
 
 األساس القانوني لتسجيل األحوال المدنية وموارده –المكون أ 

 

اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 المدنية و اإلحصاءات الحيوية : إطار العمل الوطني القانوني لنظم تسجيل االحوال1أ

هل  للدولة   1 – 1 –أ 
قانون  يحدد نظام تسجيل 

 االحوال المدنية؟ ؟

لسنة  9قانون      نعم  
1001    

اضافة التبليغ االجباري  .1
المباشر من قبل 

المؤسسات الصحية عن 
  قائعو ال

اضافة عقوبة مناسبة   .1
للدفن من دون تصريح 

القانون  دفن ، واصدار
من حيث يمنع الدفن 
بدون تصريح دفن ان 

تكون المقابر مراقبة من 
قبل الدولة ويمنع الدفن 

الى دائرة  بدون تصريح
 االحوال المدنية

 نعم نعم نعم   

هل للدولة قانون 1 – 1 –أ 
يحدد نظام االحصاءات 

 الحيوية

الجهة الرسمية لنشر دائرة    نعم 
 االحصاءات العامة 

 نعم نعم نعم   

هل ينص القانون 3 – 1 –أ 
بوضوح على التسجيل 

 االلزامي للمواليد والوفيات

أال أن التسجيل غير مفعل  نعم
في  في بعض المناطق النائية

 حالة الوفيات

% 90زيادة نسيه التسجيل إلى 
 في الوفيات 

 نشر الوعي .1
الربط االلكتروني مع  .1

 الجهات المعنية
وضع عقوبات مالئمة  .3

في حالة عدم التبليغ أو 
  التأخير

 خالل سنة
 
 
 
 

  دائرة األحوال
 المدنية

  وسائل
 اإلعالم

 وزارة المالية
  الجهات

  التشريعية
 وزارة الصحة 

 نعم نعم نعم



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل هناك 4 – 1 –أ 
عقوبات على عدم 

 لمواليداتسجيل:
 الوفيات

 نعم نعم نعم    دنانير قيمة الغرابة 10 نعم

اذا كانت  5 – 1 –أ 
االجابة بنعم فيرجى بيان 
هذه العقوبة فاذا كانت 

العقوبة مالية فرجاء تحديد 
 قيمتها

نعم وقيمة العقوبة التأخيرية 
 دنانير  10

 
 

 

      

هل تطبق هذه  6 – 1 –أ 
 العقوبة بصورة روتنية

        نعم بالتأكيد

 هل يقدم قانون 7 – 1 –أ 
تسجيل المواليد تعريفات 

واضحة وصريحة 
 الستخدامها فيما يلي:

 ءالموليد احيا-1
وفاة الجنين او مولود -1

 ميت

ال توجد تعريفات صريحة إنما 
يوجد كيفية التعامل معها ضمن 

 القانون

       

هل تتوافق هذه  8 – 1 –أ 
التعريفات مع المعايير 

 الدولية

         الى حد ما نعم

هل يحدد  9 – 1 –أ 
القانون من المسئول عن 

تسجيل المواليد والوفيات 
ومن تقع عليه مسؤولية 
االعالن او التبليغ عن 

 المواليد والوفيات
 
 
 

        نعم



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

إذا كانت  10 – 1 –أ 
االجابة نعم , فيرجى تقديم 
التفاصيل حول من يحتمل 

 قيامه بتقديم المعلومات

 الوالد او الوالدة ، واالقارب
حتى الدرجة الرابعة ، الجهة 
التي حدثت فيها الواقعة ، 
 المختار ، القابلة القانونية .

اضافة التبليغ االجباري المباشر من 
قبل المؤسسات الصحية عن 

 الوقائع

      

هل هناك  11 – 1 –أ 
قانون او لوائح تطالب 
المستشفيات والمرافق 

الصحية بالتبليغ عن المواليد 
واذا كان االمر  والوفيات ؟ 

اي سلطة من  ىلإكذلك ف
السلطات يتم التبليغ عن 

 المواليد والوفيات

 ينص القانون على نعم ، 
أال أن هذا القانون غير التبليغ.

ملزم كون أن أولوية التسجيل 
 تعود لعدة جهات أخرى 
حيث تعطي المؤسسات 

الصحية نموذج تبليغ للمواطن 
 لمراجعة دائرة األحوال المدنية

من قبل  واإلجباريالتبليغ المباشر 
عن  المؤسسات الصحية واألطباء

مما يعطي  طريق الربط االلكتروني
الفرصة إلدخال أسباب الوفاة 

 بطريقة صحيحة
 

      

اذا كانت   11  -1 –أ 
االجابة بنعم فيرجى تقديم 
التفاصيل حول من يحتمل 

 قيامه بتقديم المعلومات

السجون ،  المستشفيات ،
المحاجر الصحية ، النائب 

 العام ، دور الرعاية .

       

هل يشتمل  13  -1 –أ 
القانون او الالئحة القطاع 

 الخاص 
هل يشمل القانون او 
الالئحة ايضا الضمان 

االجتماعي وسائر المرافق 
 غير الحكومية؟ 

نعم يشمل القطاع الخاص ) 
 المستشفيات الخاصة ( .

       

هل ينص   14  -1 –أ 
القانون على الفترة الزمنية 
التي يتم خاللها تسجيل 

 المواليد والوفيات

        نعم

إذا كانت  15  -1 –أ 
اإلجابة بنعم، ما طول الفترة 

 الزمنية للتبليغ؟ 

يوم في الوالدة و اسبوع  30
 واحد لحاالت الوفيات .

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل الفترة  16  -1 –أ 
الزمنية للتبليغ مناسبة، وهل 

تحترم في جميع أنحاء 
 البلد؟

        مناسبة وتحترم بشكل عام .

هل ينص  17  -1 –أ 
 القانون على استعداد مسبق

 يخص ما يلي:
التسجيل  -

 المتأخر؟
 تأخير التسجيل؟   -

 نعم 
قبل السنة دفع غرامة مع 

التحقق من قبل أمين المكتب 
 عن الواقعة

 المحكمة إلىبعد السنة يحول 

       

هل هناك  18  -1 –أ 
إجراءات واضحة للتعامل مع 

 هذه الحاالت؟  

        نعم 

هل ينص على  19  -1 –أ 
مكان تسجيل المواليد 

والوفيات، مثاًل، وفقا لمكان 
وقوع الحدث، أو مكان 

 اإلقامة المعتاد؟  

القانون على مكان  ينص نعم
الوالدة ولكن يسجل مكان 

 .والوالدة اإلقامة

       

هل يحدد  10  -1 –أ 
ح مهام، و القانون بوض

وواجبات ومسئوليات كل 
 إدارة حكومية معينة؟  

و لكن األنظمة تكون  نعم
 . مفصلة بشكل أكبر

       

هل يحدد  11  -1 –أ 
القانون كيفية تمويل نظم 
تسجيل األحوال المدنية 
 واالحصاءات الحيوية؟  

        ضمن قانون الموازنة نعم



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل ينص  11  -1 –أ 
القانون على وجوب مجانية 

 التسجيل للجميع؟  

 

نعم مجانا ولكن اصدار 
 الشهادة يدفع رسم دينار

       

إذا لم يكن  13  -1 –أ 
التسجيل بالمجان، فما هي 

 نفقات تسجيل:

 المولود؟ -
 الوفاة؟ -

        

هل السكان  14  -1 –أ 
الذين يشملهم قانون 

تسجيل األحوال  المدنية 
محددين بصورة واضحة؟هل 

 هم على سبيل المثال:

جميع السكان  -
الذين يعيشون 

 في البلد؟
المواطنون فقط  -

الذين يعيشون 
 في البلد؟

بعض المجموعات الفرعية 
 األخرى من السكان؟   

التي لجميع الواقعات   نعم
 تحدث على ارض اللملكة

       

ما هي  15  -1 –أ 
متطلبات القانون بالنسبة 

لتسجيل المواليد والوفيات 
للمواطنين المقيمين في 

 الخارج؟

او السفارات في الخارج  تبليغ 
الشهادة للوالدة او الوفاة 

 صادرة من بلد االقامة

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

ما هي  16  -1 –أ 
متطلبات القانون بالنسبة 

 لتسجيل مواليد  و وفيات :

الرعايا األجانب  -
المقيمين في 

 الدولة؟
البدو الرحل أو  -

السكان 
 النازحين؟

الالجئين وطالبي اللجوء 
 السياسي؟

تبليغ الواقعة واثبات شخصية 
زوجية في حالة  للمبلغ واثبات

 .واقعة والدة

       

هل يشتمل  17  -1 –أ 
القانون على تدابير للحفاظ 
 على السرية لحماية األفراد؟

        نعم 

هل تم تحديد  18  -1 –أ 
من يمكنه الحصول على 

نسخ من شهادات ميالد أو 
 وفاة األفراد؟

        نعم

 هل ينص 19  -1 –أ 
القانون على من الذي يقوم 

باعتماد الوفاة أو سبب 
 الوفاة؟

        من قبل الطبيب نعم 

هل يحدد  30  -1 –أ 
القانون الوثائق الرسمية 
الضرورية قبل استكمال 
 عملية الدفن أو الحرق؟

التبليغ ومن  إصداريجب  نعم
تصريح الدفن قبل البدء  ثم

 باإلجراءات

 
 
 

      



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 : البنية األساسية للتسجيل وموارده 1أالمكون الفرعي 

ما هي الميزانية  1  -1 –أ 
الوطنية السنوية للتشغيل 

فيما يخص تسجيل األحوال 
 المدنية؟

!!!!!!!!!!!        

هل يمكن  1  -1 –أ 
تحديد هذه   الميزانية 

بصورة منفصلة على مستوى 
 الدولة ومستوى المديريات؟

        ال

هل هذه  3  -1 –أ 
األموال كافية لضمان األداء 

 الجيد للنظام؟

        ال

أين يرجح أن  4  -1 –أ 
تحدث هذه األموال 
 اإلضافية أكبر فرق؟

الربط االلكتروني ما بين في 
المؤسسات الصحية ودائرة 

 األحوال المدنية
 

       

ما عدد إدارات  5  -1 –أ 
السجل المدني المحلية 
التابعة للدولة في الوقت 

 الحالي؟

83        



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل تدفع  6  -1 –أ 
 رواتبهم من :

الحكومة  -
 المركزية؟

الحكومة  -
 المحلية؟

رسوم مقابل  -
 الخدمة؟

 مصادر أخرى؟

        الحكومة المركزية .

هل هناك  7  -1 –أ 
اختالفات في طريقة صرف 

المالية التي تدفع إلى المبالغ 
المسجلين وحجمها؟ اشرح 

 هذه االختالفات

        ال

هل عدد  8  -1 –أ 
المكاتب المحلية لتسجيل 

األحوال المدنية أو نقاط 
التسجيل وتوزيعها كاف 
 لتغطية الدولة بأكملها؟

حيث نحتاج الى مكاتب ال 
اطنين في األماكن و جديدة للم

البعيدة وكذلك مكاتب 
واقعات الالجئين لتسجيل 
مكتب  11)حوالي  السوريين

 اضافي فقط للمواطنين(  

       

هل هناك  9  -1 –أ 
وحدات تبليغ أو تسجيل 

فرعية تضطلع بمهام 
التسجيل مثل المستشفيات 

 أو المسئولين بالقرى؟

نعم ، المختار في المناطق غير 
مدنية ،  مغطاة بمكاتب احوال

حيث يقوم بالتبليغ خالل فترة 
يوم ويقوم بتقاضي مبلغ  30

 نصف دينار عن كل واقعة .

