
 
 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 االحوال 1أ

هل  للدولة   1 – 1 –أ 
قانون  يحدد نظام تسجيل 

 االحوال المدنية؟ ؟

لسنة (  63)نعم قانون رقم 
 فيذيةالتن الئحة 1631

       

هل للدولة قانون 2 – 1 –أ 
يحدد نظام االحصاءات 

 الحيوية

        قانون رقم )( لسنة  نعم

هل ينص القانون 6 – 1 –أ 
بوضوح على التسجيل 

 االلزامي للمواليد والوفيات

نعم حيث حدد مدد قانونيه 
 المدنيالسجل  في للتسجيل

 للمخالفين عقوبةونص على 

       

هل هناك 4 – 1 –أ 
عقوبات على عدم 

 لمواليداتسجيل:
 الوفيات

        نعم

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

العقوبة فاذا كانت العقوبة 
 مالية فرجاء تحديد قيمتها

تصل قدر الغرامة  الماليةالعقوبة 
عشرة دينار ونصف   إلى

ويسجل الواقعة عن طريق لجنة 
 قطى القيداس

       

هل تطبق هذه  3 – 1 –أ 
 العقوبة بصورة روتنية

        نعم حيث تشكل لجنة لذلك

هل يقدم قانون  7 – 1 –أ 
تسجيل المواليد تعريفات 

واضحة وصريحة 

غير موجودة ولكن عمليا يطبق 
 القانون طبقا للتعريفات الدولية 

       إضافة التعريفات للقانون 



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 الستخدامها فيما يلي:
 اءالموليد احيا-1
وفاة الجنين او مولود -2

 ميت
هل تتوافق هذه  1 – 1 –أ 

التعريفات مع المعايير 
 الدولية

غير موجودة ولكن عمليا يطبق 
 القانون طبقا للتعريفات الدولية

       

هل يحدد  6 – 1 –أ 
القانون من المسئول عن 

تسجيل المواليد والوفيات 
ومن تقع عليه مسؤولية 
االعالن او التبليغ عن 

 المواليد والوفيات
 
 
 

        نعم 

إذا كانت  11 – 1 –أ 
االجابة نعم , فيرجى تقديم 
التفاصيل حول من يحتمل 

 قيامه بتقديم المعلومات

 األب.1
 أقاربمن  الوالدة.من حضر 2

أو الذكور  الزوج البالغين
 اإلناث.

من يقطن مع الوالدة في .6
 مسكن واحد من البالغين ذكور 

 . اإلناث
أو المولدة أو الطبيب .القابلة 4

الذي حضر الوالدة أو مدير 
 أوالمستوصف المستشفى أو 

من غيرها  أوالسجن  مدير 
 التيواقعات الوالدة أماكن 

 .تحصل فيه
 ألمحليه الشؤون. رئيس قسم 5

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

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

الصحية بالتبليغ عن المواليد 
والوفيات ؟ واذا كان االمر  

اي سلطة من  ىلإكذلك ف
السلطات يتم التبليغ عن 

 المواليد والوفيات

        نعم

اذا كانت   12  -1 –أ 
االجابة بنعم فيرجى تقديم 
التفاصيل حول من يحتمل 

 قيامه بتقديم المعلومات

أو الطبيب الذي المولدة  القابلة
الوالدة او مدير حضر 

توصف او المستشفى او المس
من اماكن غيرها السجن  او 

واقعات الوالدة التى تحصل 
)باخرة ، طائرة ، القطار ( فيه

رج الدولة و السفارات في خا
رئيس بعثة الحج في موسم 

 .الحج 

       

هل يشتمل  16  -1 –أ 
القانون او الالئحة القطاع 

 الخاص 
هل يشمل القانون او 
الالئحة ايضا الضمان 

االجتماعي وسائر المرافق 
 غير الحكومية؟ 

        نعم

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؟ 

 11داخل الوطن  الفترة الزمنية 
 يوم  61وخارج الوطن  أيام

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل الفترة  13  -1 –أ 
الزمنية للتبليغ مناسبة، وهل 

تحترم في جميع أنحاء 
 البلد؟

        وتحترم نعم

هل ينص  17  -1 –أ 
 القانون على استعداد مسبق

 يخص ما يلي:
التسجيل  -

 المتأخر؟
 تأخير التسجيل؟   -

        نعم

هل هناك  11  -1 –أ 
إجراءات واضحة للتعامل مع 

 هذه الحاالت؟  

و قيد ال ساقطيويعتبر من  نعم 
 .ساقطي القيدلجنة يعرض على 

       

هل ينص على  16  -1 –أ 
مكان تسجيل المواليد 

والوفيات، مثاًل، وفقا لمكان 
وقوع الحدث، أو مكان 

 اإلقامة المعتاد؟  

        نعم وفق للوقوع الواقعة

هل يحدد  21  -1 –أ 
ح مهام، و القانون بوض

وواجبات ومسئوليات كل 
 إدارة حكومية معينة؟  

        نعم

هل يحدد  21  -1 –أ 
القانون كيفية تمويل نظم 
تسجيل األحوال المدنية 
 واالحصاءات الحيوية؟  

في قانون ميزانية الدولة و  نعم
تعتبر جهة لها شخصية اعتبارية 

 و ذمة مالية مستقلة 

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل ينص  22  -1 –أ 
القانون على وجوب مجانية 

 التسجيل للجميع؟  

 

        نعم

إذا لم يكن  26  -1 –أ 
التسجيل بالمجان، فما هي 

 نفقات تسجيل:

 المولود؟ -
 الوفاة؟ -

ال توجد نفقات للمواطنين 
 واألجانب

       

هل السكان  24  -1 –أ 
الذين يشملهم قانون تسجيل 

محددين األحوال  المدنية 
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؟   

جميع السكان المواطنين  
 واألجانب

       

ما هي  25  -1 –أ 
متطلبات القانون بالنسبة 

والوفيات لتسجيل المواليد 
للمواطنين المقيمين في 

 الخارج؟

 الخاصةمتطلبات النفس 
وتقدم  اطنين المقيمينللمو 

الخاص ف للموظ التبليغات
سفارة مع الب لمدنيها باألحوال

 أطول ةفترة زمنيوجود 
ين تحصل لهم ذللمواطنين ال

 .خارج الالوقائع ب

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

ما هي  23  -1 –أ 
متطلبات القانون بالنسبة 

 مواليد  و وفيات : لتسجيل

الرعايا األجانب  -
المقيمين في 

 الدولة؟
البدو الرحل أو  -

السكان 
 النازحين؟

الالجئين وطالبي اللجوء 
 السياسي؟

 الخاصةنفس متطلبات 
 للمواطنين

       

هل يشتمل  27  -1 –أ 
القانون على تدابير للحفاظ 
 على السرية لحماية األفراد؟

نعم ال يتطلع على السجالت 
قاضى  أو الشأنصاحب  أال

 6رقم المادة ونصت  التحقيق
 الان  على  63من قانون رقم 

يجوز نقل السجالت من 
ويعتبر  المدنيمكاتب السجل 

سريا ما تحتويه هده السجالت 
فادا اصدرت سلطة من بيانات 
سلطة تحقيق قرار  قضائية أو

على السجالت  طالعاال بدون
ينتقل  أنحصها وجب ف أو

المحقق  أوالمنتدب  القاضي
 أواالطالع  يجرىلالطالع وان 

 حفوظمالمكتب ال فيالفحص 
 به السجالت

       

هل تم تحديد  21  -1 –أ 
من يمكنه الحصول على 

نسخ من شهادات ميالد أو 
 وفاة األفراد؟

 كل من له مصلحة   
 وجميع األب. 1
 المدرجين  األسرة أفراد.2 
 الحكومية.جهات . ال6

س يمن رئ األذنبعد طلب 
 المصلحة

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل ينص  26  -1 –أ 
القانون على من الذي يقوم 

باعتماد الوفاة أو سبب 
 الوفاة؟

و ينص قانون المسؤولية  نعم
  1613لسنة  17الطبية رقم 

على انه ال يجوز لغير الطبيب 
تقرير ثبوت الوفاة و على 

  الطبيب ان يتأكد من ذلك 

       

يحدد هل  61  -1 –أ 
القانون الوثائق الرسمية 
الضرورية قبل استكمال 
 عملية الدفن أو الحرق؟

        نعم

 : البنية األساسية للتسجيل وموارده 2المكون الفرعي أ

ما هي الميزانية  1  -2 –أ 
الوطنية السنوية للتشغيل 

فيما يخص تسجيل األحوال 
 المدنية؟

الميزانية اختصاص االدارة 
 وتتغير بتغير الظروفالمالية 

       

