمم املتحدة )لكل 1000 مولود(  CBR
إمجايل حجم السكان   P

النسبة املئوية املقدرة ملدى استكامل إجراءات تسجيل الوفيات )%)  Yd
العدد الفعيل للوفيات املسجلة  RD

معدالت الوفيات اخلام بحسب تقديرات األمم املتحدة )لكل 1000 وفاة(  R D C
إمجايل حجم السكان(.  P
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املكون الفرعي ب3: تغطية واستكامل التسجيل

مواد داعمة تعد مسبقًا:
) حسابات وصول السكان إىل نظام تسجيل األحوال املدنية )اإلطار 3-3 �

.) حسابات استكامل بيانات تسجيل األحوال املدنية )اإلطار 3-3 �

إن استكامل إجراءات التسجيل مرتبط بصورة وثيقة بمدى وصول السكان إىل النقاط التي تقوم بالتسجيل. ومن ثم، فكلام زادت نسب الوصول، 
زاد احتامل استكامل إجراءات التسجيل. ومن أجل حساب وصول السكان إىل خدمات تسجيل اإلحصاءات احليوية، حتتاج البلدان إىل استخدام 
املعلومات املستمدة من التعدادات السكانية. ويمكن حساب التغريات يف الوصول من التعدادين السكانيني أو الثالثة السابقة )يوضح اإلطار 

3-3 مثااًل لكيفية حساب مدى الوصول(.
ماهي نسبة السكان الذين تتوافر هلم سبل الوصول إىل السجالت املدنية حيث يعيشون؟ ب1-3    

هل سبل الوصول مرت بام ييل مع مرور الوقت: ب2-3    
حتسنت؟ إذا كان األمر كذلك، فلامذا؟ � 

ظلت مستقرة؟ إذا كان األمر كذلك، فلامذا؟ � 
انخفضت؟ إذا كان األمر كذلك، فلامذا؟ � 

إذا كانت سبل الوصول قد حتسنت، فام الذي أدى إىل هذه التحسينات؟ ب3-3    

بتقييم مدى استكامل  البلد قد قامت مؤخرًا  فإذا مل تكن  الناجتة عن نظام اإلحصاءات احليوية عىل مدى تسجيل مجيع األحداث.  املنفعة  تعتمد 
3-3. أما إذا تم، مؤخرًا، تقييم  إجراءات اإلحصاءات احليوية للمعطيات، فيجب أن يتم ذلك باستخدام الطريقة البسيطة املوضحة يف اإلطار 
أكثر اكتاماًل )مثل استكامل اإلجراءات وفقًا للمجموعات العمرية باستخدام طريقة الرصد – وإعادة الرصد(، فيجب عندئذ استخدام نتائج هذا 

التقييم.
إن حتليل التوجهات يف عدد املواليد والوفيات املسجلة يمكن أن تضفي رؤى مهمة للجهود املبذولة يف الدولة واملتعلقة بحالة السجالت احليوية. 

كام جيب حتليل التوجهات عىل املستوى دون الوطني لتوضيح االختالفات يف التغطية بالتسجيل يف خمتلف أجزاء الدولة. 
ما مدى إستكامل املعلومات اخلاصة بتسجيل املواليد )أي، ما هي النسبة املئوية ملستوى االستكامل(؟ يرجى توضيح الطريقة التي  ب4-3    

تستخدمها لتقدير االكتامل.
ما مدى استكامل املعلومات اخلاصة بتسجيل الوفيات )أي، ما هي النسبة املئوية ملستوى االستكامل(؟ ب5-3    

خالل العقد املنرصم، هل كانت إجراءات االستكامل قد:  ب6-3    
حتسنت؟ إذا كان األمر كذلك، فلامذا؟ � 

ظلت مستقرة؟ إذا كان األمر كذلك، فلامذا؟ � 
انخفضت؟ إذا كان األمر كذلك، فلامذا؟ � 

ال يمكن افرتاض أن يشمل القصور يف التسجيل البلد بأكمله.  ويقل احتامل تسجيل املواليد والوفيات يف املناطق الريفية ويف بعض املجوعات 
السكانية. كام يقل، يف بعض املواقع، تسجيل الوفيات بني اإلناث عنه بني الرجال. ومن املفيد ذكر أي جمموعات سكانية فرعية قد ال يتم تسجيلها 
من قبل يف نظام اإلحصاءات احليوية؛ مثل السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية النائية، والسكان األصليني، والبدو الرحل، وفئات عمرية 

معينة، السيام الوالدان. 
قامت بعض البلدان بتنظيم محالت إعالمية حول التسجيل، أوإقامة التسجيل املتنقل، أو إرساء سبل تبليغ غري رسمية مستقاة من العاملني بالرعاية 

الصحية األولية لزيادة استكامل إجراءات التسجيل.
ماهي اجلموعات السكانية الفرعية التي عىل األرجح يقل احتساهبا يف التسجيالت احليوية؟ )مالحظة: قد يكون التخطي يف العًد  ب7-3    

خمتلفًا بالنسبة املواليد والوفيات(
إذا كانت التغطية تقترص عىل جزء من البلد )مثل املناطق احلرضية(، هل تم النظر يف الطرق البديلة للحصول عىل اإلحصاءات  ب8-3    
أو نظام   )SRS( »العينات الطرق؛ مثل »نظام تسجيل  تنفيذ أي من هذه  أو  التغطية  الذين التشملهم  بالسكان  احليوية اخلاصة 

الرتصد الديموغرايف )DSS(؟
ما الذي حدث خالل العقد املنرصم من أجل زيادة: ب9-3    

تسجيل املواليد؟ � 
تسجيل الوفيات؟  � 
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املكون الفرعي ب3: تغطية واستكامل التسجيل )تابع(

يمثل التسجيل املتأخر مشكلة فقط عند اختالف سنة احلدث عن سنة التسجيل. غري أنه جيب تتبع ورصد املدة الزمنية هلذا التأخري لضامن تراجعه 
واحلد من انتشاره.

هل يتم تتبع ورصد التسجيل املتأخر مع مرور الوقت وعىل املستوى دون الوطني؟ ب10-3    
هل التسجيل املتأخر أكثر شيوعًا يف بعض املناطق عنه يف مناطق أخرى؟ ب11-3    

التسجيل.  إجراءات  استكامل  زيادة سبل  مع  هذا  يرتافق  أن  يتعني  ولذا  الصحية،  املرافق  التي حتدث يف  والوفيات  باملواليد  التبليغ  احتامل  يزيد 
فالبلدان التي أحلقت املسجلني املدنيني باملستشفيات وأدخلت نظام التبليغ من قبل القابالت التقليديات، حققت حتسنًا ملموسًا يف تسجيل املواليد 
تقديرًا  يقدم  املسجلة  احليوية  األحداث  مع  الصحية  واملرافق  املستشفيات  من  املسجلة  األحداث  تطابق  فإن  أكثر عمومية،  والوفيات. وبصورة 

يوضح مدى احلاالت التي مل يتم تسجيلها. 
ما هي نسبة املواليد املسجلة التي تتم يف املرافق الصحية؟ ب12-3    

ماهي نسبة الوفيات املسجلة التي تتم يف املرافق الصحية؟ ب13-3    
ماهي نسبة املستشفيات أو سائر املرافق الصحية التي يتواجد هبا مسؤولو التسجيل يف نفس املبنى؟ ب14-3    

هل القابالت التقليديات أو سائر العاملني الصحيني الذين حيرضون الوالدات باملنزل يقومون بالتبليغ أيضًا عن هذه املواليد؟ وإذا  ب15-3    
كان األمر كذلك، ملن يتم التبليغ؟

هل يتم، بصورة روتينية، مقارنة املواليد املبلغ عنها من مثل هذه املصادر مع املواليد املسجلة؟ ب16-3    

قد يكون التبليغ عن املواليد والوفيات التي حتدث يف املؤسسات اخلاصة ضعيفًا إن مل يكن إلزاميًا وحمددًا بنص القانون.
ما هي نسبة املواليد التي حتدث يف »املرافق الصحية غري احلكومية«؟ ب17-3    

ما هي نسبة الوفيات التي حتدث يف »املرافق الصحية غري احلكومية«؟ ب18-3    

يوىص بصفة عامة بعدم فرض أية رسوم عىل التسجيل األويل للمواليد والوفيات، واستخراج أصول الشهادات. وعادة ما تفرض الرسوم عىل 
استخراج النسخ الالحقة من شهادات امليالد والوفيات.

هل يشتمل التسجيل عىل فرض أية نفقات مالية عىل العائلة أو من يديل باملعلومة: ب19-3    
بالنسبة للمواليد؟ � 
بالنسبة للوفيات؟ � 

بعض البلدان هبا نظم للحوافز خاصة باألمومة والطفولة يمكن لألم احلصول عليها، رشيطة تقديمها لشهادة امليالد. وباملثل، فإن شهادة الوفاة 
رضورية للمطالبة بالتأمني، والفوائد املتعلقة بالتقاعد واملعاشات واملرياث. ناقش كيف أن احلصول عىل سائر الفوائد قد يزيد من احتامل استكامل 

إجراءات التسجيل. 
أدخل عدد متزايد من البلدان نظام البطاقات الشخصية اإللزامية للسكان البالغني، وغالبًا ما تكون شهادة امليالد رضورية إلثبات اهلوية وللحصول 

عىل البطاقة. ومما الشك فيه أن هذا قد رفع من وعي السكان من حيث الفائدة العائدة من تسجيل املولود.
ماهي اخلدمات االجتامعية أو الفوائد التي ترتبط بتسجيل املولود؟ ب20-3    

ما هي اخلدمات االجتامعية، والفوائد العائدة من التأمني أو انتقال اإلرث واملرتبطة بتسجيل الوفاة؟ ب21-3    
إذا كانت البلد تستخدم بطاقات اهلوية، فكيف يؤثر هذا النظام عىل تسجيل األحداث احليوية؟ ب22-3    



حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة 37

ƗǒǆǃƓƶǃƒ ƗơƮǃƒ ƗǆƲǈǆǃ ǅǒǒǀƙǃƒ ƧƓƱƍ

املكون الفرعي ب3: تغطية واستكامل التسجيل )تابع(

من املفيد إعداد قائمة بالعقبات والروادع التي تقلل من رغبة السكان يف تسجيل املواليد والوفيات، ثم مناقشة كل منها واقرتاح كيفية التغلب عليها 
أو اإلقالل منها.

ماهي العقبات الرئيسية التي حتول دون حتسني تسجيل األحوال املدنية؟ ومنها عىل سبيل املثال:  ب23-3    
نقص يف املسجلني أو أماكن التسجيل؛ � 

نقص يف سبل الوصول إىل املرافق الصحية؛ � 
نقص يف املعرفة برضورة تسجيل املواليد والوفيات؛ � 

الوصمة االجتامعية التي تلحق باألطفال غري الرشعيني؛ � 
العوائق الثقافية؛ � 

العوائق املالية؛ � 
األمية؛ � 

نقص األطباء والقابالت؛ � 
وغري ذلك من العقبات ) رجاء التحديد( � 

من املفيد أيضا مناقشة أية حتسينات نجمت عن آخر احلمالت اإلعالمية التي نظمت ودارت حول زيادة الوعي العام بفائدة تسجيل األحوال 
املدنية، وإلقاء الضوء عىل ما يمكن حتقيقه بصورة أكرب من حتسينات.

متى نظمت البلد آخر محلة إعالمية هبدف زيادة الوعي العام برضورة تسجيل األحداث احليوية؟ ب24-3    
هل تم تقييم النتائج؟ ب25-3    

هل هناك جلنة تقوم برصد وتقييم مدى استكامل  إجراءات تسجيل األحوال املدنية، بصورة منتظمة؟ ب26-3    
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املكون الفرعي ب4: ختزين املعلومات ونقلها

مواد داعمة تعد مسبقًا:
رسوم توضيحية منفصلة حول سري العمليات املتعلقة بنقل بيانات تسجيل املواليد والوفيات من املستوى املحيل إىل املستويات  � 

األعىل، وإىل املرفق املركزي للتخزين )بام يف ذلك عدد املرات التي تنقل فيها املعلومات وكيفية نقلها(.
رسم توضيحي مستقل حول سري العمليات املتعلقة بآلية نقل املعلومات من السجالت املدنية )وغريها من مصادر تسجيل  � 

األحداث احليوية(، إىل الوحدة املعنية بإعداد اإلحصاءات احليوية. )مالحظة: إن املدى الذي يتكامل فيه نظام تسجيل األحوال 
املدنية واإلحصاءات احليوية أو تعمل فيه كنظامني منفصلني، خيتلف بني البلدان وهو الذي سيحدد ما إذا كان هناك حاجة 

الزدواجية األسئلة لتغطية التدفقات الكاملة للمعلومات يف كل من النظامني(.

أصدرت األمم املتحدة سلسلة من الكتيبات لتوجيه البلدان يف األمور اخلاصة بتسجيل األحوال املدنية؛ وهناك اثنان من تلك الكتيبات هلام صلة 
بصفة خاصة بإدارة البيانات واملحافظة عىل سجالت األحوال املدنية )20،25).

هل تقوم مكاتب التسجيل املحلية بتسجيل وختزين املعلومات املجمعة حول املواليد والوفيات باستخدام: ب1-4    
دفاتر تسجيل؟ � 

دفاتر إلكرتونية؟ � 
غريها )رجاء التحديد(؟ � 

هل يتم االحتفاظ بسجالت املواليد والوفيات يف ملفات طبقًا ملا ييل: ب2-4    
تاريخ التسجيل؟ � 

االسم؟ � 
نظام رقمي أو فهرس رقمي آخر؟ � 

غري ذلك )رجاء التحديد(؟  � 

األفراد  سجالت  اسرتداد  عىل  املسجلني  قدرة  ضامن  يف  نظام  ألي  الرئييس  املطلب  ويتمثل  السجالت.  وفهرسة  لتخزين  خمتلفة  طرق  هنالك 
)األرشيف(.  والفهرسة  للحفظ  صحيح  نظام  هناك  يكون  أن  بمكان  األمهية  من  يصبح  ثم،  ومن  الشهادات.  وإصدار  منها،  نسخ  الستخراج 
إذا ما استخدمت فيها  الوطني، وتكون أكثر سهولة  التي جترى عىل املستوى  الطويل األمد، هي  التخزين واحلفظ  وعادًة ما تكون أفضل طرق 
السجالت اإللكرتونية. أما يف حالة عدم حوسبة سجالت التسجيل، فيحتاج األمر إىل ختزين النسخ عىل املستوى املحيل حتى يتيرس عىل السلطات 
املحلية واألفراد الوصول إليها. ويف حالة حوسبة السجالت، يويص بعمل نسخ احتياطية للملفات اإللكرتونية، بصورة يومية، لضامن عدم ضياع 

السجالت يف حالة فشل املعدات وعدم تأديتها لوظيفتها.
ماهي الطريقة املستخدمة لالحتفاظ بالسجالت االحتياطية، وما مدى تكرار اللجوء إىل هذه الطريقة؟ ب3-4    

كيف يتم حفظ سجالت املواليد والوفيات يف األرشيف؟ ب4-4    
هل سبق وضاعت السجالت أو أتلفت؟ ب5-4    

كيف يمكن جتنب ضياع أو تلف السجالت يف املستقبل؟ ب6-4    
هل يمكن، بسهولة، اسرتداد سجالت األفراد اخلاصة باملواليد أو الوفيات؟  ب7-4    

ملا كانت سجالت املواليد تستخدم يف العديد من البلدان الستخراج بطاقات إثبات اهلوية وغريها من الوثائق القانونية، فغالبًا ما تكون عرضة 
للتزوير. وينبغي عدم التعامل مع السجالت احليوية عىل أهنا وثائق عامة، وعدم استخراج الشهادات إال لذوي األهلية. وقد قامت بعض البلدان، 
تفاديًا لسوء االستخدام، بإنشاء برنامج ترصد يتطلب معلومات حول سجل الوالدة ال تتوافر، عادًة، سوى لصاحب السجل نفسه؛ مثل، اسم األم 

قبل الزواج. كام تقوم العديد من البلدان بتعليم سجالت املواليد بكلمة »تويف« يف حالة وفاة صاحب السجل. 
هل حدثت حاالت تزوير أو حاالت تسجيل متعددة؟ ب8-4    

ما هي اإلجراءات االحرتازية املتوافرة يف النظام لتجنب التزوير أو جتنب تعدد التسجيل؟ ب9-4    

هناك طرق عديدة ممكنة لدمج املعلومات ونقلها من استامرات تسجيل املواليد والوفيات إلعداد اإلحصاءات احليوية، وذلك استنادًا إىل نمط 
النظام والبنية األساسية املتاحة. ورغم ذلك، فعند إجراء عملية دمج البيانات – سواء كان ذلك يتم يدويًا أو آليًا أو إلكرتونيًا – يكون هناك احتامل 

حلدوث بعض األخطاء؛ لذا يوىص بإجراء تدقيق روتيني لنتائج املعلومات.
باستخدام الرسوم التوضيحية لسري العمليات املعدة حول نقل املعلومات اخلاصة باملواليد والوفيات، ارشح أين وكيف يتم دمج  ب10-4    

املعطيات قبل أن ختضع لعملية النقل.



حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة 39

ƗǒǆǃƓƶǃƒ ƗơƮǃƒ ƗǆƲǈǆǃ ǅǒǒǀƙǃƒ ƧƓƱƍ
املكون الفرعي ب4: ختزين املعلومات ونقلها )تابع(

يمثل تبليغ األحداث احليوية وفقًا جلدول زمني حمدد حجر األساس يف نجاح نظامي السجالت املدنية واإلحصاءات احليوية. ولذا وجبت املتابعة 
التبليغ يؤثر عىل خروج املعلومات الوطنية يف  التبليغ يف الوقت املحدد. إن أي تأخري يف  الروتينية ملكاتب السجالت املدنية يف حال إخفاقها يف 
الوقت املناسب، ويقلل من الكفاءة املحتملة ألي استفسار حول هذه  املعلومات يف احلاالت التي تكون فيها املعلومات ناقصة أو مشكوك يف 

صحتها. 
الوقت  يف  املعلومات  هذه  لنقل  حمدد  جدول  هناك  هل  املعلومات،  حول  إعدادها  تم  التي  العمليات  جمريات  لوحة  بحسب  ب11-4    

املناسب؟
هل يتم االلتزام بدقة هبذا اجلدول؟ ب12-4    

هل يتم مراقبة هذا اجلدول بصورة روتينية من قبل أولئك املتلقني للبيانات؟ ب13-4    
هل هناك إجراءات قائمة للتعامل مع التبليغ املتأخر أو عدم التبليغ من املكاتب املحلية للسجالت املدنية؟ ب14-4    

إذا كانت هناك إجراءات قائمة بالفعل، فام هي؟ ب15-4    

قد يتخاذل الناس عن تسجيل املواليد والوفيات إذا كان هناك مفهوم عام بعدم ضامن رسية املعلومات املبلغة يف استامرات تسجيل املواليد والوفيات. 
كام أن األطباء قد ال يشعرون بالراحة عند قيامهم باإلبالغ بمعلومات حول السبب احلقيقي وراء الوفاة إذا مل تكن السجالت حتظى بالرسية.

هل حيتفظ برسية املعلومات الواردة يف استامرات تسجيل املواليد والوفيات؟ ب16-4    
كيف تتم املحافظة عىل الرسية؟ ب17-4    

من الذي يمكنه الوصول إىل املعلومات وألي غرض؟ ب18-4    

يمكن أن حتدث األخطاء يف وقت تسجيل احلدث أو عند دمج املعلومات، أو نسخها، أو نقلها. لذا يوىص بأن يقوم املكتب املتلقي لإلحصاءات، 
فيها  التي تكون  أما يف احلاالت  املعلومات حموسبة.  ماكانت  إذا  البيانات. ويكون هذا اإلجراء أسهل كثريا  بالتدقيق ومراجعة  بصورة روتينية، 
استفسارات خاصة باملعلومات املنقولة، يصبح من األمهية بمكان أن يكون هناك رد فعل رسيع جتاه املكاتب املحلية للتسجيل لتصحيح البيانات، 

وهو األمر الذي يشجع املكاتب املحلية أيضًا عىل حتسني جودة معطياهتا. 
ماهي املراجعات والتدقيقات التي تتم عىل السجالت الفردية للمواليد والوفيات لضامن دقتها واكتامهلا عند نقلها؟ ب19-4    

هل يتم االتصال، بصورة روتينية، بمكاتب التسجيل املحلية سعيًا للحصول عىل إيضاحات لإلحصاءات عىل املستوى اإلقليمي  ب20-4    
أو املركزي؟

وإذا كان األمر كذلك، ما مدى تكرار طلبات التوضيح؟ ب21-4    

جيب عىل املكاتب املحلية أن تكون قادرة عىل تقديم املعلومات التي جتمعها إىل السلطات املحلية ألغراض التخطيط املحيل؛ ويتعني عليها اإلملام 
بكيفية مقارنة املعطيات وفق الوضع الوطني. ولذا عىل املكتب املركزي الذي يصدر اإلحصاءات احليوية القطرية أن يبقي املكاتب املحلية عىل علم 

بأداء املناطق التابعة هلا من حيث معدالت املواليد والوفيات، مقارنًة بالسياق الوطني.
هل هناك طريق مفتوح للتواصل ونقل املعلومات بني املكاتب املركزية والفرعية؟ ب22-4    

نطاقها،  التي تدخل يف  السكانية  املجموعات  التقارير حول خصائص  التسجيل اإلقليمية، بصورة روتينية،  تتلقى سلطات  هل  ب23-4    
مقارنًة باملعدالت الوطنية. 

ƔƑƺǋǁƐ ƒƓƨǋ ƔƑƺǋǁƐ ƔƣƑǊƪ ı ƚ ǅǋǀǄǁƐ 5-3
يغطي هذا القسم املكون ج – شهادة الوفاة وسبب الوفاة 

– ويدخل يف نطاقه املكونات الفرعية التالية:

ج-1 � املامرسات املتوافقة مع التصنيف الدويل لألمراض 
(ICD( فيام خيص شهادة الوفاة )24(؛

ج-2 � شهادة الوفاة املستخرجة من املستشفى؛

ج-3 � الوفيات التي حتدث خارج املستشفيات؛

ج-4 � املامرسات التي تؤثر عىل جودة املعلومات املتعلقة 
بسبب الوفاة.

يف نظم السجالت املدنية واإلحصاءات احليوية التي تؤدي 
املواليد  وظائفها بصورة جيدة، يكون قد تم تسجيل مجيع 
والوفيات التي حتدث بني السكان. أما بالنسبة لإلحصاءات 
اخلاصة بسبب الوفاة، فإن املعيار الذهبي )أو الوضع املثايل( 
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يتمثل يف وجود سجل مدين كامل، حيث ترتافق كل حالة 
وفاة بالسبب الرئييس هلا، الذي حيدده طبيب مؤهل، ويكون 
له رمز أعطي له من قبل شخص مدرب جيدًا عىل استخدام 
 (  ،)27( لألمراض  الدويل  التصنيف  ومبادىء  قواعد 
الوفاة،  بشهادة  اخلاصة  املامرسات  أفضل  عىل  لالطالع 
 2007 ومكافحتها،  األمراض  من  الوقاية  مراكز  إىل  انظر 

(26((. إن املبدأ اخلاص باستخدام السبب الرئييس للوفاة" 
تطبيقه  يمكن  به،  اخلاصة  اإلحصاءات  جدولة  بغرض 
الدولية  الطبية  الشهادة  شكل  باستخدام  موحدة  بصورة 
حول سبب الوفاة، الواردة يف اإلطار 3-4. وقد صممت 
هذه االستامرة لتسهيل اختيار السبب الرئييس للوفاة عندما 
يكون هناك سببان أو أكثر تم تسجيلهم يف شهادة الوفاة.   

املصدر: منظمة الصحة العاملية )2007) (28)

اإلطار 3-4 شكل الشهادة الطبية الدولية حول سبب الوفاة

الشهادات الطبية هي املصدر الرئييس للمعلومات حول الوفيات. وتوضح شهادة الوفاة املستوفاة بشكل صحيح، سبب الوفاة وكيفية 
حدوثه بوضوح؛ كام أهنا حتتوي عىل اخلصائص الشخصية الرئيسية للشخص املتوىف. ويف ما ييل أجزاء شهادة الوفاة التي تقدم معلومات 

حول سبب الوفاة )اجلزءان األول والثاين(، والقسم اخلاص بتسجيل الفرتة الزمنية التي مرت بني بدء كل حالة وبني تاريخ الوفاة.
وعند ملء االستامرة، جيب عىل القائم بالشهادة أن يبلغ عن أي مرض، أو تشوه، أو إصابة، أو سبب خارجي، يعتقد أنه ساهم يف الوفاة. 

أما نمط الوفاة )مثل الفشل التنفيس والفشل القلبي( فال تعتري سببًا للوفاة.

شكل الشهادة الطبية الدولية حول سبب الوفاة
الفرتة الزمنية التقريبية بني سبب الوفاة

البداية والوفاة
1

املتسببة  احلالة  أو  املرض 
بصورة مبارشة يف الوفاة *

..............................)أ(.............................
بسبب )أو نتيجة لـ(

أسباب سابقة
إن  مرضية،  حاالت 
ظهور  يف  تسببت  وجدت، 
مع  الذكر،  آنف  السبب 

ذكر آخر حالة رئيسية

..............................)ب(...........................