       

هل يمكن  10  -1 –أ 
الوصول إلى مكاتب 

التسجيل طول األربع 
والعشرين الساعة يوميا على 

 مدار أيام األسبوع السبع؟

أال أنه يجري تمديد الدوام  ال
 في فترة الصيف

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل هناك  11  -1 –أ 
مرافق متنقلة للتسجيل تعمل 

في المناطق النائية أو 
 المحرومة من الخدمات؟

        ال

إذا كانت  11  -1 –أ 
االجابة نعم، فكم عددها؟ 

وهل عدد خدمات التسجيل 
 المتنقلة عدد كاف؟

        ال

هل هناك  13  -1 –أ 
ميزانية منفصلة للتسجيل 

 الخارجي؟

        ال

هل هناك  14  -1 –أ 
خطة وطنية لتحقيق التغطية 

الكاملة للدولة من خالل 
 مكاتب أو نقاط التسجيل؟

        نعم

ما هي الفترة  15  -1 –أ 
الزمنية التي تغطيها هذه 

 الخطة؟

        .غير محددة

في كل نمط  16  -1 –أ 
من أنماط النقاط التي تقوم 
بتسجيل األحوال المدنية، 

صف المعدات التقنية 
المتوفرة في جميع المكاتب 

جميع االدوات متوفرة في 
ولكن مكاتب االحوال المدنية 

 غير كافية

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

أو في معظمها، مثل 
الهواتف، وآالت التصوير، 

والماسحات الضوئية، 
 والحواسيب واالنترنت

كيف يتم   17  -1 –أ 
 انتقاء المسجلين المدنيين؟

ديوان يتم اختيارهم من قبل 
ومن ثم بتم الخدمة المدنية 

 .مقابلتهم وتدريبهم

       

ما هي  18  -1 –أ 
المؤهالت التي يجب 
توافرها في المسجلين 

 المدنيين؟

        بكالوريس أو دبلوم متوسط 

هل هناك  19  -1 –أ 
لتدريب المسجلين  ميزانية

المدنيين والعاملين المعنيين 
 بعملية التسجيل؟

         نعم

هل هناك  10  -1 –أ 
ميزانية إلعداد ونشر المواد 

التدريبية المكتوبة، مثل 
الكتيبات الخاصة بتسجيل 

 األحوال المدنية؟

        ولكن غير كافية نعم

ما هي  11  -1 –أ 
الميزانية الحالية لوحدة 

اإلحصاءات الحيوية؟ )إذا  
كان هناك أكثر من مكتب 

مشارك، ضع رقماتقريبيا 

 يوجد شعبة احصاءات حيوية
 وغير محدد بميزانية خاصة

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

يغطي جميع اإلحصاءات 
الحيوية التي يجري جمعها، 

بما في ذلك البيانات 
 الخاصة بسبب الوفاة(

 

 



 

 ممارسات التسجيل والتغطية واالستكمال–بالمكون 
 

نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 المدنية و اإلحصاءات الحيوية األحوالالترتيبات النظامية و سير العمل في نظم تسجيل  1-ب

 1-1-ب

هي الترتيبات التنظيمية واإلدارية لنظم تسجيل األحوال المدنية  ما
واإلحصاءات الحيوية     ) مراجعة باستخدام الرسوم البيانية التي تم إعدادها 

 (؟

يحتاج  النظام
مزيد من  إلى

 التطوير

الوصول 
تغطية  إلى

كاملة 
للحادثات 

 الحيوية

تطبيق تفعيل  -
 القانون

تفعيل  -
التنسيق بين 

الجهات 
 المختلفة

تعديل قيمة  -
الغرامة 
 المالية

 التوعية -

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات
وزارة 

 الصحة
دائرة 

اإلحصاءات 
 العامة
وزارة 

 الداخلية

 دورات تدريبية: 11 01
مجال  -

 اسوبالح
حساب  -

المؤشرات 
الديموغرا

 فية
 إنشاء -

قواعد 
البيانات 

 االلكترونية
جودة  -

 البيانات

 

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 4 – 1ب 

هي التغيرات الرئيسية التي حدثت في آليات عمل النظم على مدى العشر  ما
 سنوات المنصرمة؟

 إلىالوصول  
تغطية 

الكترونية  
 كاملة

شبكة  إنشاء -
 متطورة 

نظام  إدخال -
شبكة 

الحكومة 
 اآلمنة

تفعيل نظام  -
البوابه 

 االلكترونيه
 

4114-
4112 

الحكومة 
 االلكترونية

دائرة  -
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 لغات برمجة 01
 قواعد البيانات إنشاء

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 0 – 1ب 

 كيف أثرت هذه التغيرات على آليات عمل النظام أو النظم؟
 إلىالوصول  

تغطية 
الكترونية  

تسريع  -
 اإلجراءات

 

     



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 وأماندقة  - كاملة
 المعلومات

توفير الوقت  -
 والجهد

 2 – 1ب 

 
 تحسين ؟ إلىهي المجاالت التي تحتاج  ما

عدم وجود 
ربط 

الكتروني مع 
 الشركاء

الربط 
والتعاون 

 مع الشركاء
تحسين  -

جودة 
 البيانات

عقد اللقاءات مع 
 الشركاء

شبكة ربط  إنشاء
 فعاله

تطبيق نظام 
الخدمات 

االلكترونية من 
خالل شبكة 

 الحكومة اآلمنة

4112-
4112 

وزارة 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
 المعلومات

دائرة 
 األحوال
 المدنية

حسب 
 الحاجة

تدريب على تكنولوجيا 
 المعلومات

تدريب على كيفية 
 تحسين جودة البيانات

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 5 – 1ب 

المدنية وغيرها من  األحوالهي آليات التواصل الحالية بين سلطة تسجيل  ما
 المعنيين بجمع واستخراج اإلحصاءات الحيوية؟

موجودة 
ورقيا 

 الكترونيا
ومن خالل 
 االجتماعات

زيادة 
 التنسيق

ورقيا وعلى شكل 
 ملفات الكترونية

 اجتماعات
 ورش عمل

4112-
4112 

دائرة 
 اإلحصاءات

 العامة
وزارة 

 الصحة
دائرة 

 حوالاأل
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

تدريب حول 
 المنهجيات

تدريب على 
 المؤشرات الحيوية

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 2 – 1ب 

هل هناك أية مجاالت تكون فيها المسؤوليات الخاصة بمهام محددة ، 
 متداخلة أو مبهمة؟

محددة 
 والمسؤوليات

المجاالت 
 واضحة

تحديد 
 المسؤوليات

اجتماعات على 
 المستويات العليا

 فرق فنية

4112-
4112 

دائرة 
 اإلحصاءات

 العامة
وزارة 

 الصحة
دائرة 

 حوالاأل
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

المنح  
 الدولية

الحكومة 
 األردنية



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 7 – 1ب 

هل يتم تحديد المسؤوليات بوضوح على المستويات الوطنية، أو على 
 المنطقة ، أو على المستوى المحلي؟مستوى الوالية أو 

المجاالت 
محددة 

 والمسؤوليات
 واضحة

تحديد 
المسؤوليات 

بشكل 
 أكبر

 وضوحا

اجتماعات على 
 المستويات العليا

 فرق فنية

4112-
4112 

دائرة 
 اإلحصاءات

 العامة
وزارة 

 الصحة
دائرة 

 حوالاأل
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

المنح  
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 8 – 1ب 

 هل هناك مناطق تحدث فيها اختناقات بشكل منتظم؟
يوجد بعض 
االختناقات 

ولكتها 
 مؤقتة

الحد من 
 االختناقات

مكاتب  أعدادزيادة 
 التسجيل

 النظام أتمتة

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

المنح  
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 9 – 1ب 

القطرية الخاصة بتسجيل المواليد والوفيات؟ أي  الممارساتراجع بالتفصيل 
من أنماط المواليد والوفيات التي يحتمل أال يتم تسجيلها في نظام تسجيل 

 األحوال المدنية؟

حاالت نادرة 
وخاصة في 

المناطق 
 النائية

 إلىالوصول 
تغطية كاملة 

للمواليد 
 والوفيات

 بأهميةالتوعية -
 التسجيل

 زيادة عدد المكاتب-
الموظفين  أعدادزيادة -

 وتأهيلهم

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

المنح  
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

  11 – 1ب 

هل هذه األنماط من المواليد والوفيات ال يتم تسجيلها أيضا في نظام 
 اإلحصاءات الحيوية ؟

 الوصول الى أحيانا
تغطية كاملة 

للمواليد 
 والوفيات

 بأهميةالتوعية -
 التسجيل

 زيادة عدد المكاتب-
الموظفين  أعدادزيادة -

 وتأهيلهم

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

المنح  
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 11 – 1ب 

هناك بعض األحداث الحيوية التي ال يمكن تسجيلها من خالل نظام  هل
 التسجيل المعتاد؟

 إلىالوصول  ال يوجد
تغطية كاملة 

للمواليد 
 والوفيات

 بأهميةالتوعية -
 التسجيل

 زيادة عدد المكاتب-
الموظفين  أعدادزيادة -

 وتأهيلهم

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

المنح  
 الدولية

الحكومة 
 األردنية



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 14 - 1ب 

هل يتم جمع نفس البيانات حول المواليد والوفيات في الدولة بأكملها على  
كافة مستويات النظام ) وتشمل مستويات الواليات أو المناطق، أو 

 المستويات الوطنية أو المحلية(؟

 إلىالوصول  نعم
تغطية كاملة 

للمواليد 
 والوفيات

 بأهميةالتوعية -
 التسجيل

 زيادة عدد المكاتب-
الموظفين  أعدادزيادة -

 وتأهيلهم

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

المنح  
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 10 – 1ب 

 هل هناك كيان مسؤول عن المعايير الوطنية لإلحصاءات الحيوية وتنسيقها ؟
مواءمة  نعم

المعايير 
الوطنية مع 

 المعايير
 الدولية

 فرق فنية متخصصة
التنسيق بين الجهات 

  باإلحصاءاتالمعنية 

4112-
4112 

دائرة 
 اإلحصاءات

 العامة
وزارة 

 الصحة
دائرة 

 حوالاأل
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة بالتعاريف 

 والتصانيف

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 12 – 1ب 

 هل يدخل سبب الوفاة في استمارة تسجيل الوفاة؟
تسجيل  نعم

 أسباب
الوفاة 

بشكل 
 دقيق

 فرق فنية متخصصة
التنسيق بين الجهات 

 باإلحصاءاتالمعنية 

4112-
4112 

وزارة 
 صحةلا

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة بأسباب 

 الوفاة

 المنح
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 15 – 1ب 

هل تجمع المعلومات حول سبب الوفاة في نفس  كذلك،إذا لم يكن األمر  
توقيت تسجيل حالة الوفاة ولكن باستخدام استمارة أخرى ؟ ناقش أيضا ماذا 

يحدث في الحاالت والوفيات التي يتوالها قاضي التحقيق والوفيات التي 
 في أنها ناجمة عن  يشبه

 أسباب غير طبيعية

تسجيل  ال ينطبق
 أسباب
الوفاة 

بشكل 
 دقيق

 فرق فنية متخصصة
التنسيق بين الجهات 

 باإلحصاءاتالمعنية 

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة بأسباب 

 الوفاة

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 12 – 1ب 

التفاصيل التي يتعين جمعها حول المواليد وحول أسباب الوفاة  يقررالذي  من
 ؟

نظام 
 التسجيل

الحصول 
على بيانات 
تفصيلية عن 

المواليد 
 والوفيات

المؤسسات  إدارة
 المعنية

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 لحاجةا

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول 

 المواليد والوفيات

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

دائرة 
 اإلحصاءات

 العامة
المجلس 

 األعلى
 للسكان

 17 – 1ب 

كيف يتم تبادل المعلومات الطبية التي يتعين جمعها حول المواليد 
 والوفيات بين مختلف الوكاالت الحكومية المعنية؟

تنسيق بين 
وزارة الصحة 

 واألحوال
 المدنية

تفعيل تبادل 
 المعلومات

 اجتماعات
 ورش عمل

 تقارير مشتركة

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
نشر  متخصصة حول

 وتبادل المعلومات

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 18 – 1ب 

 تحسين ؟ إلىهل هذا اإلجراء القائم يعمل جيداً أم يحتاج 
نعم/ من 

خالل 
تسجيل 
الوفاة  أسباب

 بدفة

تحسين 
تبادل 

 المعلومات
تحسين 

جودة 
البيانات 
 ونشرها

 اجتماعات
 ورش عمل

 تقارير مشتركة

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول نشر 

 وتبادل المعلومات

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 19 – 1ب 

 هل هناك سجل وطني للسكان ؟
سجل  إيجاد نعم

وطني 
متكامل 

قواعد بيانات  إنشاء
 متكاملة

 اجتماعات

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
 إنشاءمتخصصة حول 
السجل الوطني 

المنح 
 الدولية

الحكومة 



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 ورش عمل للسكان
 تقارير مشتركة

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 األردنية للسكان

 41 – 1ب 

 للسكان،إذا كان األمر كذلك، كيف تتدفق المعلومات بين السجل الوطني 
عن  المسئولةونظام السجالت المدنية، وأي من الوكاالت الحكومية هي 

 المحافظة على السجل الوطني للسكان؟

يتم تدفق 
المعلومات 

 بسالسة

سجل  إيجاد
وطني 

متكامل 
 للسكان

قواعد بيانات  إنشاء
 متكاملة

 اجتماعات
 ورش عمل

 تقارير مشتركة

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول آليات 

 تدفق البيانات

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 41 – 1ب 

يتم إعطاء رقم شخصي لكل شخص عند والدته أو أثناء استالمه لألوراق  هل
اإلدارية  البياناتالخاصة بهويته، وهل هذا الرقم يستخدم في كافة قواعد 

 التابعة للحكومة؟

تقديم كافة  نعم
الخدمات 
 للمواطنين

الحث على التسجيل 
 للمواليد 

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول آليات 

 تدفق البيانات

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 44 – 1ب 

فكيف سيتم االتساق بين  السجالت،إذا لم يكن هناك رقم سري بين 
وكيف يتم تحديث السجل  السجالت من مختلف نظم المعلومات ،

 السكاني؟

يوجد رقم 
 سري

 إيجاد
قاعدة 
بيانات 
 متسقة

استخدام برمجيات 
 متشابهة

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
 إنشاءمتخصصة حول 
 قواعد البيانات

المنح 
 دوليةال

الحكومة 
 األردنية

 40 -1ب 

هل تستخدم الحواسيب في أي مرحلة من مراحل عملية تسجيل 
 المواليد والوفيات؟

نعم في كافة 
 المراحل

 إلىالوصول 
نظام 

تسجيل آلي 
 مكتمل

 توفير أجهزة حاسوب
 توفير خوادم

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول 

استخدام البرمجيات 
 والحاسوب

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 42 – 1ب 

 هل تستخدم الحواسيب في أي مما يلي أو فيها جميعاً :
 تجميع المعلومات ؟-
 نقل المعلومات؟-