هل يمكن  2  -2 –أ 
تحديد هذه   الميزانية 

بصورة منفصلة على مستوى 
 الدولة ومستوى المديريات؟

 الزالتاليمكن  الن المصلحة  
تمر بعملية تنظيمية وّكذالك 

العامة  بالموئسساتلعالقتها 
 بالدولة

       

هل هذه  6  -2 –أ 
األداء األموال كافية لضمان 

 الجيد للنظام؟

        غير كافية 



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

أين يرجح أن  4  -2 –أ 
تحدث هذه األموال 
 اإلضافية أكبر فرق؟

تحديث و تطوير و ميكنة العمل 
مما يضمن جودة البيانات و 

 تسهيل الخدمة للمواطن 

       

ما عدد إدارات  5  -2 –أ 
السجل المدني المحلية 
التابعة للدولة في الوقت 

 الحالي؟

 مدنيمكتب سجل  611
والعديد من وحدات  خدمي

التبليغ عن الوالدة والوفاة 
لجميع المستشفيات العامة 

 التي الخاصةواغلب المصحات 
 والدة أقسام بها يوجد 

       

هل تدفع  3  -2 –أ 
 رواتبهم من :

الحكومة  -
 المركزية؟

الحكومة  -
 المحلية؟

رسوم مقابل  -
 الخدمة؟

 مصادر أخرى؟

        المركزيةالحكومة 

هل هناك  7  -2 –أ 
اختالفات في طريقة صرف 

المبالغ المالية التي تدفع إلى 
المسجلين وحجمها؟ اشرح 

 هذه االختالفات

        التوجد اختالفات

هل عدد  1  -2 –أ 
المكاتب المحلية لتسجيل 

األحوال المدنية أو نقاط 
التسجيل وتوزيعها كاف 

 بأكملها؟لتغطية الدولة 

        نعم



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل هناك  6  -2 –أ 
وحدات تبليغ أو تسجيل 

فرعية تضطلع بمهام 
التسجيل مثل المستشفيات 

 أو المسئولين بالقرى؟

نعم داخل المستشفيات العامة 
 وبعض العيادات الخاصة

       

هل يمكن  11  -2 –أ 
الوصول إلى مكاتب 

التسجيل طول األربع 
على والعشرين الساعة يوميا 

 مدار أيام األسبوع السبع؟

        نعم وبخصوص واقعات الوفيات

هل هناك  11  -2 –أ 
مرافق متنقلة للتسجيل تعمل 

في المناطق النائية أو 
 المحرومة من الخدمات؟

        ال توجد

إذا كانت  12  -2 –أ 
االجابة نعم، فكم عددها؟ 

وهل عدد خدمات التسجيل 
 المتنقلة عدد كاف؟

        توجدال 

هل هناك  16  -2 –أ 
ميزانية منفصلة للتسجيل 

 الخارجي؟

        ال توجد

هل هناك  14  -2 –أ 
خطة وطنية لتحقيق التغطية 

الكاملة للدولة من خالل 
 مكاتب أو نقاط التسجيل؟

        نعم



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

ما هي الفترة  15  -2 –أ 
الزمنية التي تغطيها هذه 

 الخطة؟

سجل مكتب  641تم ميكنة 
مدني  و هناك خطة لربط باقي 

المكاتب و كذلك وحدات 
التبليغ بالمستشفيات و كذلك 

الربط مع وزارة الصحة و 
و باقي  مصلحة اإلحصاء

 الوزارت مستقبال .

       

في كل نمط  13  -2 –أ 
من أنماط النقاط التي تقوم 
بتسجيل األحوال المدنية، 

صف المعدات التقنية 
المكاتب المتوفرة في جميع 

أو في معظمها، مثل 
الهواتف، وآالت التصوير، 

والماسحات الضوئية، 
 والحواسيب واالنترنت

حاسوب. االنترنت  أجهزة
 .هاتف .الطابعات .الماسحات

، والماسحات  التصوير  وآالت
 الخاصة باالرشفة االلكترونية 

       

كيف يتم   17  -2 –أ 
 انتقاء المسجلين المدنيين؟

من  الخبرةمن تتوفر فيهم 
حاملين الشهادات  وان يكون 

 واألكفاء  األخالقدو  من

       

ما هي  11  -2 –أ 
المؤهالت التي يجب 
توافرها في المسجلين 

 المدنيين؟

والعليا  لمتوسطهامعاهد 
 جامعاتالو 

       

هل هناك  16  -2 –أ 
ميزانية لتدريب المسجلين 

المعنيين المدنيين والعاملين 
 بعملية التسجيل؟

        نعم



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل هناك  21  -2 –أ 
ميزانية إلعداد ونشر المواد 

التدريبية المكتوبة، مثل 
الكتيبات الخاصة بتسجيل 

 األحوال المدنية؟

        هناك دليل  نعم

ما هي  21  -2 –أ 
الميزانية الحالية لوحدة 

اإلحصاءات الحيوية؟ )إذا  
 كان هناك أكثر من مكتب

مشارك، ضع رقماتقريبيا 
يغطي جميع اإلحصاءات 

الحيوية التي يجري جمعها، 
بما في ذلك البيانات 
 الخاصة بسبب الوفاة(

 

التوجد ميزانية خاصة لوحدة 
 االحصاءات الحيوية .

       

 



 
 ممارسات التسجيل والتغطية واالستكمال – بالمكون 

 

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

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

 1-1-ب

ماهي الترتيبات التنظيمية 
واإلدارية لنظم تسجيل 

األحوال المدنية 
واإلحصاءات الحيوية     

) مراجعة باستخدام 
الرسوم البيانية التي تم 

 إعدادها (؟

 مصلحة بين)  النماذج توحيد1 

 والصحة المدنية االحوال
 (واالحصاء

 االجتماعية البيانات اضافة2

 لالم والديمقرفية
 .النماذج على المعلومات ترميز3

 

 المختصة الجهات مع عمل ورشه
 – االحوال مصلحة)  العمل لتنفيد

 لتوحيد( االحصاء – الصحة
 ( ايام 3  لمدة)  االستمارة

 فى متخصص بيرخب استعانة مع
 قواعد)  الوفاه عن التبليغ نمادج
 (الوفاه اسباب جودة معايير

 الموظفين تدريب •
 الباينات ادخال على  المصلحة

 الحصاءات دليل ادراج •
 وتحديث. والنشاط للمهن الحيوية

 وقائمة النشاط و المهن قائمة
 التصنيف حسب على االمراض

 لالمراض الدولى

 

 وزارة الصحة 5112
 وزارة الداخلية
 وزارة التخطيط

ألف  01 شخص 01 ال
 دوالر

 5 – 1ب 

الرئيسية ماهي التغيرات 
التي حدثت في آليات 
عمل النظم على مدى 

العشر سنوات 
 المنصرمة؟

تم ربط منظومة مصلحة 
 االحوال المدنية بكل مكاتبها 
وانشاء منظومة موحدة لشهائد 
 الوفاة وتشغيلها على االنترنت

 التنسيق بين الجهات  الربط بين الجهات ذات العالقه
 تدريب العاملين

 وزارة الصحة 5112
 وزارة الداخلية
 وزارة التخطيط

 نعم نعم ال

 0 – 1ب 

كيف أثرت هذه 
التغيرات على آليات 

 وزارة الصحة 5110 الربط بين الجهات الفرعية والمركزية جودة العمل اجابيا
 وزارة الداخلية

 

 نعم نعم ال



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 عمل النظام أو النظم؟

 4 – 1ب 

 
ماهي المجاالت التي 
 تحتاج الى تحسين ؟

 الوفاة  تبليغ عننموذج 
 المواليدنموذج تبليغ عن 

 توحيد نماذج الوفيات والمواليد
كيفية كتابة شهادة الوفاة واستخدام 

 التصنيف الدولي لالمراض
 استخدام المنظومات

 رفع كفاءات العاملين
اقامة ورش عمل تخصيصه 

 محددة بجدول زمني

 وزارة الصحة 5112
 وزارة الداخلية
 وزارة التخطيط

 نعم نعم ال

 2 – 1ب 

ماهي آليات التواصل 
الحالية بين سلطة 

تسجيل االحوال المدنية 
وغيرها من المعنيين 

بجمع واستخراج 
 اإلحصاءات الحيوية؟

ربط جميع  الجهات  ذات العالقة  تواصل ورقى بالوقت الحاضر
  إلكترونيا لضمان جودة البيانات 

إقامة ورش عمل لدراسة الوضع 
المراكز باألجهزة و الحالي و تجهيز 

المعدات الالزمة و تدريب الكوادر 
الفنية و اإلستعانة بالخبرات العالمية 
في هذا المجال و تبادل زيارات مع 

دول متقدمة في هذا المجال  مع 
إدراج نظام الترميز  األلى 

(IRIS,ACME  ألسباب الوفاة ) 