بسبب )أو نتيجة لـ(
..............................)ج(...........................

بسبب )أو نتيجة لـ(
..............................)د(............................ 

2
أخرى  هامة  حاالت 
ولكنها  الوفاة،  يف  سامهت 
أو  باملرض  مرتبطة  غري 

احلالة التي تسببت فيها

........................................................

.......................................................

* ال يعني هذا نمط الوفاة، مثل الفشل القلبي، أو الفشل التنفيس، ولكنه يعني 

املرض أو اإلصابة أو املضاعفات التي تسببت يف الوفاة.

مدى  "ج"   للمكون  األربعة  الفرعية  املكونات  تبحث 
الوفاة،  ألسباب  صحيحة،  بصورة  احلايل،  النظام  تسجيل 
وكذلك املامرسات الوطنية التي قد تؤثر عىل جودة التبليغ. 
معرفة  من  األسئلة  بعض  عىل  اإلجابة  تتطلبه  ملا  ونظرًا 
معينة، فيجب أن تتضمن املجموعة الفرعية أطباء هلم خربة 

يف حترير شهادات الوفاة. 

ومن بني البلدان األعضاء بمنظمة الصحة العاملية، سبعون 
حول  اجلودة،  مقبولة  معطيات  يستخرجون  من  هم  فقط 
سبب الوفاة، من نظمهم اخلاصة بتسجيل األحوال املدنية 
واإلحصاءات احليوية )12(. أما البلدان اخلمسون الباقية 
تقريبًا، فمنها من يستخرج بعض املعلومات املتعلقة بسبب 
سوء  بسبب  متدنية  املعلومات  جودة  فيها  تكون  الوفاة، 
هذه  وفيات  معظم  أن  كام  والرتميز.  اإلشهاد  ممارسات 
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طبيًا،  اعتامدها  يتم  وال  املستشفيات  خارج  حتدث  البلدان 
ونسبة عالية من تلك الوفيات تعزى إىل أسباب غري حمددة 
واحلمى،  الشيخوخة،  )مثل  التحديد"  سيئة  "أسباب  أو 
التشخيصات  هذه  ومثل  ذلك(.  وغري  التنفس،  وتوقف 

املبهمة ال تفيد يف أغراض الصحة العمومية. 

يندر يف البلدان النامية وجود أية دراسات حول أسباب سوء 
اليسري  النذر  أن  الوفاة، غري  اعتامد سبب  أو سوء  اإلشهاد 
املعلومات  دقة  عدم  أن  إىل  يشري  املعلومات  من  املتوافر 
يعود، غالبًا، إىل خصائص من يتوىل اعتامد )اإلشهاد( الوفاة 
)مثل،  نفسها  الوفاة  شهادة  وإىل  التدريب(،  انعدام  مثل   (
لألمراض(،  الدويل  التصنيف  ممارسات  مع  تتطابقها  عدم 
سنًا(،  األكرب  العمرية  الفئات  )مثل  املتوىف  والشخص 
وسبب الوفاة )مثل الوفاة املفاجئة( )29(. إضافة إىل ذلك، 
يف العديد من البلدان ال يكون هناك تقدير للجمع الروتيني 
العمومية،  الصحة  يف  تقدم  من  حيرز  ما  رصد  يف  للبيانات 
توجد  ال  ثم،  ومن  اهتامم؛  أي  املواطنني  صحة  تنال  وال 
)اإلشهاد(  االعتامد  إجراء  لضامن  كافية  وإجراءات  لوائح 

الطبي لسبب الوفاة أو ترميزه، بصورة صحيحة. 

بني  وامتثال  تعاون  هناك  يكون  أن  بمكان  األمهية  من 
املامرسني الصحيني واملستشفيات بغرض  اإلسناد الصائب  
التعاون  حتقيق  يف  صعوبة  هناك  أن  غري  الوفاة.  لسبب 
العمل  التي تعاين من ضعف يف أطر  البلدان  واالمتثال يف 
املفاجئة،  الوفاة  حاالت  ويف  اإلدارة.  ضعف  أو  القانوين 
تكون هناك رضورة أيضًا لوجود شخص مدرب طبيًا لتقييم 
بسبب  أو  ما(،  مرض  )بسبب  طبيعية  الوفاة  كانت  إذا  ما 
قتل(.  أو  انتحار،  أو  )حادثة،  اخلارجية  األسباب  بعض 
النامجة عن أسباب  الوفيات  البلدان، حتال  العديد من  ويف 
خارجية إىل قايض التحقيق أو فاحص طبي متخصص، أو 
يتم التعامل معها من قبل الرشطة، التي تكون هي املسؤولة 

عندئذ عن تعيني سبب الوفاة. 

موقع  أي  أو  طبية  مؤسسة  أي  يف  وفاة  حالة  حدوث  عند 
اإلجراءات  وتبدأ  الوفاة،  سبب  يعتمد  طبيب  فيه  يكون 
بقيام الطبيب باستيفاء شهادة الوفاة. وقد تقوم عائلة املتوىف 
بعد ذلك باستخدام هذه الشهادة لتسجيل الوفاة واحلصول 
عىل ترصيح بالدفن. ويف العديد من البلدان املتقدمة، يرسل 
الطبيب نسخة من شهادة الوفاة إىل املسؤول عن الترصف 
لدى  الوفاة  تسجيل  عليه  يتعني  الذي  )احلانويت(  اجلثة  يف 
أجل  من  املدنية،  األحوال  بتسجيل  املعنية  السلطات 

احلصول عىل ترصيح بنقل اجلثة ودفنها.  

املناطق  األطباء يف  تعاين من قصور يف  التي  البلدان  أما يف 
الريفية، فغالبًا ما يكون رئيس البلدة هو الذي يعطي الرأي 

حول سبب الوفاة. وهو ليس بأفضل إجراء، وال جيب مجع 
واخلاصة  طبيًا  تعتمد  التي  املعلومات  مع  املعلومات  هذه 
ألي  يمكن  نفسها  الوفاة  حالة  كانت  وملا  الوفاة.  بسبب 
شخص عادي التعرف عليها، إال أن سبب الوفاة جيب أن 

يشخص من قبل طبيب مؤهل.  

وحيثام يكون االعتامد الطبي لسبب الوفاة ممارسة شائعة، فال 
يعني بالرضورة أن سبب الوفاة احلقيقي قد متت كتابته يف 
شهادة الوفاة بطريقة صحيحة. وأغلب األطباء ال يقومون 
الوفيات، بل  قد يكون ما مروا به  باعتامد  بصورة متكررة 
أو عفى  للنسيان،  قد تعرض  الطبية  بالكليات  تدريب  من 
التشخيصية، واألخطاء  املرافق  النقص يف  إن  الزمن.  عليه 
البيانات  بأمهية  الوعي  وانعدام  اخلربة،  وانعدام  البرشية، 
املستوى  يف  تساهم  عوامل  كلها  الوفاة،  بسبب  اخلاصة 
هناك  تكون  قد  ذلك،  إىل  إضافة  التشخيص.  لدقة  املتدين 
عواقب مالية أو اجتامعية بالنسبة للعائلة حتول دون اشتامل 
الوثيقة عىل السبب احلقيقي للوفاة. ومن أمثلة ذلك، اقتصار 
بعض  تعويض عن  احلياة عىل رصف  التأمني عىل  جداول 
الوصمة  أو  غريها،  دون  احلاالت  لبعض  الطبية  النفقات 
اإليدز وفريوسه،  بمرض  املرتافقة مع اإلصابة  االجتامعية 

أواجلرعة املفرطة من املخدرات. 

عن  حقيقية  بصورة  التبليغ  يتم  ال  األوقات،  أغلب  يف 
من  الرغم  وعىل  خارجية.  أسباب  عن  النامجة  الوفيات 
وراء  نمطيًا،  السبب،  هي  العنف  وممارسات  احلوادث  أن 
حوايل 10% من إمجايل الوفيات )بل أحيانا تزيد هذه النسبة 
منهجية  بصورة  حتتسب  ال  غالبًا  فهي  البلدان(،  بعض  يف 
يف نظم تسجيل األحوال املدنية )30(. ومن بني األسباب 
األكثر أمهية وراء القصور يف احتساب هذه الوفيات هو ما 
أو  الرشطة  بتقصيات  تتعلق  قانونية  متطلبات  من  حتتاجه 
احلوادث  عن  النامجة  الوفيات  تلك  حول  التحقيق  قايض 
يسجل  احلاالت،  هذه  مثل  ويف   .)5-3 )اإلطار  والعنف 
غري  أو  حمدد  غري  أنه  عىل  مبدئية  بصورة  الوفاة  سبب 
الشائع  ومن  التحقيقات.  عنه  تسفر  ملا  انتظارًا  معروف، 
أن يكون هناك بعض التأخري امللموس يف االنتهاء من مجع 
املعلومات، وقد ال يتم تصويب السبب احلقيقي وراء الوفاة 
يف نظام اإلحصاءات احليوية. أيضًا، قد ال حُتَتَسب الوفيات 
بقواعد  الصحيح  االلتزام  يتم  مل  إذا  احلوادث  عن  النامجة 
إىل  الوفاة  سبب  يعزى  وقد  لألمراض،  الدويل  التصنيف 
الرئوي(،  االلتهاب  )مثل  إليه  أدت  التي  الفورية  احلالة 
عوضًا عن اإلشارة إىل اإلصابة التي سارعت بتوابع احلالة 
كلها  القضايا  وهذه  الوفاة.  عنها  أسفرت  التي  املرضية 

مدروسة بصورة أكرب يف األسئلة اخلاصة هبذا املكون.   
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املكون الفرعي ج1: املامرسات املتوافقة مع التصنيف الدويل لألمراض لشهادة الوفاة

مواد داعمة تعد مسبقًا:
) نسخة من االستامرة الدولية للشهادة الطبية حول سبب الوفاة )اإلطار 4-3 �

نسخ من مجيع االستامرات املستخدمة جلمع املعلومات حول الوفاة وسبب الوفاة )مثل استامرات الوفيات التي حتدث داخل وخارج  � 
املستشفيات، واالستامرات املستخدمة من قبل الرشطة، وقضاة التحقيق، واملسجلني املدنيني، وغري ذلك(

رسم ختطيطي يرشح كيفية التعاطي مع الوفيات غري الطبيعية النامجة عن احلوادث، أو االنتحار أو القتل، وآلية إدخال هذه املعطيات  � 
إىل قاعدة البيانات اخلاصة بسبب الوفاة.

إذا ما اعتمد سبب الوفاة طبيًا، مع قيام الطبيب باستيفاء شهادة الوفاة وبيان سببه، يكون هذا معيارًا ذهبيًا للحصول عىل معلومات حول سبب 
الوفاة. وكقاعدة عامة، كلام زادت نسبة الوفيات املعتمدة طبيًا، زادت مصداقية اإلحصاءات النامجة عنها حول سبب الوفاة. ويمكن حساب النسبة 

املئوية للوفيات املسجلة واملعتمدة طبيًا، بقسمة عدد هذه احلاالت عىل إمجايل حاالت الوفيات املسجلة ورضهبا يف 100. 
كم عدد الوفيات املسجلة )كنسبة مئوية( التي كان هلا سبب طبي معتمد؟ ج1-1    

إن األسباب العادية التي يتم التبليغ عنها هي تلك التي يقوم بالتبليغ عنها شخص آخر غري الطبيب، مثل رئيس القرية أو قائد املجموعة، أو ضابط 
الرشطة أو املسجل. وجيب اإلبالغ عن هذه احلاالت دائاًم يف صورة منفصلة يف اجلداول اخلاصة بسبب الوفاة. وترجع أمهية ذلك إىل اختالف قيمة 

هذه املعلومات، حيث أن األسباب املعتمدة طبيًا تتيح فرصة التصنيف والتحليل بصورة أكثر تفصياًل.
ج1-2 يف املعلومات اخلاصة بسب الوفاة، هل يمكن الفصل بني الوفيات املعتمدة طبيًا وتلك املعتمدة من أي شخص عادي؟

ج1-3 هل جتمع هذه املعلومات حول سبب الوفاة بصورة منفصلة يف اإلحصاءات اخلاصة بالدولة ؟

إن الدراسة املنهجية لألسئلة والقضايا املثارة ومناقشتها يف 
املكونات الفرعية األربعة )ج-1 ج4( سوف تلقي الضوء 
باإلشهاد وسوف تساعد يف  املتعلقة  الطبية  املامرسات  عىل 
حتديد ما الذي حيتاج إىل تغيري لتحسني جودة اإلحصاءات 
وجدير  منها.   املرجوة  والفائدة  الوفاة،  بسبب  اخلاصة 

بالذكر أن القرارات اهلامة املتعلقة بالصحة العمومية تكون 
األمهية  ومن  الوفاة،  بسبب  اخلاصة  املعلومات  عىل  مبنية 
بمكان أن تكون املعلومات املقدمة من األطباء يف شهادات 

الوفاة معلومات دقيقة وذات مصداقية. 

اإلطار 3-5 نظم التحقيق اخلاصة 

تتضمن أنامط الوفيات غري الطبيعية تلك الوفيات النامجة عن احلوادث، واالنتحار والقتل؛ والوفيات النامجة عن أسباب غري معروفة؛ وتلك 
التي يكون فيها املتويف مل يعرض عىل طبيب خالل الثالثة أشهر السابقة عىل الوفاة؛ وبعض احلاالت اخلاصة )مثل الوفيات التي حتدث يف 
السجون أو أثناء التخدير(. وحتال مجيع الوفيات غري الطبيعية إىل حتقيق خاص، غالبًا ما يقوم به قايض حتقيق أو فاحص طبي خاص يقوم 

بالتحقيق يف مالبسات الوفاة. وختضع أنامط الوفيات التي تتطلب حتقيقًا خاصًا لقانون قضاة التحقيق أو للوائح أخرى.
أو  التحقيق  قضاة  الرشطة  ضباط  ويساعد  العدل.  وزارة  قبل  من  معينني  ثم،  ومن  القضاة،  من  التحقيق  قضاة  يكون  البلدان،  بعض  يف 
املضطلعون بالفحوصات اخلاصة يف حترياهتم حول سبب الوفاة. وغالبًا ما  يكون هناك طلب خاص بترشيح اجلثة لتحري السبب الطبي 
للوفاة. وترشيح اجلثة هو فحص دقيق للجثة داخليًا وخارجيًا يقوم به أحد اختصايص الباثولوجيا أو ضابط طبيب حكومي. وجيري فحص 
اجلثة بالكامل، أثناء عملية الترشيح، لتحديد وجود، وطبيعة، ومدى أي مرض أو إصابة. ويف معظم احلاالت، حيتاج األمر، أيضًا، إىل إجراء 
فحوصات خمتربيةً. وقد تشتمل هذه الفحوصات عىل فحص جمهري لعينات من األنسجة من األعضاء الرئيسية، وقد تشتمل أيضًا عىل حتليل 

كيميائي لألدوية أو الكحوليات أو السموم.   
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املكون الفرعي ج1: املامرسات املتوافقة مع التصنيف الدويل لألمراض لشهادة الوفاة )تابع(

يقدم املجلد الثاين من التصنيف الدويل لألمراض دالئل إرشادية ومعايري عاملية لشهادة الوفاة عالوة عىل قواعد وإجراءات انتقاء السبب الرئييس 
للوفاة )28(. كام ترشح ملاذا جيب اختيار السبب الرئييس للوفاة وليس السبب املبارش، عند جدولة سبب الوفاة.  ولقد صممت االستامرة الدولية 
لإلشهاد الطبي حول سبب الوفاة )اإلطار 3-4( حتى يمكن تطبيق هذه املبادىء بصورة موحدة يف مجيع املواقف، وحتى يمكن مقارنة اإلحصاءات 

املنبثقة عنها واخلاصة بأسباب الوفاة عرب الزمان واملكان. 
هل تستخدم املامرسات املتوافقة مع التصنيف الدويل لألمراض يف الدولة؟ ج4-1    

هل تستخدم االستامرة الدولية املعيارية لإلشهاد الطبي حول سبب الوفاة )اإلطار 3-4( يف ما ييل: ج5-1    
مجيع الوفيات؟ � 

يقترص استخدامها عىل الوفيات التي حتدث داخل املستشفيات وليس تلك التي حتدث خارجها؟ � 
يقترص استخدامها عىل الوفيات التي حتدث يف بعض املستشفيات املحددة، مثل املستشفيات اجلامعية أو اإلقليمية؟ � 

وفيات أخرى )رجاء التحديد(؟  � 

حيتاج إدخال استخدام االستامرة الدولية لإلشهاد الطبي حول سبب الوفاة، إىل التنسيق من خالل محلة إعالمية واسعة النطاق تستهدف املامرسني 
الطبيني وإحصائيي الصحة، لضامن الفهم اجليد ملفاهيم الشهادة وأسباب مجع املعلومات الواردة فيها.

إدخال استخدامها ) حدد  الوفاة، فكيف يمكن  الطبي حول سبب  الدولية لإلشهاد  املعيارية  البلد يستخدم االستامرة  إذا مل يكن  ج6-1    
اخلطوات(؟ وما هي اإلجراءات املحتملة التي قد تكون مطلوبة )حتفيز املؤسسة الطبية مثاًل(؟

من األمهية بمكان تفهم السبب وراء حتديد السبب الرئييس للوفاة إلصدار شهادات وفاة صحيحة وإخراج إحصاءات تفيد يف عمليات التخطيط 
الصحية والوقاية من األمراض.

هل األطباء عىل علم بكيفية استيفاء شهادة الوفاة بصورة صحيحة، بام يف ذلك التسلسل السببي والسبب الرئييس؟ ج7-1    
نعم، بصورة عامة. � 
نعم، بصورة دائمة. � 

ال، ال يعلمون. � 

بصورة  الوفاة  شهادة  استيفاء  عىل  األطباء  ملساعدة  الثمن  زهيدة  وسيلة  توفر  ونرشات(  )كتيبات  مكتوبة  مواد  بإعداد  قامت  البلدان  بعض 
صحيحة.

الدولية بصورة  االستامرة  واستيفاء  الوفاة  اعتامد سبب  كيفية  إرشادية أخرى ترشح لألطباء  أو دالئل  أو نرشة  هل هناك كتيب،  ج8-1    
صحيحة؟

إذا مل تتوافر هذه املواد، فام الذي يمكن أن يساعد يف إعدادها، وكيف يمكن توزيعها؟ ج9-1    

باستثناء الوفيات التي تنجم جراء احلوادث أو اإلصابات، حيث يف العادة ال يكون هناك سوى سبب واحد للوفاة، فإن أغلب الوفيات تكون 
بسبب أحداث متتالية تتضمن أكثر من مرض أو وضع واحد. وحتى لو كان السبب الرئييس للوفاة هو السبب الوحيد الذي تم ترميزه، فإن الطبيب 
املسؤول عن كتابة شهادة الوفاة جيب أن يشري إىل مجيع األمراض الرئيسية واحلاالت التي سامهت يف الوفاة، حتى يتيح للمرمز )من يقوم بالرتميز( 
اختيار السبب الرئييس والصائب  للوفاة. كام أن تضمني معلومات حول املدة الزمنية التي عانى فيها املتوىف من بعض احلاالت املرضية املحددة 
سوف يساعد يف اإلشهاد والرتميز بأسلوب صحيح. وجيب عدم اخللط بني سبب الوفاة و »طريقة الوفاة« )مثل الفشل القلبي، أو الفشل التنفيس، 
وغري ذلك(. وعادًة، كلام زادت نسبة شهادات الوفاة املحتوية عىل سبب واحد للوفاة، أو طريقة واحدة للوفاة، كلام تدنت جودة املعلومات حول 

الوفاة. وقد يكون من الرضوري استعراض عينة من شهادات الوفاة لدراسة هذه القضايا. 
3-4 حول أمهية بيان السبب الرئييس  ماهي نسبة شهادات الوفاة التي ال يرد فيها سوى سبب واحد فقط للوفاة؟ )انظر اإلطار  ج10-1    

واملبارش للوفاة، عالوة عىل اإلشارة إىل احلاالت أو األوضاع التي بدوهنا قد يكون املتوىف ال يزال عىل قيد احلياة؟
ما هي نسبة شهادات الوفاة التي حتتوي عىل طريقة الوفاة بداًل من حتديدها لسبب الوفاة؟ ج11-1    

ما هي نسبة شهادات الوفاة التي ال تشري إىل املدة الزمنية بني بدء املرض والوفاة؟ ج12-1    
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املكون الفرعي ج2: شهادة الوفاة املستخرجة من املستشفى

تعتمد جودة املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة عىل قدرة كاتب الشهادة عىل تشخيص األمراض، ومعرفته بالتاريخ املريض للمتوىف، ومهارته يف 
الوفاة. وحيتاج اعتامد السبب الصحيح للوفاة إىل اكتساب اخلربة؛ لذا جيب عدم اضطالع  املعلومات، بصورة صحيحة، يف شهادة  تضمني هذه 

األطباء حتت التدريب وصغار األطباء بكتابة شهادات الوفاة إال حتت إرشاف أطباء متمرسني لدهيم خربة واسعة.
يف املستشفيات، من الذي يقوم بكتابة شهادة الوفاة: ج1-2    

الطبيب املعالج؟ � 
طبيب آخر مل يقم بمعاجلة املتوىف قبل وفاته؟ � 

ممرض/ممرضة؟ � 
مسؤول السجالت الطبية؟ � 

أناس آخرون )رجاء التحديد(؟ � 

يصعب التحديد الصحيح لسبب الوفاة يف احلاالت التي حيترض فيها املتوىف عند وصوله إىل املستشفى )املتوىف عند الوصول هي تلك احلالة التي 
تصل إىل املستشفى إال أنه حتدث الوفاة قبل تلقي أي تدخل طبي(. لذا، فإن تلك الوفيات غالبًا ما تعزى إىل أسباب غري حمددة. وهناك بعض 
املستشفيات ترفض اعتامد تلك الوفيات وحتيلها إىل قضاة التحقيق أو أطباء متخصصني. ولتقييم جودة املعلومات، من الرضوري اإلملام بكيفية 

إشهاد املستشفيات عىل احلاالت املتوفاة عند الوصول، ومدى شيوع هذه احلاالت.
كيف يتم اعتامد احلاالت املتوفاة عند الوصول إىل املستشفى؟ ج2-2    

ما مدى شيوع حاالت الوفاة عند الوصول يف املستشفيات، وهل تشكل: ج3-2    
أقل من 10% � من الوفيات؟

10-20% � من الوفيات؟
أكثر من 20% � من الوفيات؟

يف بعض البلدان، يمكن تسجيل حاالت الوفاة باملستشفى، سواء يف نقاط التسجيل باملستشفى أو ألن املستشفى تقوم بإرسال األوراق اخلاصة 
بالتسجيل مستوفاة إىل مكتب تسجيل األحوال املدنية. ويفضل استخدام هذه األساليب عوضًا عن االعتامد عىل قيام األفراد بالذهاب إىل السجل 

املدين للتسجيل. ويوضح الشكل 3-2 هذه النقطة، ويرشح كيف أن شهادات الوفاة ال جيري دائاًم تسجيلها.
هل األحداث احليوية التي حتدث يف املستشفيات، يتم تسجيلها يف البلد: ج4-2    

يف النقاط التابعة للسجل املدين املتواجدة باملستشفيات؟ � 
عن طريق قيام املستشفيات بإرسال االستامرات إىل مكتب السجل املدين؟ � 

عن طريق قيام أفراد العائلة بالتسجيل بعد حدوث الوالدة أو الوفاة؟ � 
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املكون الفرعي ج3: الوفيات التي حتدث خارج املستشفيات

تعتمد جودة املعلومات حول سبب الوفيات التي حتدث يف املنزل، بصورة كبرية، عىل ما إذا كان الطبيب هو نفسه من يقوم بكتابة شهادة الوفاة. 
ففي بعض البلدان، يقوم أطباء العائلة باعتامد الوفاة بكتابة سبب الوفاة عىل جمرد ورقة عادية بيضاء؛ وهي ممارسة سيئة. ومن أجل رسد املعلومات 
حول سبب الوفاة بشكل معياري، يتعني عىل مجيع األطباء استخدام نفس االستامرة، والتي يتعني إصدارها جمانًا من قبل املكتب املعتمد املسؤول 

عن مجع املعلومات حول أسباب الوفاة.
هل يتحتم استخراج شهادة وفاة متضمنة سبب الوفاة ملن يتوفون يف املنزل؟ ج1-3    

وإن كان األمر كذلك، فهل هناك مشكالت معنية باجلودة تؤثر يف مثل هذه الشهادات، وهل تتم مراجعتها؟ ج2-3    
هل تستخدم نفس االستامرة اخلاصة بسب الوفاة يف مجيع الوفيات التي حتدث داخل وخارج املستشفيات؟ ج3-3    

هل هناك استامرة خمتلفة تستخدم للوفيات التي حتدث خارج املستشفيات، وماهي املعلومات املسجلة حول سبب الوفاة؟  ج4-3    

إذا أمكن استيفاء االستامرات اخلاصة بسبب الوفاة من قبل أي شخص عادي )مثل املسؤولني بالقرية(، أو من قبل أطباء مل يشهدوا الوفاة، فسوف 
يكون هناك شك يف مصداقية سبب الوفاة التي عزيت الوفاة إليه. 