 التحقق من مصداقية المعلومات؟-

 من مصداقية المعلومات ؟التحقق -

 تخزين المعلومات؟-

في كافة 
المجاالت 

 المذكورة

تعامل مع لا
البيانات 
 آليبشكل 
 مكتمل

 استخدام الحاسوب
 استخدام معايير الجودة

 قواعد البيانات إنشاء

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول 

استخدام البرمجيات 
 والحاسوب

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 45 – 1ب 

هل هناك أية خطط لتحقيق المزيد من التوسع في استخدام الحاسوب في 
 المستقبل القريب؟

التعامل مع  نعم
البيانات 

بشكل آلي 
 مكتمل

 استخدام الحاسوب
 معايير الجودة استخدام

 قواعد البيانات إنشاء

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول 

استخدام البرمجيات 
 والحاسوب

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 42 – 1ب 

 ، فما هي األوليات ؟ إذا كان األمر كذلك
 توسيع

استخدام 
 الحاسوب

التعامل مع 
البيانات 

بشكل آلي 
 مكتمل

 استخدام الحاسوب
 استخدام معايير الجودة

 قواعد البيانات إنشاء

4112-
4112 

وزارة 
 الصحة
دائرة 

 األحوال
المدنية 

 والجوازات
دائرة 

 اإلحصاءات
 العامة

المجلس 
 األعلى

 للسكان

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول 

استخدام البرمجيات 
 والحاسوب

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 االردنية



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

  47 – 1ب 

هي اإلجراءات المستخدمة حالياً في نقاط التسجيل لمراجعة استكمال  ما
 واتساق المعلومات المجمعة في نقاط التسجيل؟

يوجد معايير 
 للجودة 

التحقق من 
دقة 

 البيانات

  اإلدخالمراجعة 
 تطبيق معايير الجودة

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول معايير 

 الجودة

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 48 – 1ب 

هي اإلجراءات المستخدمة حالياً على المستوى المركزي وسائر  ما
المجمعة في نقاط المستويات لمراجعة استكمال واتساق المعلومات 

 التسجيل؟

يوجد معايير 
 للجودة

التحقق من 
دقة 

 البيانات

  اإلدخالمراجعة 
 تطبيق معايير الجودة

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول معايير 

 الجودة

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 49 – 1ب 

الروتيني لتسجيل البيانات بصورة شهرية أو ربع سنوية هل يتم الفحص 
 لضمان مقارنتها باألعوام المنصرمة ؟

التحقق من  شهريا
دقة 

 البيانات

  اإلدخالمراجعة 
 تطبيق معايير الجودة

4112-
6102 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

 حسب
 الحاجة

 تدريبيةدورات 
متخصصة حول معايير 

 الجودة

المنح 
 الدولية

الحكومة 
 األردنية

 01 – 1ب 

على المستوى المركزي، هل يتم ، بصورة روتينية ،  تقدير أعداد المواليد 
والوفيات المتوقع حدوثها كل عام، لكل منطقة من مناطق التسجيل ، ثم 

 مقارنتها مع األعداد الفعلية لألحداث المسجلة؟

 ال ينطبق ال ينطبق ينطبقال  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 مراجعو االستمارات المستخدمة في تسجيل المواليد و الوفيات 4 –ب 

 1 – 4ب 

أي من البنود التي توصي بها األمم المتحدة تتضمنها استمارات تسجيل 
وضع عالمة على البنود التي تم  4-0المواليد والوفيات؟ استخدم اإلطار 

 جمعها؟

لدينا نظام 
تسجيل كامل 
نستطيع من 

له خال
استخراج 
خصائص 

الوالدين من 
 النظام هذا

توسيع  
 الشمول 

إجراء مقارنات مع 
البنود الواردة في    

استمارات األمم 
 المتحدة

4112-
4112 

دائرة 
األحوال 
المدنية 

 والجوازات

وعة من ممج خبير
 الدورات التدريبية 

منح 
خارجية 

والحكومة 
 االردنية



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 4 – 4ب 

 
من البنود التي توصي بها األمم المتحدة، وقد تكون ذات فائدة، ال  أي

 تتضمنها استمارات تسجيل المواليد والوفيات؟

لدينا نظام 
تسجيل كامل 
نستطيع من 

خالله 
استخراج 
خصائص 

الوالدين من 
 هذه النظام 

توسيع 
 الشمول

مثل وزن 
الطفل عند 

 الوالدة
وفيات 
  األجنة

 
 

تحسين بنود استمارة 
التسجيل لتشمل  بعض 

 الخصائص

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

وعة من ممج خبير
 الدورات التدريبية 

منح 
خارجية 

والحكومة 
 االردنية

 0 – 4ب 

هي البنود اإلضافية التي تتضمنها استمارات تسجيل المواليد والوفيات؟  ما
 اكتب قائمة بهذه البنود وناقشها .

 األرقام
 لألبالوطنية 

 واألم
 الديانة

 الجنسية
 

تحسين 
استمارات 

 التسجيل

تحسين بنود استمارة 
التسجيل لتشمل  بعض 

 الخصائص

4112-
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

وعة من ممج خبير
 الدورات التدريبية 

منح 
خارجية 

والحكومة 
 االردنية

 2 – 4ب 

هل جمعت أي تفاصيل طبية أخرى تتعلق بصحة الطفل أو عملية الوالدة) 
 سواء في استمارة تسجيل الوالدة أو استمارة منفصلة أخرى( ؟

تحسين  ال يوجد
استمارات 
التسجيل 

 بإضافة
 البنودبعض 

-4112 اإلضافيةدراسة البنود 
4112 

دائرة 
 األحوال
المدنية 

 والجوازات

وعة من ممج خبير
 لتدريبية الدورات ا

منح 
خارجية 

والحكومة 
 االردنية

 5 – 4 ب

 على أجب ثم والوفيات المواليد واعتماد تسجيل في المستخدمة اإلستمارت ميعج راجع
 : االستمارات من مجموعة بكل الخاصة التالية األسئلة

 )نعم(؟المجمعة المعلومات جميع من يستفاد هل-

)خمس  االستمارات؟ن م مجموعة كل المتوسط،استيفاء في يستغرقه الذي وقتال ما-
 دقائق(

)نعم( مطابقة لالستمارة ؟لماذا المستخدم؟واشرح يراعي االستمارات تنسيق هل -
 المبرمجة

 لغة واحدة نعم الرئيسية؟ الوطنية اللغات بجميع االستمارة تتوافر هل

 واألبوينخصائص المولود (  بالتصريح القائم)من تأتي التي البنود هي ما-
 من الوفاة سبب ينقل المثال،هل سبيل الوثائق،على سائر من تنقل التي البنود هي وما

        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 نعمبالوفاة؟ الخاصة االستمارة

 تغطية و استكمال التسجيل 0-ب 

 1-0ب

ماهي نسبة السكان الذين تتوافر لهم سبل الوصول الى السجالت المدنية 
 حيث يعيشون؟

        

 4-0ب

 هل سبل الوصول مرت بما يلي مع مرور الوقت:
 تحسنت ؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟ -

 ظلت مستقرة؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟-
 انخفظت؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟-

 

        

 0-0ب

 إذا كانت سبل الوصول قد تحسنت، فما الذي أدى الى هذه التحسينات؟
        

 2-0ب

مامدى استكمال المعلومات الخاصة بتسجيل المواليد )أي، ماهي النسبة 
المئوية لمستوى االستكمال(؟ يرجى توضيح الطريقة التي تستخدمها لتقدير 

 االكتمال؟

        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

  5 – 0ب 

مامدى استكمال المعلومات الخاصة بتسجيل الوفيات )أي، ماهي النسبة 
 المئوية لمستوى االستكمال(؟

        

 2- 0ب 

 خالل العقد المنصرم، هل كانت إجراءات االستكمال قد :
 تحسنت ؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟ -

 ظلت مستقرة؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟-
 انخفظت؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟-

        

 7 – 0ب 

المجموعات السكانية الفرعية التي على األرجح يقل احتسابها في  ماهي
التسجيالت الحيوية؟ )مالحظة: قد يكون التخطي في الّعد مختلفاً بالنسبة 

 المواليد والوفيات(

        

 8 -  0ب 

إذا كانت التغطية تقتصر على جزء من البلد )مثل المناطق الحضرية( ، هل 
تم النظر في الطرق البديلة للحصول على االحصاءات الحيوية الخاصة 

بالسكان الذين ال تشملهم التغطية أو تنفذ أي من هذه الطرق، مثل "نظام 
 (؟DSS( أو نظام الترصد الديموغرافي )SRS)تسجيل العينات" 

        

 9 – 0ب 

 مالذي حدث خالل العقد المنصرم من أجل زيادة :
 تسجيل المواليد؟-

 تسجيل الوفيات؟-

        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 11 – 0ب 

هل يتم تتبع ورصد التسجيل المتأخر مع مرور الوقت وعلى المستوى دون 
 الوطني؟

        

 11 – 0ب 

 مناطق أخرى؟ هل التسجيل المتأخر أكثر شيوعاً في بعض المناطق عنه في
        

 14 – 0ب 

 ماهي نسبة المواليد المسجلة التي تتم في المرافق الصحية ؟
        

 10 – 0ب 

 ماهي نسبة الوفيات المسجلة التي تتم في المرافق الصحية ؟
        

 12 – 0ب 

 ماهي نسبة المستشفيات أو سائر المرافق الصحية التي يتواجد بها مسؤولو
 التسجيل في نفس المبنى؟

        

 15 – 0ب 

هل القابالت التقليديات أو سائر العاملين الصحيين الذين يحضرون 
الوالدات بالمنزل يقومون بالتبليغ أيضاً عن هذه المواليد؟ وإذا كان األمر  

 كذلك ، لمن يتم التبليغ؟

        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

  12 – 0ب 

بصورة روتينية، مقارنة المواليد المبلغ عنها من مثل هذه المصادر  هل يتم ،
 مع المواليد المسجلة؟

        

 17 – 0ب 

 ماهي نسبة المواليد التي تحدث في "المرافق الصحية غير الحكومية"؟
        

 18 – 0ب 

 ماهي نسبة الوفيات التي تحدث في "المرافق الصحية غير الحكومية"؟
        

 19 – 0ب 

هل يشمل التسجيل على فرض أي نفقات مالية على العائلة أو من يدلي 
 بالمعلومة:

 بالنسبة للمواليد ؟-
 بالنسبة للوفيات؟

        

 41-0ب 

 ماهي الخدمات اإلجتماعية أو الفوائد التي ترتبط بتسجيل المولود؟
        

 41 – 0ب 

الخدمات االجتماعية ، والفوائد العائدة من التأمين أو انتقال اإلرث  ماهي
 والمرتبطة بتسجيل الوفاة؟

        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 44 – 0ب 

إذا كانت البلد تستخدم بطاقات الهوية ، فكيف يؤثر هذا النظام على 
 تسجيل األحداث الحيوية؟

        

 40 – 0ب 

العقبات الرئيسية التي تحول دون تحسين تسجيل األحوال المدنية؟  ماهي
 ومنها على سبيل المثال:

 نقص في المسجلين أو أماكن التسجيل،-
 نقص في سبل الوصول الى المرافق الصحية-

 نقص في المعرفة بضرورة تسجيل المواليد والوفيات-
 الوصمة االجتماعية التي تلحق باألطفال غير الشرعيين-

 العوائق الثقافية -
 العوائق المالية -

 األمية -
 نقص األطباء والقابالت -

 وغير ذلك من العقبات )رجاء التحديد(

        

 42 – 0ب 

متى نظمت البلد آخر حملة إعالمية بهدف زيادة الوعي العام بضرورة 
 تسجيل األحداث الحيوية؟

        

 45 – 0 ب

 هلتمتقيمالنتائج؟
        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 42 – 0ب 

هل هناك لجنة تقوم برصد وتقييم مدى استكمال إجراءات تسجيل األحوال 
 المدنية، بصورة منتظمة؟

        

 تخزين المعلومات و نقلها 2 –ب 

 1 – 2ب 

هل تقوم مكاتب التسجيل المحلية بتسجيل وتخزين المعلومات المجمعة 
 حول المواليد والوفيات باستخدام:

 دفاتر تسجيل ؟-
 الكترونية؟ دفاتر-

 غيرها )رجاء التحديد(

        

 4 – 2 ب

 " هليتماالحتفاظبسجالتالمواليدوالوفياتفيملفاتطبقاًلمايلي

 تاريخالتسجيل؟-

 األسم؟ -

 نظامرقميأوفهرسرقميآخر؟ -

        

 0 – 2ب 

ماهي الطريقة المستخدمة لالحتفاظ بالسجالت االحتياطية، ومامدى اللجوء 
 الى هذه الطريقة؟

        

 2 – 2ب 

 كيف يتم حفظ سجالت المواليد والوفيات في األرشيف؟
        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 5 – 2ب 

 هل سبق وضاعت السجالت أو اُتلفت؟
        

 2 – 2ب 

كيف يمكن تجنب ضياع أو تلف السجالت الخاصة بالمواليد في 
 المستقبل؟

        

 7 – 2ب 

 سجالت األفراد الخاصة بالمواليد أو الوفيات؟ هل يمكن بسهولة استرداد
        

 8 – 2ب 

 هل حدثت حاالت تزوير أو حاالت تسجيل متعددة؟
        

 9 – 2ب 

ماهي اإلجراءات االحترازية المتوافرة في النظام لتجنب التزوير أو تجنب 
 تعدد التسجيل؟

        

 11 – 2ب 

الرسوم التوضيحية لسير العمليات المعدة حول نقل المعلومات  باستخدام
الخاصة بالمواليد والوفيات، اشرح أين وكيف يتم دمج المعطيات قبل أن 

 تخضع لعملية النقل.