 وزارة الداخلية  5112
 وزارة الصحة

 منظمة الصحة العالمية 

 نعم نعم ال

 0 – 1ب 

هل هناك أية مجاالت 
تكون فيها المسؤوليات 
الخاصة بمهام محددة ، 

 متداخلة أو مبهمة؟

وليات متداخلة لنا ؤ ال توجد مس
يتم اصدار تقرير طيب بشهادة  -1

الوفاة او امليالد من املرافق التابعة 
 لوزارة الصحة 

يتم تسجيل الوفاة او الوالدة  -2
يف سجالت مصلحة االحوال 

 املدنية 
يتم اعطاء الرقم الوطين من  -3

 مصلحة االحوال املدنية
يتم اصدار تقارير عن البانات  -4

ها من مصلحة االحصاء يلبعد حتل
 والتعداد

  

فق الصحة مبركز ان يتم ربط مرا
كز مع مصلحة ا ربط املر  املعلومات و

ملدنية ليتم االبالغ عن االحوال ا
 الوفيات واملواليد 

االطباء  و إلزام  تدريب -1
على كيفية تعبية شهادة 

 الوفاء 
ربط املستشفيات مع املركز  -2

وتدريب العاملني علي  
 كيفة استخدامها

ربط وزارة الصحة مع  -3
 مصلحة االحوال املدنية

 لتبيلغ عن الوفاة و املواليد

 وزارة الداخلية  5112
 وزارة الصحة

 نعم نعم ال

 7 – 1ب 

هل يتم تحديد 
المسؤوليات بوضوح 

        نعم



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

على المستويات 
الوطنية، أو على مستوى 
الوالية أو المنطقة ، أو 
 على المستوى المحلي؟

 8 – 1ب 

هل هناك مناطق تحدث 
فيها اختناقات بشكل 

 منتظم؟

        ال

 9 – 1ب 

راجع بالتفصيل 
المماراسات القطرية 

بتسجيل الخاصة 
المواليد والوفيات؟ أي 

من أنماط المواليد 
والوفيات التي يحتمل 
أال يتم تسجيلها في 

نظام تسجيل األحوال 
 المدنية؟

 # المواليد المولدين متوفيين
 

سجيل المولدين موتوفيين تن يتم ا
غ يوان يتم التبل في سجالت خاصه

من المستشفى الي مصلحة االحوال 
المولود اكثر  المدنية مباشرة  لو كان

اسبوع يجب علي الطبيب  58من 
النموذج  كتابة سبب الوفاة  في

حيطة بالوالدة. بالوفيات المالخاص 
اسبوع   58لو كان الجنيين اقل من 

تعتبر حالة اجهاض يجب اصدار 
الى م الجنيين تسليلوائح تنفيذية ل

 ابقاء  ودفنه وذلك لتجنب هاهل
مده طويلة في ثالجات  الجنين
  شفيات دون ان يستلمهم احدالمست

 ئدشهاال توحيد
  التدريب

 نعم نعم ال وزارة الداخلية 5112

  11 – 1ب 

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

 بعض  ها فيليتم تسجي
 المستشفيات

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 11 – 1ب 

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

 المعتاد؟

        ال

 15 - 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(؟

        نعم نفس البيانات 

 10 – 1ب 

هل هناك كيان مسؤول 
عن المعايير الوطنية 
لإلحصاءات الحيوية 

 وتنسيقها ؟

        

 14 – 1ب 

هل يدخل سبب الوفاة 
في استمارة تسجيل 

 الوفاة؟

نعم يتم تسجيل سبب واحد 
وليس باستخدام النموذج 

 الدولى السباب الوفاة

استخدام النموذج الدولى السباب 
 الوفاة

 شهادة الوفاةتوحيد 
على كيفة كتابتة  تدريب االطباء 

 شهادة الوفاة
 انشاء منظومة موحدة

 وزارة الصحة 5112
 وزارة الداخلية

 نعم نعم ال



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 12 – 1ب 

إذا لم يكن األمر كذلك 
، هل تجمع المعلومات 

حول سبب الوفاة في 
نفس توقيت تسجيل 

حالة الوفاة ولكن 
باستخدام استمارة أخرى 

؟ ناقش أيضا ماذا 
الحاالت يحدث في 

والوفيات التي يتوالها 
قاضي التحقيق والوفيات 

في أنها  هبتالتي يش
ناجمة عن أسباب غير 

 طبيعية

تستخدم نفس النماذج و في 
حاالت الوفاة التي يشتبه فيها 
 يبلغ سلطة التحقيق المختصة 

       

 10 – 1ب 

من الذي بقرر التفاصيل 
التي يتعين جمعها حول 

 المواليد وحول أسباب
 الوفاة ؟

 وزارة الداخلية
 وزارة الصحة

 مصلحة االحصاء والتعداد

لتبليغ  ةالطبيان يتم توحيد النماذج 
على مستوى  ةوفاالب اسبأل

النماذج  ان يتم توحيد المستشفيات
 البالغ عن واقعة الوالدهالطبية 

 وزارة الداخلية 5112 
 وزارة الصحة

مصلحة االحصاء 
 والتعداد

 نعم نعم ال

 17 – 1ب 

كيف يتم تبادل 
المعلومات الطبية 
التي يتعين جمعها 

حول المواليد 
والوفيات بين 

مختلف الوكاالت 
 الحكومية المعنية؟

 الوكاالت الحكومية المعنيةربط  ورقيا يتم تبادل المعلومات 
 الكترونيا

 وزارة الداخلية 5110 يتم تحديد البيانات المطلوبة
 وزارة الصحة

مصلحة االحصاء 
 دادوالتع

 نعم نعم ال



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 18 – 1ب 

هل هذا اإلجراء القائم 
يعمل جيداً أم يحتاج الى 

 تحسين ؟

 الوكاالت الحكومية المعنيةربط  حتاج الي تحسيني
 الكترونيا

 وزارة الداخلية 5110 تحتاج الي ستكمال
 وزارة الصحة

مصلحة االحصاء 
 والتعداد

 نعم نعم ال

 19 – 1ب 

هل هناك سجل وطني 
 للسكان ؟

في  ئيوجد سجل وطني انش
وتم اعادة تنظيم  1924سنة 

 1908االحول المدنية في سنة 
 00بموجب قانون رقم 

ثم انشاء منظومة خاصة بالرقم 
 الوطني

يتم انشاء بطاقة اللكترونية تضم 
 جميع البانات 

 وزارة الداخلية 5110 
 

 نعم نعم ال

 51 – 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؟

من  5110كانت ورقية حتي 
بعد تم انشاء منظومة يتم نقل 
البيانات بين المركز والفروع 

قل مثل ) تخدام الوسائط نساب
 الش ، سي دي (الف

تم الربط  5114سنة  وفي
 ستخدام شبكة محليةاب

 وزارة الداخلية

سرعة انجاز العمل االستغنا علي 
 المعامالت الورقيه

 وزارة الداخلية 5110 
 

 نعم نعم ال

 51 – 1ب 

هل يتم إعطاء رقم 
شخصي لكل شخص 

عند والدته أو أثناء 
استالمه لألوراق الخاصة 

وهل هذا الرقم بهويته، 
يستخدم في كافة قواعد 
البياتات اإلدارية التابعة 

 للحكومة؟

يتم اعطاء رقم البطاقة نعم 
سنة  10الشخصية في عمر 

وبداء العمل بالرقم الوطني في 
ث يتم اعطاء يح 5110سنة 

 الواالدة ذالرقم لكل ليبي من

يتم مراجعة كل السجالت الخاصة  يتم اعطاء كل ليبي رقم وطني
 تم ادارج كل الليبينوي

يتم تسجيل المواليد يوميا , 
 والوفيات يوميا

 نعم نعم ال الدخليةوزارة  5110



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 55 – 1ب 

إذا لم يكن هناك رقم 
سري بين السجالت ، 
فكيف سيتم االتساق 

بين السجالت من 
مختلف نظم المعلومات 

، وكيف يتم تحديث 
 السجل السكاني؟

        ال تنطبق 

 50 -1ب 

تستخدم هل 
الحواسيب في أي 
مرحلة من مراحل 

عملية تسجيل 
 المواليد والوفيات؟

يتم استخدام الحواسيب في نعم 
جميع المراحل ما عدا مرحلة 
نقل البيانات من مصلحة إلى 

 أخرى 

معرفة اسباب الوفاة ومعرفة حالة 
المواليد من حيث الطول , والوزن 

.... 