من الذي يقوم بإعداد شهادة الوفاة، ويعتمد سبب الوفاة ألولئك املتوفني خارج املستشفى: ج5-3    
ممارس عام؟ � 

قايض حتقيق، أو ماشابه؟ � 
مسؤول صحي؟ � 

مسجل مدين؟ � 
غريهم )رجاء التحديد(؟ � 

يف حالة االحتياج إىل طبيب، هل يطالب هذه الشخص بالكشف عىل املتوىف قبل احتضاره؟ ج6-3    
كيف تستخرج شهادة الوفاة يف احلاالت التي خيتلف فيها الطبيب الذي يتوىل كتابة شهادة الوفاة عن الطبيب املعالج؟  ج7-3    

من شأن الوصول إىل السجالت الطبية اخلاصة باملتوىف أن يساعد األطباء عىل تشخيص سبب الوفاة بمصداقية أكرب، السيام فيام يتعلق باملتوفني بعد 
معاناهتم من أمراض طويلة األمد.

هل تتاح للمامرسني يف العادة، فرصة االطالع عىل السجالت الطبية للمستشفى واخلاصة بأحد مرضاهم عند وفاته يف املنزل؟ ج8-3    

عند تعذر إصدار شهادة الوفاة الطبية، يكون »الترشيح اللفظي« )انظر اإلطار 3-6 أدناه( هو الوسيلة القابلة للتطبيق للحصول عىل معلومات 
حول األسباب اهلامة للوفاة، وذلك يف بعض أجزاء من الدولة.

عَتَمد طبيًا يف الدولة؟ هل يستخدم »الترشيح اللفظي« بصورة روتينية ملعرفة سبب الوفاة ألي حالة وفاة مل تحُ ج9-3    
هل تستخدم إجراءات الترشيح اللفظي، بصورة روتينية، وهل تتوافق مع معايري منظمة الصحة العاملية )31(؟ ج10-3    

هل أدخلت أية تعديالت عىل اإلجراءت املعيارية ملنظمة الصحة العاملية بحيث يمكن تطبيقها بصورة أكرب يف الدولة؟ )فإذا كان  ج11-3    
األمر كذلك، رجاء حتديد التعديالت(

اإلطار 3-6 الترشيح اللفظي

الترشيح اللفظي هو طريقة لتحديد سبب الوفاة بسؤال مقدمي الرعاية، واألصدقاء، وأفراد العائلة حول العالمات واألعراض التي 
تعرض هلا املتوىف يف الفرتة التي سبقت احتضاره. وهي طريقة عادة ما تتم من خالل استبيان معياري جيمع التفاصيل اخلاصة بالعالمات، 

واألعراض وأي تاريخ طبي أو أحداث سبقت الوفاة.
وجيب أن يضطلع أحد األطباء بتعيني سبب الوفاة أو تسلسل األسباب التي أدت إىل الوفاة، وفقًا هلذا االستبيان، وجلميع املعلومات 

املتوافرة كافة. كام تتوافر الدالئل اإلرشادية واخلوارزميات التشخيصية للمساعدة يف تقييم املعلومات ويف التشخيص الدقيق لسبب الوفاة 
.(31)

أما الغرض من الترشيح اللفظي فيتمثل يف احلصول عىل معلومات حول سبب الوفاة عىل مستوى املجتمع أو املستوى السكاين حيث 
السجالت احليوية املصحوبة بشهادات طبية حمدودة أو ال وجود هلا.
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املكون الفرعي ج4: املامرسات التي تؤثر عىل جودة املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة

ختتلف املامرسات القطرية حسب من يمكنه الوصول إىل معلومات حول سبب الوفاة. يف بعض األحيان، يتم إرسال، جزء االستامرة املحتوي عىل 
سبب الوفاة إىل وحدة اإلحصاءات احليوية بوزارة الصحة مبارشًة أو إىل املكتب الوطني لإلحصاء للتعامل معها، وال حُتَفظ التفاصيل يف مكاتب 
السجالت املدنية. ويف حاالت أخرى، يقوم نظام تسجيل األحوال املدنية بتسجيل أسباب الوفاة بصفة عامة، ويقوم بإرسال تفاصيل البيانات 
حول سبب الوفاة إىل املكتب املسؤول عن اإلحصاءات احليوية. وهناك أيضا اختالفات بني البلدان من حيث مدى تعاملها مع سبب الوفاة عىل 
أنه من املعلومات الرسية. ففي بعض البلدان، تكون امتدادًا للعالقة بني الطبيب واملريض وال يتشارك فيها سوى األقارب املقربون يف العائلة، 

والسلطات الطبية؛ ويف البعض اآلخر، تتوافر هذه املعلومات بحرية كاملة وبدون مقابل.
ملن، سوى العائلة، تتوافر املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة )بام يف ذلك توفرها عند الطلب(؟ ج1-4    

ما هي املعلومات املتوافرة للعائلة يف شهادة الوفاة: ج2-4    
مجيع املعلومات املتوافرة يف االستامرة اخلاصة بسبب الوفاة؟ � 
مقتطفات من أجل األشخاص العاديني حول سبب الوفاة؟ � 

غريها )رجاء التحديد(؟ � 

يف العديد من البلدان توجد بعض أسباب للوفاة غري مقبولة عىل نحو كبري، إما بسبب الوصمة، أو اخلرافات، أو خماطر تتعلق بعدم دفع رشكات 
أيضًا طبيب  الطبيب هو  إذا كان هذا  املتوىف، السيام  الشهادة، بضغوط متارسها عائلة  الذي يقوم بكتابة  الطبيب  يتأثر  للتعويضات. وقد  التأمني 

العائلة. وملا كان من الصعب جتنب مثل هذه التأثريات، إال أنه من املهم تفهم مدى تأثريها عىل جودة املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة.
هل هناك احتامل حتديد سبب وفاة أكثر مقبولية اجتامعيًا يف العديد من احلاالت التي يكون فيها السبب حساسًا أو مشوبًا بالوصمة  ج3-4    

)مثل االنتحار أو اإلصابة بمرض اإليدز وفريوسه(؟

تستخدم وفيات األطفال واألمهات بصورة واسعة كمؤرشات لتقييم الوضع الصحي بالدولة وأداء نظامه الصحي. ويصعب بصورة خاصة قياس 
معدالت وفيات األمهات بدقة بسبب الندرة النسبية حلدوث الوفيات أثناء احلمل، وغالبًا ال يذكر احلمل أو ُيساء تصنيف الوفاة جراء أسباب 
أخرى. ومن املرجح أن حيدث هذا بصورة خاصة عندما حتدث الوفاة يف بداية احلمل )قبل أن تدرك األم أهنا حامل(، أو أحيانًا، حتدث الوفاة بعد 
الوالدة )فقد ال يذكر يف السجالت أن املتوفاة كانت حاماًل(. ومن أجل تفادي عدم احتساب مثل هذه الوفيات، جيب أن تتضمن شهادة الوفاة أطر 
تدقيق للتأشري عليها تساعد الطبيب املعني باإلشهاد الطبي أن يوضح ما إذا كانت املتوفاة يف سن اإلنجاب كانت حاماًل يف وقت الوفاة أو كانت 

حاماًل يف األونة األخرية. ويتضمن املرسد تعريفات خاصة حول »معدل وفيات األمهات« و« وفيات األمومة«.
هل توضح شهادة الوفاة ما إذا كانت السيدة حاماًل، أو كانت حاماًل يف األونة األخرية؟ ج4-4    

النساء يف سن اإلنجاب، هبدف  التي حتدث بني  للوفيات  البداية إلجراء مراجعات خاصة  نقطة  الوفيات  نظام تسجيل  يقدم  البلدان،  يف بعض 
حتديد مجيع الوفيات التي قد تكون ترافقت مع احلمل ولكنها مل تصنف عىل هذا األساس يف شهادة الوفاة. إن مراجعات السجالت الطبية وإجراء 
املقابالت مع مقدمي الرعاية وأفراد العائلة، تستخدم كلها يف بناء صورة أكثر اكتاماًل للظروف التي أدت إىل الوفاة، وتسمح بإعادة تصنيف بعض 

وفيات النساء يف سن اإلنجاب عىل أهنا وفيات نجمت جراء األمومة )32).
ويف العديد من املستشفيات، جيرى تدقيق طبي مفصل جلميع وفيات األمهات لتقيص أسباب وفاهتن والظروف املحيطة هبا، وحتديد احتامل عدم 
توافر الرعاية أو ضامن جودهتا. وقد كانت هلذه التدقيقات فعاليتها يف حتديد وفيات األمهات وأسباهبا؛ وقدمت أيضًا معلومات هامة لالسرتشاد 
هبا يف الربامج الوطنية التي تستهدف خفض معدل وفيات األمومة. وملا كانت وفيات األمومة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوفيات الفرتة املحيطة الوالدة، 

فإن القياسات التي أجريت عىل وفيات األمومة ساعدت أيضًا يف تعزيز اإلجراءات اخلاصة بقياس الوفيات املحيطة بالوالدة.
هل تتم مراجعة وفيات األمومة بصورة منفصلة عن سائر الوفيات؟ ج5-4    

هل يتم رصد الوفيات يف الفرتة املحيطة بالوالدة باستخدام استامرة خاصة، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العاملية؟   ج6-4    
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املكون الفرعي ج4: املامرسات التي تؤثر عىل جودة املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة )تابع(

إذا مل حيصل األطباء عىل تدريبات بسيطة حول كيفية استيفاء شهادة الوفاة بالطريقة الصحيحة، ومل يكونوا عىل وعي بأمهيتها ألغراض الصحة 
العمومية، فلن يتمكنوا من كتابة شهادات الوفاة بمصداقية وبدقة. 

ما الذي يتلقاه األطباء من تدريب وممارسات بشأن اعتامد سبب الوفاة: ج7-4    
ال شىء؟ � 

حمارضة واحدة يف كلية الطب أو يف املستشفى؟ � 
دورة تدريبية بشأن إصدار الشهادات التي تتوافق مع التصنيف الدويل لألمراض؟ � 

تدريب علريئاسة العمل؟ � 
غري ذلك )برجاء التحديد( � 

هل يدرك معظم األطباء أمهية املعلومات التي يقدموهنا يف شهادات الوفاة بالنسبة للصحة العمومية؟ ج8-4    

تتمثل إحدى طرق تقييم جودة شهادة الوفاة يف انتقاء عينة عشوائية تقدر بحوايل 1% من شهادات الوفاة اخلاصة بإحدى املستشفيات، ثم إجراء 
مراجعة مستقلة حول سبب الوفاة باستخدام جمموعة كاملة من السجالت الطبية اخلاصة باملتوفني باملستشفى. فإذا كانت هناك اختالفات ملموسة 
يف األسباب الرئيسية للوفاة بني املصادر األصلية واملصادر الالحقة، يعترب هذا مؤرشًا عىل رضورة إعادة تدريب األطباء وفرض إجراءات أكثر 
حزمًا يف املستشفى عند إصدار الشهادة التي حتتوي عىل سبب الوفاة. وجيب أن ترتافق مثل هذه التقييامت بتحليل ألنامط ما يقع من أخطاء، حتى 

يمكن استهدافها يف تدريبات املتابعة. 
هل قامت الدولة بتقييم جودة الشهادات الطبية؟ ج9-4    

يف حالة اإلجابة بنعم: ج10-4    
متى أجري هذا التقييم؟ � 

كيف أجري؟ � 
ماذا كانت نتيجته؟ � 

ما هي إجراءات املتابعة املتخذة لتحسني املامرسات املتبعة يف إصدار هذه الشهادات؟ � 

غالبًا ما يكون هناك أكثر من حالة واحدة فقط ظاهرة يف وقت الوفاة، لذا حيتاج األطباء إىل االطالع الكامل عىل السجالت الطبية اخلاصة باملريض، 
وغريها من املساعدات التقنية والتشخيصية ملساعدته يف التشخيص الصائب  للسبب الرئييس للوفاة.

هل السجالت الطبية للمستشفى بصفة عامة: ج11-4    
كاملة؟ � 

موثوقة؟ � 
يسهل الوصول إليها بالنسبة ملن يقوم بتحرير شهادة الوفاة؟ � 

هل سائر السجالت الصحية، مثل تلك اخلاصة بالعيادات الصحية أو املامرسني العامني، أو أطباء العائلة: ج12-4    
 � كاملة؟

موثوقة؟ � 
يسهل الوصول إليها بالنسبة ملن يقوم بتحرير شهادة الوفاة؟ � 

عىل الرغم من تقديم التصنيف الدويل لألمراض لتعليامت خاصة بتصنيف الوفيات غري الطبيعية، إال أن البلدان هي التي تقرر، بصورة منفردة، 
املسؤول عن استخراج الشهادات اخلاصة بمثل هذه الوفيات.  وملا كانت شهادات الوفاة اخلاصة بمثل هذه الوفيات غالبًا ما تتأخر بسبب مرورها 

بتحقيقات قضائية )انظر اإلطار 3-4(، فغالبًا ما خيطئها نظام اإلحصاءات احليوية وال يتم حساهبا. 
وجيب استخدام الرسم البياين الذي أعد من أجل هذا املوضوع أثناء املناقشة )انظر املكون الفرعي ج1).

من الذي يشهد بأن سبب الوفاة غري طبيعي )مثاًل بسبب حادثة، أو انتحار، أو قتل(؟ ج13-4    
إذا كان هناك نظام خاص باستخراج مثل هذه الشهادات اخلاصة بالوفيات، فرجاء وصف آلية العمل به، ومدى جودته. ج14-4    

http://www.cdc.gov/nchs/injury/injury_ 5 انظر املنهج الدرايس األسايس ملن يقومون بكتابة أسباب الوفاة الرئيسية يف شهاداة الوفاة عىل املوقع

matrices.htm
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املكون الفرعي ج4: املامرسات التي تؤثر عىل جودة املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة )تابع(

عندما تكون اإلصابة، أو التسمم، أو بعض العواقب األخرى لألسباب اخلارجية هي السبب يف الوفاة، فيجب عىل من يقوم بإعداد شهادة الوفاة 
أن يصف الظروف التي أحاطت هبذه الواقعة أو احلادثة التي تسببت يف الوفاة. جيب عليه أيضًا انتقاء هذه الواقعة أو احلادثة األصلية ووضعها يف 
خانة السبب الرئييس للوفاة وترميزها وفقًا للفصل العرشين من التصنيف الدويل لألمراض )النسخة -1لعام 89(. ويمكن أيضا استخدام نوع 
اإلصابة أو التسمم الوارد يف )الفصلXLX من رموز التصنيف الدويل لألمراض S00-T98( كرتميز إضايف، ولكن يتعني التبليغ عىل أنه السبب 
الرئييس. وهناك بعض البلدان التي تضع إطارًا منفصاًل يف شهادة الوفاة للتبليغ باملالبسات التي أحاطت بأي وفاة نجمت عن العنف أو التبليغ 

عن أي وفاة غري طبيعية. 
هل األطباء املضطلعني باعتامد شهادات الوفاة عىل دراية بكيفية التبليغ عن الوفيات النامجة عن اإلصابات أو األسباب اخلارجية،  ج15-4    

وفقًا لقواعد التصنيف الدويل لألمراض؟

 ƖƑǐƺǋǁƐ ƦǐǄƥƗ ƖƑƨƥƑǄǄ ı ƣ ǅǋǀǄǁƐ 6-3
ƭƐƥǄǔǁ ǏǁǋƣǁƐ ƹǐǆƬƗǂǁ Ųƾƺǋ

يغطي هذا القسم املكون د _ ترميز الوفيات وفقًا للتصنيف 
الدويل لألمراض – والذي تدخل املكونات الفرعية التالية 

يف نطاقه:

د-1 � ممارسات ترميز الوفيات؛

د-2 � مؤهالت القائم برتميز الوفيات والتدريب احلاصل 
عليه؛

د-3 � جودة ترميز الوفيات.

الوفاة موضوعًا  الوفاة يف شهادة  أن يكون سبب  ال يكفي 
بصورة صحيحة وفقًا لقواعد التصنيف الدويل لألمراض، 
بل من األمهية بمكان أن يكون ترميز هذا السبب صحيحًا 

ومتوافقًا مع قواعد ومعايري التصنيف الدويل لألمراض. 

متعددة،  طبية  أوضاع  مع  مرتافقة  تكون  الوفيات  معظم 
قد تساهم مجيعها يف حدوث الوفاة. وتتيح املعايري الدولية 
من  ومناسبة  أمهية  الوفاة  أسباب  أكثر  الختيار  قواعدًا 
ناحية الصحة العمومية؛ وهذه األسباب متثل أيضًا السبب 

األخرى  األوضاع  من  سلسلة  عن  يكشف  الذي  الرئييس 
للسبب  الصائب  االختيار  إن  الوفاة.  مع  ترافقت  التي 
الرئييس للوفاة وترميزه وفقًا لقواعد وإجراءات التصنيف 
إىل  حيتاج  فذلك  اهلينة؛  بالعملية  ليس  لألمراض  الدويل 
التدريب وتنمية املهارات. ويف حال عدم تفهم أمهية ترميز 
معطيات الوفيات بصورة صحيحة، فإن املعلومات الالزمة 

لتطوير السياسات الصحية قد تفقد وتضيع. 

تتمثل أفضل طريقة لتقييم ممارسات الرتميز التي تستخدم 
حاليًا، يف أن تتوالها جمموعة فرعية من أشخاص مؤهلني 
باملامرسات  الواسع  اإلملام  ولدهيم  التقنية،  الناحية  من 
الوطنية للرتميز وبالتصنيف الدويل لألمراض. وعند تقديم 
هذه املجموعة الستنتاجاهتا، يتعني عليها توضيح أن الرتميز 
الصحيح للسبب الرئييس للوفاة يعتمد عىل جودة الشهادة 
رشحها  يتم  أن  جيب  الوثيقة  العالقة  وهذه  للوفاة.  الطبية 
تتم  حتى  املعنية  األطراف  من  جمموعة  ألكرب  باستفاضة 
مناقشة أوجه القصور يف اإلحصاءات املتعلقة بسبب الوفاة 
بوصفها جزءًا من املراجعة العامة املعنية باعتامد سبب الوفاة 
املجموعات  الوارد يف  واإلشهاد عليه. ومن شأن األسئلة 
عىل  البلدان  تساعد  أن  )د-1د3(  التالية  الثالث  الفرعية 
الوفاة،  تقييم مدى جودة إجراءاهتا اخلاصة برتميز أسباب 

والوقوف عىل نقاط الضعف فيها. 
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املكون الفرعي د1: ممارسات ترميز الوفيات

تنصح البلدان بقوة استخدام الرموز األبجدية الرقمية للتصنيف الدويل لألمراض هبدف ترميز وتصنيف الوفيات، واستخدام أحدث طبعة منه، 
وهي يف الوقت احلايل النسخة املنقحة العارشة، املجلد الثاين )التصنيف الدويل العارش لألمراض()28(. ويف حال عدم استخدام هذه النسخة من 
التصنيف الدويل لألمراض، يصبح من األمهية بمكان مناقشة اخلطوات املحددة املطلوبة لتحديث التصنيف الدويل العارش لألمراض. وسوف 
يكون التطبيق الصحيح هلذا التصنيف أسهل إذا ما توافرت نسخة )أو أكثر( منه باللغات الوطنية. وهناك أمهية خاصة لتجميع قائمة باملصطلحات 

الطبية املستخدمة حمليًا، وإدخاهلا يف جملد الفهرس األبجدي )انظر املجلد الثالث من التصنيف الدويل العارش لألمراض(.
هل يستخدم التصنيف الدويل لألمراض يف اإلحصاءات اخلاصة بسبب الوفاة؟ د1-1    

إذا كان األمر كذلك، فأي مراجعة وطبعة منه هي التي تستخدم يف الوقت احلايل؟ د2-1    
هل تستخدم نسخة من التصنيف الدويل لألمراض باللغة الوطنية؟ د3-1    

من املسؤول عن تنسيق تطبيق التصنيف الدويل لألمراض؟ د4-1    
من املسؤول عن تدريب من يقومون بالرتميز )املرمزين( وفقًا للتصنيف الدويل لألمراض؟ د5-1    

التصنيف الدويل األسايس لألمراض عبارة عن قائمة من الفئات من ثالثة أحرف، وكل فئة تنقسم إىل عرش فئات فرعية تتشكل من أربعة أحرف. 
أقل  موجزة  قائمة  باستخدام  الرتميز  األحيان،  بعض  يف  الرضوري  ومن  بل  املفيد،  من  يكون  حمدودة،  وموارده  الرتميز  مهارات  تكون  وعندما 
تفصياًل هلذه الفئات. وعىل الرغم من أن استخدام هذه القوائم املوجزة قد يقلل من دقة الرتميز )حيث أن كل فئة متثل جمموعة من األمراض وليس 
مرضًا أو إصابة واحدة(، إال أن استخدام هذه التصنيفات األوسع نطاقًا قد يقلل من التأثريات التي تقع يف جمال الصحة العمومية بسبب األخطاء 
يف التشخيص والرتميز، ويعمل عىل حتسني عقد املقارنات. وحيتوي اجلزء األول من التصنيف الدويل العارش لألمراض عىل قائمة باجلداول املوىص 

باستخدامها يف احلاالت التي تكون فيها القوائم الثالثية األحرف كثرية التفاصيل. 
هل الرموز املنتقاة للتبليغ حول سبب الوفاة مأخوذة من القائمة الكاملة للتصنيف الدويل لألمراض، أم أن الرتميز تم باستخدام  د6-1    

قائمة اجلداول املوجزة للتصنيف الدويل لألمراض؟
يف حال استخدام قائمة موجزة، فأي قائمة هي التي تستخدم؟ د7-1    

إن املعرفة املتعمقة للغرض من التصنيف الدويل لألمراض، والتفهم الكامل لبنيته هو أمر بالغ األمهية بالنسبة لإلحصائيني، واملحللني واملرمزين، إذا 
ما كانوا يف وضع يتعني عليهم فيه أن يقوموا بتفسري وترميز املعلومات الواردة يف شهادات الوفاة بصورة صحيحة.  كام أن تطبيق مبادىء التصنيف 
الدويل لألمراض، واالستخدام الصحيح لقواعد االنتقاء من قبل مجيع املرمزين هو أمر شديد األمهية للتحديد الصائب لألسباب الرئيسية للوفاة 

بني السكان ومن ثم إجراء املقارنات الدولية. 
هل تطبق قواعد الرتميز واالختيار اخلاصة بالتصنيف الدويل لألمراض لتحديد املعلومات حول السبب الرئييس للوفاة؟  د8-1    

يف بعض البلدان، يكون ترميز الوفيات مركزيًا، غالبًا يف وزارة الصحة أو املكتب الوطني لإلحصاءات؛ ويف بلدان أخرى، يتم الرتميز يف املستشفيات 
التي حدثت هبا الوفاة. غري أن الرتميز املركزي لسبب الوفاة يسهل من عملية تطبيق املعايري واإلجراءات الشائعة، وقد يزيد من سهولة اكتشاف 
األخطاء وتصويبها. أما يف نظم الرتميز الالمركزية التي تتم باملستشفيات، فيسهل فيها الوصول إىل السجالت اخلاصة باملريض يف حال الشك يف 

شهادة الوفاة، إال أنه يصعب جتنب بعض التفسريات املحلية التي قد تتسبب الحقًا يف عدم اتساق املعطيات الوطنية.
هل ترميز الوفيات يتم بصورة مركزية أم المركزية؟ د9-1    

يف حال ما إذا كان الرتميز المركزيًا، ماهي نوعية التدابري واإلجراءات املستخدمة لضامن االتساق الوطني عند تطبيق قواعد الرتميز  د10-1    
وفقًا للتصنيف الدويل لألمراض؟

جيب أن تكون للمرمزين حرية االطالع عىل مجيع املعلومات الواردة يف شهادة الوفاة حتى يمكنهم التدقيق واختيار السبب الرئييس والصائب 
إطار  يف  يدخل  هذا  أن  حيث  الوفاة،  شهادة  بتحرير  قام  من  استخلصه  الذي  الوفاة  بسبب  املرمزين  إمداد  عىل  االقتصار  عدم  جيب  كام  للوفاة. 
املامرسات السيئة. وبالتايل، فيجب أن تفتح أمام املرمز )من يقوم بالرتميز( سبل االطالع عىل االستامرة األصلية لشهادة الوفاة، واإلملام بام حتويه 
بالكامل من أمراض و إصابات. وهذا األمر من شأنه تسهيل اختيار السبب الرئييس للوفاة، مع إمكانية استخدام جداول التعديالت املنبثقة عن 

التصنيف اآليل للكيانات الطبية )ACME(. كام يسمح بتحليل األسباب املتعددة للوفاة.
هل تم ترميز سبب الوفاة اعتامدًا عىل النسخة األصلية من شهادة الوفاة، أم من قائمة مكتوبة قدمت من قبل مكتب السجل املدين،  د11-1    

أم من بعض الوثائق املوجزة األخرى؟
هل كانت مجيع املعلومات الواردة يف شهادة الوفاة، مرمزة، أم اقترص الرتميز عىل السبب الرئييس املفرتض للوفاة؟ د12-1    
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املكون الفرعي د1: ممارسات ترميز الوفيات )تابع(

غري  عنها  املبلغ  املعلومات  كانت  أو  للوفاة،  الرئييس  السبب  باختيار  له  تسمح  للمرمز  كافية  معلومات  عىل  الوفاة  شهادة  احتواء  عدم  حالة  يف 
صحيحة، فسوف تكون هناك حاجة إىل نظام يسمح لألطباء باالستعالم عن املزيد من املعلومات.