        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 11 – 2ب 

بحسب لوحة مجريات العمليات التي تم إعدادها حول المعلومات، هل 
 الوقت المناسب؟هناك جدول محدد لنقل هذه المعلومات في 

        

 14 – 2ب 

 هل يتم االلتزام بدقة بهذ الجدول؟
        

 10 – 2ب 

 هل يتم مراقبة هذا الجدول بصورة روتينية من قبل أولئك المتلقين للبيانات؟
        

 12 – 2ب 

هل هناك إجراءات قائمة للتعامل مع التبليغ المتأخر أو عدم التبليغ من 
 للسجالت المدنية؟المكاتب المحلية 

        

 15 – 2ب 

 إذا كانت هناك إجراءات قائمة بالفعل ، فماهي؟
        

 12 – 2ب 

 هل يحتفظ بسرية المعلومات الواردة في استمارة تسجيل المواليد والوفيات؟
        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 17 – 2ب 

 كيف تتم المحافظة على السرية؟
        

 18 – 2ب 

 المعلومات وألي غرض؟ من الذي يمكنه الوصول الى
        

 19 – 2ب 

ماهي المراجعات والتدقيقات التي تتم عبى السجالت الفردية للمواليد 
 والوفيات لضمان دقتها واكتمالها عند نقلها؟

        

 41 – 2ب 

هل يتم االتصال بصورة روتينية بمكاتب التسجيل المحلية سعياً للحصول 
 على إيضاحات لإلحصاءات على المستوى اإلقليمي أو المركزي؟

        

2 – 41 

 وإذاكاناألمركذلكمامدىتكرارطلباتالتوضيح؟
        

 44 – 2ب 

 هل هناك طريق مفتوح للتواصل ونقل المعلومات بين المكاتب المركزية
 والفرعية؟

        



نتائج  الســؤال
 التقييم

هدف 
 التحسين

اإلجراءات/األنشطة 
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 40 – 2ب 

هل تتلقى سلطات التسجيل اإلقليمية بصورة روتينية التقارير حلول خصائص 
 المجموعات السكانية التي تدخل في نطاقها، مقارنة بالمعدالت لوطنية؟

        

 



 
 ممارسات التسجيل والتغطية واالستكمال–بالمكون 

 

 نتائج التقييم الســؤال
هدف 
التحس

 ين
اإلجراءات/األنش

 طة بالترتيب

اإلطا
ر 
الزمن
 ي

المسؤول
 ية

 الموارد المطلوبة
الموار 
د 

البشر 
 ية

التدري
 التمويل ب

 المدنية و اإلحصاءات الحيوية الترتيبات النظامية و سير العمل في نظم تسجيل االحوال 1-ب

 1-1-ب

ماهي الترتيبات التنظيمية واإلدارية لنظم تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات 
 الحيوية     ) مراجعة باستخدام الرسوم البيانية التي تم إعدادها (؟

        

 2 – 1ب 

التغيرات الرئيسية التي حدثت في آليات عمل النظم على مدى العشر سنوات  ماهي
 المنصرمة؟

        

 3 – 1ب 

 كيف أثرت هذه التغيرات على آليات عمل النظام أو النظم؟
        

 4 – 1ب 

 
 ماهي المجاالت التي تحتاج الى تحسين ؟

        

 5 – 1ب 

آليات التواصل الحالية بين سلطة تسجيل االحوال المدنية وغيرها من المعنيين  ماهي
 بجمع واستخراج اإلحصاءات الحيوية؟

        

 6 – 1ب 

هل هناك أية مجاالت تكون فيها المسؤوليات الخاصة بمهام محددة ، متداخلة أو 
 مبهمة؟
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هدف 
التحس

 ين
اإلجراءات/األنش
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الموار 
د 

البشر 
 ية

التدري
 التمويل ب

 7 – 1ب 

المستويات الوطنية، أو على مستوى الوالية هل يتم تحديد المسؤوليات بوضوح على 
 أو المنطقة ، أو على المستوى المحلي؟

        

 8 – 1ب 

 هل هناك مناطق تحدث فيها اختناقات بشكل منتظم؟
        

 9 – 1ب 

من  راجع بالتفصيل المماراسات القطرية الخاصة بتسجيل المواليد والوفيات؟ أي
أنماط المواليد والوفيات التي يحتمل أال يتم تسجيلها في نظام تسجيل األحوال 

 المدنية؟

        

  11 – 1ب 

هل هذه األنماط من المواليد والوفيات ال يتم تسجيلها أيضا في نظام اإلحصاءات 
 الحيوية ؟

        

 11 – 1ب 

هناك بعض األحداث الحيوية التي ال يمكن تسجيلها من خالل نظام التسجيل  هل
 المعتاد؟
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 12 - 1ب 

هل يتم جمع نفس البيانات حول المواليد والوفيات في الدولة بأكملها على كافة 
مستويات النظام ) وتشمل مستويات الواليات أو المناطق، أو المستويات الوطنية أو 

 المحلية(؟

        

 13 – 1ب 

 هل هناك كيان مسؤول عن المعايير الوطنية لإلحصاءات الحيوية وتنسيقها ؟
        

 14 – 1ب 

 هل يدخل سبب الوفاة في استمارة تسجيل الوفاة؟
        

 15 – 1ب 

هل تجمع المعلومات حول سبب الوفاة في نفس توقيت  إذا لم يكن األمر كذلك ،
تسجيل حالة الوفاة ولكن باستخدام استمارة أخرى ؟ ناقش أيضا ماذا يحدث في 
الحاالت والوفيات التي يتوالها قاضي التحقيق والوفيات التي يشبة في أنها ناجمة 

 عن 
 أسباب غير طبيعية

        

 16 – 1ب 

 التفاصيل التي يتعين جمعها حول المواليد وحول أسباب الوفاة ؟ من الذي بقرر
        

 17 – 1ب 

كيف يتم تبادل المعلومات الطبية التي يتعين جمعها حول المواليد والوفيات بين 
 مختلف الوكاالت الحكومية المعنية؟

        

 18 – 1ب 

 هل هذا اإلجراء القائم يعمل جيداً أم يحتاج الى تحسين ؟
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 19 – 1ب 

 هل هناك سجل وطني للسكان ؟
        

 21 – 1ب 

إذا كان األمر كذلك، كيف تتدفق المعلومات بين السجل الوطني للسكان ، ونظام 
السجالت المدنية، وأي من الوكاالت الحكومية هي المسؤولة عن المحافظة على 

 السجل الوطني للسكان؟

        

 21 – 1ب 

هل يتم إعطاء رقم شخصي لكل شخص عند والدته أو أثناء استالمه لألوراق 
الخاصة بهويته، وهل هذا الرقم يستخدم في كافة قواعد البياتات اإلدارية التابعة 

 للحكومة؟

        

 22 – 1ب 

فكيف سيتم االتساق بين السجالت  إذا لم يكن هناك رقم سري بين السجالت ،
 من مختلف نظم المعلومات ، وكيف يتم تحديث السجل السكاني؟

        

 23 -1ب 

هل تستخدم الحواسيب في أي مرحلة من مراحل عملية تسجيل المواليد 
 والوفيات؟

        

 24 – 1ب 

 هل تستخدم الحواسيب في أي مما يلي أو فيها جميعاً :
 المعلومات ؟ تجميع-
 نقل المعلومات؟-
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 التحقق من مصداقية المعلومات؟-

 التحقق من مصداقية المعلومات ؟-

 تخزين المعلومات؟-

 25 – 1ب 

هل هناك أية خطط لتحقيق المزيد من التوسع في استخدام الحاسوب في المستقبل 
 القريب؟

        

 26 – 1ب 

 األوليات ؟إذا كان األمر كذلك ، فما هي 
        

  27 – 1ب 

ماهي اإلجراءات المستخدمة حالياً في نقاط التسجيل لمراجعة استكمال واتساق 
 المعلومات المجمعة في نقاط التسجيل؟

        

 28 – 1ب 

اإلجراءات المستخدمة حالياً على المستوى المركزي وسائر المستويات  ماهي
 لمراجعة استكمال واتساق المعلومات المجمعة في نقاط التسجيل؟
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 29 – 1ب 

هل يتم الفحص الروتيني لتسجيل البيانات بصورة شهرية أو ربع سنوية لضمان 
 مقارنتها باألعوام المنصرمة ؟

        

 31 – 1ب 

على المستوى المركزي، هل يتم ، بصورة روتينية ،  تقدير أعداد المواليد والوفيات 
المتوقع حدوثها كل عام، لكل منطقة من مناطق التسجيل ، ثم مقارنتها مع األعداد 

 الفعلية لألحداث المسجلة؟

        

 مراجعو االستمارات المستخدمة في تسجيل المواليد و الوفيات 2 –ب 

 1 – 2ب 

أي من البنود التي توصي بها األمم المتحدة تتضمنها استمارات تسجيل المواليد 
 وضع عالمة على البنود التي تم جمعها؟ 2-3والوفيات؟ استخدم اإلطار 

        

 2 – 2ب 

 
األمم المتحدة، وقد تكون ذات فائدة، ال تتضمنها  أي من البنود التي توصي بها

 استمارات تسجيل المواليد والوفيات؟

        

 3 – 2ب 

ماهي البنود اإلضافية التي تتضمنها استمارات تسجيل المواليد والوفيات؟ اكتب 
 قائمة بهذه البنود وناقشها .
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 4 – 2ب 

الطفل أو عملية الوالدة) سواء في هل جمعت أي تفاصيل طبية أخرى تتعلق بصحة 
 استمارة تسجيل الوالدة أو استمارة منفصلة أخرى( ؟

        

 5 – 2 ب

راجعجميعاإلستمارتالمستخدمةفيتسجيلواعتمادالمواليدوالوفياتثمأجبعلىاألسئلةالتاليةالخاصةبكلمجمو 
 : عةمناالستمارات

 هليستفادمنجميعالمعلوماتالمجمعة؟-

 ،فيالمتوسط،استيفاءكلمجموعةماالستمارات؟مالوقتالذييستغرقه-

 هلتنسيقاالستماراتيراعيالمستخدم؟واشرحلماذا؟ -

 هلتتوافراالستمارةبجميعاللغاتالوطنيةالرئيسية؟

(  القائمبالتصريح)ماهيالبنودالتيتأتيمن-
 وماهيالبنودالتيتنقلمنسائرالوثائق،علىسبياللمثال،هلينقلسببالوفاةمناالستمارةالخاصةبالوفاة؟

        

 تغطية و استكمال التسجيل 3-ب 

 1-3ب

ماهي نسبة السكان الذين تتوافر لهم سبل الوصول الى السجالت المدنية حيث 
 يعيشون؟

المحافظ 100%
ة على 
 النسبة

دائرة   
االحوال 

 المدنية

زيادة 
بنسبة 

11
% 

تدريب 
 منتظم

1. 150 
staff* JD 

6000 
Annual 

2. Training 
JD 6000 

 
 2-3ب

 هل سبل الوصول مرت بما يلي مع مرور الوقت:
 تحسنت ؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟ -

 ظلت مستقرة؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟-
 انخفظت؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟-

 

        تحسنت
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 3-3ب

 إذا كانت سبل الوصول قد تحسنت، فما الذي أدى الى هذه التحسينات؟
تحسنت من خالل 
 فتح مكاتب جديده

 و الوعي

الربط 
االكترون
ي بين 

 المكاتب

توفر  المخصصات  نعم    
المالية  الستمرار عمل 

بما فيها الربط  الدائرة
الدائم و تحديث البنية 

 التحتية االليكترونية
(JD300,000) 

 4-3ب

النسبة المئوية  مامدى استكمال المعلومات الخاصة بتسجيل المواليد )أي، ماهي
 لمستوى االستكمال(؟ يرجى توضيح الطريقة التي تستخدمها لتقدير االكتمال؟

الربط االليكتروني مع    % 98
المستشفيات مكان 

 حدوث الواقعة.
تفعيل تطبيق القانون 
و زيادة الغرامة على 

 التاخير

توفير الموارد الالزمة     
 االلكتروني  للربط

وتجهيز بنية تحتية 
 JD)لذلك

3,000,000) 

  5 – 3ب 
مامدى استكمال المعلومات الخاصة بتسجيل الوفيات )أي، ماهي النسبة المئوية لمستوى 
 االستكمال(؟

الربط االلكتروني مع  111% 65% 71-
المستشفيات و 

البلديات وتشديد 
 حراسة المقابر  

    (JD 500,000) 
 للربط مع البلديات

 6- 3ب 

 خالل العقد المنصرم، هل كانت إجراءات االستكمال قد :
 تحسنت ؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟ -

 ظلت مستقرة؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟-
 انخفظت؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟-

        تحسنت

 7 – 3ب 

المجموعات السكانية الفرعية التي على األرجح يقل احتسابها في التسجيالت  ماهي
 الحيوية؟ )مالحظة: قد يكون التخطي في الّعد مختلفاً بالنسبة المواليد والوفيات(

الوالدات غير 
المكتملة و المواليد 

المبتسرة وفي 
المناطق النائية 

 والبعيدة

التقليل 
قدر 

االمكان 
من عدم 
االحتسا

 ب

 15 التزويد ب
للمناطق  مكتب متنقل

و تشديد  النائية
الحراسات على 

المقابر خاصة المقابر 
 غير المنظمة

  20 
سائق 

 71و 
  موظف

 2,400,000 الزم
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 8 -  3ب 

إذا كانت التغطية تقتصر على جزء من البلد )مثل المناطق الحضرية( ، هل تم النظر 
الحيوية الخاصة بالسكان الذين ال  في الطرق البديلة للحصول على االحصاءات

( أو SRS)تشملهم التغطية أو تنفذ أي من هذه الطرق، مثل "نظام تسجيل العينات" 
 (؟DSSنظام الترصد الديموغرافي )

        ال ينطبق

 9 – 3ب 

 مالذي حدث خالل العقد المنصرم من أجل زيادة :
 تسجيل المواليد؟-

 تسجيل الوفيات؟-

الوعي العام, ثورة   
المعلومات.سهولة 

اجراءات التسجيل و 
العالج المجاني 

لالطفال دون 
 السادسة

     

 11 – 3ب 

 هل يتم تتبع ورصد التسجيل المتأخر مع مرور الوقت وعلى المستوى دون الوطني؟
        نعم

 11 – 3ب 

 مناطق أخرى؟ هل التسجيل المتأخر أكثر شيوعاً في بعض المناطق عنه في
        ال

 12 – 3ب 

 ماهي نسبة المواليد المسجلة التي تتم في المرافق الصحية ؟
99%        
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 13 – 3ب 

 ماهي نسبة الوفيات المسجلة التي تتم في المرافق الصحية ؟
85%        

 14 – 3ب 

التسجيل  ماهي نسبة المستشفيات أو سائر المرافق الصحية التي يتواجد بها مسؤولو
 في نفس المبنى؟

 
0% 

ربط اليكتروني و  111%
تواجد مسؤول 

 تسجيل

 كما هو مبين اعاله     

 15 – 3ب 

هل القابالت التقليديات أو سائر العاملين الصحيين الذين يحضرون الوالدات 
بالمنزل يقومون بالتبليغ أيضاً عن هذه المواليد؟ وإذا كان األمر كذلك ، لمن يتم 

 التبليغ؟

  %111 ال
توافر بوابة اليكرتونية 

مباشرة وتسهيل عملية 
ادخال البيانات من 

قبل املشرف على 
 الواقعة

  

  10 
 خبراء

  JD 250,000 انشاء 
مصاريف ادامة سنوية 

JD 200,000 

  16 – 3ب 

بصورة روتينية، مقارنة المواليد المبلغ عنها من مثل هذه المصادر مع  هل يتم ،
 المواليد المسجلة؟

تفعيل  ال
عملية 

المقارنة 
بشكل 
 مبدأي

تدريب الكوادر .1
العاملة في التسجيل 

 على اجراء المقارنة
.تثبيت مواعيد 2

         محددة للمقارنة

مشتركة ما  سنة
بين 

 االحوال
المدنية 

والقطاعات 
الطبية 

واالحصاءا
 ت 

نفس 
الكواد

 ر

ورشات 
تدريبية 
تغطي 
جميع 

الكوادر 
 المعنية

JD 60,000 
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 17 – 3ب 

 ماهي نسبة المواليد التي تحدث في "المرافق الصحية غير الحكومية"؟
40%        

 18 – 3ب 

 ماهي نسبة الوفيات التي تحدث في "المرافق الصحية غير الحكومية"؟
        %?حوالي 10

 19 – 3ب 

 هل يشمل التسجيل على فرض أي نفقات مالية على العائلة أو من يدلي بالمعلومة:
 بالنسبة للمواليد ؟-

 بالنسبة للوفيات؟

ال ولكن يدفع رسوم 
  الشهادة

 
ال ولكن يدفع رسوم 

 الشهادة

مجانية 
 التسجيل

اليكترونية تسمح  بوابة
بالتسجيل المبدئي 
للواقعات من قبل 

المشرف على الواقعة 
 مجانا

 كما ذكر اعاله    

 21-3ب 

 ماهي الخدمات اإلجتماعية أو الفوائد التي ترتبط بتسجيل المولود؟
تامين  .1

 صحي
دعم  .2

 مادي
للمحروقا

 ت
عالوة  .3

ابناء 
لموظفي 

 الدولة
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 21 – 3ب 

الخدمات االجتماعية ، والفوائد العائدة من التأمين أو انتقال اإلرث والمرتبطة  ماهي
 بتسجيل الوفاة؟

 الميراث .1
عوائد  .2

 التامين
تحمل   .3

تكاليف 
الدفن و 

 العزاء

حفظ 
 الحقوق

      

 22 – 3ب 

إذا كانت البلد تستخدم بطاقات الهوية ، فكيف يؤثر هذا النظام على تسجيل 
 األحداث الحيوية؟

تسجيل  ايجابا
دقيق و 
بنسبة 
 مرتفعة

 جدا

      

 23 – 3ب 

ماهي العقبات الرئيسية التي تحول دون تحسين تسجيل األحوال المدنية؟ ومنها على 
 سبيل المثال:

 نقص في المسجلين أو أماكن التسجيل،-
 نقص في سبل الوصول الى المرافق الصحية-

 والوفياتنقص في المعرفة بضرورة تسجيل المواليد -
 الوصمة االجتماعية التي تلحق باألطفال غير الشرعيين-

 العوائق الثقافية -
 العوائق المالية -

 األمية -
 نقص األطباء والقابالت -

 وغير ذلك من العقبات )رجاء التحديد(

كل ما  .1
 ذكر

عدم توفر  .2
الية تبلغ 

و تسجيل  
اليكتروني 

  مبدأي 
 

تسجيل 
دقيق و 
بنسبة 
مرتفعة 

 جدا

ربط  .1
 اليكتروني

فتح  .2
مكاتب 

تسجيل  
 اضافية

توفير  .3
مكاتب 
تسجيل 
 متنقلة 

 كما ذكر اعاله    
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 24 – 3ب 

متى نظمت البلد آخر حملة إعالمية بهدف زيادة الوعي العام بضرورة تسجيل 
 األحداث الحيوية؟

2115        

 25 – 3 ب

 النتائج؟ تقيم تم هل
زيادة  نعم

الوعي و 
 اشراك

المجتمع 
بالمسؤول

 ية

وسائل  .1
االعالم 

والتواصل 
االجتماعي 

 المختلفة
استخدام  .2

مكاتب 
التسجيل 
المتنقلة 
بالتزامن  

مع ما ليزم 
لضمان 

دعاية  
 كافية

3. SMS  
المنهج  .4

الدراسي 
لطالب 

الطب و 
التمريض 
 و القبالة 

    JD 500,000  
باالضافة الى كلفة 
المكاتب المتنقلة 

 المحسوبة اعاله

 26 – 3ب 

هل هناك لجنة تقوم برصد وتقييم مدى استكمال إجراءات تسجيل األحوال المدنية، 
 بصورة منتظمة؟

        نعم



 نتائج التقييم الســؤال
هدف 
التحس

 ين
اإلجراءات/األنش

 طة بالترتيب

اإلطا
ر 
الزمن
 ي

المسؤول
 ية

 الموارد المطلوبة
الموار 
د 

البشر 
 ية

التدري
 التمويل ب

 تخزين المعلومات و نقلها 4 –ب 

 1 – 4ب 

هل تقوم مكاتب التسجيل المحلية بتسجيل وتخزين المعلومات المجمعة حول 
 المواليد والوفيات باستخدام:

 دفاتر تسجيل ؟-
 دفاتر الكترونية؟-

 غيرها )رجاء التحديد(

سجل اليكتروني  
 والملفات الورقية

 
 

      

 2 – 4 ب

 " هليتماالحتفاظبسجالتالمواليدوالوفياتفيملفاتطبقاًلمايلي

 تاريخالتسجيل؟-

 األسم؟ -

 نظامرقميأوفهرسرقميآخر؟ -

جميع ما ذكر 
باالظافة الى حفظها 

 في ملفات ورقية 

       

 3 – 4ب 

ماهي الطريقة المستخدمة لالحتفاظ بالسجالت االحتياطية، ومامدى اللجوء الى هذه 
 الطريقة؟

عمل نسخ   
اليكترونية احتياطية 

للمعلومات و 
 البيانات الالزمة 

مؤتمته ويتم الرجوع 
اليها عند توقف 

 Disaster(النظام
recovery DR 

      JD 100,000 

 4 – 4ب 

 المواليد والوفيات في األرشيف؟كيف يتم حفظ سجالت 
سجالت في 

 اليكترونية
يجب 
عمل 

ارشفه 
 للوثائق

توفير ايدي فنيه عامله 
التدريب االماكن 
المحميه النسخ 

 االحتياطي 

توفير   
 الموارد
 الماليه 

  



 نتائج التقييم الســؤال
هدف 
التحس

 ين
اإلجراءات/األنش

 طة بالترتيب

اإلطا
ر 
الزمن
 ي

المسؤول
 ية

 الموارد المطلوبة
الموار 
د 

البشر 
 ية

التدري
 التمويل ب

 5 – 4ب 

 هل سبق وضاعت السجالت أو اُتلفت؟
يجب  لم يحدث 

عمل 
ارشفه 

 الكترونيه

عمل    توفير البنيه التحتيه
دراسه على 

وتقع 
الحال 

والوصول 
الى دراسه 

 متكمله 

توفير 
بنيه 

تحتيه 
 وموارد

 JD 3,000,000 
لعمل الدراسات و تنفيذ 

 التوصيات

 6 – 4ب 

 كيف يمكن تجنب ضياع أو تلف السجالت الخاصة بالمواليد في المستقبل؟
عدم  ارشفتها الكترونيا 

فقدان 
 الملفات 

اجهزه ومعدات 
 مكتمله 

     

 7 – 4ب 

 هل يمكن بسهولة استرداد سجالت األفراد الخاصة بالمواليد أو الوفيات؟
عدم اصدار الوثيقه  %111 نعم 

االبعد ارشفتها 
 الكترونيه

     

 8 – 4ب 

 هل حدثت حاالت تزوير أو حاالت تسجيل متعددة؟
        ال

 9 – 4ب 

اإلجراءات االحترازية المتوافرة في النظام لتجنب التزوير أو تجنب تعدد  ماهي
 التسجيل؟

نظام التدقيق على 
مراحل الكثر من 
شخص للحد من 

 التزوير

الوصول 
الى 

بيانات 
 دقيقه 

      



 نتائج التقييم الســؤال
هدف 
التحس

 ين
اإلجراءات/األنش

 طة بالترتيب

اإلطا
ر 
الزمن
 ي

المسؤول
 ية

 الموارد المطلوبة
الموار 
د 

البشر 
 ية

التدري
 التمويل ب

 11 – 4ب 

الرسوم التوضيحية لسير العمليات المعدة حول نقل المعلومات الخاصة  باستخدام
بالمواليد والوفيات، اشرح أين وكيف يتم دمج المعطيات قبل أن تخضع لعملية 

 النقل.