انشاء منظومة خاصة للمواليد في 
المستشفيات وتفعيل منظومة 

 الوفيات

 وزارة الصحة  5112
 وزارة العدل

 نعم نعم ال

 54 – 1ب 

هل تستخدم الحواسيب 
في أي مما يلي أو فيها 

 جميعاً :
 تجميع المعلومات ؟-
 نقل المعلومات؟-

التحقق من مصداقية -
 المعلومات؟

التحقق من مصداقية -
 المعلومات ؟

 تخزين المعلومات؟-

استخدام الحواسيب في نعم يتم 
جميع المراحل ما عدا مرحلة 
نقل البيانات من مصلحة إلى 

 أخرى

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 52 – 1ب 

هل هناك أية خطط 
لتحقيق المزيد من 

التوسع في استخدام 
الحاسوب في المستقبل 

 القريب؟

        نعم 

 50 – 1ب 

إذا كان األمر كذلك ، 
 فما هي األوليات ؟

 تربط السجال إستكمال 
 مع المنظومة المركزية   ةالمدني

ربط المستشفات مع مركز 
 المعلومات

مصلحة األحوال ربط بين ال
و  وزارة الصحةالمدنية و 

 مصلحة اإلحصاء

       

  57 – 1ب 

ماهي اإلجراءات 
المستخدمة حالياً في 

نقاط التسجيل لمراجعة 
استكمال واتساق 

المعلومات المجمعة في 
 نقاط التسجيل؟

        ستخدام شبكة محليةت

 58 – 1ب 

ماهي اإلجراءات 
المستخدمة حالياً على 

المستوى المركزي 
وسائر المستويات 
لمراجعة استكمال 

واتساق المعلومات 
المجمعة في نقاط 

 التسجيل؟

يتم تدريب العاملين , ويتم 
مراجعة النماذج . واستخدام 

 ل نقل المعلوماتيالتقنية لتسه

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 59 – 1ب 

هل يتم الفحص الروتيني 
لتسجيل البيانات بصورة 

شهرية أو ربع سنوية 
لضمان مقارنتها باألعوام 

 المنصرمة ؟

        نعم

 01 – 1ب 

على المستوى المركزي، 
هل يتم ، بصورة روتينية 
،  تقدير أعداد المواليد 

والوفيات المتوقع 
حدوثها كل عام، لكل 

منطقة من مناطق 
مقارنتها التسجيل ، ثم 

مع األعداد الفعلية 
 لألحداث المسجلة؟

تدريب على إجراء التقديرات  ال
 اإلحصائية لعدد المواليد و الوفيات 

      

 مراجعو االستمارات المستخدمة في تسجيل المواليد و الوفيات 5 –ب 

 1 – 5ب 

أي من البنود التي توصي 
بها األمم المتحدة 
تتضمنها استمارات 

المواليد تسجيل 
والوفيات؟ استخدم 

وضع  5-0اإلطار 
عالمة على البنود التي 

 تم جمعها؟

انات بنسبة لشهادة يكل الب
اما بنسبه الي شهادة  الوفاة

الميالد يوجد نقص في الحالة 
االجتماعية , االطفال الذين 

احياء ,  وازالمم و ا لالولدو 
 جنة , تاريخ الزواجالفيات االو 

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 5 – 5ب 

 
من البنود التي توصي أي 

بها األمم المتحدة، وقد 
تكون ذات فائدة، ال 
تتضمنها استمارات 

تسجيل المواليد 
 والوفيات؟

شهادة المواليد الحالة 
الجتماعية , االطفال الذين ا

زال احياء , وفيات مالم و ولدو ل
 اجنة , تاريخ الزواج

       

 0 – 5ب 

ماهي البنود اإلضافية 
استمارات التي تتضمنها 

تسجيل المواليد 
والوفيات؟ اكتب قائمة 
 بهذه البنود وناقشها .

        ال

 4 – 5ب 

هل جمعت أي تفاصيل 
طبية أخرى تتعلق بصحة 
الطفل أو عملية الوالدة) 

سواء في استمارة 
تسجيل الوالدة أو 

استمارة منفصلة أخرى( 
 ؟

        نعم

 2 – 5 ب

 اإلستمارت جميع راجع
 تسجيل في المستخدمة

 والوفيات المواليد واعتماد
 التالية األسئلة على أجب ثم

 من مجموعة بكل الخاصة
 : االستمارات

نات يتم الستفاده من جميع البيا
 في مصلحة االحصاء والتعداد

 ربع ساعة #
استمارة تم ال# نعم لنا ال

تجربها قبل توزيعها وتم التقيمها 
 بعد استخدامها االول مرة

# نعم اللغة الرسيمة هي اللغة 

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 جميع من يستفاد هل-
 المجمعة؟ المعلومات

 ، يستغرقه الذي مالوقت-
 كل استيفاء  ، المتوسط في

 االستمارات؟ م مجموعة

 االستمارات تنسيق هل -
 المستخدم؟واشرح يراعي
 لماذا؟

 بجميع االستمارة تتوافر هل
 الرئيسية؟ الوطنية اللغات

 من تأتي التي البنود ماهي-
 وماهي(  بالتصريح القائم)

 سائر من تنقل التي البنود
 ، المثال سبيل على الوثائق،

 من الوفاة سبب ينقل هل
 بالوفاة؟ الخاصة االستمارة

العربية ويتم استخدام اللغة 
 االنجليزية

 

 تغطية و استكمال التسجيل 0-ب 

 1-0ب

ماهي نسبة السكان 
الذين تتوافر لهم سبل 

السجالت الوصول الى 
 المدنية حيث يعيشون؟

111% 
المصلحة  منتشرة فى ربوع ليبيا 

 081بالكامل ويوجد بها عدد 
 مكتب  تغطى كافة ليبيا

تتم التسجيل من المستشفيات 
 مباشرة.

ربط الكترونى لجميع المستشفيات 
 بالسجالت المدنية 

 
 

     اشهر 0

 5-0ب

هل سبل الوصول مرت 
 بما يلي مع مرور الوقت:

تحسنت ؟ إذا كان -
 األمر كذلك فلماذا؟ 

ظلت مستقرة؟ إذا كان -
 األمر كذلك فلماذا؟

تحسنت / حيث تم فتح 
 مكاتب غطت كل مناطق ليبيا

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

انخفظت؟ إذا كان -
 األمر كذلك فلماذا؟

 

 0-0ب

إذا كانت سبل الوصول 
قد تحسنت، فما الذي 

أدى الى هذه 
 التحسينات؟

*انشاء مكاتب جديده فى 
 جميع المناطق

*تجهيز مركزمعلومات باحداث 
الخودام وتم ربط جميع 

 المكاتب به
*تجهيز اجهزة تخزين داخلية 

 عالية الكفاة بهدا المراكز
مليون  72*ارشفة ما يقرب عن 

 وثيقة باالضافة الى السجالت 
*تامين هده المراكز باحدث 

 وسائل الحماية

*  جميع فى جديده مكاتب انشاء
 المناطق
*  باحداث مركزمعلومات تجهيز

به المكاتب جميع ربط وتم الخودام  
 عالية داخلية تخزين اجهزة تجهيز*

 المراكز بهدا الكفاة

      

 4-0ب

مامدى استكمال 
المعلومات الخاصة 

بتسجيل المواليد )أي، 
ماهي النسبة المئوية 

لمستوى االستكمال(؟ 
يرجى توضيح الطريقة 

التي تستخدمها لتقدير 
 االكتمال؟

111% 
*الوالدة 

شهادة -بالمتشقى)عام/خاص(
مكاتب السجالت -ميالد طبية

 المدنية
*والده خارج 

-المستشفى)مختلفة االماكن(
مكاتب -الشؤون المحلية

 السجالت المدنية
شهادة ميالد -*والدة خارج ليبيا

تبيلغ -تبيلغ السفارة–طبية 
 السجالت المدنية داخل ليبيا

او على  *والدة اثناء السفر
قائد الطائرة او ربان -باخرة ليبية

مكاتب السجالت  -الباخرة
 المدنية

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

يبلغ رئيس -* والدة اثناء الحج
-مصلحة االحوال-بعثة الحج

 مكاتب السجالت المدنية
 –دور الرعاية -*والدة )لقطاء(

 مكتب السجل المدنى
مختلفة -*والدة )غير شرعية(

مكتب السجل -الجهات
 المدنى

  2 – 0ب 

مامدى استكمال 
المعلومات الخاصة 

بتسجيل الوفيات )أي، 
ماهي النسبة المئوية 

 لمستوى االستكمال(؟

وضع اليه داخل المستشفيات  92%
% من بافى الحاالت 2لتسجيل  

 أشهر 0المتمثله االطفال  قبل 

تحديث وتطوير المنظومة لسد 
 العجز فى تسجيل الباقى .