هل هناك آلية راسخة لالستعالم من حمرر الشهادة )الطبيب( يف حالة عدم تفهم أو تفسري املرمز لألسباب الواردة حول سبب الوفاة  د13-1    
يف الشهادة؟

وإذا كان األمر كذلك، فريجى وصف هذه اإلجراءات ومناقشة مدى نجاعتها؟ د14-1    

املكون الفرعي د2: مؤهالت القائم برتميز الوفيات والتدريب احلاصل عليه

كون قائمة بالدورات التدريبية التي عقدت حول التصنيف الدويل لألمراض خالل الثالث سنوات املنرصمة.  وإذا أمكن، ارفق معها قائمة موجزة 
باملواضيع التي شملتها هذه الدورات التدريبية )انظر اإلطار 7-3).

يف بعض البلدان، يتويل مهمة الرتميز نفس األطباء املعنيون بكتابة شهادة الوفاة. كام يشيع بصورة أكرب أن يقوم بالرتميز كتبة إداريون وإحصائيون 
بقواعد  العميق  بإملامه  يتميز  الرتميز،  يف  متخصص  كادر  تنمية  من  يعزز  ألنه  تفضياًل  األكثر  األمر  وهو  املهمة؛  هذه  حول  خاصًا  تدريبًا  تلقوا 

وإجراءات التصنيف الدويل لألمراض. 
ما هي فئات العاملني الذين يتولون ترميز الوفيات يف الدولة )هل هم مثاًل أطباء، أم إحصائيون، أم مهنيون صحيون(؟ د1-2    

ما هومستوى التعليم الذي حصل عليه، بصورة نمطية، القائمون برتميز الوفيات؟ د2-2    

جيب التحاق مجيع املرمزين بإحدى الدورات التدريبية الرسمية حول الرتميز الصائب لشهادات الوفاة. وال شك يف أن التدريب عىل رأس العمل 
له أمهيته، لكن الدورات التدريبية ذات املناهج الدراسية املعيارية تضمن االتساق يف نقل املعرفة. ومن املفيد عقد مقارنة بني التدريب الذي يتلقاه 
املرمز يف الدولة وبني نموذج املنهج الدرايس املبني يف اإلطار 7-3.  وجيب استخدام املواد اخلاصة بالتدريب والتي تم إعدادها مسبقًا، يف املناقشة 

التي تدور حول هذه األسئلة.
جيب تطوير املناهج الدراسية التدريبية والدورات التدريبية، عىل املستوى الوطني، من أجل ضامن اتساق مستوى املهارات. ولذا فهناك حاجة إىل 

كبار املدربني عىل التصنيف الدويل لألمراض من أجل ضامن االستمرارية املحلية ملهارات الرتميز.
هل تتوافر الدورات التدريبية النوعية ملرمزي الوفيات أم أهنم يتعلمون أثناء اخلدمة؟ د3-2    

إذا كان املرمزون يتدربون بصورة خاصة عىل الرتميز: د4-2    
فهل هناك مدربون حمليون عىل دراية كاملة بالتصنيف الدويل لألمراض لتلبية االحتياجات؟ � 

من املسؤول عن تقديم التدريب؟ � 
ماهي مدة التدريب وهل هناك منهج درايس معياري؟ � 

كم مرة يتم تدريب املرمز )القائم بمهمة الرتميز(؟ � 

جتنبًا للدوران )تبادل األدوار( الرسيع للمرمزين، جيب االعرتاف رسميًا بمهاراهتم ومؤهالهتم، وذلك من خالل استخراج شهادات بألقاب مهنية 
كمكافأة هلم نتيجة لنجاح التدريب. كام أن املسارات املهنية هلا أمهية كبرية يف االحتفاظ باملرمزين املدَربني.

هل هناك دوران )تبادل األدوار واملهام( ملحوظ بني املرمزين؟ د5-2    
هل يعرتف باملرمزين يف نطاق اهليكل الوظيفي عىل أن هلم كادر منفصل، وهل يعرتف بمؤهالت الرتميز بوصفها مؤهالت منفصلة  د6-2    

عن مؤهالت سائر املسؤولني اإلداريني؟

الدوليةWHO-FIC“) 6”(   دورات تدريبية، بصورة  التصنيفات  العاملية واخلاصة بمجموعة  املتعاونة مع منظمة الصحة  املراكز  تقدم شبكة 
الطبية أن حتسن من مهارات  الطبية والعلوم  للتدريبات اإلضافية حول املصطلحات  الدويل لألمراض. ويمكن  التصنيف  منتظمة، حول ترميز 
املجراة عىل  املحلية  التعديالت  تغيري  عند  أو  لألمراض،  الدويل  للتصنيف  اجلديدة  الطبعات  تطبيق  عند  التدريب مطلوب هلم  أن  كام  املرمزين. 

التصنيف الدويل لألمراض.
ملنظمة  الدولية  التصنيفات  جمموعة  قبل  من  املدعمة  التدريبية  الدورات  خالل  من  تدريبهم  تم  كبارًا  حمليون  مدربون  يوجد  هل  د7-2    

الصحة العاملية؟
هل تتوافر للمرمزين فرص التعليم املستمر؟ د8-2    

6http://www.who.int/classifications/network/en/
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اإلطار 3-7 منهج تدريبي موجز للمرمزين

نتيجة للتعاون بني جمموعة التصنيفات الدولية لألمراض ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل ملنظامت السجالت الصحية، تم إعداد منهج 
درايس أسايس الستخدامه يف تدريب املرمزين. ويقدم املنهج أساسًا معياريًا للتعليم يف مجيع البلدان. ويوىص باستخدام دورة تدريبية تتكون 

من تسع وحدات تدريبية كام هو موضح أدناه.

اهلدف منهاالوحدة التدريبية
املعرفة بالعلوم الطبية   -1

األساسية
تكوين تفهم للمصطلحات الطبية التي قد تظهر يف البيانات اخلاصة بسبب 

الوفاة، وبنية ووظيفة اجلسم البرشي، وطبيعة األمراض
القضايا القانونية   -2

واألخالقية املتعلقة بالدولة 
املستخدم فيه الرتميز.

إدراج القضايا القانونية واألخالقية املنطبقة عىل املعلومات الصحية، 
ومجعها، والترصيح هبا.

االستخدام العام   -3
للمعلومات اخلاصة 

بالسبب الرئييس للوفاة

رشح اهلدف وراء مجع األسباب الرئيسية للوفاة وكيفية استخدامها

االستخدام املحدد   -4
للمعلومات املتعلقة 

بالسبب الرئييس للوفاة

إدراج االستخدام املحدد للمعلومات املرمزة حول الوفيات

مستخدمو املعلومات   -5
اخلاصة بالوفيات

رشح خمتلف املجموعات واألطراف املعنية مستخدمي املعلومات اخلاصة 
بالوفيات. 

 6- مصادر املعلومات اخلاصة 
بالوفيات

رشح األدوار التي يقوم هبا خمتلف األفراد املسؤولني عن تبليغ املعلومات 
اخلاصة باملتوىف، ومصادر هذه البيانات

التصنيف الدويل لألمراض تكوين تفهم للتصنيف الدويل لألمراض وتنمية املعارف واملهارات 7- 
الالزمة لتحديد الرموز احلقيقية لسبب الوفاة

آلية الرتميز تقديم إرشادات تفصيلية وممارسات حول كيفية تطبيق قواعد الرتميز 8- 
وتعيني الرموز.

ضامن اجلودة إذكاء الوعي بالعوامل املختلفة املؤثرة يف جودة البيانات املرمزة، ووصف 9- 
آليات لضامن بلوغ أعىل مستوى ممكن من جودة املعلومات. 
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املكون الفرعي د3: جودة ترميز الوفيات

من األمور اجلوهرية أن تتوافر األدوات الصحيحة للرتميز اجليد. وجيب أن يعود املرمزون يف عملهم إىل نسخة من املجلدات الثالث للتصنيف 
الدويل لألمراض - القائمة املجدولة7، ودليل التعليامت، والفهرس األبجدي – لضامن التخصيص الصائب للرموز. وهناك العديد من البلدان 
التي تستخدم جداول القرارات التابعة للتصنيف اآليل للكيانات الطبية ملساعدة املرمزين عىل االختيار الصائب للسبب الرئييس. كام أن استخدام 

هذه األدوات يضمن ختصيص مجيع املرمزين لنفس الرموز بصورة متسقة بالنسبة للمصطلحات املستخدمة يف شهادات الوفاة. 
هل تتوافر جمموعة كاملة من جملدات التصنيف الدويل لألمراض جلميع املرمزين عند اضطالعهم بمهمة الرتميز؟ د1-3    

هل تتوافر جمموعة من جداول قرارات التصنيف اآليل للكيانات الطبية جلميع املرمزين؟ د2-3    

حتدد جمموعة من التصنيفات الدولية ملنظمة الصحة العاملية ما يتم من حتديثات سنوية عىل ممارسات رموز وترميز التصنيف الدويل لألمراض، 
وتنرش بصورة روتينية عىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بمنظمة الصحة العاملية يف القسم اخلاص بالتصنيف الدويل لألمراض. إن املحافظة عىل حتديث 

هذه املراجعات يساعد عىل ضامن عقد املقارنات الدولية للمعلومات.
هل تقوم بالتدقيق بصورة منتظمة يف: د3-3    

املوقع اإللكرتوين7 � للتصنيف الدويل لألمراض لتحديث ممارسات الرموز والرتميز؟
املوقع اإللكرتوين اخلاص باإلدارة الصحية من أجل حتديث ممارسات الرتميز؟ � 

إن املامرسات السيئة للرتميز حتد من فائدة املعلومات املتعلقة بسبب الوفاة، ويعترب إهدارًا للموارد. لضامن نوعية جيدة من الرتميز، جيب أن يكون 
عمل املرمزين منهجيًا وأن جيري تقييمه دوريًا لتحديد األخطاء أو املشكالت التي قد تظهر أثناء ممارسات الرتميز وتصويبها.

ما هي اإلجراءات املتوافرة لتقييم جودة ترميز سبب الوفاة، وكم عدد مرات تقييمه؟ د4-3    
هل تم تقييم جودة ترميز الوفيات يف أي وقت مىض؟ د5-3    

إذا كان األمر كذلك، فهل كان مستوى الدقة مرضيًا؟ وماهي القضايا املنهجية التي تم حتديدها؟ د6-3    
ما هى اآلليات املتاحة لتقديم وجهات النظر إىل املرمزين حول جودة الرتميز، وحل املشكالت والقضايا التي تم حتديدها من خالل  د7-3    

التقييامت واملامرسات؟

7http://www.who.int/classifications/icd/en/
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 ƖƑǐƯƴǄǁƐ ǍǁƋ üǋƬǋǁƐ ı øǉ ǅǋǀǄǁƐ 7-3
ƑǊƗƣǋƜ ǅǄ ƼƾƟƗǁƐǋ ƑǊǄƐƣƢƗƨƐǋ

املعلومات،  إىل  الوصول   - هـ  املكون  القسم  هذا  يغطي 
واستخدامها والتحقق من جودهتا- الذي تدخل املكونات 

الفرعية التالية يف نطاقه:

هـ-1 � جودة املعلومات والتدقيق يف أساسها املنطقي؛

جدولة املعلومات؛ هـ2 –  �

هـ-3 � الوصول إىل املعلومات ونرشها.

بمراجعة  املعنية  الفرعية  املجموعة  تضم  أن  املقرتح  من 
ديموغرافيني،  وإخصائيني  صحيني،  حمللني  هـ-1هـ3، 
ونرش  ومجع،  بتحليل،  املعنيني  من  وغريهم  وإحصائيني، 

املعلومات املتعلقة باملواليد، والوفيات، وأسباب الوفاة. 

متثل  واستخدامها  إليها  والوصول  املعلومات  جودة  إن 
مجيعها مكونات عالية األمهية ألي نظام إحصائي، غري أهنا 
غالبًا ما هتمل. وتكون النتيجة هي أن املعلومات التي جتمع 
بتكلفة عالية حول املواليد والوفيات ال تستخدم كام جيب، 
وال تتم مكافأة من يقوم بجمع هذه املعلومات عىل ما يبذله 

من جهد. 

بالصحة  املتعلقة  املعلومات  مجع  من  املنشودة  الفائدة  إن 
العمومية والتخطيط السكاين لن تؤتى  ثامرها إال إذا مجعت 
من  تعظم  بصورة  الفردي،  املستوى  عىل  املعلومات  هذه 
ألكثر  دولية  معايري  وهناك  العمومية.  الصحة  مع  ترابطها 
من  يمكن  والتي  املعلومات  وتبويب  جلمع  منفعة  الطرق 
خالهلا مساعدة البلدان عىل استخدام اإلحصاءات املتعلقة 
سبيل  عىل  والتخطيط.  الجتامعية  والسياسات  بالصحة 
املثال، تقدم األمم املتحدة قائمة باحلد األدنى من السامت 
 .(1( والوفيات  املواليد  إحصاءات  لتبويب  هبا  املويص 
يقدم التصنيف الدويل لألمراض أربع قوائم مكثفة وخمتلفة 
املوىص  العمرية  الفئات  يقدم  كام  الوفاة،  أسباب  لتبويب 
هبا )27(. كام قامت منظمة الصحة العاملية مؤخرًا بتقديم 
الوفاة  بأسباب  القوائم  جتميع  كيفية  حول  للبلدان  النصح 

.(33)

يف البلدان التي تتمتع بنظام إلزامي شامل لتسجيل األحداث 
لإلحصاءات  الوطني  نظامها  يكون  أن  جيب  احليوية، 
احليوية قادرًا عىل تقديم معلومات سنوية تظهر مدى تكرار 
توزيعات املواليد والوفيات وأسباب الوفاة؛ واالختالفات 
اجلغرافية ألكثر اخلصائص أمهية، والتسلسل الزمني الذي 
يوضح االجتاهات الرئيسية ) عىل األقل خالل آخر عقد أو 
عقدين(. مع ذلك، فإن املنفعة التامة لإلحصاءات احليوية 

كانت  إذا  إال  احلكوميني  للمخططني  واضحة  تكون  لن 
اإلحصاءات املجمعة مقدمة بصورة مفهومة وواضحة لغري 
اإلحصائيني. كام جيدر التنويه بأن أصحاب القرار السيايس 
دائمو البحث عن البينة التي يمكن دجمها يف إجراءت اختاذ 
قيمة  أما  للسكان.  الصحية  باألولويات  اخلاصة  القرارات 
هذه املعلومات لغالبية األغراض اخلاصة بالصحة العمومية 
فستكون أكرب وأكثر جدوى إذا ما حتولت اجلداول اخلاصة 
بتكرار األحداث إىل معدالت للمواليد والوفيات، وإذا ما 
الرئيسية  لألسباب  وفقًا  ورتبت  الوفيات  أسباب  مجعت 

للوفاة. 

إن معدالت الوفيات ستستخدم بصورة أكرب كثريا يف جمال 
تبعًا  منفصلة  بصورة  حساهبا  تم  ما  إذا  العمومية  الصحة 
التي  العمرية  الفئات  من  عادًة   ( العمرية  الفئات  ملختلف 
تضم اخلمس سنوات األوىل من العمر وحتى عمر 85 عامًا 
 100 عمر  إىل  متتد  أن  يفضل  لكن  تقدير،  أقل  عىل  فأكثر 
فأسباب  لذلك.  قوية  وبائية  مربرات  وهناك  فأكثر(.  عام 
وفيات األطفال ختتلف كثريًا عن أسباب وفيات البالغني. 
املحيطة  الفرتة  حول  الشائعة  األوضاع  املثال،  سبيل  فعىل 
تتسبب يف  الوالدة(  املولود ورضح  اختناق  بالوالدة )مثل 
قتل كثريين من صغار األطفال ولكنها ال تقتل البالغني، كام 
أن االلتهاب الرئوي، واإلسهال، واحلصبة هي كلها أسباب 
من  املتأخرة  باملرحلة  مقارنًة  الطفولة  لوفيات  شيوعًا  أكثر 
العمر. وعىل النقيض، فإن البالغني هم عرضة للوفاة أكثر 
أو  الرسطان  مثل  مزمنة  أمراض  جراء  من  األطفال  من 

األمراض القلبية. 

الوفيات يف مجيع  توافر إحصائية واحدة تلخص معدالت 
ما  هو  يكون  قد  احلياة"،  "جدول  مثل  العمرية،  الفئات 
األهداف  بعض  أجل  من  القرار  متخذي  بعض  يفضله 
وفق  مقيسة  الوفيات  معدالت  تكون  ما  وعادًة  املنشودة. 
للسكان عن  العمرية  الرتكيبة  تأثري  العمر، من أجل فصل 
حول  إرشادية  دالئل  وهناك  للوفيات.  احلقيقية  التأثريات 
"املعدالت  لتحديد  املعيارية  العمرية  الرتكيبة  اختيار  آلية 
بشأن  النصح  توفري  حول  وكذلك  العمر"،  وفق  املقيسة 

كيفية حساب النتائج وتفسريها )30).

والتحاليل  املعطيات  فإن  العمر  مع  حاصل  هو  كام  ومتامًا 
اخلاصة بأسباب الوفاة جيب، دائام، تقديمها بصورة منفصلة 
لكل من الرجال والنساء، تعظياًم لقيمتها الصحية العمومية. 
بعض أسباب الوفاة )مثل حوادث الطرق املرورية( تكون 
شائعة أكثر بني الرجال عنها بني النساء. وعىل النقيض، ال 
يموت سوى النساء ألسباب خاصة باألمومة، كام أن هناك 
النساء،  يف  الرحم  عنق  رسطان  مثل   ( الرسطانات  بعض 
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مسح ديموغرايف وصحى DHS (5 سنوات)
مسح جمموعة متعددة املؤرشات MICS (5 سنوات)

تعداد سكانى (5 سنوات)
املسح العاملى للخصوبة WFS (5 سنوات)

VR التسجيل احليو
غري ذلك

معدل الوفيات بني من هم دون اخلامسة من العمر (لكل ألف نسمة)

السنة

بصورة  حمددة  تكون  الرجال(  يف  الربوستاتا  ورسطان 
واضحة بحسب اجلنس.

من  األمهية بمكان، عند مراجعة أسلوب تبويب وجدولة 
وجيدة  شفافة  إجراءات  استخدام  ضامن  املعلومات، 
التوثيق يف حساب املعدالت احليوية وسائر املؤرشات، وأن 
تكون هذه املعلومات قد تم ادراجها مع املعطيات. فمثاًل، 
الوفيات"،  "معدالت  إىل  الوفيات  إحصاءات  حتويل  عند 
جيب مراعاة أن املعلومات السكانية العامة )املقام( تعكس 
بصورة دقيقة السكان الذين تم تسجيل عدد الوفيات منهم 
)البسط(.  وهناك خطأ شائع يتمثل يف إدخال وفيات غري 
املقيمني يف البسط، مع إغفاهلا يف حساب السكان املقيمني 
املعرضني خلطر املوت )املقام(. وعادًة ما تستبعد الوفيات 
التي تقع بني غري املقيمني من البسط، حيث أن اهلدف من 
املوت  خلطر  الدقيق  التحديد  هو  املعدالت  هذه  حساب 
الذي يتعرض له السكان املقيمون وهذا هو حمور استجابات 
السياسات العامة. وعىل النقيض، يف نظم الرتصد الوبائي، 
فاشيات األمراض، جيب حساب  السيام يف جمال مكافحة 
مجيع الوفيات أينام وقعت، بغض النظر عن الوضع اخلاص 

باإلقامة. 

ملا كان تسجيل األحوال املدنية هو أهم مصادر املعلومات 
متثل  ال  أهنا  إال  والوفيات،  اخلصوبة  بمستويات  اخلاصة 
عددًا  أجرت  قد  البلدان  تكون  ما  فعادًة  الوحيد.  املصدر 
قبل  من  )غالبًا  واملسوحات  السكانية  التعدادات  من 
تكون  األحيان،  من  كثري  ويف  الوطني(.  اإلحصاء  مكتب 
حول  أسئلة  عىل  اشتملت  واملسوحات  التعدادات  هذه 
األحداث احليوية التي تقع بني السكان، والتي من خالهلا 
يمكن تقدير مستويات اخلصوبة والوفيات، بحسب العمر 
الديموغرافيا  جمال  يف  املتخصصون  قام  ولقد  واجلنس. 
من  واخلصوبة  الوفيات  لتقدير  متعددة  وسائل  بإعداد 
بشكل  مقارنات  إجراء  وجيب،  واملسوحات،  التعدادات 
الوفيات  مستويات  وبني  التقديرات  هذه  بني  روتيني 
واخلصوبة  بحسب العمر واجلنس الصادرة عن التسجيل 
من  املنبثقة  احليوية  املعدالت  تكون  ما  وعادًة  احليوي. 
يف  املقارنة  املعدالت  من  أعىل  واملسوحات  التعدادات 
التسجيل احليوي يف البلدان التي جترى فيها هذه املقارنات، 
مما يؤدي إىل تدين مستويات اإلبالغ عن املواليد والوفيات 

يف نظام تسجيل األحوال املدنية )اإلطار 8-3). 

اإلطار 3-8 وفيات األطفال يف تايالند

يوضح الرسم البياين كيف تستخدم تقديرات "وفيات األطفال" )الوفيات دون اخلامسة من العمر، مثاًل( يف تايالند، وهي التقديرات 
املنبثقة عن التعدادات السكانية أو املسوحات يف بيان درجة قلة التبيلغ عن وفيات األطفال يف نظام السجالت احليوية )االكتامل(، وكيف 
تغري هذا مع مرور الزمن. وتتم هذه العملية من خالل مقارنة ااملقياس اخلاص بأكثر املعدالت "صالحية" وهي معدالت وفيات األطفال 

التي لوحظت واملنبثقة عن التعدادات السكانية واملسوحات التي أجريت يف تايالند، مع القيم الواقعية املالحظة واملحسوبة من بيانات 
التسجيل احليوي لنفس السنة أو نفس السنوات. ومن خالل هذا التحليل يمكن استنتاج قلة اإلبالغ امللموس عن وفيات األطفال، يف 

النظم الوطنية للتسجيل احليوي يف السبعينيات والثامنينيات، ولكن يبدو أن هذه املستويات قد حتسنت بصورة كبرية خالل العقد املنرصم.  
وهناك دعوة قوية حلث البلدان عىل إعداد مواد مساعدة مرئية مشاهبة ملستويات وفيات األطفال القابلة للمقارنة واملنبثقة عن خمتلف 

املصادر كمعلومات أساسية هلا أمهيتها فيام خيص أداء نظام تسجيل الوفيات. 
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األمر  يكون  الوفاة،  بسبب  املعنية  اإلحصاءات  حالة  يف 
مصداقية  يف  والتدقيق  التبويب  ناحية  من  صعوبة  أكثر 
إجراء  دومًا،  جيب  املعلومات،  عن  اإلفراج  قبل  البيانات. 
املنطقي  األساس  حول  البسيطة  التدقيقات  من  عدد 
هذه  قوة  مدى  تقييم  أجل  من  واتساقها  املعلومات  هلذه 
املعلومات ومصداقيتها، والغرض الذي يمكن استخدامها 
تقييم  ختص  هامة  اعتبارات  هناك  املثال،  سبيل  عىل  فيه. 
احلاجة  تتمثل يف  الوفاة،  بسبب  املعنية  جودة اإلحصاءات 
إىل حتديد وحتليل نسبة الوفيات اخلاصة بالفئات التي يكون 
فيها سبب الوفاة مبهاًم. وجيب، مع مرور الوقت، رصد هذه 
النسبة حيث أن أي تغيري حيدث يف نسبة الوفيات اخلاصة 
بتلك الفئات سوف يؤثر عىل تفسري االجتاهات يف أسباب 
هذه  حتت  ترميزها  يتم  التي  الوفيات  أما  للوفاة.  حمددة 
الفئات فليس هلا أي منفعة يف جمال الصحة العمومية، وجيب 
بذل جهود كثرية للحد من هذه املامرسة. وعند مناقشة هذه 
باالستفسار  التقييم  املشاركون يف  يقوم  أن  يتعني  املشكلة، 
املرمزة  الوفيات  العجز يف تشخيص هذه  إذا كان  ما  حول 
أم  الرتميز،  إجراءات  سوء  بسبب  تم  مبهمة  أسباب  حتت 
أمهيته  له  األمر  كليهام. وهذا  أم  الوفاة،  سوء حترير شهادة 
باستخدام  يتم  األسباب  تلك  من  كل  تصويب  أن  حيت 

أساليب متنوعة. 