        

 11 – 4ب 

بحسب لوحة مجريات العمليات التي تم إعدادها حول المعلومات، هل هناك جدول 
 الوقت المناسب؟محدد لنقل هذه المعلومات في 

        نعم

 12 – 4ب 

 هل يتم االلتزام بدقة بهذ الجدول؟
        نعم

 13 – 4ب 

 هل يتم مراقبة هذا الجدول بصورة روتينية من قبل أولئك المتلقين للبيانات؟
        نعم

 14 – 4ب 

 هل هناك إجراءات قائمة للتعامل مع التبليغ المتأخر أو عدم التبليغ من المكاتب
 المحلية للسجالت المدنية؟

الوصول  نعم
الى نتائج 

 حقيقيه

      



 نتائج التقييم الســؤال
هدف 
التحس

 ين
اإلجراءات/األنش

 طة بالترتيب

اإلطا
ر 
الزمن
 ي

المسؤول
 ية

 الموارد المطلوبة
الموار 
د 

البشر 
 ية

التدري
 التمويل ب

 15 – 4ب 

 إذا كانت هناك إجراءات قائمة بالفعل ، فماهي؟
        الغرامه 

 16 – 4ب 

 هل يحتفظ بسرية المعلومات الواردة في استمارة تسجيل المواليد والوفيات؟
        نعم

 17 – 4ب 

 السرية؟كيف تتم المحافظة على 
تطبيق القانون وضع 
انظمه امنيه ونسخ 

 احتياطي 

       

 18 – 4ب 

 من الذي يمكنه الوصول الى المعلومات وألي غرض؟
صاحب الصالحيه 

بالدخول الى البيانات 
 والمعلومات

       

 19 – 4ب 

السجالت الفردية للمواليد والوفيات  ماهي المراجعات والتدقيقات التي تتم عبى
 لضمان دقتها واكتمالها عند نقلها؟

طلب تبليغ الواقعه 
+اجراء التبليغ من 

 شخص مخول بذلك

       



 نتائج التقييم الســؤال
هدف 
التحس

 ين
اإلجراءات/األنش

 طة بالترتيب

اإلطا
ر 
الزمن
 ي

المسؤول
 ية

 الموارد المطلوبة
الموار 
د 

البشر 
 ية

التدري
 التمويل ب

 21 – 4ب 

هل يتم االتصال بصورة روتينية بمكاتب التسجيل المحلية سعياً للحصول على 
 إيضاحات لإلحصاءات على المستوى اإلقليمي أو المركزي؟

الوصول  نعم
الى 

بيانات 
 حيويه

مباشرة مع الدائرة او 
من خالل الرجوع 

 للموقع االليكتروني

     

4 – 21 

 وإذاكاناألمركذلكمامدىتكرارطلباتالتوضيح؟
        نعم وبشكل شهري

 22 – 4ب 

 هل هناك طريق مفتوح للتواصل ونقل المعلومات بين المكاتب المركزية والفرعية؟
ربط  نعم

اليكترون
 ي

      

 23 – 4ب 

هل تتلقى سلطات التسجيل اإلقليمية بصورة روتينية التقارير حلول خصائص 
 المجموعات السكانية التي تدخل في نطاقها، مقارنة بالمعدالت لوطنية؟

الحصول  نعم
على 

معلومات 
 دقيقة

      

 

 

 
Budgeting in JD   



Budgeting  Unit cost 
DR(Disaster recovery) 100,000 

Campaign for public and partners 500,000 
Training of department staff 60,000 

Establish Portal of Entry for preliminary registration 250,000 

Running cost for PoE 200,000 
Mobile registration offices 2,400,000 

Connection with Municipalities 500,000 
 Connection with hospitals 3,000,000 

Implementation Support staff and training for hospital and 
Municipalities’ staff 1,000,000 

Archiving , studies and implementation of recommendations 3,000,000 

Grand Total in JD 11,010,000 
GT in USD 15,414,00O 

 

 التوصيات:
 ,WHO, USAID وكسب الدعم من كافة الجهات المعنية بما فيها وسائل االعالم و وسائط التواصل االجتماعي توعية مجتمعية .1

UNICEF 
  WHOالترميز الدوليتنمية الكوادر و تطوير المهارات و التدريب للمشرفين على الواقعات على نظام  .2
   USAID, WHOبوابة اليكترونية وتدريب المعنيين  على االدخال المبدئي لمعلومات الواقعة انشاء .3
  HHC, HPCانشاء قاعدة بيانات حيوية وطنية موحدة و تحديد مرجعية وطنية الستخراج المؤشرات .4
 USAID,WHO,UNICEFالربط االليكتروني مع البلديات و المستشفيات و تدريب كوادرها .5
 )المانحين( international donor مكاتب تسجيل متنقلة لكافة المحافظات استحداث .6

 



 



 
 شهادة الوفاة وسبب الوفاة–جالمكون 

 

اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 فيما يخص شهادة الوفاة   (ICD)الممارسات المتوافقة مع التنصيف الدولي لالمراض  1 –ج 

 : 1-1ج

كم عدد الوفيات 
المسجلة التي كان لها 

سبب طبي معتمد )كنسبة 
 مئوية( ؟

تدريب االطباء على كيفية تعبئة  % 199رفع النسبة الى  % 09
 نماذج التبليغ

 WHO دورات تدريبية مدرب وزارة الصحة مستمر
USAID 

 : 2 – 1ج 
المعلومات الخاصة  في

بسب الوفاة هل يمكن 
الفصل بين الوفيات 
المعتمدة طبيا وتلك 

المعتمدة من أي شخص 
 عادي ؟

ان تكون جميع المعلومات الخاصة  يمكن الفصل
 بسبب   الوفاة معتمدة طبيا

وضع انظمة لعدم اعتماد النماذج 
 المعتمدة من جهة غير طبية 

 وزارة الصحة شهر 12- 6
 الداخلية وزارة

ممثلين عن وزارة 
الداخلية ووزارة 

 الصحة 
 مدرب

 WHO دورات تدريبية
USAID 
MOH 

 : 3-1ج
هل تجمع هذه المعلومات 

حول سبب الوفاة بصورة 
منفصلة في اإلحصاءات 

 الخاصة بالدولة ؟

        ال

 : 4-1ج

هل تستخدم الممارسات 
المتوافقة مع التصنيف 

الدولي لألمراض في 
 الدولة ؟

كوادر طبية مؤهلة على استخدام  نعم
ICD10 

تدريب كافة االطباء من كافة 
القطاعات على كيفية استخدام 

ICD10 

 WHO دورات تدريبية مدرب وزارة الصحة مستمر
USAID 

 



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 : 5 -1ج
هل تستخدم االستمارة 

الدولية المعيارية لإلشهاد 
الطبي حول سبب الوفاة 

( في ما يلي 4-3)اإلطار 
:- 

 الوفيات؟ جميع -
يقتصر استخدامها  -

على الوفيات التي 
تحدث داخل 

المستشفيات وليس 
تلك التي تحدث 

 خارجها ؟

يقتصر استخدامها على 
الوفيات التي تحدث في 

بعض المستشفيات المحددة 
، مثل المستشفيات الجامعية 

 أو اإلقليمية ؟

 نعم
 
 
 
 

 جميع الوفيات

كوادر طبية مؤهلة على كيفية تعبئة 
 االستمارة 

 WHO دورات تدريبية مدرب وزارة الصحة مستمر التدريب على كيفية تعبئة االستمارة 
USAID 

 

 : 6-1ج 

إذا لم يكن البلد 
يستخدم االستمارة 

المعيارية الدولية لإلشهاد 
الطبي حول سبب الوفاة 
، فكيف يمكن إدخال 

استخدامها )حدد 
الخطوات( ؟ وما هي 
اإلجراءات المحتملة 
التي قد تكون مطلوبة 

)تحفيز المؤسسة الطبية 
 مثال( ؟

        



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 : 7 -1ج 

هل األطباء على علم 
بكيفية استيفاء شهادة 
الوفاة بصوره صحيحة 
بما في ذلك التسلسل 

السببي والسبب 
 الرئيسي؟

 نعم بصوره عامة . -
 نعم بصورة دائمة . -

 .ال , ال يعلمون 

 WHO دورات تدريبية مدرب وزارة الصحة مستمر التدريب على كيفية تعبئة االستمارة  نعم بصورة دائمة نعم بصورة عامة
USAID 

 

 : 8 – 1ج 

هل هناك كتيب أو نشره 
أو دالئل إرشادية أخرى 

تشرح لألطباء كيفية 
اعتماد سبب الوفاة 
واستيفاء االستمارة 

الدولية بصورة صحيحة 
 ؟

 نعم 
 
 
 
 

استمرارية توزيع النشرات على كافة 
 االطباء في كافة القطاعات

ارسال النشرات بكتب رسمية 
 لضمان االلتزام بها

 MOH - - وزارة الصحة مستمر

 : 0 – 1ج 

إذا لم تتوفر هذه المواد 
، فما الذي يمكن أن 

يساعد في إعدادها 
 وكيف يمكن توزيعها ؟

        

 : 19 – 1ج 

هي نسبة شهادات  ما
الوفاة التي ال يرد فيها 
سوى سبب واحد فقط 
للوفاة ؟ )انظر اإلطار 

-        



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

حول أهمية بيان  3-4
السبب الرئيسي 

والمباشر للوفاة ، عالوة 
على اإلشارة إلى 

الحاالت أو األوضاع 
التي بدونها قد يكون 
المتوفى ال يزال على 

 قيد الحياة ؟
 : 11 -1ج 

شهادات ما هي نسبة 
الوفاة التي تحتوي على 

طريقة الوفاة بدال من 
 تحديدها لسبب الوفاة ؟

7 %        

 : 12 -1ج 

ما هي نسبة شهادات 
الو فاه التي ال تشير إلى 

المدة الزمنية بين بدء 
 المرض والوفاة ؟

199 %        

 شهادة الوفاة المستخرجة من المستشفي 2 –ج 

 : 1- 2ج 
من الذي في المستشفيات ، 

 يقوم بكتابة شهادة الوفاة :
 الطبيب المعالج؟ 
  طبيب آخر لم يقم

بمعالجة المتوفى قبل 
 وفاته ؟

 ممرض / ممرضه ؟ 

 الطبيب المعالج 
 الطبيب االخر

 
 
 
 
 

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

  مسؤل السجالت الطبية
 ؟

 ؟رجاء التحديد(أناس آخرون )

 
 
 

 : 2-2ج

كيف يتم اعتماد 
عند  الحاالت المتوفاة

الوصول إلى المستشفى 
 ؟

        فحص طبيب الطوارئ

 : 3 -2ج
ما مدى شيوع حاالت الوفاة 

عند الوصول في 
المستشفيات ، وهل تشكل 

: 
% من 19اقل من  -

 الوفيات ؟
من الوفيات  19-29 -

 ؟

% من 29أكثر من 
 الوفيات؟

        % 19اقل من 

 : 4-2ج
هل األحداث الحيوية التي 

المستشفيات ، تحدث في 
 يتم تسجيلها في البلد :

  في النقاط التابعة
للسجل المدني 
المتواجدة في 
 المستشفيات ؟

  عن طريق قيام
المستشفيات بإرسال 

االستمارات إلى 
مكتب السجل المدني 

عن طريق قيام أفراد العائلة 
بالتسجيل بعد حدوث الوالدة 

 أو الوفاة

للتبليغ عن وجود نظام الكتروني 
 االحداث الحيوية

الموجود محوسب النظام تطوير ال
رة ئداربطه مع وزارة الصحة و  في 

 االحوال المدنية

 وزارة الصحة  شهر 12
دائرة االحوال 

 المدنية

 مبرمجون

 مدربون
 WHO دورات تدريبية

USAID 
MOH 



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 ؟

عن طريق قيام أفراد 
العائلة بالتسجيل بعد 

حدوث الوالدة أو 
 الوفاة ؟

 الوفيات التي تحدث خارج المستشفي  3 –ج 

 1 – 3ج 

هل يتحتم استخراج 
شهادة وفاه متضمنة 

سبب الوفاة لمن يتوفون 
 في المنزل ؟

نموذج التبليغ هو الذي  – نعم
 يحتوي سبب وفاة

ان يتم التبليغ عن جميع الوفيات 
 حتى التي تحدث في المنزل

 مراجعة الطب الشرعي
 مراجعة طبيب  او

فوري بشكل 
 مستمر

 WHO دورات تدريبية الكوادر الطبية اهل المتوفي
MOH 

 

 2 – 3ج 

وإن كان األمر كذلك ، 
فهل هناك مشكالت 

معنية بالجودة تؤثر في 
مثل هذه الشهادات ، 

 وهل تتم مراجعتها ؟

عدم كتابة سبب الوفاة   -   نعم
بطريقة صحيحة احيانا وال تتم 

 مراجعتها

وجود شهادة وفاة معبئة بطريقة 
 صحيحة

ان تتم تعبئة الشهادة بطريقة 
 صحيحة 

    وزارة الصحة 

 3 – 3ج 

هل تستخدم نفس 
االستمارة الخاصة 

بسبب الوفاة في جميع 
الوفيات التي تحدث 

داخل وخارج 
 المستشفيات؟

        نعم



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 4 – 3ج 

هل هناك استمارة 
مختلفة تستخدم 

للوفيات التي تحدث 
خارج المستشفيات ،  

وماهي المعلومات 
المسجلة حول سبب 

 الوفاة ؟

 نفس االستمارة –ال 
السبب المباشر والسبب الغير 

 مباشر

       

 5 – 3ج 

من الذي يقوم بإعداد شهادة 
ويعتمد سبب الوفاة  الوفاة ،

ألولئك المتوفين خارج 
 المستشفى :

 ممارس عام ؟ 
  قاضي تحقيق ، أو ما

 شابه؟
 مسئول صحي ؟ 
 مسجل مدني ؟ 

غيرهم )رجاء التحديد( 
 ؟

المسجل المدني هو الذي 
يصدر الشهادة اما سبب الوفاة 

فيتم اعتماده من الطبيب 
المعالج او الطبيب الشرعي في 

 تبليغ الوفاة

       

3 – 6 

في حالة االحتياج إلى 
طبيب ، هل يطالب هذه 
الشخص بالكشف على 
 المتوفى قبل احتضاره ؟

اذا كان هو الطبيب المعالج 
فيمكن اعطاؤه تبليغ عن الوفاة 

واال فيجب مراجعة الطب 
 الشرعي

 

       

 7 – 3ج 

شهادة  كيف تستخرج
الوفاة في الحاالت التي 

يختلف فيها الطبيب 
الذي يتولى كتابة شهادة 

تحول الى القضاء ويتم الكشف 
 عليها من قبل الطب الشرعي

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

الوفاة عن الطبيب 
 المعالج؟

 8 – 3ج 

هل تتاح للممارسين في 
العادة ، فرصة االطالع 
على السجالت الطبية 
للمستشفى والخاصة 