    مشتركة  شهر

 0- 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؟

 تحسنت /
النه تم تطوير العمل واالنتقال 

الى العمل االلكترونى وتم اعادة 
من خالل مراجعة القيود السابقة 

عمليات صرف منح مالية 
 اعلنت عنها الجهات التشريعة

       

 7 – 0ب 

ماهي المجموعات 
السكانية الفرعية التي 

على األرجح يقل 
احتسابها في 

 ال يوجد
معظم مناطق ليبيا مغطاه 

بمكاتب للسجالت المدنية 
حتى المناطق العشوائية فى 

الصحراء تم قيدهم فى سجالت 

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

التسجيالت الحيوية؟ 
)مالحظة: قد يكون 

التخطي في الّعد مختلفاً 
بالنسبة المواليد 

 والوفيات(

 خاصة بذلك.

 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 تسجيل 

( أو SRS)العينات" 
نظام الترصد 

 (؟DSSالديموغرافي )

 ية شاملة الى كامل البالد.التغط
وجميع مكاتب السجالت 
 المدنية تم ربطها بالكامل.

       

 9 – 0ب 

مالذي حدث خالل 
العقد المنصرم من أجل 

 زيادة :
 تسجيل المواليد؟-

 تسجيل الوفيات؟-

بالنسبة لتسجيل المواليد امر 
تلقائي يقوم به المواطن الرتباطه 

 بخدمات اخرى.
ضرورى  ام الوفيات فهو امر

النها ال يتم الدفن اال بعد تبليغ 
مكتب السجل المدنى واخد 

 تصريح بالدفن.

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 11 – 0ب 

هل يتم تتبع ورصد 
التسجيل المتأخر مع 

مرور الوقت وعلى 
 المستوى دون الوطني؟

        ال ينطبق.

 11 – 0ب 

هل التسجيل المتأخر 
أكثر شيوعاً في بعض 

المناطق عنه في مناطق 
 أخرى؟

 ال
النها يوجد فى كل منطقة سجل 
مدنى ويتبع نفس االجراء لكل 
المناطق وهناك غرامات فرضها 

 القانون عن تاخير التسجيل.

       

 15 – 0ب 

ماهي نسبة المواليد 
المسجلة التي تتم في 

 المرافق الصحية ؟

99 %        

 10 – 0ب 

ماهي نسبة الوفيات 
المسجلة التي تتم في 

 الصحية ؟ المرافق

        

 14 – 0ب 

ماهي نسبة المستشفيات 
أو سائر المرافق الصحية 
التي يتواجد بها مسؤولو 

التسجيل في نفس 
 المبنى؟

كل المستشفيات الحكومية 
وبعض من المستشفيات 
الخاصة وغير ذلك هناك 
اجراءت تتبع الستكمال 

 التسجيل.

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 12 – 0ب 

هل القابالت التقليديات 
سائر العاملين أو 

الصحيين الذين 
يحضرون الوالدات 

بالمنزل يقومون بالتبليغ 
أيضاً عن هذه المواليد؟ 
وإذا كان األمر كذلك ، 

 لمن يتم التبليغ؟

نعم ويتم التبليغ لرئيس قسم 
الشؤون المحلية بالمنطقة ومن 
تم ابالغ السجل المدنى بعد 
اخد اجراءت قانونية و تعبئه 

 .استمارات خاصة بدلك

       

  10 – 0ب 

هل يتم ، بصورة روتينية، 
مقارنة المواليد المبلغ 

عنها من مثل هذه 
المصادر مع المواليد 

 المسجلة؟

        نعم

 17 – 0ب 

ماهي نسبة المواليد التي 
تحدث في "المرافق 

 الصحية غير الحكومية"؟

41%        

 18 – 0ب 

ماهي نسبة الوفيات التي 
 تحدث في "المرافق

 الصحية غير الحكومية"؟

        ال توجد بيانات



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 19 – 0ب 

هل يشمل التسجيل 
على فرض أي نفقات 

مالية على العائلة أو من 
 يدلي بالمعلومة:

 بالنسبة للمواليد ؟-
 بالنسبة للوفيات؟

        ال

 51-0ب 

ماهي الخدمات 
اإلجتماعية أو الفوائد 

التي ترتبط بتسجيل 
 المولود؟

االبناء+الرقم الوطنى وما عالوة 
 يرتبط به من خدمات اخرى.

       

 51 – 0ب 

ماهي الخدمات 
االجتماعية ، والفوائد 
العائدة من التأمين أو 

انتقال اإلرث والمرتبطة 
 بتسجيل الوفاة؟

المرتب او الضمان او المعاش 
 االساسى ينقل الى الوراثة

       

 55 – 0ب 

إذا كانت البلد تستخدم 
بطاقات الهوية ، فكيف 

يؤثر هذا النظام على 
تسجيل األحداث 

 الحيوية؟

نعم يؤثر  ويتم ذلك باثبات   
 كتيب العائلة .

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 50 – 0ب 

ماهي العقبات الرئيسية 
التي تحول دون تحسين 

تسجيل األحوال 
المدنية؟ ومنها على 

 سبيل المثال:
نقص في المسجلين -

 أو أماكن التسجيل،
سبل الوصول نقص في -

 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(

 اليوجد 
) االطفال  وان وجد يكون فى

 الغير شرعيين(

       

 54 – 0ب 

متى نظمت البلد آخر 
حملة إعالمية بهدف 

زيادة الوعي العام 

التوجد اى حمالت  فى 
 السابق.

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

بضرورة تسجيل 
 األحداث الحيوية؟

 52 – 0 ب

 النتائج؟ تقيم تم هل
تم استحداث إدارة  تعنى 

بالجودة والرقابة على االحداث 
 الحيوية

       

 50 – 0ب 

هل هناك لجنة تقوم 
برصد وتقييم مدى 
استكمال إجراءات 

تسجيل األحوال 
 المدنية، بصورة منتظمة؟

هناك مكتب للشؤون الفنية 
يتابع كل عمليات القصور ويقوم 
برصدها ورسم الخطط الكفيلة 

 باستكمال االجراءت .

       

 تخزين المعلومات و نقلها 4 –ب 

 1 – 4ب 

مكاتب هل تقوم 
التسجيل المحلية 
بتسجيل وتخزين 

المعلومات المجمعة 
حول المواليد والوفيات 

 باستخدام:
 دفاتر تسجيل ؟-
 دفاتر الكترونية؟-

 غيرها )رجاء التحديد(

لسنة  00نعم // وفقا للقانون 
. يتم قيد كافة البالغات 1908

من مواليد و وفيات و زواج 
وطالق وغيرها من قيود. ويتم  

 الكتروني. تسجيلها

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 5 – 4 ب

 بسجالت االحتفاظ يتم هل
 ملفات في والوفيات المواليد

 " يلي لما طبقاً 

 ؟ التسجيل تاريخ-

 ؟ األسم -

 فهرس أو رقمي نظام -
 ؟ آخر رقمي

 نظام رقمى وفهرس رقمى
يتم االحتفاظ بكافة السجالت 
وفقا لما نص عليه القانون وبعد 

 ذلك يتم نسخها الكترونى
 نظام رقمىوفق 

       

 0 – 4ب 

ماهي الطريقة 
المستخدمة لالحتفاظ 

بالسجالت االحتياطية، 
ومامدى اللجوء الى هذه 

 الطريقة؟

يوجد مركز بديل للحفظ ويتم 
 النسخ دوريا.

       

 4 – 4ب 

كيف يتم حفظ سجالت 
المواليد والوفيات في 

 األرشيف؟

يتم حفظها بعد قفلها  سنويا فى 
الورقى بداخل االرشيف 
 المكتب

       

 2 – 4ب 

هل سبق وضاعت 
 السجالت أو اُتلفت؟

نعم فى بعض االماكن  ويتم 
معالجة دلك عن طريق الملفات 

 الموجودة

       

 0 – 4ب 

كيف يمكن تجنب 
ضياع أو تلف السجالت 

الخاصة بالمواليد في 
 المستقبل؟

ارشفتها الكترونية واالحتفاظ 
فى اماكن بالنسخ  االحتياطية 

 مختلفة

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 7 – 4ب 

هل يمكن بسهولة 
استرداد سجالت األفراد 

الخاصة بالمواليد أو 
 الوفيات؟

نعم ، يمكن استردادها بتشكيل 
لجنة  يصدر بتشكيلها قرار من 

الوزير المختص وتجدد هذه 
السجالت بناء على مستندات 
اصلية من اصحاب الشان او 
اوراق العائلة واذا تعذر ذلك 

يجرى احصاء لسكان المنطقة 
 التى تلفت فيها السجالت

       

 8 – 4ب 

هل حدثت حاالت تزوير 
أو حاالت تسجيل 

 متعددة؟

يوجد نسبة ضئيلة جدا ويتم 
 الكشف عنها.