الرئيسية  الفئات  بعض  أن  يف  تتجىل  أخرى  أمهية  وهناك 
لألمراض  الدويل  التصنيف  يف  الوفاة  بأسباب  املتعلقة 
وتستخدم  حمددة،  غري  ألمراض  متعددة  رموزًا  تتضمن 
وسوء  الرتميز  سوء  من  تعاين  التي  البلدان  يف  بإفراط 
قيمتها  "املالئمة"  الرموز  وهذه  الوفاة.  شهادات  إعداد 
العمومية. عىل  الصحة  أغراض  حمدودة جدًا يف  أيضا  هي 
بالرسطانات  اخلاصة  الواسعة  الفئة  نطاق  يف  املثال،  سبيل 
يف  الوفاة  بسبب  خاصة  رموز  هناك  اخلبيثة(،  )األورام 
يمكن  ج-80  وهو  لألمراض-  العارش  الدويل  التصنيف 
وال  للرسطان.  األويل  املوضع  معرفة  عدم  عند  استخدامه 
تستخدم هذه الرموز إال يف احلاالت االستثنائية عند عدم 
عن  عجزه  عند  أو  للمريض  الطبي  بالًتاريخ  الطبيب  إملام 
ويف  الرسطانات.  أنامط  من  لنمط  األويل  الوضع  استنتاج 
الرموز  هبذه  املرمزة  الوفيات  نسبة  تصل  البلدان،  بعض 
النامجة  الوفيات  من   %50 إىل  املحددة  غري  بالفئة  اخلاصه 
عن الرسطان، مع انعدام الدالالت التي تشري إىل املوضع 
يف  القيمة  حمدودة  املعلومات  هذه  ومثل  للمرض.  األويل 
يف  الشديد  للتباين  نظرًا  الرسطان،  مكافحة  جهود  توجيه 
األويل  الوضع  إىل  يعود  والذي  الرسطان  مكافحة  برامج 

لتطور املرض.   

 – باإلصابات  اخلاصة  الفئة  عىل  الشىء  نفس  وينطبق 
لألمراض-  الدويل  التصنيف  من  عرش  التاسع  الفصل 

والذي حيتوي عىل عدة رموز يمكن استخدامها عند عدم 
وضوح الرؤية بالنسبة لإلصابة ) يف أي جزء من اجلسم(، 
أم  عرضية  إصابة  كانت  هل  أو  فيها،  تسبب  الذي  ما  أو 
مقصودة )انتحار أم قتل(. ومرة ثانية، فإن الوفيات النامجة 
عن مثل هذه اإلصابات تعطى هلا رموز من هذه الفئة، وال 
قيمة هلا يف توجيه جهود املكافحة حيث هناك اسرتاتيجيات 
تنفيذها، وفقًا للسبب وراء اإلصابة  مكافحة خمتلفة يتعني 

واملقصود منها.  

وربام يكون األمر األهم، هو العناية الشديدة برتميز الوفيات 
اخلاصة  بالرموز  الوعائية  القلبية  األمراض  عن  النامجة 
عن  عوضًا  اإلقفاري(  القلبي  الداء  )مثل  حمددة  بحاالت 
"الفشل  مثل  مبهمة  بصورة  لكن  مالئمة  رموز  استخدام 
القلبية"  النظم  "اضطرابات  أو   )150 )الراموز  القلبي" 
بصورة  الرموز  هذه  مااستخدمت  وإذا   .)149 )الراموز 
القلبي  الداء  أمهية  تدين  إىل  ذلك  يؤدي  فسوف  مفرطة، 
ومعاجلة(  مكافحة  برامج  له  تتوافر  داء  )وهو  اإلقفاري 
بصورة شديدة. إن جتنب هذه التشخيصات السيئة التحديد 
قبل  من  وتقدير  أكرب  عناية  يتطلب  أمكن،  كلام  واملبهمة 
األطباء الذين يتولون كتابة شهادات الوفاة، للقيمة احلقيقية 

لإلحصاءات الدقيقة املتعلقة بأسباب الوفاة. 

التشكك  من  البد  للوفاة،  حمدد  سبب  تعيني  مع  وحتى 
ما  لسبب  الدائم  التكرار  كان  إذا  ما  حول  واالستفسار 
جرت  بتشخيصات  تأثرت  أهنا  أم  حقيقي  سبب  إىل  يعود 
العادة عىل تداوهلا. ويف العديد من البلدان، يبدو أن هناك 
مصطلحًا واحدًا مبهاًم أو اثنني يستخدم بصورة مكثفة من 
األطباء حمرري شهادات الوفاة، مما قد ينجم عنه تفسريات 
واإلصابات.  األمراض  ملختلف  الواقعية  لألمهية  خطرية 
مصطلح  يستخدم  املتحدة،  اململكة  يف  املثال،  سبيل  عىل 
يف  بينام  احلالة،  هذه  لوصف  الرئوي"  القصبي  "االلتهاب 
القلب"  عضلة  س  " َتَنكُّ مصطلح  استخدام  يشيع  روسيا، 
لوصف ما حيتمل أن تكون حاالت حقيقية من الداء القلبي 

اإلقفاري. 

التي  الوفاة  كام جيب إجراء تدقيقات منطقية حول أسباب 
تتوافر هلا مصادر بديلة للمعلومات )مصادر أخرى سوى 
التسجيل احليوي(. مثاًل، عادًة ما حتتوي سجالت الرشطة 
عىل معلومات حول الوفيات النامجة عن احلوادث املرورية، 
اخلاصة  للسجالت  ويمكن  والقتل.  االنتحار  وحوادث 
العارضة  احلاالت  تسجيل  وكذلك  الرسطان،  بحاالت 
السجالت  هذه  تصميم  تم  أجلها،  من  )والتي  )اجلديدة( 
الرسطان  عن  النامجة  الوفيات  بتسجيل  القيام  أصاًل(، 
والتي يمكن مقارنتها بالوفيات جراء الرسطان املدرجة يف 
السجالت احليوية )عىل الرغم من كون سجالت حاالت 
للمعلومات  جيدة  مصادر  ليست  عامة،  بصفة  الرسطان، 
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رسية  استقصاءات  هناك  تكون  وقد  بالوفيات(.  اخلاصة 
وفيات  معدالت  لتقدير  أجريت  قد  أخرى  دراسات  أو 
أجل  من  املمكنة  اجلهود  كل  بذل  جيب  لذا،  األمومة. 
حتديد هذه السجالت واملصادر البديلة، ومقارنة معدالت 
التسجيل  نظام  يف  املسجلة  تلك  مع  عنها  املنبثقة  الوفيات 

احليوي لكل سبب من األسباب اهلامة. 

الوفاة  املفيد ترتيب أسباب  أنه من  البلدان  العديد من  جتد 
من حيث مدى تكرارها وأمهيتها للصحة العمومية، هبدف 
تكوين نظرة عامة عىل أنامط الوفيات يف أى جمتمع سكاين. 
أما امليزة التي يتحىل هبا أسلوب ترتيب أسباب الوفاة فهي 
يف اقتصار اعتامده عىل عدد الوفيات، دون رضورة لوجود 
الرئيسية  الوفاة  أسباب  ترتيب  إن  بالسكان.  اخلاص  املقام 
يمكن أن يتم للسكان كافة ولكن يصبح له معنى أكرب إذا 
ما متت حساباته بصورة منفصلة بالنسبة للرجال والنساء، 
إجراء  ويمكن  آنفًا(.  وصفه  تم  )كام  والبالغني  واألطفال 
مقارنات لألسباب الرئيسية للوفاة عىل مدى فرتات زمنية 
هناك  تكون  ال  أن  فاألغلب  البيانات؛  اتساق  من  للتحقق 
جيب  أمر  أنه  إال  أخرى،  إىل  سنة  من  جوهرية  تغريات 
دراسته. كام تستطيع البلدان مقارنة أنامطها الوطنية ألسباب 
)انظر  العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  مع  الرئيسية  الوفاة 
امللحق د( لفئات واسعة من البلدان ذات مستويات التنمية 
االجتامعية واالقتصادية املشاهبة أو املختلفة.  ويقدم امللحق 
د معلومات حول توزيع األسباب الرئيسية للوفاة بحسب 
املعيارية  األنامط  هذه  كانت  وملا  الدخل.  وفئات  العمر 
نادرًا ما تتطابق متامًا مع أي من البلدان، فهي تعترب مؤرشًا 
للتنمية االقتصادية  الوفاة وفقًا  عىل مدى تغري أمهية سبب 

والفئات العمرية. 

من  يكون  للوفاة،  الرئيسية  األسباب  توزيع  مقارنة  عند 
أو  األسباب  جتميع  طريقة  أن  إىل  اإلشارة  بمكان  األمهية 
وضعها يف جمموعات فرعية سوف يؤثر بصورة مبارشة عىل 
استخالص  قبل  الرضوري  من  يصبح  ثم،  الرتتيب. ومن 
كان  مقارنته  اجلاري  الرتتيب  أن  من  التحقق  نتائج،  أية 
الوفاة.  ألسباب  املخترصة  القائمة  نفس  استخدام  نتاج 
وإذا مل يتم ذلك، فإن ترتيب أسباب الوفاة يكون غري قابل 
للمقارنة. ولقد قامت منظمة الصحة العاملية باقرتاح قائمة 
للوفاة  الرئيسية  األسباب  الستخالص  تستخدم  معيارية 
ترتيب  عند  املقارنات  عقد  ضامن  يف  للمساعدة   )33)
من  فئة   65 من  املقرتحة  القائمة  وتتكون  الوفاة.  أسباب 
)أو  عرشة  استخالص  منها  يمكن  واإلصابات  األمراض 
اختيار عدد آخر( أسباب رئيسية للوفاة. وهذه املجموعات 
املكافحة  بتدابري  مرتبط  وبائي  أساس  هلا  األمراض  من 
وقد جرى اختبارها من حيث التطبيق يف طيف واسع من 
البلدان. كام تشمل القائمة فئة واحدة متبقية هي )فئة تشمل 
يتم إقصاءها من  أن  املتبقية"( والتي جيب  "مجيع األسباب 

الرتتيب، ونفس الشىء ينطبق عىل الفئات املبهمة التحديد 
أخرى  ترتيبات  اقرتحت  وقد  آنفًا.  وصفها  جاء  والتي 
لألسباب الرئيسية للوفاة، مثل تلك املستخدمة يف الدراسة 

العاملية لعبء األمراض )30). 

الوبائي  الوضع  حول  آخر  بسيط  تدقيق  إجراء  ويمكن 
لبلد ما ويتمثل يف التحقق من أن اخلمسة أسباب الرئيسية 
بينام  الوفيات،  من   %50-40 حدوث  وراء  هي  األوىل 
تكون عادًة العرشة أسباب األوىل هي املسؤولة عن وقوع 
التي  الوفيات  )أي،  املحددة  الوفيات  مجيع  من   %65-55
املتبقية"  "األسباب  فئة  املرمزة يف  الوفيات  التدخل ضمن 
وفئة "األسباب املبهمة" املشار إليهام آنفًا(. ورغم ما تقدم، 
فإن حتليل األسباب الرئيسية للوفيات ال يمثل سوى نقطة 
للوفيات،  الوطني  للوضع  شمولية  أكثر  لتحليل  البداية 
مع رضورة إجراء حتاليل الحقة لألسباب الرئيسية للوفاة 
وبصورة  املحددة.  لألسباب  التفصيلية  التحاليل  مثل 
العمري  التوزيع  بحساب  البلدان  تقوم  أن  جيب  خاصة، 
للوفاة جراء األسباب العرشة األوىل للوفاة، ومقارنتها مع 
التوزيع املالحظ يف إحدى البلدان أو يف البلدان التي تتمتع 
أن  هذا  شأن  ومن  الوفاة.  أسباب  حول  جيدة  بمعلومات 
يساعد عىل التحقق من صحة الربط بني العمر عند الوفاة 
اخلاطىء  التشخيص  شيوع  وعدم  هلا،  الرئييس  والسبب 
إذا ظهرت  أما  املختلفة.  العمرية  املراحل  الوفاة يف  لسبب 
الرئيسية  األسباب  ضمن  اخلارجية  لألسباب  جمموعات 
حتليلها  اخلصوص،  وجه  عىل  املهم،  من  فيكون  للوفاة 
بصورة مفصلة، باستخدام، مثاًل، مصفوفة اإلصابات التي 
الدويل حول إحصاءات اإلصابات  التعاون  أعدهتا جهود 
لألمراض  العارش  الدويل  التصنيف  مصفوفة  أما   .)34)
عملية  فتنظم  اإلصابات،  عن  النامجة  بالوفيات  واملتعلقة 
تشخيص اإلصابة لكل نمط من أنامط األسباب اخلارجية 
يف إطار جمموعات هلا أساس منطقي بحسب منطقة اجلسم 

املصابة وطبيعة اإلصابة. 

ويف النهاية، فإن استعراض املعطيات، والتقييم اجليد جيب 
احليوية  اإلحصاءات  نظم  من  يتجزأ  ال  جزءًا  يكونا  أن 
تفوق  )فائدهتا  مردودية  األكثر  الطريقة  أما  بمجملها. 
تكلفتها( للقيام بذلك فتتمثل يف استخدام تدقيقات بسيطة 
متسقة ومنطقية، مثل تلك املقرتحة يف املكون الفرعي هـ1، 
ومقارنة املعلومات املنبثقة عن نظام اإلحصاءات احليوية، 
بصورة منتظمة، مع املعلومات الواردة من خمتلف املصادر. 
بتوافر  دراية  عىل  البلدان  تكون  أن  الرضوري  فمن  لذا، 
اخلصوبة  مستويات  حول  للمعلومات  أخرى  مصادر  أي 
املصادر  مجيع  استخدام  جيب  األمر،  واقع  ويف  والوفيات. 
القائمة، املستمرة منها أو غري املستمرة، للمساعدة يف تقييم 

جودة املعلومات املنبثقة عن نظام التسجيل احليوي. 
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املكون الفرعي هـ1: التحقق من جودة املعلومات ومعقوليتها

مواد داعمة تعد مسبقًا:
تبويب وجدولة معطيات األحداث احليوية ذات العالقة من سائر املصادر )مثل التعدادات السكانية املصحوبة بأسئلة حول املواليد  � 

والوفيات، واملسوحات الديموغرافية والصحية )DHS(، وسائر املسوحات الوطنية(. حسابات معدالت املواليد والوفيات من 
هذه املصادر باملقارنة مع معدالت املواليد والوفيات املنبثقة عن السجل املدين )انظر اإلطار 8-3(.

حسابات النسبة املئوية لتوزع الوفيات عن آخر سنة متاحة وفقًا للمجموعات الثالث ألسباب الوفاة، املجموعة األوىل والثانية  � 
والثالثة، كام هو موضح يف اإلطار 10-3.

حسابات النسبة املئوية لتوزيع الوفيات عن آخر سنة متاحة وفقًا للمجموعات الثالث ألسباب الوفاة، املجموعة األوىل والثانية  � 
والثالثة وعىل فرتات زمنية عمرية ترتاوح بني مخس وعرش سنوات. )انظر اإلطار 11-3(.

حساب النسبة املئوية للوفيات بحسب العمر واجلنس والتي عزيت إىل الفئات اخلاصة باألسباب غري املحددة للوفاة.   � 

املكون الفرعي هـ1 )أ(: مستويات اخلصوبة والوفيات

إن أفضل طريقة ملراجعة األساس املنطقي لإلحصاءات احليوية هي يف حتويلها إىل معدالت للمواليد والوفيات أو حتويلها إىل نسب مئوية. وجيب، 
دائاًم، إجراء التدقيق املتناسق للمعطيات اخلام واملؤرشات الرئيسية )مثل معدالت املواليد والوفيات( قبل استخدامها أو قبل توافرها عىل نطاق 
واسع. ويمكن إجراء هذا بطريقة بسيطة تتمثل يف مقارنة البيانات اخلام وما انبثق عنها من معدالت مع األرقام املقابلة هلا يف السنوات املنرصمة. 

ويندر حدوث تغريات جوهرية يف األعداد أو املعدالت من سنة إىل سنة غري أنه إذا كان هناك أي تغيري فيجب تقصيه.
هل يتم، بصورة روتينية، حساب مؤرشات اخلصوبة )مثل املعدالت اخلام للمواليد واخلصوبة، ومعدل اخلصوبة بحسب العمر،  هـ1-1    

ومعدل اخلصوبة الكيل( من معطيات السجل املدين واإلحصاءات احليوية؟
وإذا كان األمر كذلك، ما هي املؤرشات التي يتم حساهبا؟ هـ2-1    

العمر،  الوفيات بحسب  الوفيات )مثل املعدالت اخلام للمواليد والوفيات، ومعدل  هل يتم، بصورة روتينية، حساب مؤرشات  هـ3-1    
ومعدل وفيات األطفال، ومعدل وفيات الرضع، ومعدل وفيات األمهات( من معطيات السجل املدين واإلحصاءات احليوية ؟

وإذا كان األمر كذلك، ما هي املؤرشات التي يتم حساهبا؟ هـ4-1    
ما هي مصادرالبيانات املستخدمة كمقامات حلساب هذه املعدالت؟ هـ5-1    

ِصف منطقية واتساق التدقيقات التي تتم عىل املعلومات واملؤرشات قبل الترصيح باستخدامها )انظر اإلطار 9-3(. هـ6-1    

العديد  فهناك  دقيقة.   معلومات  هي  الدولة  تستخرجها  التي  البيانات  فإن  احليوية،  لإلحصاءات  نظام  للبلد  كان  طاملا  أنه  افرتاض  عدم  ينبغي 
الوفاة،  التبليغ الصائب عن العمر عند  التسجيل، وعدم  التي يمكن أن تتسبب يف وقوع أخطاء يف اإلحصاءات احليوية، ومنها قلة  من املصادر 
وشهادات الوفاة املغلوطة، والرتميز غري الصائب للسبب الرئييس للوفاة. وهلذا يتعني عىل البلدان إجراء جمموعة من التدقيقات املتسقة لتحديد 
املصادر املحتملة ملا يرد من أخطاء يف املعطيات. وهذه املعلومات )مثل املعلومات اخلاصة بتدين معدالت التبليغ عن الوفيات( سوف توجه اجلهود 

نحو حل املشكالت. 
هـ1-7 هل تستخدم معلومات السجالت املدنية واإلحصاءات احليوية لتقيص االختالفات يف معدالت اخلصوبة والوفيات داخل البلد؟ فإذا كان 

األمر كذلك، فصف كيف يتم ذلك؟
سائر  عن  املنبثقة  املعدالت  مع  احليوية  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل  عن  املنبثقة  اخلصوبة  معدالت  مقارنة  تتم  هل  هـ8-1    

املصادر؟
هل تتم مقارنة معدالت الوفيات املنبثقة عن السجالت املدنية واإلحصاءات احليوية مع املعدالت املنبثقة عن سائر املصادر؟ هـ9-1    
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املكون الفرعي هـ1 )أ(: مستويات اخلصوبة والوفيات )تابع(

يف البلدان التي تفتقد إىل نظم اإلحصاءات احليوية املوثوقة، تصبح التقصيات حول معدالت اخلصوبة والوفيات عىل درجة عالية من األمهية. فإذا 
كانت نسبة اكتامل معلومات تسجبل األحوال احليوية أقل من 90%، فإن األمم املتحدة تنصح البلدان بإدخال األسئلة التي تدور حول اخلصوبة 
والوفيات يف التعداد السكاين. مع ذلك، فإن تقديرات اخلصوبة والوفيات املنبثقة عن بيانات التعداد هي تقديرات تقريبية وعرضة ألخطاء متباينة، 
العام  األداء  اكتامل  تقدير مدى  تفيد يف  أن  املعلومات يمكن  فإن هذه  تقنيات ديموغرافية معيارية )19(. ومع ذلك،  باستخدام  تعديلها  وجيب 

للتسجيل احليوي. 
هل احتوى التعداد األخري عىل سؤال حول املواليد أو الوفيات؛ عىل سبيل املثال: هـ10-1    

لِدوا أحياء والزالوا عىل قيد احلياة؟ عدد األطفال الذين وحُ � 
لِد حيًا؟ تاريخ ميالد آخر طفل وحُ � 

َلت؟ جِّ ما إذا كانت آخر والدة قد سحُ � 
َلت؟ جِّ ما إذا كانت آخر وفاة  قد سحُ � 

الوفيات التي حدثت باملنزل خالل 12 إىل 24 � شهرًا السابقة؟
إذا كان األمر كذلك، فهل تم حتليل هذه البيانات ومقارنتها مع بيانات اإلحصاءات احليوية؟ هـ11-1    

يمكن استخدام مصادر أخرى )مثل الكنائس، واملدافن، والرشطة، وسجالت القرى، وقواعد البيانات اإلدارية املختلفة( الستكامل معلومات 
التسجيل احليوي والتحقق منها من خالل التوفيق بني املواليد والوفيات.

هل تستخدم سائر املصادر يف استكامل بيانات املواليد والوفيات والتحقق منها؟ هـ12-1    
وإذا كان األمر كذلك، فصف هذا. هـ13-1    

8See www.who.int/healthinfo/paper31.pdf

اإلطار 3-9 معايري التدقيق يف األساس املنطقي واالتساق

من املفيد إجراء تدقيقات معيارية لألساس املنطقي أو اتساق اإلحصاءات احليوية من خالل مجع املعلومات أو جتميعها يف فئات عمرية معيارية 
مدهتا مخس سنوات. وبالنسبة للخصوبة، جيب جتميع املواليد وفقا لعمر األم، وحتديدا < 15 عامًا، و15-19 عامًا، و20-24 عامًا،...، 45-

49 عامًا و50 عامًا فأكثر. 
بالنسبة ملعدل الوفيات، جيب جتميع الوفيات يف الفئات العمرية التالية: < عام واحد )أي تويف قبل بلوغه عام واحد من العمر(، عام واحد4- 

أعوام، 5-9 أعوام، و10-14 عامًا، و....، 80-84 عامًا و85 عامًا فأكثر. وكلام أمكن، جيب جدولة الوفيات حتى عمر املئة يف فئات عمرية، 
كل فئة تشمل مخس سنوات. 

إن معدالت اخلصوبة املحددة حسب العمر )كام سبقت اإلشارة إليه بالنسبة لعمر األمهات( ومعدالت الوفيات املحددة حسب العمر )كام 
سبقت اإلشارة إليه بالنسبة لألعامر وقت الوفاة( جيب أن حتسب بصورة منفصلة لكل من الذكور واإلناث. من الرضوري إجراء تقديرات 

نصف سنوية للسكان بحسب العمر واجلنس من أجل حساب املعدالت. 
واعتامدًا عىل هذه األعداد املجمعة للمواليد والوفيات بحسب العمر، وعىل معدالت املواليد والوفيات حسب العمر، جيب عىل البلدان أن 

تقوم بحساب القياسات الواردة أدناه من البيانات التي تتضمنها إحصاءاهتا احليوية، وإجراء مراجعات دقيقة ملا تتوصل إليه من نتائج لوضع 
تقديرات أولية جلودة البيانات اخلاصة بإحصاءاهتا احليوية. 

حساب نسبة النوع وهي عدد املواليد الذكور)Bm( إىل عدد املواليد اإلناث )Bf(  جيب أن تبلغ هذه النسبة حوايل 1.05. وهناك انحرافات 
ملموسة توضح تدين معدالت التبليغ عن املواليد الذكور واإلناث عىل حد سواء، مع كون األخري هو األكثر احتاماًل. جيب أن يشري النمط 

اخلاص بمعدالت اخلصوبة بحسب العمر إىل أقىص مستوى للخصوبة تبلغه النساء يف الفئتني العمريتني 25-29 أو 30-34، ثم معدالت تدين 
اخلصوبة بعد ذلك.