عند بأحد مرضاهم 
 وفاته في المنزل؟

        نعم

 0 – 3ج 

هل يستخدم التشريح 
اللفظي بصوره روتينية 

لمعرفة سبب الوفاة ألي 
حالة وفاه لم تعتمد طبيا 

 في الدولة؟

        ال تعتمد اطالقا

 19 – 3ج 

هل تستخدم إجراءات 
التشريح اللفظي بصوره 

روتينية ، وهل تتوافق مع 
معايير منظمة الصحة 

 (؟31العالمية )

ال تستخدم وال تتوافق مع معايير 
 منظمة الصحة العالمية

       

 11 – 3ج 

هل أدخلت أية تعديالت 
على اإلجراءات 

المعيارية لمنظمة الصحة 

        ال



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

العالمية بحيث يمكن 
تطبيقها بصوره اكبر في 

الدولة ؟ )فإذا كان األمر 
كذلك ، رجاء تحديد 

 التعديالت(
 الممارسات التي تؤثر علي جودة المعلومات المتعلقة بسبب الوفاة 4 –ج 

 1 – 4ج 

لمن سوى العائلة 
المعلومات  تتوافر

الخاصة بسبب الوفاة 
)بما في ذلك توفرها 

 عند الطلب( ؟

        الطبيب المعالج

 2 – 4ج 

ما هي المعلومات 
المتوفرة للعائلة في 

 شهادة الوفاة :
  جميع المعلومات

المتوافرة في 
االستمارة الخاصة 

 بسبب الوفاة ؟
  مقتطفات من اجل

األشخاص العاديين 
 حول سبب الوفاة؟

 غيرها )رجاء التحديد( ؟

سوى االسم وتاريخ  يوجدال 
الوفاه ومكان الوفاه والرقم 

+ وقت الوفاه +  الوطني 
 الجنسيه 

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 3 – 4ج 

هل هناك احتمال تحديد 
مقبولية سبب وفاة أكثر 

اجتماعيا في العديد من 
الحاالت التي يكون فيها 

السبب حساسا أو 
مشوبا بالوصمة )مثل 
االنتحار أو اإلصابة 

 بمرض االيدز وفيروسه(؟

ال يتم تغير سبب الوفاه في 
 التبليغ وال يكتب  في الشهادة

عدم تحديد الحاالت المشوبه 
 بوصمة عار

 توعية االهل
 ذوي المتوفىاخبار شخص من 

ة )كتمان بالسبب الحقيقي للوفا
 السر(

الطبيب الشرعي او  
 الطبيب المعالج

 طبيب
اخصائي 
 اجتماعي

 وزارة الصحة دورات 

 4 – 4ج 

هل توضح شهادة الوفاة 
ما إذا كانت السيدة 

حامال ، أو كانت حامال 
 في اآلونة االخيره؟

ال حيث انها موجوده في التبليغ 
 وليس في الشهاده

 

       

 5 – 4ج 

هل تتم مراجعة وفيات 
األمومة بصوره منفصلة 

 عن سائر الوفيات ؟

ان تتم مراجعة وفيات االمومة اذا   ال
 كان هناك حاجة لذلك

 وزارة الصحة  تدريب على اسباب وفيات االمهات
منظمة الصحة 

 العالمية

 WHO  دورات تدريبية 
MOH 

 6 – 4ج 

هل يتم رصد الوفيات 
في الفترة المحيطة 
بالوالدة باستخدام 

استمارة خاصة ، وفقاً 
لتوصيات منظمة الصحة 

 العالمية ؟

وفيات في للوجود  استمارة خاصة  ال يوجد
 الفترة المحيطة بالوالدة 

تفعيل االستمارة التي تم تجهيزها من 
قبل وزارة الصحة والمطابقة لمعايير 

 العالميةمنظمة الصحة 

 وزارة الصحة 
منظمة الصحة 

 العالمية

 WHO  دورات تدريبية 
MOH 



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 7 – 4ج 

ما الذي يتلقاه االطباء 
من تدريب وممارسات 
بشأن اعتماد سبب 

 الوفاه :
 ال شيئ؟ 
  محاضره

واحدة في كلية 
الطب او في 
 المستشفى ؟

  دورة تدريبية
بشأن اصدار 
الشهادات 

التي تتوافق مع 
التصنيف 
الدولي 
 لالمراض؟

  تدريب عبر
 رئاسة العمل ؟

غير ذلك )يرجى 
 التحديد(

دورة تدريبية بشأن اصدار 
الشهادات التي تتوافق مع 
 التصنيف الدولي لالمراض

       

 8 – 4ج 

هل يدرك معظم االطباء 
اهمية المعلومات التي 
يقدمونها في شهادات 
الوفاه بالنسبة للصحة 

 العمومية ؟

يدرك جميع االطباء وخاصة  ان ليس جميع االطباء
اهمية المعلومات التي الجدد 

يقدمونها في شهادات الوفاه 
 بالنسبة للصحة العمومية

اهمية المعلومات تدريب االطباء 
التي يقدمونها في شهادات 

 الوفاه بالنسبة للصحة العمومية
 اعادة صياغة النموذج وتسهيله

 مدرب وزارة الصحة مستمر
 اطباء

 WHO دورات تدريبية
USAID 
MOH 



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 0 – 4ج 

هل قامت الدولة بتقييم 
 جودة الشهادات الطبية ؟

مراجعة الشهادات الطبية وتقييمها  جودة الشهادات الطبيةان يتم تقييم  ال
 وتبسيطها

 وزارة الصحة  طباءا وزارة الصحة مستمر

 19 – 4ج 

 في حالة االجابة بنعم :
  متى اجرى هذا

 التقييم ؟
 كيف اجري؟ 
   كانت ماذا

 نتيجته؟

ماهي اجراءات المتابعة 
المتخذه لتحسين 

الممارسات المتبعة في 
 اصدار هذه الشهادات ؟

        

 11 – 4ج 

هل السجالت الطبية 
 للمستشفى بصفة عامة :

 كاملة ؟ 
 موثوقة؟ 

يسهل الوصول اليها 
بالنسبة لمن يقوم بتحرير 

 شهادة الوفاه؟

        نعم



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 12 – 4ج 

هل سائر السجالت 
الصحية ، مثل تلك 
الخاصة بالعيادات 

الصحية او الممارسين 
العامين او اطباء العائلة 

: 
 . كاملة 
 . موثوقه 

يسهل الوصول اليها 
بالنسبة لمن يقوم بتحرير 

 شهادة الوفاه؟

وجود سجالت طبية لدى كافة  غير موجودة بشكل كامل
 االطباء في كافة القطاعات

وجود السجالت الطبية  توعية باهمية
 لدى االطباء 

 

 وزارة الصحة 
 
 

   

 13 – 4ج 

من الذي يشهد بأن 
سبب الوفاه غير طبيعي 
)مثال بسبب حادثة ، او 

 انتحار ، او قتل ( ؟

        الطبيب الشرعي

 



 
 ممارسات ترميز الوفيات وفقاً للتصنيف الدولي لألمراض –دالمكون 

 المسؤولية اإلطار الزمني اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 الموارد المطلوبة

الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 ممارسات ترميز الوفيات 1 –د 

: هل  1 – 1د
يستخدم التصنيف 

الدولي لالمراض 
في االحصاءات 
الخاصة بسبب 

 الوفاة ؟

        نعم

: اذا كان  2 -1د
االمر كذلك ,فاي 
مراجعة وطبعة منه 
هي التي تستخدم 
في الوقت الحالي 

 ؟

        العاشره

: هل  3 -1د
تستخدم نسخة 

من التصنيف 
الدولي لالمراض 

 باللغة الوطنية ؟

       ال يوجد حاجة للتحسين ال

: من  4 -1د
المسئول عن 

تنسيق و تطبيق 
التصنيف الدولي 

 لالمراض ؟

قسم تصنيف  -وزارة الصحة
 وترميز اسباب الوفيات

       



:من  5 -1د
المسئول عن 

تدريب من يقومون 
بالترميز     ) 

المرمزون ( وفقا 
للتصنيف الدولي 

 لالمراض ؟

        رئيس القسم

: هل  6 -1د
الرموز المنتقاة 

للتبليغ حول سبب 
الوفاة مأخوذ من 
القائمة الكاملة 

للتصنيف الدولي 
لالمراض ,ام ان 

الترميز تم 
باستخدام قائمة 

الجداول الموجزة 
للتصنيف الدولي 

 لالمراض ؟

        القائمة الكامله للترميز

في  : 7 -1د
حال استخدام 
قائمة موجزة , 
فأي قائمة هي 
 التي تستخدم ؟

        ال يوجد

: هل  8 -1د
تطبق قواعد 

الترميز واالختبار 
الخاصة بالتصنيف 

الدولي لالمراض 
لتحديد 

المعلومات حول 
السبب الرئيسي 

 للوفاة ؟

        نعم



:  هل  9 -1د
ترميز الوفيات يتم 

ال  بصورة مركزية ام
 مركزية ؟

        مركزيه 

: في  11 -1د
حال ما اذا كان 
الترميز ال مركزيا 

ماهي نوعية 
التدابير 

واالجرائات 
المستخدمة 

لضمان االتساق 
الوطني عند تطبيق 
قواعد الترميز وفقا 
للتصنيف الدولي 

 لالمراض ؟

        

: هل تم  11-1د
ترميز سبب الوفاة 

اعتمادا على 
 النسخة االصلية

من شهادة الوفاة 
او من قائمة 

مكتوبة من قبل 
السجل المدني او 

من بعض الوثائق 
 الموجزة االخرى ؟

يتم الترميز على النسخه 
 االصليه 

       

: هل  12 -1د
كانت جميع 

المعلومات الواردة 
في شهادة الوفاة 
مرمزة ام اقتصر 

الترميز على 

 

ترميزمجيع املعلومات الوارده يتم 
يدويا ويتم   يف تبليغ الوفاة

اختيار السبب املؤدي للوفاة 

       



السبب الرئيسي 
 المفترض للوفاة ؟

يدويا  وعلى قاعدة البيانات 
 الكرتونيا 

: هل  13 -1د
هناك االلية راسخة 

لالستعالم من 
محرر الشهادة 

الطبيب في حالة 
عدم تفهم او 
تفسير المرمز 

الواردة  لالسباب
في سبب الوفاة 

 في الشهادة

        . ال يوجد اليه 

: واذا  14 -1د
كان االمر كذلك 
فيرجى وصف هذه 

االجرائات 
ومناقشة مدى 

 نجاحها ؟

        ال يتم الرجوع

 مؤهالت القائم بترميز الوفيات و التدريب الحاصل علية  2 –د 

:  1 -2د
فئات  ماهي

العاملين 
الذين يتولون 

ترميز الوفيات 
في الدولة ) 
هل هم مثال 

اطباء ام 
احصائيون ام 

مهنيون 

        اطباء وفنية سجالت طبيه



 صحيون ( ؟

: ما هو  2 -2د
مستوى التعليم 

الذي حصل عليه 
بصورة نمطية 

القائمون بترميز 
 الوفيات ؟

دورات تدريبيه  عن تصنيف 
 لالطباءاالمراض واوفيات 

فني السجالت : ماده من 
ضمن الدراسه وباالضافه الى 

 دورات تدريبيه

       

:هل  3 -2د
تتوافر الدورات 
التدريبية النوعية 
لمرمزي الوفيات 
ام انهم يتعلمون 

 اثناء الخدمة ؟

نعم  دورة واحدة في السنه 
 تقريبا

 عقد دورات متقدمه في التصنيف 
 

 عقد دورات تنشيطيه للكادر

     

: اذا كان  4 -2د
المرمزون يتدربون 
بصورة خاصة على 

 الترميز :

  فهل
هناك 

مدربون 
محليون 
على 

درايةكام
لة 

بالتصني
ف 

الدولي 
لالمراض 
لتلبية 
االحتياج
 ات ؟

 نعم يوجد مدربون محليون
 
 

رئيس القسم تصنيف 
 الوفيات

 
 
 

للتدريب  يوجد اجندة خاصه
 ايام 5-11
 

منهاج محدد للتدريب على 
 التصنيف

 
 مرة واحده )"اذا استطاع(

       



  من
المسؤل 

عن 
تقديم 
التدريب

 ؟
 هي  ما

مدة 
التدريب 
؟وهل 
هناك 
منهج 
دراسي 
 معياري؟

كم مرة يتم تدريب 
)القائم المرمر
 الترميز( ؟بمهمة 

: هل  5-2د
هناك دورات       

 األدوار) تبادل 
والمهام( ملحوظ 

 بين المرمزين؟

         ال يوجد

: هل  6-2د
يعترف 

في  بالمرمزين
نطاق الهيكل 
الوظيفي على 
ان لهم كارد 

منفصل ،وهل 
يعترف 

بمؤهالت 
الترميز 

بوصفها 

 ال
 
 
 
 
 
 
 
 ال

       



نؤهالت 
منفصلة عن 

مؤهالت 
سائر 

المسؤلين 
 ؟ اإلداريين

: هل   7-2د
يوجد مدربون 

محليون كباراً تم 
تديبهم من خالل 
الدورات التدريبية 

من قبل  المدعمه
المجموعات 

التنصيفات الدولية 
لمنظمة الصحة 

 العالمية ؟

        نعم

: هل   8-2د
تتوافر للمرمزين 

فرص التعليم 
 المستمر؟

 دورات تدريبيه   ال
 المشاركه في المؤتمرات العالميه

     