       

 9 – 4ب 

ماهي اإلجراءات 
االحترازية المتوافرة في 

النظام لتجنب التزوير أو 
 تجنب تعدد التسجيل؟

        المدنىعن طريق الرقم 

 11 – 4ب 

باستخدام الرسوم 
التوضيحية لسير 

العمليات المعدة حول 
نقل المعلومات الخاصة 

بالمواليد والوفيات، 
اشرح أين وكيف يتم 

دمج المعطيات قبل أن 
 تخضع لعملية النقل.

        االجابة مرفقة



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 11 – 4ب 

بحسب لوحة مجريات 
العمليات التي تم 

إعدادها حول 
المعلومات، هل هناك 

جدول محدد لنقل هذه 
المعلومات في الوقت 

 المناسب؟

( و  USB,CDتنقل على )
تسلم كل شهر او ثالثة أشهر و 

حاليا أصبح نقل المعلومات 
 إلكترونيا 

       

 15 – 4ب 

هل يتم االلتزام بدقة 
 الجدول؟ا بهذ

 نعم .
 

       

 10 – 4ب 

هل يتم مراقبة هذا 
روتينية  الجدول بصورة

من قبل أولئك المتلقين 
 للبيانات؟

نعم ، حسب االجراءات المتبعه 
. 

       

 14 – 4ب 

هل هناك إجراءات قائمة 
للتعامل مع التبليغ 

المتأخر أو عدم التبليغ 
من المكاتب المحلية 

 للسجالت المدنية؟

نعم هناك اجراءت متبعه عن 
طريق لجان متخصصه اوجبها 

 القانون.

       

 12 – 4ب 

إذا كانت هناك إجراءات 
 قائمة بالفعل ، فماهي؟

يتم التعامل مع اللجان 
المتخصصة ) لجنة ساقطى 

 القيد(

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 10 – 4ب 

هل يحتفظ بسرية 
المعلومات الواردة في 

استمارة تسجيل المواليد 
 والوفيات؟

نعم // فى القانون اوجب سرية  
كل البيانات  وخصوصيتها 

السماح  وعدم تداولها وعدم
 باالطالع عليها.

       

 17 – 4ب 

كيف تتم المحافظة على 
 السرية؟

جميع الملفات التى تخص 
المواطن يحتفظ بها بداخل 

االرشيف وال يسمح الى كان 
بالدخول اليه اال للموظفين 

 المصرحين.

       

 18 – 4ب 

من الذي يمكنه الوصول 
الى المعلومات وألي 

 غرض؟

        المخولين  فقط

 19 – 4ب 

ماهي المراجعات 
والتدقيقات التي تتم 

ى السجالت الفردية لع
للمواليد والوفيات 

لضمان دقتها واكتمالها 
 عند نقلها؟

تنقل السجالت الكترونيا فقط 
 ويتم االحتفاظ بها.

       

 51 – 4ب 

هل يتم االتصال بصورة 
روتينية بمكاتب 

التسجيل المحلية سعياً 
للحصول على إيضاحات 

لإلحصاءات على 
المستوى اإلقليمي أو 

نعم هناك ادارة مركزية تعنى 
 بذلك .

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 المركزي؟

4 – 51 

 كذلك األمر كان وإذا
 طلبات تكرار مامدى

 التوضيح؟

عند الضرورة او عند اكتشاف 
 اى اخطاء فقط.

       

 55 – 4ب 

هل هناك طريق مفتوح 
للتواصل ونقل 

المعلومات بين المكاتب 
 المركزية والفرعية؟

هناك ربط بين المكاتب الفرعية 
والمنظومة المركزية عبر شبكة 

 المعلومات العالمية .

العمل على استحدات شاشة الوفاة  ربط المكاتب بالمستشفيات
 و المواليد  موحدة

    مشتركة شهر

 50 – 4 ب

هل تتلقى سلطات 
التسجيل اإلقليمية 

بصورة روتينية التقارير 
حلول خصائص 

المجموعات السكانية 
التي تدخل في نطاقها، 

مقارنة بالمعدالت 
 لوطنية؟ا

هناك لجنة  عمل بين السجل  ال 
المدنى ومصلحة االحصاء  تدرس 

امكانية تزويد بجداول خصائص 
 سكنية.

  51  مشتركة شهر وراش عمل مشتركة

 



 
 شهادة الوفاة وسبب الوفاة–جالمكون 

 

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)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( ؟

 67 % 
 التصنيف مع متوافقة غير النها

 تبعث حيث لالمراض الدولي
 االحوال مصلحة من مباشرة
 االحصاء مصلحة الى المدنية

 معلومات مركز من ترميزها دون
  الصحة

 
 

 حاالت جميع صنيفت -
 للتصنيف وفقا الوفيات

 لالمراض الدولي
 شهادات جودة تحسين -

 طبي بسبب الصادرة الوفيات

 اصدار اجراءات تنظيم -
 وتوحيد الوفيات شهادات
 ترميزها  واجراءاتنماذجها 

 كتابة على االطباء تدريب -
 للوفيات الرئيسي السبب

 مرميزين تدريب -
 بالمستشفيات

 ترميز وحدات استحداث -
 بالهياكل بالمستشفيات

 للمستشفيات التنظيمية
 واإلدارات الصحية

 تعبئة على االطباء تحفيز -
 الوفاة بسبب الطبيةالشهادة 

 وأدلة للعمل منظومات اعتماد -

 سنوات ثالثة

 
 وزارة الصحة

)مركز 
 المعلومات(

التعاون مع ب
مصلحة 
األحوال 
 المدنية

 
053 
 طبيب
053  
 مرمز
 
 

 
 مرمز 053

 
طبيب  053

 مستشفيات
 طبيب 133

 صحية اولية رعاية
 
 

053333 
 للتدريب
033333 

 تحفيز
دينار لكل  13)

 شهادة وفاة(
133333 

 : 0 – 1ج 
في المعلومات الخاصة 
بسب الوفاة هل يمكن 

الفصل بين الوفيات 
المعتمدة طبيا وتلك 

المعتمدة من أي شخص 
 عادي ؟

 
 الشهادات الن نظرا تنطبق ال

 قبل منتعبئتها  يتم الطبية
 للقانون ووفقا الطبيب

   

        

 : 0-1ج
هل تجمع هذه المعلومات 

حول سبب الوفاة بصورة 

 
 اسباب تجمع حيث نعم  

 مصلحة خالل من الوفيات
 خاصة قائمة وفق االحصاء

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

منفصلة في اإلحصاءات 
 الخاصة بالدولة ؟

         

 : 4-1ج

هل تستخدم الممارسات 
المتوافقة مع التصنيف 

الدولي لألمراض في 
 الدولة ؟

 
 

نعم ، و وفقا للفصل الرئيسي 
من المراجعة التاسعة للتصنيف 

 الدولي

       

 : 5 -1ج
هل تستخدم االستمارة 

الدولية المعيارية لإلشهاد 
الطبي حول سبب الوفاة 

( في ما يلي 4-0)اإلطار 
:- 

 جميع الوفيات؟ -
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 ؟

 
 
 
 

 في االستمارة تستخدم     
 بغض  المستشفيات بعض
 هذه تصنيفعن  النظر

 المستشفيات

 
 

 
 االستمارةنموذج   توحيد -

 األحوال مصلحة مع
يتوافق مع بما  المدنية

 دوليا المعتمدالنموذج 

 
 
 

 به المعمول النموذج مراجعة
الشروط  مع يتوافق بما وتعديله

 المطلوبة في االستمارة الدولية
 

 النموذج باعتماد تشريعإصدار 
 الجديد

 

 
 
 
 
 شهور  0 

 
 
 

لجنة مشتركة من كل 
 من : 

مركز المعلومات 
  الصحة وزارةب

 االحوال مصلحة
  المدنية
 االحصاء مصلحة

 والتعداد 

 
 
 
 
  

      15 

 
 
 
 
 
 

-  

 
 
 
 
 
 

53333 
 اللجنة عمل

 
133333 

 االستمارة طباعة
 

 : 6-1ج 

إذا لم يكن البلد 
يستخدم االستمارة 

المعيارية الدولية 
لإلشهاد الطبي حول 

 
 

عدد محدود من  في تستخدم
و يتم تجميعها  المستشفيات

في مركز المعلومات بوزارة 
 الصحة

 
 
 

      



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

سبب الوفاة ، فكيف 
يمكن إدخال 

استخدامها )حدد 
هي الخطوات( ؟ وما 

اإلجراءات المحتملة 
التي قد تكون مطلوبة 

)تحفيز المؤسسة الطبية 
 مثال( ؟

 : 0 -1ج 

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

والسبب  السببي
 الرئيسي؟

 نعم بصوره عامة . -
 نعم بصورة دائمة . -

 ال , ال يعلمون .