حساب معدالت الوفيات اخلام )الوفيات املبلغ عنها x 1000/إمجايل عدد السكان(. وجيب أن ترتاوح هذه املعدالت بني 5-10 لكل ألف 
نسمة. كام جيب النظر بتوجس ملعدالت الوفيات اخلام التي تقل عن 5 وفيات لكل ألف )مالحظة: ينبغي عدم تغري معدل الوفيات اخلام بأكثر 

من 3-5 % كل عام. وجيب تقيص التغريات السنوية التي قد حتدث أعىل من تلك املعدالت(. 
تعيني لوغاريتم معدل الوفيات حسب العمر، لكل عمر من األعامر.  جيب أن يوضح الرسم البياين معداًل عاليًا عند عمر سنة  واحدة من العمر، 

وبني األعوام 1-4، وهبوط للمعدالت بني 5-14 عامًا، ثم ارتفاع طفيف عند األعامر بني 15-34 )بسبب احلوادث التي تقع بني الذكور، 
ووفيات األمومة واحلوادث التي تقع بني اإلناث(، ثم زيادة ثابتة بعد ذلك )ترى كخط مستقيم( بدءًا من عمر 35 عامَا تقريبًا فأكثر. وانطالقًا 

من هذا االجتاه اخلطي للعمر، يرجح أن يقل التبليغ بالعمر عند الوفاة أو أن يكون هناك قصور يف أسلوب التبليغ. 
من املهم  تعيري التباينات يف التوزعات العمرية من أجل إجراء مقارنات ملعدالت اخلصوبة والوفيات داخل البلدان ويف ما بينها)24)8

جيب اغتنام مجيع الفرص إلجراء املزيد من التدقيق حول األسس املنطقية ملعلومات اإلحصاءات احليوية، من خالل مقارنة معدالت اخلصوبة 
والوفيات من املعلومات الواردة يف السجل املدين مع تلك املنبثقة من غريه من املصادر. كام يتعني تقيص االختالفات الكبرية يف املعدالت أو 

يف النَِسب. وجيب استخدام سائر املصادر )مصادر مثل املسوحات الصحية الديموغرافية DHS، أو املسوحات العنقودية املتعددة املؤرشات 
(MICS( التي جترهيا منظمة اليونيسيف، أو غريها من املسوحات الصحية أو الديموغرافية( كأساس لعقد املقارنات. )انظر اإلطار 8-3). 
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املكون الفرعي هـ1 )ب(: سبب الوفاة 

هناك مؤرش يكثر استخدامه لقياس مدى جودة املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة، وهو نسبة مجيع الوفيات التي تصنف حتت فئة األسباب السيئة 
التحديد )الفصل 18 من التصنيف الدويل العارش لألمراض(. وال قيمة هلذه األسباب السيئة التحديد يف جمال الصحة العمومية. عالوة عىل ذلك، 
فعند شيوع تصنيف أسباب الوفاة حتت هذه الفئة، لن يعول عىل املعلومات اخلاصة بتوزيع أسباب الوفاة، نظرًا لغياب األسباب احلقيقية ومن ثم 
فسوف يستهان هبا. وبصفة عامة، فإن النسبة املئوية للوفيات التي تصنف حتت فئة األسباب السيئة التحديد جيب أن تكون أقل من 10% عند عمر 

65 عامًا فأكثر، وأقل من 5% يف األعامر أدين من 65 عامًا.
تفسري  عند  احلذر  توخي  فيجب  التحديد،  السيئة  األسباب  فئة  حتت  تصنف  التي  للوفيات  املئوية  للنسبة  ملموس  انخفاض  حدوث  حال  يف   
االجتاهات املتعلقة باألسباب املحددة )مثل الرسطانات أو األمراض القلبية(، حيث أن التغريات يف معدالت الوفيات النامجة عن هذه األسباب قد 

تعود بصورة كبرية إىل تأثري إعادة توزيعها من فئة األسباب السيئة التحديد إىل تلك الفئات األكثر حتديدًا.
جيب أن ال خيضع الطبيب املكلف بتحرير شهادة الوفاة إىل احلاجة خلفض نسبة تصنيف الوفيات حتت فئة األسباب السيئة التحديد، ومن ثم يقوم 
 ،)R99 بكتابة سبب معني لكل احلاالت، فهناك بدون شك وفيات ال مفر من عدم حتديد سببها بدقة. ومثل هذه األسباب »غري املعروفة« )الراموز

جيب أن يتم قياسها وتبويبها وجدولتها بصورة منفصلة، كام جيب أن ال تتجاوز نسبتها 2-3% من إمجايل الوفيات.
ما هي نسبة مجيع الوفيات املعزاة إىل فئات األسباب سيئة التحديد؟ )انظر امللحق 1 من املجلد الثاين من التصنيف الدويل العارش  هـ14-1    

لألمراض، والقسم 4-1-10 منه، القاعدة أ حول الشيخوخة واحلاالت سيئة التحديد(.
هل تغريت نسبة الوفيات املعزاة إىل فئات األسباب سيئة التحديد مع مرور الوقت؟ هـ15-1    

ما هي نسبة الوفيات املعزاة إىل األسباب غري املعروفة بني إمجايل الوفيات؟ هـ16-1    

إذا ما تم إبعاد احلاالت االستثنائية )مثل حاالت اإلصابة بمرض األيدز وفريوسه أو سائر األوبئة التي تتسبب يف معدالت مرتفعة للوفيات(، فإن 
األنامط الوطنية لسبب الوفاة ال تتغري بصورة ملموسة يف فرتة زمنية قصرية. إن التوزيع البسيط للوفيات بالنسب املئوية وبحسب السبب سوف 
يكشف تفاوتات غري متوقعة يف أنامط أسباب الوفاة، يتعني إخضاعها ملزيد من التقيص. كام أن فواصل التسلسل اخلاصة بالتغريات التي اشتملت 
عليها نسخة التصنيف الدويل لألمراض، قد تسبب هي أيضًا حدوث بعض التفاوتات جيدر مالحظتها. وال يوجد الكثري مما يمكن عمله لتصويب 
عدم االستمرارية التي تتسبب فيها التغريات التي حتدث يف التصنيف الدويل لألمراض، سوى  إجراء دراسات مقارنة متعمقة، غري أنه جيب توخي 

احلرص والدقة عند تفسري مثل هذه التغريات ألنه من غري املحتمل أن تكون جراء ارتفاع حقيقي )أو انخفاض( يف معدالت األمراض.
 التدقيق يف األعداد السنوية للوفيات املعزاة إىل أسباب حمددة يكفي للتعرف عىل التغريات اجلوهرية يف استخدام الفئات املتعلقة بأسباب الوفاة من 

عام آلخر. مع العلم أن مثل هذه التغريات ال حتدث إال مع وجود سبب قوي هلا )مثل وقوع كارثة طبيعية( وجيب تقيص أسباهبا.
الرئيسية يف  بالنسبة للمجموعات اإلدارية  املعلومات وذلك  املتسق عىل مستويات خمتلفة عند مجع وتصنيف  التدقيق  أيضًا إجراء هذا  املهم  من 
الدولة، حيث يتيح هذا اإلجراء للمستخدمني، معرفة ما إذا كانت جودة التبليغ عىل املستوى املحيل قد تعرضت ألي تغيري بني عام وآخر، وإذا 

ثبت التغيري فيجب تقيص أسبابه. 
هل يتم التدقيق يف مدى اتساق النمط الوطني ألسباب الوفاة مع مرور الوقت، متضمنًا أيضَا عقد مقارنات تصنيفية؟ هـ17-1    

هناك عالقة وثيقة يمكن التنبؤ هبا بني أسباب الوفاة وبني توقع احلياة ثبتت مصداقيتها عىل مدى سلسلة طويلة من الوقت ومن العديد من املواقع 
املختلفة. ومع ارتفاع توقع احلياة، تراجعت نسبة األسباب املعزاة لألمراض السارية، وأمراض األمومة وأمراض الفرتة املحيطة بالوالدة، ومن 
ناحية أخرى زادت نسبة األمراض غري السارية )مثل أمراض القلب والرسطان(. وجيب استخدام هذه العالقات عند التدقيق يف األساس املنطقي 

لنمط أسباب الوفاة املنبثق عن نظام اإلحصاءات احليوية.
هل يبدو توزيع أسباب الوفاة، بصورة عامة، منطقيًا، فمثاًل، هل يتناسب مع األنامط املتوقعة للمرض واإلصابات مع املستويات  هـ18-1    

الوطنية القائمة لتوقع احلياة )انظر اإلطار 3-10(؟ 

لكل مرحلة  به  التنبؤ  يمكن  نمط  إىل  السارية، واإلصابات،  السارية وغري  باألمراض  املتعلقة  تلك  مثل  للوفاة،  النطاق  الواسعة  األسباب  تشري 
من املراحل العمرية. واالنحرافات امللموسة التي تبتعد عن هذا النمط تدل عىل وجود مشكالت خاصة بجودة اإلحصاءات احليوية، ويمكن 

استخدامها للتحقق من األساس املنطقي هلا.
هل هناك اتساق بني النمط العمري ألسباب الوفاة واملستقى من السجل املدين اخلاص بالفئات األساسية من األمراض واإلصابات،  هـ19-1    

وبني األنامط املتوقعة؟ )ا نظر اإلطار11-3(. 
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املكون الفرعي هـ1 )ب(: سبب الوفاة )تابع( 

من الشائع للوفيات أن تعزى أسباهبا يف شهادات الوفاة إىل أسباب مبهمة من داخل اإلطار الواسع للفئات اخلاصة هبا. فمثال، قد يشار يف شهادة 
الوفاة إىل أن السبب هو الفشل القلبي، أو تصلب الرشايني، أو بعض التشخيصات املبهمة األخرى. وقد تعزى الوفيات جراء الرسطان إىل موضع 
ما يستخدم األطباء  الوفاة. وعادًة  أبعاد ممارسة حترير وإصدار شهادات  تفهم  لذا كانت أمهية   . بدون حتى حتديده  أو  أويل غري حمدد للرسطان 
واملرمزون الفئات الثالث الواردة أدناه يف هـ1-20، غري أن قيمتها بالنسبة للصحة العمومية هي قيمة حمدودة. ويف مثل هذه الظروف، يصبح 
من األمهية بمكان الرجوع إىل السجالت اخلاصة باملريض ومراجعتها، أو االستفسار من الطبيب املعالج للحصول عىل معلومات إضافية يمكن 

استخدامها لتحرير شهادة الوفاة وترميز املرض بصورة صحيحة.
الوفاة. ويف  بأسباب  املعطيات اخلاصة  املراجعات حول جودة  املزيد من  أدناه إلجراء  الواردة  الثالثة  القياسات  استخدام  يمكن  هـ20-1    
النظم التي تؤدي وظائفها بصورة جيدة من حيث شهادات الوفاة الصحيحة، جيب أن ال تزيد النسبة املئوية عن 10-15% تقريبًا 

بالنسبة جلميع الوفيات املعزاة إىل األمراض القلبية الوعائية، والرسطان، واإلصابات واملرمزة حتت هذه الرموز.
ما نسبة الوفيات املعزاة إىل فئة الفشل القلبي وسائر فئات األمراض القلبية السيئة التحديد )روامز التصنيف الدويل  � 

العارش لألمراض 1472، 1490، 146، 150، 1514، 1515، 1516، 1519، 1709(؟
ما هي نسبة الرسطانات املرتافقة بتشخيص سىء التحديد للموضع األويل هلا )رواميز التصنيف الدويل العارش  � 

لألمراض C76 ،C80 ،C97(؟
- � Y10 ما هي نسبة الوفيات النامجة عن اإلصابات غري حمددة النوايا )رواميز التصنيف الدويل العارش لألمراض

Y872 -Y34(؟

النسبة املئوية للوفيات املتوقعة من املجموعات الثالث العريضة اخلاصة بأسباب الوفاة )األوىل إىل الثالثة( كداللة عىل    اإلطار 10-3 
االرتفاع يف توقع احلياة   

يوضح اجلدول أعاله األمهية املتعلقة بتغري األسباب املختلفة والواسعة النطاق للوفاة، مع زيادة معدالت توقع احلياة. وقد أشري يف اجلدول إىل ثالث جمموعات واسعة 
النطاق ألسباب الوفاة وهي:

األمراض املعدية واألمراض الطفيلية،  واألسباب املتعلقة باألمومة، ومرحلة ما قبل الوالدة، واحلالة الغذائية املجموعة األوىل –  �
الرسطانات، وأمراض القلب، والسكتة ، واألمراض الرئوية املزمنة، وأمراض الكبد وسائر األمراض غري السارية، وحاالت الصحة النفسية  املجموعة الثانية –  �

مثل الفصام.
املجموعة الثالثة - اإلصابات، مثل احلوادث، وحاالت القتل واالنتحار. � 

وعند كل مستوى من مستويات توقع احلياة، يوضح اجلدول آنف الذكر التوزيع النمطي )كنسبة مئوية( من الوفيات املتوقع تواجدها عند هذا املستوى. عىل سبيل املثال، 
عندما يكون متوسط توقع احلياة يف إحدى البلدان هو 55 عامًا، فسوف تكون نسب الوفيات، عادة، املعزاة ألمراض املجموعة األوىل هي 22%، و65% للمجموعة 
الثانية )مثاًل األمراض غري السارية، كالرسطان، وأمراض القلب والسكتة(. أما إذا كانت معدالت الوفيات يف الدولة متدنية مع ارتفاع يف معدالت توقع احلياة )65 
عامًا مثاًل(، فيتوقع أن تكون نسبة الوفيات أقل ضمن أسباب املجموعة األوىل )13%( وأعىل ضمن أسباب املجموعة الثانية )74%(. بمعنى آخر، مع حتسن توقع احلياة 
يف بلد ما، ترتاجع األمهية النسبية ألمراض املجموعة األوىل )النسبة املئوية للوفيات(، بسبب املكافحة األفضل لألمراض املعدية؛ ومن ثم يتوقع أن متوت أعداد أكرب 

بسبب األمراض غري السارية، أو حتى بسبب اإلصابات.
وعند استخدام هذا اجلدول، جيب حتديد موقف البلد من حيث أحدث التقديرات اخلاصة بتوقع احلياة، ثم وضعها بني توزيع النسب املئوية يف اجلدول لتقدير نسبة 
الوفيات املتوقعة يف كل جمموعة من املجموعات الثالث. وجيب بعد ذلك مقارنة التوزيعات املتوقعة مع توزيعات الوفيات املالحظة وفقًا حلساب اإلحصاءات احليوية، 

لتحديد مدى منطقية نمط أسباب الوفاة يف إطار املجموعات الثالث. كام يتعني إغفال مجيع األسباب السيئة التحديد عند عقد املقارنات.

املجموعات الثالث العريضة اخلاصة بأسباب الوفاة
 اإلمجايل %املجموعة الثالثة %املجموعة الثانية %املجموعة األوىل % توقع احلياة )بالسنوات(

55226513100
60167014100
65137413100
70117811100

املجموعة األوىل: األمراض السارية، واألحوال املحيطة باألمومة، والفرتة املحيطة بالوالدة، واحلالة الغذائية )رواميز التصنيف الدويل العارش 
لألمراض 

A00–B99, G00–G04, N70–N73, J00–J06, J10–J18, J20–J22, H65–H66, O00–O99, P00–P96, E00–E02, E40–E46, E50, D50–D53, 

D64.9, E51–64) 
املجموعة الثانية: األمراض غري السارية )رواميز التصنيف الدويل العارش لألمراض 

C00–C97, D00–D48, D55–D64 (minus D 64.9) D65–D89, E03–E07, E10–E16, E20–E34, E65–E88, F01–F99, G06–G98, H00–H61, 
H68–H93, I00–I99, J3–J98, K00–K92, N00–N64, N75–N98, L00–L98, M00–M99, Q00–Q99)

املجموعة الثالثة: اإلصابات املقصودة وغري املقصودة )بام يف ذلك القتل واالنتحار( )رواميز التصنيف الدويل العارش لألمراض 
.(V01–Y89
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الفئة العمرية

اإلطار 3-11 نمط العمر النموذجي للمجموعات الكبرية اخلاصة بأسباب الوفاة )املجموعة األوىل، والثانية، والثالثة(

Lopez et al. (2007) (5) :املصدر  

يوضح الرسم البياين توزيع العمر النموذجي للوفيات النامجة عن األسباب التي تتضمنها املجموعات الثالث الكبرية املذكورة يف اإلطار 
:10-3

املجموعة األوىل: األمراض السارية، واألحوال املحيطة باألمومة، ومرحلة ما قبل الوالدة، واحلالة التغذوية � 
املجموعة الثانية: األمراض غري السارية � 

اإلصابات املقصودة وغري املقصودة، بام يف ذلك القتل واالنتحار. املجموعة الثالثة –  �

يبني الرسم البياين مثااًل افرتاضيًا لدولة ما يصل توقع احلياة فيها إىل 65 عامًا. وينبغي أن يكون التوزيع النموذجي للنسب املئوية لألسباب يف كل مرحلة مشابه لسائر 
مستويات توقع احلياة يف األعامر ما بني 55 و 75 عامًا.  ومن شأن مقارنة هذا النمط النموذجي مع التوزيع العمري والسببي املنبثق عن نظام اإلحصاءات احليوية أن 

يتيح مراجعة النمط العمري ألسباب الوفاة، عىل أساس منطقي.
عند القيام بمراجعة األساس املنطقي للنمط العمري ألسباب الوفاة، تكون اخلطوة األوىل هي حساب توزع الوفيات يف الثالث جمموعات اخلاصة بأسباب الوفاة يف 

إطار كل جمموعة عمرية: أقل من عام واحد، ومن عام واحد4- أعوام، ومن 5-9 أعوام، ومن 10-14 عامًا، .... ومن 80-84 عامًا، ومن 85 عامًا فأكثر. أما 
اخلطوة الثانية فتتمثل يف رسم كسور األسباب )مثاًل النسب املئوية للوفيات النامجة عن كل واحدة من املجموعات املتعلقة بأسباب الوفاة( وذلك بالنسبة لكل فئة 

عمرية، من أجل اخلروج برسم بياين مشابه للمثال الوارد أعاله.
كام جيب حساب رسومات بيانية منفصلة لوفيات كل من الذكور واإلناث، غري أن مع غياب املعدالت العالية لوفيات األمومة، جيب أن تتشابه كسور األسباب 

املحسوبة بحسب العمر لكال اجلنسني. وبصورة نموذجية، فإن حوايل نصف أو ثلثي إمجايل الوفيات التي حتدث دون اخلمس سنوات من العمر، تكون جراء 
األسباب املتضمنة يف املجموعة األوىل، وعىل وجه اخلصوص، األسباب النامجة عن األمراض املعدية وااللتهاب الرئوي، وسائر األمراض السارية مثل املالريا. 

كام تشيع أسباب الوفيات التي حتدث يف هذا العمر يف الفرتة املحيطة بالوالدة، والنامجة مثاًل عن رضح الوالدة، واختناق املولود، بينام ال تكون اإلصابات )السيام 
احلوادث( شائعة. وتتدرج بعد ذلك أمهية اإلصابات كسبب للوفاة يف األطفال األكرب عمرًا ويف الشباب حتى تصل يف ما بني 20-24 عامًا، والتي يكون فيها السبب 

النمطي وراء 70-80% من إمجايل الوفيات جراء احلوادث، أو القتل أو االنتحار.  ويف هذه احلالة فإن األجزاء املعزوة لسبب حمدد، والنامجة عن اإلصابات يف تلك 
املجموعات العمرية، تكون أقل بصورة طفيفة يف اإلناث عنها يف الذكور. أما بعد سن األربعني، فإن  نسبة الوفيات النامجة عن األسباب الواردة يف املجموعة الثانية 

)األمراض غري السارية( تشهد ارتفاعًا حادًا، حتى تكون هي السبب يف 80% من إمجايل الوفيات التي حتدث يف املجموعة العمرية التي تدور حول 60 عامًا. وقد 
حيدث انخفاض طفيف يف اجلزء املعزو املتعلق بأمراض املجموعة الثانية عند 80 عامًا من العمر بسبب ما لاللتهاب الرئوي من أمهية ) أحد أمراض املجموعة األوىل( 

كسبب من أسباب الوفاة بني املسنني. 
يوضح الرسم البياين مثااًل افرتاضيًا لنمط نموذجي ألسباب الوفاة يف املراحل العمرية املختلفة. ومما الشك فيه أن التوزيع الدقيق لألسباب سوف خيتلف بني بلد 

وآخر، غري أن أية انحرافات ملموسة تبتعد عن هذا النمط العمري جيب إخضاعها لتقصيات دقيقة، حيث أهنا قد تشري إىل مشكالت يف حترير أسباب الوفاة يف 
الشهادات أو أخطاء يف ترميز هذه األسباب، أو تبليغ خاطئ لعمر املتوىف، أو مجيعهم.

عىل الرغم من وجوب تشابه النمط العمري ألسباب الوفاة يف أي بلد مع هذا املثال االفرتايض املبني يف الرسم البياين، إال أنه حيتمل وقوع بعض احلاالت االستثنائية. 
عىل سبيل املثال، فقد تكون هناك بعض االنحرافات الرشعية واملفهومة هلذه األنامط العمرية النموذجية تستمر لعام أو أكثر، وتكون نامجة عن الوفيات جراء النزلة 

اجلائحة، أو أوبئة معممة بفريوس العوز املناعي البرشي، أو احلروب، أو الكوارث الطبيعية مثل الزالزل أو أمواج تسونامي. واملهم هو تفهم أسباب أية انحرافات 
تبتعد عن النمط العمري النموذجي لتوزيع أسباب الوفيات.

الحظ أن األرقام ال تتضمن الوفيات النامجة عن أسباب مبهمة التحديد. 
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املكون الفرعي هـ 2: جدولة املعلومات

والوفيات  املواليد  إحصاءات  جتمع  البلدان  من  العديد  يف  أن  غري  وقوعها.  لتاريخ  وفقا  احليوية  اإلحصاءات  مجع  يتم  أن  املتحدة  األمم  تويص 
وفقًا لتاريخ التسجيل ألهنا عملية أبسط كثريًا من إعادة ختصيص األحداث للعام الذي وقعت فيه. إن جدولة اإلحصاءات احليوية وفقًا لتاريخ 
التسجيل يمكن أن يكون مضلاًل، وبصورة خاصة عندما تكون هناك أعداد كبرية من املواليد والوفيات التي تأخر تسجيلها بسبب محالت التسجيل 

الدورية.
هل جتمع املواليد والوفيات وفقًا لتاريخ وقوعها أم تاريخ التسجيل؟  هـ1-2    

عادًة ما يكون مكان وقوع احلدث هو املكان اجلغرايف )املكان/املدينة( الذي حدثت فيه الوالدة أو الوفاة. ومن املهم، ألغراض خاصة بتخطيط 
السياسات واخلدمات، معرفة املكان املعتاد إلقامة الوالدين، أو مكان إقامة املتوىف يف حالة تسجيل حالة وفاة.

هل جتمع ااملواليد والوفيات وفقًا ملكان حدوثها وكذلك مكان اإلقامة املعتاد؟  هـ2-2    

جيب جدولة مجيع معطيات الوفيات بصورة منفصلة بحسب العمر، واجلنس، والسبب الرئييس للوفاة. وتتباين احتاملية الوفاة بصورة ملموسة 
باختالف املرحلة العمرية يف كل من الرجال والنساء ولكنها أيضا قد تتنوع داخل البلد الواحد بني خمتلف أقاليمه. ولذا جيب عىل كل بلد تقرير 

طريقة التصنيف اجلغرايف املناسب إلحصاء املواليد والوفيات وفقًا لسياساهتا واحتياجات التخطيط اخلاصة هبا.
يف أي مستوى من مستويات التصنيف تتم عملية جدولة املواليد؟ قم بتقديم تقرير منفصل عن كل مما ييل: هـ3-2    

اجلنس؛ � 
اجلنس وعمر األم؛ � 

اجلنس، وعمر األم، واإلقليم الفرعي. � 
يف أي مستوى من مستويات التصنيف تتم عملية جدولة الوفيات وسبب الوفاة؟  قم بتقديم تقرير منفصل عن الوفيات وسبب  هـ4-2    

الوفاة فيام خيص كل مما ييل:
اجلنس؛ � 

اجلنس والعمر؛ � 
اجلنس واإلقليم الفرعي؛ � 

اجلنس، والعمر، واإلقليم الفرعي.  � 

تتباين خماطر الوفاة بصورة ملموسة بحسب العمر، ولذا جيب جتميع إحصاءات الوفيات بحسب العمر الذي حدثت فيه الوفاة. وجيب عىل البلدان 
استخدام معايري منظمة الصحة العاملية حول املجموعات العمرية، يف هذه العملية.

هل تستخدم معايري منظمة الصحة العاملية يف جدولة املعلومات اخلاصة بالوفيات وأسباب الوفاة؟ هـ5-2    

باخلدمات  اخلاص  التخطيط  عىل  بذلك  مؤثرة  الصحي،  الوضع  يف  اجلغرافية  املساواة  عدم  عن  الكشف  يف  أمهيتها  هلا  الوطنية  دون  اجلدولة 
الصحية.

املحتملة  االستخدامات  مع  هذا  يتناسب  وهل  احليوية؟  اإلحصاءات  جلدولة  استخدامه  يتم  الوطني  دون  مستوى  أصغر  هو  ما  هـ6-2    
للمعلومات املصنفة؟

القوائم املعيارية للجدولة مفيدة يف مقارنة اجتاهات األمراض والوضع الصحي بني السكان املختلفني وعرب الفرتات الزمنية.9 وتطلب منظمة 
الصحة العاملية من البلدان التبليغ باملعلومات وفقًا للحروف األربعة املستخدمة يف التصنيف الدويل لألمراض.

بتقديم  اخلاصة  األغراض  يف  لألمراض  الدويل  بالتصنيف  واخلاصة  الوفيات  جلدولة  املعيارية  القوائم  من  أي  تستخدم  هل  هـ7-2    
املعلومات؟

فإن مل يكن األمر كذلك، فأي القوائم املخترصة هي التي تستخدم؟ وكيف تم إعدادها؟ هـ8-2    

http://www.who.int/classifications/icd/ICD-10_2nd_ed_volume2.pdf:9 انظر التصنيف الدويل العارش لألمراض عىل الرابط
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املكون الفرعي هـ 2: جدولة املعلومات )تابع(

عادًة ما حتتاج سلطات الصحة العمومية ملعلومات حول األمراض التي تتسبب يف أكثر الوفيات السابقة ألواهنا. وجيب أن تظهر اإلحصاءات 
اخلاصة باألسباب الرئيسية للوفاة بصورة تفصل بني اإلحصاءات اخلاصة بكل من الرجال والنساء.

إن مستوى التصنيف املستخدم يف املعلومات اخلاصة بسبب الوفاة يكون له تأثري عىل ترتيب األمراض واإلصابات املحددة. وعند عقد املقارنات 
بني البلدان جيب االقتصار عىل استخدام قوائم التصنيف للمقارنة.