 جودة ترميز الوفيات 3 –د 

هل تتوافر  1-3د
مجموعة كاملة من 
مجلدات التصنيف 

 لألمراضالدولي 
لجميع المرمزين عند 

اضطالعهم بمهمة 
 الترميز؟

        نعم



هل تتوافر  2-3د
مجموعة من جداول 

قرارات التصنيف 
االلي للكيانات الطبية 

 لجميع المرمزين؟ 

وضع برنامج متخصص الي  ال يوجد
 للتصنيف مستقبال 

     خالل سنتين تدريب الكادر على البرنامج االلي

هل تقوم  3-3د
بالتدقيق بصورة 

 منتظمة في: 
الموقع االلكتروني  -

للتنصيف الدولي 
لتحديث  لألمراض

ممارسات الرموز و 
 الترميز؟

الموقع االلكتروني  -
 باإلدارةالخاص 

الصحية من اجل 
تحديث ممارسات 

 الترميز؟

 احيانا
 
 
 

 احيانا

       

ما هي  4-3د
المتوافرة  اإلجراءات

لتقييم جودة ترميز 
سبب الوفاة ، و كم 

 ؟تقييمهعدد مرات 

        ال يوجد

هل تم تقييم  5-3د
الوفيات  ترميزجودة 

 وقت مضي؟ أيفي 

تحسين نوعية البيانات   ال
واالعتماد عليها لدى منظمة 

 الصحة العالميه

لتقييم  اجراء دراسه تقيميه مدعومه
البيانات وزيارة مستشفيات 

  والتدقيق واخذ عينات عشوائيه

 WHO    

 األمركان   إذا 6-3د
كذلك، فهل كان 

مستوي الدقة مرضياً؟ 
و ما هي القضايا 
المنهجية التي تم 

 تحديدها؟

        



 

 

ما هي  7-3د
المتاحة  اآلليات

لتقديم وجهات النظر 
حول  الي المرمزين

جودة الترميز، و حل 
المشكالت و 

القضايا التي تم 
تحديدها من خالل 

التقييمات و 
 الممارسات؟

تدريب االطباء في المستفيات   
 وعقد ورشات تدريبه

وضعها ضمن برنامج التعريف 
لالطباء على كيفية تسجيل سبب 

 الوفاة والجوانب القانونيه
زياده عدد المدربين لتصنيف 

 اسباب الوفيات
 زيادة الكادر في م

 قسم تصنيف االمراض

     



 
 الوصول إلى المعطيات واستخدامها والتحقق من جودتها – هـالمكون 

 

اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 جودة المعلومات و التدقيق في اساسها المنطقي 1-ه

هل يتم بصوررة روتينية  1-1
حساب مؤشرات الخصوبة من 
السجل المدني و االحصاءات 

 الحيوية ؟

االحصاءات العامة تتم  نعم
حساب المؤشرات من مسح 

السكان والصحة االسرية 
،ودائرة االحوال تحسب 

 المدني المؤشرات من السجل

       

  و اذا كان االمر 1-2
كذلك،ما هي المؤشرات 

 التي يتم حسابها؟

معدل الخصوبة،وفيات 
االطفال،معدل المواليد الخام 

 الفئات العمرية للعريس،

       

هل يتم بصوررة روتينية  1-3
حساب مؤشرات الوفيات من 

السجل المدني و االحصاءات 
 الحيوية ؟

         نعم

  و اذا كان االمر 1-4
كذلك،ما هي المؤشرات 

 التي يتم حسابها؟

معدل الوفيات الخام ، الفئات 
العمرية للمتوفين االردنيين 
 واالجانب، بلد وقوع الوفاة

       

ماهي مصادر البيانات  1-5
المستخدمة كمقامات لحساب 

 هذه المعدالت ؟
واالحصاءات  السجل المدني

 العامة
       

صف منطقية واتساق  1-6
التدقيقات التي تتم على 
المعلومات والمؤشرقبل 
 التصريح باستخدامها ؟

للسنوات سابقة بعد المقارنات 
الجهات الدولية ومنطقية  ومع

 الرقم

       



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل تستخدم معلومات   1-7
المدنية  السجالت

واإلحصاءات الحيوية لتقصي 
االختالفات في معدالت 

الخصوبة والوفيات داخل البلد 
 ؟

فإذا كان األمر كذلك فصف  
 كيف يتم ذلك

نعم بالتعاون مع دائرة 
االحصاءات العامة والمجلس 

والجهات  االعلى للسكان
الدولية والمنظمات غير 

    الحكومبة

       

هل تتم مقارنة معدالت  1-8
الخصوبة المنبثقة عن تسجيل 
االحوال المدنية واالحصاءات 
الحيوية مع المعدالت المنبثقة 

 عن سائر المصادر ؟

يتم المقانة بين جميع  نعم
المصادر حيث ان نمط 

 11يحتاج مدة اكثر الخصوبة 
 عام

       

هل تتم مقارنة معدالت  1-9
ل الوفيات المنبثقة عن تسجي

االحوال المدنية واالحصاءات 
الحيوية مع المعدالت المنبثقة 

 عن سائر المصادر ؟

تم مقارنتها وتصحيحا   نعم
بالتعاون مع المجلس للسكان 
بالتعاون مع دائرة االحصاءات 

 العامة

       

هل احتوى التعداد  1-11
االخير على سؤال حول 

 المواليد او الوفيات ؟
المواليد الحصول على بيانات حول   ال

 والوفيات 
      

اذا كان االمر   -11
كذلك.فهل تم تحليل هذه 
اليانات ومقارنتها مع بيانات 

 االحصاءات الحيوية ؟

يتم مقارنة البيانات من خالل نتائج  ال
المسوحات التي تصدرها دائرة 

 االحصاءات العامة

      



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل تستخدم سائر  12
استكمال بيانات المصادر في 

المواليد والوفيات والتحقق منها 
 ؟

تتم بالتعاون مع دائرة  نعم
المجلس االحصاءات العامة و 

 االعلى للسكان

       

و اذا كان االمر   1-13
 كذلك، فصفف ذلك

يتم باستخدام االساليب 
االحصائية مثل معادالت 

 االستكمال

       

ماهي نسبة جميع الوفيات  14
فئات االسباب سئية  المعزاة الى

 التحديد ؟
3%        

هل تغيرت نسبة  -15
الوفيات المعزاة الى فئات 
االسباب سئية التحديد مع 

 مرور الوقت ؟

        نعم

ماهي نسبة الوفيات المعزاة  -16
الى االسباب غير المعروفة بين 

 اجمالي الوفيات ؟
3%        

هل يتم التدقيق في مدى  -17
اتساق النمط الوطني السباب 
الوفاة مع مرور الوقت متضمنا 
 ايضا عقد مقارنات تصنيفية ؟

        نعم

هل يبدو توزيع اسباب  -18
 الوفاة بصورة عامة منطقيا ؟

        نعم



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل هناك اتساق بين النمط  -19
الوفاة والمستقى  العمري السباب

من السجل المدني الخاص 
بالفئات االساسية من االمراض 

واالصابات وبين االنماط المتوقعة 
 ؟

        نعم

مانسبة الوفيات المعزاة  21
الى فئة الفشل القلبي 
وسائر فئات االمراض 

 القلبية السئية التحديد ؟

08%        

نسبة السرطانات  ماهي -21
المترافقة بتشخيص سىء التحديد 

 للموضع االولي لها ؟
11%        

ماهي نسبة الوفيات الناجمة  -22
عن االصابات غير محددة النوايا 

 ؟
62%        

 جدولة المعلومات 2-ه

هل تجمع المواليد  2-1
والوفيات وفقا لتاريخ وقوعها ام 

 تاريخ التسجيل ؟
        كالهما معا



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل تجمع المواليد  2-2
والوفيات وفقا لمكان حدوثها 
 وكذلك مكان االقامة المعتاد ؟

        كالهما معا

في اي مستوى من  2-3
مستويات التصنيف تتم عملية 

 جدولة المواليد ؟
تصنيف حسب مكان االقامة 

ومكان الحدوث والجنس 
وتاريخ التسجيل وتاريح 

 الحدوث الواقعة

       

اي مستوى من في  2-4
مستويات التصنيف تتم عملية 

 جدولة الوفيات ؟
جنس والعمر حسب ال

 والمحافظة
       

هل تستخدم معايير  2-5
منظمة الصحة العالمية في 
جدولة المعلومات الخاصة 
 بالوفيات واسباب الوفاة ؟

        نعم

ماهو اصغر مستوى دون  2-6
الوطني يتم استخدامه لجدولة 

الحيوية ؟ وهل  االحصاءات
يتناسب هذا مع االستخدامات 
المحتملة للمعلومات المصنفىة 

 ؟

،لواء ،قضاء ،تجمع  المحافظة
 سكاني،بلوك.

       

هل تستخدم اي من  2-7
القوائم المعيارية لجدولة 

الوفيات والخاصة بالتصنيف 
الدولي لالمراض في االغراض 

 الخاصة بتقديم المعلومات ؟

        نستخدم القوائم لمعياريه نعم



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

فان لم يكن االمر   2-8
كذلك,فاي القوائم المختصرة 
هي التي تستخدم ؟ وكيف تم 

 إعدادها ؟

        

هل تم جمع المعلومات  2-9
في اطار العشرة اسباب 

 الرئيسية ؟
        نعم

من اي قائمة اختيرت  2-11
 العشرة اسباب الرئيسية ؟

        الموسعة

هل ادرجت االسباب  2-11
السيئة التحديد في الترتيب 

 بوصفها فئية من الفئات ؟
        نعم

ماهي نسبة الوفيات  2-12
المعزاة الى العشرة اسباب 

 الرئيسية للوفاة ؟
26%        

 الحصول علي المعلومات و نشرها 3-ه



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

من هم المستخدمون  3-1
االساسيون لالحصاءات 

 الحيوية ؟
القرار  اصحاب
الديموغرافيين الهيئات الطالب،

 والمنظمات الدولية

       

هل هناك استراتيجية   3-2
مشاركة الجراء مناقشات 

بصورة منتظمة حول 
االحتياجات الخاصة 

بالمعلومات مع مستخدميها 
 الرئيسيين ؟

        نعم

هل في االمكان سرد  3-3
مثال حول االلية التي 

 استخدمت بها االحصاءات
الحيوية في توجيه السياسات 

 والممارسات ؟

استخراج معدالت الوفيات في  
 جداول الحياة 

       

ماهي الفترة الزمنية بين  3-4
نهاية فترة التبليغ واصدار مايلى 
:احصاءات المواليد والوفيات 

 واسباب الوفاة ؟

بعد ثالث سنوات السباب 
 الوفاة ،وبعد شهرين ال اعداد

 المواليد والوفيات

       

هل يتم اصدار تقارير  3-5
تحليلية حول المواليد والوفيات 

واسباب الوفاة الماخوذة من 
 السجل الحيوي ؟

        نعم

هل هناك جدول الصدار  3-6
 المعلومات ؟

        نعم



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل تتوافر االحصاءات  3-7
الحيوية للمستخدمين في 

 شكل:
مواقع -الكتروني-مطبوع

 تفاعلية ؟-pdf-الكتروني

        جميع

هل تتوافر االحصاءات  3-8
 الحيوية مجانا ام بتكلفة مالية ؟

        مجانا

من هي الوكالة التي تقوم  3-9
بنشر االحصاءات الحيوية 

 الرسمية ؟

        االحصاءات العامة

كيف يتم نشر البيانات   3-11
 او اصدارها بصورة منتظمة ؟

 االحصائي السنويكتاب 
ويتم نشر البيانات على موقع 

 الدائرة الرسمي .

       

هل جميع  3-11
المصطلحات والمفاهيم 

المستخدمة في مطبوعات 
االحصاءات الحيوية مشروحة 

 بصورة واضحة ؟

        نعم

ماهي التحاليل التي  3-12
 تجرى بصورة روتينية للمعطيات

 اصدار تقارير وصفية واوراق
عمل تحليلية معمقة من قبل 

 المهتميين 

 
تدريب الموظفين في دائرة االحصاء 

على اساليب التحليل وحساب 
المؤشرات من قبل منظمة الصحة 
 العالمية والمجلس األعلى للسكان

      



اإلطار  اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل يتم بصورة منتظمة  3-13
,نشر الجداول االحصائية الى 

جانب التحاليل المتعلقة 
 بالبيانات ؟

        نعم

ماهي االلية التي  3-14
تستخدم بها هذه البيانات على 

 مختلف المستويات ؟

يتم نشرها على شكل جداول 
 ورسوم بيانية في التقرير السنوي

       

هل هناك محاوالت  3-15
لبناء القدرة التحليلية للعاملين 

القائمين بجمع وتجميع 
االحصاءات الحيوية حتى يتولوا 

االساسية اجراء التحليالت 
للبيانات ولمساعدتهم في تفهم 

الغرض من وراء ما يقومون 
بجمعه وتقدير قيمته بصورة 

 افضل ؟

        نعم
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