 
 
 

 ةكافي بصورةو ليس  نعم

       

 : 8 – 1ج 

هل هناك كتيب أو نشره 
أو دالئل إرشادية أخرى 

تشرح لألطباء كيفية 
اعتماد سبب الوفاة 
واستيفاء االستمارة 

الدولية بصورة صحيحة 
 ؟

 
 

   نعم

 
 

 المعمول الدليل تحديثاستكمال 
 حاليا به

  
 

بالتعاون مع  الكتيب تحديث    
 منظمة الصحة العالمية

 
 
 شهور 0

 
 
 وزارة الصحة  

 
 

 0 من لجنة
 اعضاء

 
 
    

 
 
 020222  



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

 : 9 – 1ج 

إذا لم تتوفر هذه المواد 
، فما الذي يمكن أن 

يساعد في إعدادها 
 وكيف يمكن توزيعها ؟

        

 : 13 – 1ج 

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

حول أهمية بيان  0-4
السبب الرئيسي 

والمباشر للوفاة ، عالوة 
على اإلشارة إلى 

الحاالت أو األوضاع 
التي بدونها قد يكون 
المتوفى ال يزال على 

 قيد الحياة ؟

 
 
 
60 % 

 
 
 

 الفقرات في االجراءات شرح سبق
 1 – 1ج
  5 – 1ج
 8 –1ج 

      

 : 11 -1ج 

ما هي نسبة شهادات 
الوفاة التي تحتوي على 

طريقة الوفاة بدال من 
 تحديدها لسبب الوفاة ؟

 
 

     00  % 

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

 : 10 -1ج 

ما هي نسبة شهادات 
الو فاه التي ال تشير إلى 

المدة الزمنية بين بدء 
 المرض والوفاة ؟

    
      

133 % 

       

 شهادة الوفاة المستخرجة من المستشفي 0 –ج 

 : 1- 0ج 
في المستشفيات ، من الذي 

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

بمعالجة المتوفى قبل 
 وفاته ؟

 ممرض / ممرضه ؟ 
  مسؤل السجالت الطبية

 ؟

 ؟رجاء التحديد(أناس آخرون )

او طبيب من  المعالجالطبيب  
 نفس الوحدة المعالجة 

       

 : 0-0ج

كيف يتم اعتماد 
الحاالت المتوفاة عند 

الوصول إلى المستشفى 
 ؟

كنابة   اإلسعافيتولى طبيب 
الحاالت التي  عدا تقرير الوفاة 

يرى عرضها على الطبيب 
  الشرعي 

       

 : 0 -0ج
ما مدى شيوع حاالت الوفاة 

عند الوصول في 
المستشفيات ، وهل تشكل 

: 
% من 13اقل من  -

 الوفيات ؟

 
 
من %   03-13من   

 الوفيات 

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

من الوفيات  13-03 -
 ؟

% من 03أكثر من 
 الوفيات؟

 : 4-0ج
هل األحداث الحيوية التي 
تحدث في المستشفيات ، 

 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 ؟

 
في النقاط التابعة 
للسجل المدني 
المتواجدة في 

 أو المستشفيات 
عن طريق قيام أفراد العائلة 

بالتسجيل بعد حدوث 
 الوالدة أو الوفاة 

       

 الوفيات التي تحدث خارج المستشفي  0 –ج 

 1 – 0ج 

هل يتحتم استخراج 
شهادة وفاه متضمنة 

سبب الوفاة لمن يتوفون 
 في المنزل ؟

 
 نعم

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

 0 – 0ج 

وإن كان األمر كذلك ، 
فهل هناك مشكالت 

بالجودة تؤثر في معنية 
مثل هذه الشهادات ، 

 وهل تتم مراجعتها ؟
 

 مدربين غير االطباء الننعم 
 وفق الوفيات نماذج كتابة على

  الدولي النموذج

 
 

 شهادات جودة تحسين -
 متوفينلل  الصادرة الوفيات
بما المستشفيات  خارج

 الدولييتماشى مع النموذج 

 
 كتابة على األطباء تدريب -

 للوفيات الرئيسي السبب
 بادرات مرميزين تدريب -

  بالبلديات الصحة
 ترميز وحدات استحداث -

 باإلدارات التنظيمية بالهياكل
  الصحية

 تعبئة على األطباء تحفيز -
 الوفاة بسبب الطبيةالشهادة 

 وأدلة للعمل منظومات اعتماد -
إعداد آلية لمراقبة جودة  -

 أسباب الوفاة

 سنوات ثالثة

 
 وزارة الصحة

)مركز 
 المعلومات(

 

 
 
133 
 
 

 
 طبيب 133

 صحية اولية رعاية
 
 

 
 

133333 
 

53333 
 

 

        

 0 – 0ج 

هل تستخدم نفس 
االستمارة الخاصة 

بسبب الوفاة في جميع 
الوفيات التي تحدث 

داخل وخارج 
 المستشفيات؟

 
 نعم

       

 4 – 0ج 

هل هناك استمارة 
مختلفة تستخدم 

للوفيات التي تحدث 
خارج المستشفيات ،  

وماهي المعلومات 

 
 

 ال

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

المسجلة حول سبب 
 الوفاة ؟

 5 – 0ج 

من الذي يقوم بإعداد شهادة 
الوفاة ، ويعتمد سبب الوفاة 

ألولئك المتوفين خارج 
 المستشفى :

 ممارس عام ؟ 
  قاضي تحقيق ، أو ما

 شابه؟
 صحي ؟ مسئول 
 مسجل مدني ؟ 

غيرهم )رجاء التحديد( 
 ؟

 
 

 
 ممارس عام
أو طبيب  أو طبيب صحة عامة

 شرعي

       

0 – 6 

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

    
 نطبقيال         

       

 0 – 0ج 

كيف تستخرج شهادة 
الوفاة في الحاالت التي 

يختلف فيها الطبيب 
الذي يتولى كتابة شهادة 

الوفاة عن الطبيب 
 المعالج؟

 
يتم في هذه الحالة الرجوع الى 

 الملف الطبي للحالة

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

 8 – 0ج 

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

بأحد مرضاهم عند 
 وفاته في المنزل؟

االطالع على يمكن فقط 
التقارير الطبية المتوفرة لدى 

 العائلة

       

 9 – 0ج 

هل يستخدم التشريح 
اللفظي بصوره روتينية 

لمعرفة سبب الوفاة ألي 
حالة وفاه لم تعتمد طبيا 

 في الدولة؟

 
 

 ال ينطبق  

       

 13 – 0ج 

هل تستخدم إجراءات 
التشريح اللفظي بصوره 

روتينية ، وهل تتوافق مع 
معايير منظمة الصحة 

 (؟01العالمية )

 
              
 ال ينطبق 

       

 11 – 0ج 

هل أدخلت أية تعديالت 
على اإلجراءات 

المعيارية لمنظمة الصحة 
العالمية بحيث يمكن 

تطبيقها بصوره اكبر في 
الدولة ؟ )فإذا كان األمر 

كذلك ، رجاء تحديد 
 التعديالت(

 
 

 ال ينطبق

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

 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

 0 – 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( ؟

 
 

جميع المعلومات 
المتوافرة في 

االستمارة الخاصة 
  بسبب الوفاة 

 

       

 0 – 4ج 

هل هناك احتمال تحديد 
سبب وفاة أكثر مقبولية 
اجتماعيا في العديد من 

الحاالت التي يكون فيها 
السبب حساسا أو 

مشوبا بالوصمة )مثل 
االنتحار أو اإلصابة 

 
 
 

 ال

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

 بمرض االيدز وفيروسه(؟

 4 – 4ج 

هل توضح شهادة الوفاة 
ما إذا كانت السيدة 

حامال ، أو كانت حامال 
 اآلونة االخيره؟في 

 
 نعم

 
 
 ضمن الموضوع جةلمعا تم  

 الوفاة لشهادات الجديد النموذج

      

 5 – 4ج 

هل تتم مراجعة وفيات 
األمومة بصوره منفصلة 

 عن سائر الوفيات ؟

 
 

 ال

       

 6 – 4ج 

هل يتم رصد الوفيات 
في الفترة المحيطة 
بالوالدة باستخدام 

استمارة خاصة ، وفقاً 
منظمة الصحة لتوصيات 
 العالمية ؟

 
 

 ال

 
 

 الوفيات  جميع تسجيل     
 بعد موتى والمواليد الوالدة لحديثي

  الحمل من أسبوع 04

 المنظمة التشريعات مراجعة -
 الوالدة حول الوفيات لتسجيل

 المنظمةبالتشريعات  التعريف -
 لها عمل دليل واعداد للموضوع

 بالمستشفيات  العاملين تدريب -
 المعنية الوفيات تسجيل حول

 بها خاصة تقارير نماذج اعداد -

 
 
 شهور 6

 
 مركز المعلومات

 وزارة الصحة ب
 

لجنة   8
 فنية
 

 مدرب 6
133 133333 

 