جيب عدم تضمني األسباب السيئة التحديد عند ترتيب أسباب الوفاة ولكن توضع بصورة منفصلة وال تندرج يف الفئة اخلاصة باألسباب املتبقية 
أو الفئة التي تضم سائر األسباب.

بعض البلدان تقوم بإدراج وفيات مواطنيها املقيمني خارج البالد والذين يتوفون خارجها، يف جداوهلا. فإذا كانت هذه املامرسة متعارف عليها، 
فيجب إدراج هذه الوفيات مع مجيع املواطنني يف التقديرات الوطنية للسكان عند حساب املعدالت.

هل تم مجع املعلومات يف إطار العرشة أسباب الرئيسية ) بشكل منفصل لكل من الرجال، والنساء، واألطفال(؟ هـ9-2    
من أي قائمة اختريت العرشة أسباب الرئيسية؟ هـ10-2    

هل أدرجت األسباب السيئة التحديد يف الرتتيب بوصفها فئة من الفئات؟ هـ11-2    
ما هي نسبة الوفيات املعزاة إىل العرشة أسباب الرئيسية للوفاة؟ هـ12-2    

املكون الفرعي هـ3: احلصول عىل املعلومات ونرشها

مواد مكملة تعد مسبقًا:
جتميع قائمة باملطبوعات واملنتجات اإلعالمية املتاحة التي تستخدم اإلحصاءات احليوية. � 

اإلقليمية يف  والصفوف واألكثر مالءمة، واالنحرافات  األعمدة  ذات  اجلداول  للمعلومات يف حتديد  املستخدمون األساسيون  أن يشرتك  جيب 
بالنسبة  البيانات حول مدى مالءمتها  التعرف عىل رأي مستخدمي  املهم  احتياجاهتم. ومن  تتناسب مع  والتي  احليوية،  معلومات اإلحصاءات 

لإلحصاءات احليوية وفائدهتا، وجودهتا، حيث ال أمهية تذكر إلنتاج معلومات ال ُيستفاد منها، أو ُتعترب غري رضورية.
من هم املستخدمون األساسيون لإلحصاءات احليوية: هـ1-3    

من داخل احلكومة؟ � 
من خارج احلكومة؟ � 

هل هناك اسرتاتيجية مشاركة إلجراء مناقشات بصورة منتظمة حول االحتياجات اخلاصة باملعلومات مع مستخدميها الرئيسيني؟  هـ2-3    
وإذا كان األمر كذلك، رجاء وصف هذه االسرتاتيجية.

هل يف اإلمكان رسد مثال حول اآللية التي استخدمت هبا اإلحصاءات احليوية يف توجيه السياسات واملامرسات؟ هـ3-3    

يمثل توقيت إصدار البيانات أحد معايري اجلودة التي يضعها املستخدمون يف أعىل مراتب األمهية. وهو أمر له أمهيته عىل وجه اخلصوص بالنسبة 
للمعلومات املحلية املستوى والتي ختص منطقة صغرية. كام أن تواريخ نرش وإصدار البيانات هلا أمهية ملن يصدرها ومن يستخدمها عىل حد سواء، 

حيث أن املحافظة عىل إصدار البيانات يتيح ملستخدميها ختطيط أعامهلم وفقُا لتوافر اإلحصاءات احليوية.
يمكن تسهيل سبل تفهم اإلحصاءات احليوية من خالل إصدار تقارير حتليلية موجزة حول املعلومات. عىل سبيل املثال، التقارير التي حتتوي عىل 
للوفيات، ومثل هذه  الرئيسية  أو توجهات األسباب  أو االختالفات بحسب اجلنس،  الوفيات،  امللموسة يف مستويات  للتغريات  وصف موجز 
التقارير مفيدة للغاية.  ويتمثل الغرض األسايس من هذه التقارير يف كوهنا تلخص الرسائل األساسية املنبثقة عن اإلحصاءات احليوية وتقديمها 

لتستخدم يف السياسات.
ماهي الفرتة الزمنية بني هناية فرتة التبليغ )مثاًل، هناية  العام الذي حدثت فيه املواليد والوفيات( وإصدار ما ييل: هـ4-3    

اإلحصاءات اخلاصة باملواليد والوفيات؟ � 
اإلحصاءات اخلاصة بأسباب الوفاة؟ � 

هل يتم إصدار تقارير حتليلية حول املواليد والوفيات وأسباب الوفاة املأخوذة من السجل احليوي؟ وإذا كان األمر كذلك، فقم  هـ5-3    
برسد أمثلة عىل ذلك.

هل هناك جدول إلصدار املعلومات؟ هـ6-3    
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املكون الفرعي هـ3: احلصول عىل املعلومات ونرشها )تابع(

حتى تكون هناك فائدة مؤثرة من هذه املعلومات، جيب أن تتوافر سبل الوصول إليها ألكرب عدد ممكن ممن هلم أهلية استخدامها، ويفضل أن تتاح 
هذه املعلومات مطبوعة ويف شكلها اإللكرتوين. وجيب بذل كل اجلهد لضامن توافر هذه املعلومات للمستخدمني بأدنى تكلفة. فكلام زاد استخدام 

املعلومات، كلام ازدادت اآلراء املتلقاة حول مدى جودهتا. 
هل تتوافر اإلحصاءات احليوية للمستخدمني يف شكل: هـ-3 7    

مطبوع؟  � 
ملفات إلكرتونية؟ � 
مواقع إلكرتونية؟ � 

؟ � pdf  ملفات
جداول تفاعلية؟ � 

هل تتوافر اإلحصاءات احليوية جمانًا أم بتكلفة مالية؟ رجاء التفسري. هـ8-3    

جيب أن يتوىل مصدر حكومي ُمعَتَمد مسؤولية نرش اإلحصاءات احليوية الرسمية بصورة رسمية سنويًا. أما االستخدام الصحيح والتفهم اجليد 
للمعلومات فيعتمد عىل أسلوب تقديم املعلومات حول هذه املعطيات )البيانات الوصفية( إىل جانب املعطيات نفسها. وهذه البيانات الوصفية 

تضمن تفسري املستخدم النهائي هلذه املعلومات بشكل صحيح.
من هي الوكالة التي تقوم بنرش اإلحصاءات احليوية الرسمية؟ هـ9-3    

كيف يتم نرش البيانات أو إصدارها بصورة منتظمة؟ هـ10-3    
هل مجيع املصطلحات واملفاهيم املستخدمة يف مطبوعات اإلحصاءات احليوية مرشوحة بصورة واضحة؟ هـ11-3    

من األمهية بمكان أن يكون القائمون عىل نرش البيانات هم أيضًا مستخدميها. فهؤالء من شأهنم، عالوة عىل بناء القدرات األساسية عىل التحليل 
) وإجراء تدقيقات جيدة(، املساعدة يف تكوين احلالة املقدمة لتحسني نوعية اإلحصاءات احليوية، ومن ثم يزداد تقدير جامعي البيانات للقيمة 

املحتملة هلا. 
اخلرائط  ورسم  الوفيات،  معدالت  يف  والفوارق  اخلصوبة،  أنامط  )مثل  للمعطيات  روتينية  بصورة  جترى  التي  التحاليل  ماهي  هـ12-3    

لألمراض، وغري ذلك..(؟
هل يتم، بصورة منتظمة، نرش اجلداول اإلحصائية إىل جانب التحاليل املتعلقة بالبيانات؟ هـ13-3    

ما هي اآللية التي تستخدم هبا هذه البيانات عىل خمتلف املستويات؟ هـ14-3    
التحليالت  يتولوا إجراء  القائمني بجمع وجتميع اإلحصاءات احليوية حتى  التحليلية للعاملني  القدرة  لبناء  هل هناك حماوالت  هـ15-3    
فإذا مل يكن األمر  الغرض من وراء ما يقومون بجمعه، وتقدير قيمته بصورة أفضل؟  للبيانات، وملساعدهتم يف تفهم  األساسية 

كذلك، فكيف يمكن حتقيق ذلك؟
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املرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1

التنفيذحتديد األولويات والتخطيطالقيادة، والتنسيق واملراجعة

تعريف القيادة

بدء املراجعة وتكوين 
املجموعات الفرعية

إجراء املراجعة الشاملة

تقييم االستنتاج والنتائج

حتديد املشكالت وإجياد 
احللول

االتفاق عىل األولويات 
وتعزيز اجلهود

وضع رؤية عامة لنظام 
اإلحصاءات احليوية

تصميم االسرتاتيجية 
وخطة العمل

حتديد تكلفة خطة العمل

إعداد اخلطة 
االسرتاتيجية لتحسني 

اإلحصاءات احليوية

تصديق األطراف املعنية 
عىل اخلطة

ختصيص املوارد وحشد 
التمويل

بدء الرصد

إعادة الربجمة بحسب 
الرضورة

بدء التنفيذ

ƕǐǋǐƟǁƐ ƖƐƅƑƬƟǕƐ ǃƑưǆ ƦǐƦƴƗǁ ǏƜǐƗƐƥƗƨǗƐ ƯǐƯƢƗǁƐ  ƈ ƼƟǂǄǁƐ
يصف الشكل أ1 اخلطوات الالزمة إلعداد خطة اسرتاتيجية 
لتعزيز نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. 
كام  االسرتاتيجية  اخلطة  تكون  أن  ضامن  الرضوري  ومن 

ييل:

أجل  من  البلدان  تبذهلا  التي  العامة  اجلهود  من   �جزء 
حتسني نظام املعلومات الصحية اخلاص هبا؛

النظام  تعزيز  إىل  الرامية  الراهنة  اجلهود  مع   �متوافقة 
الوطني املعني باملعلومات اإلحصائية.

الرئيسية  العنارص  وحيدد  العملية  هذه  أ1  الشكل  يوضح 
األحوال  تسجيل  نظم  ملراجعة  الطريق  بخريطة  املتعلقة 
تقسيم  ثم  ومن  القطرية،  احليوية  واإلحصاءات  املدنية 
الشائع  الثالث  املعيارية  املراحل  إطار  يف  املراجعة  هذه 
رشحه  تم  ما  وهو  التخطيط،  عمليات  يف  استخدامها 

باستفاضة يف الفصل الثاين. 

الشكل أ 1 إعداد خطة لتعزيز نظام اإلحصاءات احليوية
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الذي استخدم  النموذج هو مثال عىل جدول األعامل  هذا 
يف االجتامع األول لألطراف املعنية الذي أطلق بدء مراجعة 

نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية.

جدول األعاملالوقت
التسجيل8:30-9:00 ص

كلمة الرتحيب/واملالحظات االفتتاحية9:00-9:30 ص
خطة عمل اليوم وجدول األعامل

الكلمة الرئيسية: فوائد اإلحصاءات احليوية اجليدة للسلطات احلكومية املحلية والوطنية9:30-10:00 ص

اسرتاحة10:00-10:30ص

تاريخ وسياق تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف الدولة10:30-11:30ص
نتائج التقييم الرسيع

مقدمة إلطار عمل منظمة الصحة العاملية وأداة املراجعة11:30ص-12:30 م

اسرتاحة الغذاء12:30-1:30 م

آلية إجراء املراجعة – اإلجراءات والنتائج1:30-2:30 م

تشكيل املجموعات الفرعية2:30-3:30 م 
مناقشة عامة وتوضيحات حول أداة منظمة الصحة العاملية وإجراءات تطبيقها

اسرتاحة3:30-4:00 م

مناقشة بني املجموعات الفرعية إللقاء املزيد من الضوء عىل عملية املراجعة واملواضيع املطروحة 4:00-4:45 م
)يقوم أعضاء جلنة املراجعة بتيسري هذه املهمة( 

إهناء االجتامع، واخلطوات الالحقة، واخلتام 4:45-5:00 م

ƱƑǄƗƜǗƐ üƑǄƳƈ üǋƣƜ ƼǘƯǕ ƚƤǋǄǆ  ƒ ƼƟǂǄǁƐ
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 ƕǐǆƯǋǁƐ ǃưǆǁƐ Ǐƺ ƦƥƟǄǁƐ ǃƣƾƗǁƐ ƣƬƥǁ ƕƟƥƗƾǄǁƐ ƖƐƥƪƊǄǁƐ  ƚ ƼƟǂǄǁƐ
 ƕǐǋǐƟǁƐ ƖƐƅƑƬƟǕƐǋ ƕǐǆƣǄǁƐ üƐǋƟǓƐ üǐƜƨǁ

تتطلب أي عملية خاصة بإجراءات التحسني أو أي خطة 
املنشودة؛  األهداف  حتقيق  للرصد لضامن  ختضع  أن  عمل 
قصرية  قائمة  حتديد  بمكان  األمهية  من  يصبح  ثم  ومن 
الثاين  الفصل  )انظر  تقدم  من  حيرز  ما  رصد  بمؤرشات 
وامللحق أ(. ويف ما ييل بعض املؤرشات املحتملة، غري أن 
الرئيسية األجدر عىل رصد  املؤرشات  بلد حتديد  عىل كل 
التقدم املحرز يف جماالت معينة ذات أمهية بالنسبة لكل بلد. 
وجيب أن يستند حتديد املؤرشات عىل معايري واضحة مثل 
االرتباط، والقياس، والتفهم، واالستجابة للتغيري، وتوافر 

املعطيات.

الرئيسية  باملؤرشات  خاصة  للبيانات  قاعدة  إنشاء  جيب 
 - الوصفية  والبيانات  األساسية  القياسات  تتضمن   –

ما  كل  عن  التبليغ  جيب  كام  العام،  للجمهور  وإتاحتها 
تقارير  اشتامل  ويتعني  منتظمة.  تقدم عىل فرتات  حيرز من 
الرصد عىل قيم كمية للمؤرشات، وكذلك بعض التحاليل 
حول املعلومات النوعية. وسوف يساعد توثيق التقدم يف 
استجالب الدعم املتواصل خلطة التحسني، ويف احلصول 

عىل متويل إضايف من املصادر الوطنية أو اخلارجية. 

تم  ما  إذا  وبسيطة  سهلة  عملية  تصبح  الرصد  عملية  إن 
انتقاء  عىل  األمر  يقترص  حيث  البداية،  من  هلا  التخطيط 
ج1.  اجلدول  يف  املقرتحة  للمؤرشات  الفرعية  املجموعة 
تكون  أو  بالفعل  قائمة  تكون  قد  املؤرشات  بعض  أن  كام 
مستخدمة أصاًل يف املراجعات السنوية التي جيرهيا القطاع 

الصحي.

اجلدول ج1   املؤرشات املقرتحة

املجاالت املشمولة
ميزانيات نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليويةاملدخالت       � 

مكون املوارد البرشية هلذه امليزانيات � 
عدد العاملني املطلعني بمهام التسجيل � 

الوصول إىل السجالت املدنية )انظر اإلطار 3-3 � يف النص الرئييس(اإلجراءات
إتاحة تسجيل األحوال املدنية )عدد نقاط التسجيل( � 

عدد ونسبة املستشفيات التي هبا مسجلني يف املوقع � 
استكامل تسجيل املواليد، عىل املستوى الوطني وحسب كل إقليم � 

استكامل تسجيل الوفيات، عىل املستوى الوطني وحسب كل إقليم � 
ق عليها طبيًا كنسبة من إمجايل الوفيات سنويًا الوفيات امُلَصدرَّ � 

عدد ونسبة نقاط تسجيل األحوال املدنية التي تتأخر يف اإلبالغ )أي، بعد التاريخ املنصوص عليه يف  � 
اجلدول(

نسبة مجيع  مكاتب التسجيل املتصلة باحلاسوب مع املستوى املركزي � 

الفرتة الزمنية الفاصلة بني مجع البيانات ونرشها )سنوات(النتائج � 
عدد اجلداول املقدمة إىل الكتاب الديموغرايف السنوي لألمم املتحدة )تطلب األمم املتحدة من البلدان  � 

تقديم 30 جدواًل حول اخلصوبة والوفيات هلذا املنشور(
سوء حتديد أسباب الوفاة كنسبة من إمجايل الوفيات سنويًا � 

الوفيات النامجة عن الرسطان املصنفة حتت سوء حتديد املوقع كنسبة مئوية من جمموع وفيات الرسطان  � 
سنويًا

الوفيات النامجة عن األمراض القلبية الوعائية املصنفة حتت األسباب السيئة التحديد كنسبة من اإلمجايل  � 
السنوي للوفيات جراء تلك األمراض

الوفيات النامجة عن اإلصابات املصنفة حتت األسباب غري املحددة كنسبة مئوية من مجيع الوفيات النامجة  � 
عن اإلصابات 

الوفيات النامجة عن األمراض املعدية والطفيلية التي تعزو إىل اإلنتان الدموي كنسبة مئوية من مجيع  � 
الوفيات النامجة عن تلك األمراض
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 ǘǀǁ üƢƣǁƐ ƕƏƺǋ ƕǐƥǄƴǁƐ ƕƏƻǂǁ Ųƾƺǋ ƖƑǐƺǋǂǁ ǏƨǐƏƥǁƐ ƒƓƨǁƐ  ƣ ƼƟǂǄǁƐ
ǅǐƨǆƜǁƐ

الرئيسية  أسباب  العرشة  توضح  التي  األربعة  اجلداول  إن 
املرتفعة  وللبلدان  األساسية،  العمرية  الفئات  لبعض 
بيانات  قاعدة  عن  انبثقت  الدخل،  واملنخفضة  واملتوسطة 
السبب.  املحددة  بالوفيات  املتعلقة  العاملية  الصحة  منظمة 
توزيع  بني  مقارنات  بإجراء  البلدان  تقوم  أن  املقرتح  من 
وبني  فيها  العمرية  الفئات  جلميع  الرئيسية  األسباب 

اجلداول اخلاصة بالدخل املعياري التي تتشابه بصورة كبرية 
االختالف  حاالت  تقيص  وجيب  هبا.  اخلاص  الدخل  مع 
اجلوهري بصورة أكرب بمقارنة األسباب الرئيسية يف الفئات 
عامًا،  و19-10  أعوام،  صفر9-  من   – األربع  العمرية 

و20-59عامًا، و60 عامًا فأكثر – مع املعايري املتاحة. 



حتسني جودة واستخدامات املعلومات اخلاصة بامليالد والوفاة وسبب الوفاة 69

امللحق د

HIV: فريوس العوز املناعي البرشي AIDS: اإليدز: متالزمة العوز املناعي املكتسب؛ 
a وتشمل العداوى الوخيمة يف الولدان وسائر األسباب غري املعدية التي تظهر يف الفرتة املحيطة بالوالدة.

املصدر: منظمة الصحة العاملية)2004)  (27)

اجلدول د1  مجيع األعامر

الدخل املنخفضيف العامل

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
290611.2عداوى اجلهاز التنفيس السفيل719512.21الداء القلبي اإلقفاري1
24329.4الداء القلبي اإلقفاري57109.72املرض الوعائي الدماغي2
17826.9أمراض اإلسهال41757.13عداوى اجلهاز التنفيس السفيل3
14575.6املرض الوعائي الدماغي30245.14الداء الرئوي امُلِسدُّ املزمن4
14455.6اإليدز والعدوى بفريوسه21623.75أمراض اإلسهال5
9323.6الداء الرئوي امُلِسدُّ املزمن20383.56فريوس العوز املناعي البرشي6
9003.5السل14632.57السل7
رسطان الرغامي، والقصبات، 8

والرئة
13232.38 a8893.4العداوى الوليدية

االبتسار ووزن الوالدة 12742.29حوادث الطرق املرورية9
املنخفض

8363.2

االبتسار ووزن الوالدة 10
املنخفض

8293.2املالريا11792.010

الدخل املرتفعالدخل املتوسط

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
7789.4املرض الوعائي الدماغي 339713.82الداء القلبي اإلقفاري2
رسطان الرغامي، والقصبات، 18037.33الداء الرئوي امُلِسدُّ املزمن3

والرئة
4845.8

3103.7عداوى اجلهاز التنفيس السفيل9583.94عداوى اجلهاز التنفيس السفيل4
رسطان الرغامي، والقصبات، 5

والرئة
2893.5الداء الرئوي امُلِسدُّ املزمن6902.85

2783.4ألزهايمر وسائر أنامط اخلرف6792.86حوادث الطرق املرورية6
2713.3رسطان القولون واملستقيم6182.57مرض فرط ضغط الدم7
اإليدز والعدوى بفريوسه8

رسطانات الرئة
2282.8السكري5712.38

1642.0رسطان الثدي5482.29السل9
1471.8مرض فرط ضغط الدم11792.210رسطان املعدة10
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امللحق د

اجلدول د2  األعامر من صفر إىل 9 أعوام 

الدخل املنخفضيف العامل

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
150116.9أمراض اإلسهال178915.82أمراض اإلسهال2
االبتسار ووزن الوالدة 3

املنخفض 
117910.43a88910.0العداوى الوليدية

4aاالبتسار ووزن الوالدة 114410.14العداوى الوليدية
املنخفض 

8369.4

7668.6املالريا8567.65اختناق الوليد ورضح الوالدة5
6487.3اختناق الوليد ورضح الوالدة8177.26املالريا6
3884.4احلصبة4183.77احلصبة7
2402.7الشاهوق )السعال الديكي(3823.48الشذوذ اخللقي8
2302.6الشذوذ اخللقي2792.59اإليدز والعدوى بفريوسه9

2182.4اإليدز والعدوى بفريوسه2542.210الشاهوق )السعال الديكي(10

الدخل املرتفعالدخل املتوسط

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
االبتسار ووزن الوالدة 28812.52عداوى اجلهاز التنفيس السفيل2

املنخفض 
1717.6

1415.0العداوى الوليدية28512.43aأمراض اإلسهال3

4a77.7اختناق الوليد ورضح الوالدة24110.54العداوى الوليدية
44.1حوادث الطرق املرورية2018.75اختناق الوليد ورضح الوالدة5
33.6عداوى اجلهاز التنفيس السفيل1325.76الشذوذ اخللقي6
وية612.77اإليدز والعدوى بفريوسه7 32.8اضطرابات َصامرَّ
32.7أمراض اإلسهال522.28املالريا8
21.8الغرق492.19الغرق9

11.5العنف441.910التهاب السحايا10

HIV: فريوس العوز املناعي البرشي AIDS: اإليدز: متالزمة العوز املناعي املكتسب؛ 
a وتشمل العداوى الوخيمة يف الولدان وسائر األسباب غري املعدية التي تظهر يف الفرتة املحيطة بالوالدة.

املصدر: منظمة الصحة العاملية)2004)  (27)
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امللحق د

اجلدول د3  األعامر من 10 إىل  19 عامًا  

الدخل املنخفضيف العامل

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
495.5حوادث الطرق املرورية1117.82عداوى اجلهاز التنفيس السفيل2
414.7السل785.53الغرق3
404.5اإلصابات الذاتية715.04اإلصابات الذاتية4
364.0اإليدز والعدوى بفريوسه604.35العنف5
353.9التهاب السحايا574.06السل6
323.6الغرق412.97اإليدز والعدوى بفريوسه7
323.6املالريا402.88التهاب السحايا8
283.2احلرائق352.49املالريا9

222.5العنف332.410احلرائق10

الدخل املرتفعالدخل املتوسط

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
511.2اإلصابات الذاتية459.02الغرق2
37.2العنف357.13القتل3
13.4ابيضاض الدم275.54اإلصابات الذاتية4
13.3الغرق183.65عداوى اجلهاز التنفيس السفيل5
13.1الشذوذ اخللقي173.56ابيضاض الدم6
12.4التسمم153.17السل7
12.2اضطرابات صاموية91.88الشذوذ اخللقي8
11.2السقوط81.79السقوط9

01.1عداوى اجلهاز التنفيس السفيل81.610الرصع10

HIV: فريوس العوز املناعي البرشي AIDS: اإليدز: متالزمة العوز املناعي املكتسب؛ 
املصدر: منظمة الصحة العاملية)2004)  (27)
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امللحق د

اجلدول د4  األعامر من 20 إىل 59 عامًا  
الدخل املنخفضيف العامل

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
6378.5الداء القلبي اإلقفاري14058.92الداء القلبي اإلقفاري2
6158.2السل9365.93السل3
3785.0أوضاع متعلقة باألمومة8575.44املرض الوعائي الدماغي 4
3184.2عداوى اجلهاز التنفيس السفيل8085.15حوادث الطرق املرورية5
2933.9املرض الوعائي الدماغي 5743.66اإلصابات الذاتية6
2813.7حوادث الطرق املرورية4833.17عداوى اجلهاز التنفيس السفيل7
2192.9الداء الرئوي امُلِسدُّ املزمن4622.98العنف8
2172.9اإلصابات الذاتية3842.49تشمع الكبد9

1862.5العنف3692.310الداء الرئوي املسد املزمن10

الدخل املرتفعالدخل املتوسط

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
937.5اإلصابات الذاتية5127.32املرض الوعائي الدماغي 2
رسطانات الرغامي، 4917.03اإليدز والعدوى بفريوسه3

والقصبات، والرئة
856.9

705.6حوادث الطرق املرورية4566.54حوادث الطرق املرورية4
534.3تشمع الكبد3184.55السل5
524.2املرض الوعائي الدماغي 2643.76اإلصابات الذاتية6
494.0رسطان الثدي2553.67العنف7
393.1رسطان القولون واملستقيم2113.08تشمع الكبد8
رسطانات الرغامي، 9

والقصبات، والرئة
282.3السكري2032.99

272.2التسمم1682.410رسطان املعدة10

HIV: فريوس العوز املناعي البرشي AIDS: اإليدز: متالزمة العوز املناعي املكتسب؛ 
املصدر: منظمة الصحة العاملية)2004)  (27)
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امللحق د

اجلدول د5 األعامر من 60 عامًا فأكثر  

الدخل املنخفضيف العامل

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
114913.4املرض الوعائي الدماغي 482216.02املرض الوعائي الدماغي 2
8309.7عداوى اجلهاز التنفيس السفيل26518.83الداء الرئوي املسد املزمن3
7128.3الداء الرئوي املسد املزمن16235.44عداوى اجلهاز التنفيس السفيل4
رسطانات الرغامي، 5

والقصبات، والرئة
2643.1السكري9903.35

1942.3السل8632.96السكري6
1601.9التهاب الكلية والكالء8052.77داء فرط ضغط الدم7
1561.8داء فرط ضغط الدم5721.98رسطان املعدة8
1381.6أمراض اإلسهال4911.69رسطانات القولون واملستقيم 9

رسطانات الفم والبلعوم 4781.610التهاب الكلية والكالء10
الفموي

1151.3

الدخل املرتفعالدخل املتوسط

السببالرتتيب

 الوفيات
)لكل ألف 

السببالرتتيب%نسمة(

 الوفيات
)لكل ألف 

%نسمة(
72510.5املرض الوعائي الدماغي 276218.72الداء القلبي اإلقفاري2
رسطانات الرغامي، 166511.33الداء الرئوي املسد املزمن3

والقصبات، والرئة
3995.8

2934.2عداوى اجلهاز التنفيس السفيل5163.54داء فرط ضغط الدم4
2764.0ألزهايمر  وسائر أنواع اخلرف5013.45عداوى اجلهاز التنفيس السفيل5
رسطانات الرغامي، 6

والقصبات، والرئة
2754.0الداء الرئوي املسد املزمن4863.36

2323.4رسطانات القولون واملستقيم3992.77السكري7
2002.9السكري3782.68رسطان املعدة8
1321.9داء فرط ضغط الدم2361.69رسطان الكبد9

1231.8رسطان املعدة2221.510رسطان املريء10

HIV: فريوس العوز املناعي البرشي AIDS: اإليدز: متالزمة العوز املناعي املكتسب؛ 
املصدر: منظمة الصحة العاملية)2004)  (27)
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ƣƥƨǄǁƐ
املعدل امُلَعريرَّ حسب العمر:  معدل مصمم خلفض تأثريات االختالفات يف الرتكيب العمري عند مقارنة املعدالت بالنسبة ملختلف املجموعات 

السكانية.
إلكرتونية. صورة  يف  للوفاة  الرئيسية  األسباب  ترميز  قواعد  يضع  برنامج  الطبية  للكيانات  اآليل  التصنيف   التصنيف اآليل للكيانات 
الطبية ACME:  إن مدخالت التصنيف اآليل للكيانات الطبية متثل االرموز املتعددة ألسباب الوفاة )من التصنيف الدويل لألمراض(، 
التي ُتعَطى لكل كيان )مثل حاالت الوفاة جراء األمراض أو احلوادث أو اإلصابات(، وترد يف شهادات الوفاة يف 
فإن  ثم  الشهادة.  ومن  يرد من حمرر  الذي  التبليغ  الوفاة وترتيبه بحسب  الوفاة، مع االحتفاظ بمكان  خانة سبب 
التصنيف اآليل للكيانات الطبية يطبق قواعد منظمة الصحة العاملية اخلاصة برموز التصنيف الدويل لألمراض وينتقي 
سببًا رئيسيًا للوفاة. ولقد أصبح التصنيف اآليل للكيانات الطبية، يف واقع األمر، املعيار الدويل لالنتقاء اآليل للسبب 

الرئييس للوفاة. 
انظر "املولود احلي" أو "الوالدة احلية" املولود أو الوالدة: 

األساليب  هلذه  األساسية  والفكرة  التسجيل.  اكتامل  مدى  لتقييم  الرصد  وإعادة  الرصد  أساليب  استخدام  الرصد وإعادة الرصد:  يمكن 
تدور حول استخدام طريقتني أو مصدرين منفصلني لتحديد املواليد والوفيات، ودراسة نسبة احلاالت التي حددهتا 
الطريقة الثانية وهي يف نفس الوقت احلاالت التي تم حتديدها باستخدام الطريقة األوىل. ومن هذه املعلومات املنبثقة 

عن الطريقتني، يمكن )من خالل نامذج حسابية( تقدير إمجايل عدد احلاالت. 
يمكن استخدام طريقة "الرصد وإعادة الرصد" للمساعدة يف رصد االجتاهات مع مرور الوقت، مع افرتاض أن   

هذه االجتاهات حتدث يف جمتمعات سكانية مغلقة. 
أسباب الوفاة:  "هي مجيع األمراض، واحلاالت املرضية أو اإلصابات التي إما تسببت يف الوفاة أو سامهت يف حدوثها، عالوة عىل 

الظروف املحيطة باحلادثة أو العنف مما أدى إىل أي من هذه اإلصابات". (27) 
انظر "التعداد السكاين". التعداد: 

وهي العملية التي يقوم الطبيب من خالهلا بتأكيد حالة الوفاة، وبيان األسباب التي أدت إىل الوفاة، ثم يصدر شهادة   اعتامد سبب الوفاة: 
حتدد السبب الرئييس للوفاة وفقًا لقواعد وإجراءات التصنيف الدويل لألمراض.   

وهي الوفيات التي حتدث بني األطفال دون اخلامسة من العمر )أي، يف الفئة العمرية املحددة بني صفر – والرابعة   وفيات األطفال: 
من العمر(؛ وعادًة ما تقاس باحتامل وفاة املولود قبل بلوغه العام اخلامس من العمر.   

هو الشخص الذي حيمل اجلنسية الرشعية للدولة التي يعيش فيها، ومن ثم له أن يتمتع بجميع احلقوق الدستورية    املواطن: 
للدولة مع التزامه أيضا باللوائح والنظم املطبقة عىل املواطنني.  

تسجيل األحوال املدنية:  هي"التسجيل املتواصل، والدائم، واإللزامي، والشامل لألحداث احليوية وخصائصها )املواليد األحياء، والوفيات، 
ووفيات األجنة، وحاالت الزواج والطالق( وسائر األحداث اخلاصة باحلالة املدنية املتعلقة بالسكان كام تنص عليها 
املراسيم أو القوانني أو اللوائح تبعا للمتطلبات القانونية لكل بلد. إن تسجيل األحوال املدنية يؤسس ويوفر التوثيق 

القانوين ملثل هذه األحداث. كام أن هذه السجالت متثل أفضل املصادر لإلحصاءات احليوية"(1).
أو  منطقة،  أو  بلد،  املثال،  منطقة حمددة )عىل     سبيل  احليوية يف  األحداث  بمهمة تسجيل  املضطلع  املسؤول     املسجل املدين:  هو 

حمافظة، أو دائرة( والتبليغ عنها ألغراض قانونية أو إحصائية.
املجتمع املدين:  املشاركة الطوعية للمواطنني يف اهليئات املدنية واالجتامعية التي تشكل أساس املجتمع العامل، يف مواجهة املؤسسات 

التابعة للدولة أو املؤسسات التجارية.
استكامل التسجيل:  مدى تسجيل مجيع حاالت املواليد والوفيات يف أحد املجموعات السكانية؛ وعادًة ما يعرب عنها يف شكل نسب مئوية 
إلمجايل الوفيات واملواليد يف اجلمهرة السكانية. ويشار إليه أحيانًا بتغطية التسجيل، وأي انحراف حيدث يف التغطية 

الكاملة يتم قياسه من خالل اخلطأ يف التغطية.
تأخري التسجيل:  وهو تسجيل حدث حيوي بعد الفرتة الزمنية التي حددهتا القوانني القائمة، أو القواعد أو اللوائح )بام يف ذلك أي 
فرتة سامح حمددة(. وعادًة يعترب التسجيل متأخرًا عندما يتم التسجيل بعد مرور عام واحد أو أكثر عىل وقوع احلدوث 

)وجيب عدم اخللط بينه وبني "التسجيل يف وقت متأخر"). 
عادة  والتي  الوفاة  أسباب  ذلك  يف  )بام  الديموغرافية  األحداث  جلميع  متواصل،  نحو  عىل  التسجيل،  ممارسة  الرتصد الديموغرايف:  هو 
ما يتم تقييمها من خالل الترشيح اللفظي(، ملجموعة سكانية أو أكثر حمددة جغرافيًا. أما العيب الرئييس للرتصد 
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املرسد

الديموغرايف فيتمثل يف عدم إصداره ألية معطيات ممثلة وطنيًا ولكنها تقترص عىل اخلروج بمعلومات حول املواقع 
التي اختريت بصورة حمددة إلجراء الرتصد هبا. 

وفاة اجلنني:  "الوفاة قبل خروج أو استخراج نتاج احلمل بالكامل من األم بغض النظر عن فرتة احلمل؛ وتتضح حالة الوفاة من 
خالل واقع احلالة بعد هذا االنفصال من عدم تنفس اجلنني أو إظهاره ألي مظهر من مظاهر احلياة، مثل رضبات 

القلب، أو نبضات احلبل الرسي، أو احلركات املحددة للعضالت الطوعية"(27).
املسوحات املنزلية:  املسوحات املنزلية هي، بصورة عامة، مصادر ال يعول عليها للمعلومات املتعلقة بوفيات البالغني واألسباب املحددة 
هلا، حيث أن مثل هذه الوفيات نادرة نسبيا عالوة عىل حمدودية حجم العينة. هلذا عادًة ما يقترص إمكانية احلصول عىل 
تقديرات موثوقة، عىل املستوى الوطني ومستوى األقاليم الفرعية الرئيسية. أما املسوحات املرتكزة عىل السكان، 
فتشتمل عىل أسئلة أكثر تفصياًل حول الوفيات واخلصوبة مقارنًة بام يمكن توجيهه من أسئلة عند إجراء أي تعداد، 
ومن ثم يمكن استخدامها للخروج بتقديرات حول اخلصوبة ومعدالت وفيات األطفال والبالغني. أما املسوحات 
العنقودي  PAPCHILD، واملسح  العربية للنهوض بالطفولة  DHS، ومرشوع الدول  الديموغرافية والصحية 
MICS فكلها أمثلة عىل برامج املسح التي أسفرت عن تقديرات مفيدة ملعدالت اإلحصاءات  املتعدد املؤرشات 

احليوية، السيام يف جمايل اخلصوبة ووفيات األطفال. 
أحيانًا  إليه  )ويشار  العارشة  املراجعة  العالقة،  ذات  الصحية  واملشكالت  لألمراض  الدويل  التصنيف  وهو  التصنيف الدويل العارش 

 

هو   ،ICD-10 التصنيف،  وهذا   .)ICD-10)(28 أو  لألمراض،  العارش  الدويل  التصنيف  أنه  عىل  لألمراض:  باختصار 
املسببة  العوامل  وسائر  واألعراض،  والعالمات،  األمراض،  لرتميز  العاملية  الصحة  منظمة  عليه  حتافظ  تصنيف 
والوفيات، ومصمم  باملراضة  اخلاصة  لتصنيف اإلحصاءات  نطاق عاملي  يستخدم عىل  والوفيات. وهو  للمراضة 

بصورة تعزز عقد املقارنات الدولية يف جماالت مجع اإلحصاءات، ومعاجلتها، وتصنيفها، وعرضها. 
"األعراض،  من:  وتتكون  للوفاة،  رئيسية  كأسباب  استخدامها  يتعني  ال  التي  املبهمة  التشخيصات  من  جمموعة   سبب الوفاة السىء  
 13 التحديد:  والعالمات، والنتائج الرسيرية واملختربية غري العادية، والتي ال يوجد هلا تصنيف يف أماكن أخرى" )الفصل 
من التصنيف الدويل العارش لألمراض(. للمزيد من املعلومات، انظر القسم 4-1-10 يف نسخة التصنيف الدويل 

العارش لألمراض، املجلد الثاين.  
معدل وفيات األطفال:  وهي الوفيات التي حتدث بني األطفال قبل بلوغهم العام األول من العمر، وعادًة ما تقاس كنسبة لوفيات األطفال 

يف كل ألف مولود حي )أو والدة حية(. 
التسجيل يف وقت متأخر:  تسجيل حدث حيوي بعد انتهاء الوقت املخصص لتسجيله ولكن يف حدود فرتة السامح املحددة. وملا كانت فرتة 
السامح عادًة ما تصل إىل سنة واحدة بعد وقوع احلدث احليوي، فإن التسجيل يف وقت متأخر يعني تسجيل احلدث 

احليوي يف غضون عام واحد من وقوع احلدث. )ال جيب اخللط بينه وبني تأخر التسجيل(.
الفرتة  الوفيات احلالية كام هي خالل  إذا ما استمرت اجتاهات  أن يعيشها  املرء  يتوقع  التي  السنوات  مأمول احلياة:  متوسط عدد 

املتبقية من حياة هذا الشخص.
جدول جمريات احلياة:  هو عرض جمدول ملأمول احلياة واحتاملية الوفاة عند كل عمر )أو فئة عمرية( بالنسبة ملجموعة سكانية ما، تم حساهبام 
من معدالت الوفيات بحسب العمر والسائدة يف هذا الوقت. ويقدم جدول جمريات احلياة صورة كاملة ملعدالت 

الوفيات يف جمموعة سكانية ما.
النظر عن  األم بغض  لنتاج احلمل من  الكامل  أو االستخراج  نتاج اخلروج  هو    مولود حي )أو والدة حية(: 
فرتة احلمل، والذي يقوم بعد هذا االنفصال بالتنفس أو إظهار أي مظهر من مظاهر احلياة، مثل رضبات القلب، أو 
نبضات احلبل الرسي، أو احلركات املحددة للعضالت الطوعية، بغض النظر عن ما إذا كان احلبل الرسي قد قطع أم 

ال، أو كانت املشيمة ال تزال متصلة به؛ وكل منتج ينجم عن هذه الوالدة يسمى مولود حي.
وفيات األمومة:  هي وفاة أي سيدة أثناء محلها أو يف غضون 42 يومًا من انتهاء احلمل )أيًا كانت مدة احلمل أو مكان احلمل( بسبب 

يتعلق باحلمل أو بسبب مضاعفات نجمت عن احلمل أو التعاطي معه، ولكن ليس ألسباب عارضة أو عرضية.
املعطيات(،  ونمط  واحلجم،  االسم،  )مثل  والسامت  التعريفات،  إطارها  يف  يدخل  املعطيات  حول  املعطيات الوصفية:  معلومات 

واملصادر، وطرق التقييم وغريها من اخلصائص.  
هي األهداف اإلنامئية األساسية الثامنية وما يتعلق هبا من غايات ومؤرشات، قامت الدول األعضاء باألمم املتحدة   األهداف اإلنامئية 

بالتصديق عليها عام 2000.  :)MDGs( لأللفية 
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طريقة الوفاة:  طريقة وفاة أي شخص؛ مثاًل "فشل تنفيس". وكتابة هذا السبب يف شهادة الوفاة ليس كافيًا حيث أنه ال يوضح أي 
األمراض أو األوضاع هي التي تسببت يف الوفاة.

معدل الوفيات:  نسبة عدد املتوفني خالل عام واحد إىل إمجايل عدد السكان يف منتصف العام الذي وقعت فيه الوفيات. وُيطَلق عىل 
هذه املعدالت أيضًا معدل الوفيات اخلام. وقد يتم تقييس معدل الوفيات إذا ما قورن بمعدالت الوفيات عىل مر 
الزمن )أو بني البلدان(، للتعرف عىل االختالفات التي حتدث يف السكان؛ ويف هذه احلالة ُيطَلق عليه معدل الوفيات 

امُلَقيرَّس بحسب العمر.
إشعار أو إبالغ:  الوثائق الورقية الالزمة للحصول عىل ترصيح بدفن أي متوىف، والتي تساعد كبينة وثائقية عىل تسجيل الوالدة أو 

الوفاة بالسجالت املدنية.
معدل وفيات الفرتة  املحيطة بالوالدة: الوفيات التي تقع أثناء الفرتة املحيطة بالوالدة والتي تبدأ بعد انتهاء 22 أسبوعًا كاماًل )154 يومًا( 
من احلمل )يف الوقت الذي عادًة ما يكون فيه وزن اجلنني 500 غرامًا(، وتنتهي هذه الفرتة بعد مرور سبعة أيام عىل 

الوالدة )28).
واالقتصادية  الديموغرافية،  املعطيات  بث  باألحرى  أو  ونرش  وحتليل،  وتقييم،  وجتميع،  جلمع،  الكاملة  التعداد السكاين:  العملية 
البلد )35(. ويمكن  واالجتامعية السائدة، يف وقت معني، بني مجيع أفراد بلد ما أو يف جزء حمدد بشكل جيد من 
التعدادات السكانية يف تقدير معدالت املواليد والوفيات. كام أهنا قد توفر أفضل  املنبثقة من  استخدام املعلومات 
وتكون  صغرية،  إدارية  أو  جغرافية  مناطق  يف  واملقام(  )البسط  للخطر  املعرضني  السكان  حول  املعطيات  مصادر 

بمثابة أساس التسجيل احليوي للعينات.  
سجل السكان:  آلية التسجيل املستمر ملعلومات منتقاة تتعلق بكل فرد يف مجهرة سكانية مقيمة يف أحد البلدان أو منطقة ما، مما جيعل 
املناسب.  الوقت  أماكن حمددة يف  السكان يف  معلومات حديثة حول حجم وخصائص  اإلمكان احلصول عىل  يف 
ونظرًا للطبيعة اخلاصة بسجل السكان، فإن تنظيمه وتشغيله جيب أن يرتكزا عىل أساس قانوين.  وتبدأ سجالت 
السكان بأساس يتكون من جرد لسكان منطقة ما وخصائصهم )مثل تاريخ امليالد، واجلنس، واحلالة االجتامعية، 
ومكان امليالد، وحمل اإلقامة، واملواطنة واللغة(. ويعطى رقم وحيد للتعريف لكل كيان للمساعدة يف حتديد سجل 

كل شخص عىل حدة، أو أرسة معيشية، أو عائلة مسجلة يف السجل. 
حتديث  وجيب  التعليم.  أو  الوظيفة  مثل  أخرى،  واقتصادية  اجتامعية  معلومات  عىل  السكان  سجل  يشتمل    وقد 
املدنية  األحوال  تسجيل  نظام  من  جزءًا  متثل  التي  والطالق،  والزواج،  والوفيات،  باملواليد،  بتغذيته  السجل  هذا 
للدولة. كام يتم حتديثه بكل ما يتصل بأمور اهلجرة. ومن ثم، فإن اإلشعارات اخلاصة بأحداث معينة، التي قد تكون 
سجلت يف األساس يف خمتلف النظم اإلدارية، يتم ربطها تلقائيًا بسجل السكان عىل أساس الوضع احلايل. إن طريقة 
ومصادر التحديث جيب أن تغطي كل ما حيدث من تغيري حتى تظل خصائص األفراد املسجلني يف السجل هي نفس 

اخلصائص احلالية هلم.)1)  
والوقت،  والدقة،  االكتامل،  لدرجة  وفقًا  احليوية،  لإلحصاءات  نظام  أي  يف  البيانات،  جودة  تقاس  ما  عادًة  جودة البيانات: 

واإلتاحة.
الوطنية   األراض  يف  تنترش  ما  عادة  والتي  املحددة  االختصاصات  ذات  املدنية  السجالت  إدارة  أو  مكتب  رئيس  املسجل العام: 

كافة.
التسجيل:  اإلجراء الرسمي للتبليغ بأي والدة أو وفاة حتدث، واحلصول عىل شهادة ميالد أو وفاة مستخرجة من قبل سلطات 

السجالت املدنية. 
ولكن  الكامل(  املدنية  األحوال  تسجيل  )مثل  متواصل  أساس  عىل  الديموغرافية  األحداث  مجيع  تسجيل   السجل احليوي  
للنامذج )العينات(:  يقترص عىل نموذج أو عينة ممثلة وطنيًا للمناطق اإلدارية التي أجري فيها تعداد سكاين أسايس. ويتم فيه تقييم أسباب 
الوفاة من خالل االطالع عىل سجالت املستشفيات يف حال توافرها. ويف مجيع احلاالت، يتم أواًل إشعار مكتب 
تسجيل النامذج بحالة الوفاة، جترى بعدها زيارة للعائلة املنكوبة ثم جُيرى ترشيح لفظي لتحديد سبب الوفاة. ويقوم 
هذا النظام بإصدار إحصاءات حيوية ممثلة وطنيًا تتضمن األسباب الرئيسية للوفيات. وإذا ما تم إدارة وتشغيل هذا 
السجل بصورة صحيحة مع التوسع يف استخدامه، سيكون تسجيل العينات أفضل طريقة للتوسع التدرجيي نحو 
نظام وطني لتسجيل األحوال املدنية. أما إذا كانت املجموعة السكانية التي ختضع للرتصد يف غاية الصغر أو غري 
ممثلة، فسوف خترج املعلومات منحازة أو ضئيلة جدًا بحيث ال يمكن معها استخراج أية معدالت يعول عليها حول 

األسباب املحددة للوفاة. 
  نموذج تسجيل األحوال املدنية مع الصفة الترشحيية اللفظية SAVVY: قام مرشوع تقييم القياسات التابع جلامعة 
الكتيبات  من  سلسلة  بإعداد  املتحدة،  للواليات  السكاين  التعداد  مكتب  بمشاركة  هيل،  شابل  يف  كارولينا  رشق 
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التي تدور حول السجل احليوي للنامذج املصحوبة بالترشيح اللفظي الستخدامها عند إجراء ترصدات معدالت 
الوفيات.10

األطراف املعنية:  أشخاص أو مؤسسات هلم مصلحة مشرتكة )مالية أو ما شابه( يف حدث، أو عملية أو نتيجة ما.
انظر "وفاة اجلنني" إمالص )والدة وليد ميت(: 

املساعدة التقنية:  املساعدات التنموية أو سبل التعاون املقدمة من قبل وكاالت حكومية أو غري حكومية لدعم التنمية االقتصادية، 
البلدان يف إطار املرشوعات  واالجتامعية، والسياسية للشعوب. وتشمل أيضًا نقل املعرفة من اخلرباء والعلامء إىل 

التعاونية. 
السبب الرئييس للوفاة:  إما أن يكون )أ( املرض أو اإلصابة التي أشعلت فتيلة بداية األحداث املرضية التي أدت مبارشة إىل الوفاة، أو )ب( 
الظروف التي أحاطت باحلادثة أو العنف الذي أدى إىل اإلصابة القاتلة. يستخدم السبب الرئييس للوفاة كأساس 

جلدولة وتصنيف اإلحصاءات املتعلقة بالوفيات.
حمل اإلقامة املعتاد:  املوقع اجلغرايف داخل بلد ما، أو املكان أو شعبة مدنية يقيم فيها، عادة، أي شخص بعينه )املتوىف أو األم أو األب(. 
بالنسبة لألغراض اخلاصة باإلحصاءات احليوية، فإن حمل اإلقامة املعتاد للمولود أو اجلنني املتوىف، عادًة ما يكون هو 

حمل إقامة األم.  
الترشيح اللفظي:   لقاء يتم تنظيمه مع مقدمي الرعاية أو أفراد العائلة يف األرسة املعيشية بعد حدوث الوفاة؛ ويستخدم لتحديد السبب 
أو األسباب املحتملة للوفاة يف مجهرة سكانية حتدث معظم وفياهتا خارج إطار املرافق الصحية، وحيث يندر توافر 

اإلشهاد الطبي املبارش.
احلدث احليوي:   وقوع والدة حية، أو حالة وفاة، أو وفاة جنني، أو حالة زواج، أو طالق، أو التبني، أو الرشعية، أو اعرتاف باألبوة، 

أو إلغاء زواج أو انفصال قانوين"(1)
التسجيل احليوي:  مجيع الوسائل اخلاصة بتسجيل األفراد والتبليغ عن األحداث احليوية.

اإلحصاءات احليوية:   اإلحصاءات اخلاصة باألحداث احليوية التي مجعت من مجيع مصادر املعلومات املتعلقة هبذه األحداث )وتشمل 
السجالت املدنية، والتعدادات السكانية، والرتصدات(.

حيوية  أحداث  وقوع  أو  تكرار  مدى  تعداد  أو  املعلومات  بجمع  املدنية  السجالت  قيام  )أ(  لــ  الكاملة   نظام اإلحصاءات احليوية:   "العملية 
حمددة ومعينة، عالوة عىل مجع اخلصائص املتعلقة هبذه األحداث وبالشخص أو األشخاص املعنيني. و)ب( مجع 

املعلومات، ومعاجلتها، وحتليلها، وتقييمها، وتقديمها ونرشها يف شكل إحصائيات"(1)
العاملية واخلاصة بمجموعة التصنيفات الدولية. WHO-FIC:  شبكة املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة 

 http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/index.php :10 تتوفر الكتيبات عىل الرابط التايل 
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