 0 – 4ج 

ما الذي يتلقاه االطباء 
من تدريب وممارسات 
بشأن اعتماد سبب 

 الوفاه :
 ال شيئ؟ 

 
 
 
 

 في كلية الطب محاضرات
 

إدراج كيفية استيفاء أسباب الوفاة 
طبقا للمعايير الدولية و ترميز 

باستخدام التصنيف الدولي 
في مناهج  ( ICD10)لألمراض 

كلية الطب و كليات التقنية الطبية 
 و كليات التمريض

      



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

  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(

 
 الدورات بعض

بشأن اصدار  التدريبية
الشهادات التي تتوافق 

مع التصنيف الدولي 
   لالمراض

 

 8 – 4ج 

هل يدرك معظم االطباء 
اهمية المعلومات التي 
يقدمونها في شهادات 

للصحة الوفاه بالنسبة 
 العمومية ؟

 
 ال

 
 باهمية االطباء جميع تعريف

 تهايواهم للوفيات الطبية الشهادات
 العامة للصحة

 
 متكامل  تعريفي برنامج اعداد -
 بجميع ندوات اقامة -

 الغرض لهذا المستشفيات
 باهمية للتعريف مطويات طباعة -

 للصحة للوفاة الطبية الشهادات
 العامة

 
 شهور 6

 مصاحبة
 تنفيذ لبرنامج
 نموذج

 الشهادات
 الدولية

  الصحة وزارة
  المعلومات مركز

 

 
 

 

 
 

   مدربني 15

 
83333 

  
 
 
 

 9 – 4ج 

هل قامت الدولة بتقييم 
 جودة الشهادات الطبية ؟

 
 نعم

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

 13 – 4ج 

 في حالة االجابة بنعم :
  متى اجرى هذا

 التقييم ؟
 كيف اجري؟ 
  ماذا كانت

 نتيجته؟

ماهي اجراءات المتابعة 
المتخذه لتحسين 

الممارسات المتبعة في 
 اصدار هذه الشهادات ؟

 
 عدد تجميعتم  0313 في  

 المعمول الوفيات شهادات من
 المستشفيات من عدد من بها
 مركز الى تسليمها وتم

بوزارة الصحة و قد  المعلومات
تبين من خاللها عدم كتابة 
السبب الرئيسي للوفاة و 

إقتصار أغلبها على وصف 
الوفاة مع اختالف كبير  طريقة

 في النماذج المختلفة .

       

 11 – 4ج 

هل السجالت الطبية 
 للمستشفى بصفة عامة :

 كاملة ؟ 
 موثوقة؟ 

يسهل الوصول اليها 
بالنسبة لمن يقوم بتحرير 

 شهادة الوفاه؟

 
  نعم

       

 10 – 4ج 

هل سائر السجالت 
الصحية ، مثل تلك 
الخاصة بالعيادات 

الممارسين الصحية او 
العامين او اطباء العائلة 

: 
 . كاملة 
 . موثوقه 

 
 

 في بعض األحيان

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 (USD)التمويل التدريب البشرية

يسهل الوصول اليها 
بالنسبة لمن يقوم بتحرير 

 شهادة الوفاه؟

 10 – 4ج 

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

 انتحار ، او قتل ( ؟

 
 الطبيب

       

 



 
 ممارسات ترميز الوفيات وفقاً للتصنيف الدولي لألمراض–دالمكون 

 

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 ممارسات ترميز الوفيات 1 –د 

: هل يستخدم  1 – 1د
التصنيف الدولي 

لالمراض في 
االحصاءات الخاصة 

 بسبب الوفاة ؟

 
نعم يستخدم وفقا للفصل 
الرئيسي للمراجعة التاسعة 
  للتصنيف الدولي لألمراض

 
 وفقا الوفيات جميع تصنيف

 لالمراض الدولي للتصنيف
 للمراجعة العاشرة

  الوفيات تسجيل منظومة استكمال -
 الدولية المعلومات شبكة على

 الترميز مكاتب تجهيز -
 الصحة واداراتبالمستشفيات 

 الترميز. وفنيو االطباء تدريب -
 باستخدام التعريف حمالت تنفيذ -

 التصنيف

 
 
 سنوات 3

  الصحة وزارة
 المعلومات مركز

  الصحي والتوثيق
 
 مرمز  353

 
 

 
 مرمز 353

 
طبيب  053

 مستشفيات
 طبيب 133
صحية  رعاية

 اولية
 
 

 
 
 

13330333 
 للتدريب

 
 

3330333 
 تحفيز

1330333 
: اذا كان االمر  0 -1د

كذلك ,فاي مراجعة 
وطبعة منه هي التي 
تستخدم في الوقت 

 الحالي ؟

 
 

      ICD -9 

       

: هل تستخدم  3 -1د
نسخة من التصنيف 

الدولي لالمراض باللغة 
 الوطنية ؟

 
 نعم

       

: من المسئول  4 -1د
عن تنسيق و تطبيق 

التصنيف الدولي 

 وزارة والتوثيق المعلومات مركز
 الصحة

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 لالمراض ؟

:من المسئول  5 -1د
عن تدريب من يقومون 

بالترميز     ) المرمزون ( 
وفقا للتصنيف الدولي 

 لالمراض ؟

مركز المعلومات و التوثيق بوزارة 
 الصحة

       

الرموز : هل  6 -1د
المنتقاة للتبليغ حول 

سبب الوفاة مأخوذ من 
القائمة الكاملة للتصنيف 
الدولي لالمراض ,ام ان 

الترميز تم باستخدام 
قائمة الجداول الموجزة 

للتصنيف الدولي 
 لالمراض ؟

 
 
 

من سبب الوفاة مأخوذ 
 التبويب الرئيسي فقط 

       

: في حال  7 -1د
استخدام قائمة موجزة , 

قائمة هي التي فأي 
 تستخدم ؟

        

: هل تطبق  8 -1د
قواعد الترميز واالختبار 

الخاصة بالتصنيف 
الدولي لالمراض لتحديد 
المعلومات حول السبب 

 الرئيسي للوفاة ؟

 
 ال

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

:  هل ترميز  9 -1د
الوفيات يتم بصورة 
 مركزية ام ال مركزية ؟

 
 مركزي

       

: في حال ما  13 -1د
كان الترميز ال مركزيا اذا  

ماهي نوعية التدابير 
واالجرائات المستخدمة 
لضمان االتساق الوطني 
عند تطبيق قواعد الترميز 

وفقا للتصنيف الدولي 
 لالمراض ؟

 
 ال ينطبق

 

       

: هل تم ترميز  11-1د
سبب الوفاة اعتمادا 

على النسخة االصلية 
من شهادة الوفاة او من 

 قائمة مكتوبة من قبل
السجل المدني او من 
بعض الوثائق الموجزة 

 االخرى ؟

        األصلية الوفاة شهادة من نسخة

: هل كانت  10 -1د
جميع المعلومات الواردة 

في شهادة الوفاة مرمزة 
ام اقتصر الترميز على 

السبب الرئيسي 
 المفترض للوفاة ؟

        الوفاة سبب فقط

: هل هناك  13 -1د
االلية راسخة لالستعالم 

 
         

 
 

 
بالتعليمات  الئحة إعداد -

 
 

 
  الصحة وزارة 

طبيب 053  
 

350 
 

600 .000 



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

من محرر الشهادة 
الطبيب في حالة عدم 
تفهم او تفسير المرمز 

لالسباب الواردة في 
 سبب الوفاة في الشهادة

 شهادات جميع بيانات استكمال ال               
 الوفاة

 النموذجبتعبئة  الخاصة
  مراجعته والية

 كتابة على االطباء تدريب -
 للوفاة الرئيسي السبب

 
  سنة

    المعلومات مركز    
 والتوثيق 

 
 

: واذا كان  14 -1د
االمر كذلك فيرجى 

وصف هذه االجرائات 
 ومناقشة مدى نجاحها ؟

        

 مؤهالت القائم بترميز الوفيات و التدريب الحاصل علية  0 –د 

: ماهي  1 -0د
فئات العاملين 

الذين يتولون ترميز 
الوفيات في الدولة 

) هل هم مثال اطباء 
ام احصائيون ام 

 مهنيون صحيون ( ؟

 
 
 

 صحيون مهنيون

       

: ما هو مستوى  0 -0د
التعليم الذي حصل عليه 

القائمون بصورة نمطية 
 بترميز الوفيات ؟

 
  عالي او متوسط صحي 

       

:هل تتوافر  3 -0د
الدورات التدريبية النوعية 
لمرمزي الوفيات ام انهم 

 يتعلمون اثناء الخدمة ؟

 
 

 الخدمة إثناء يتعلمون     

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

: اذا كان  4 -0د
المرمزون يتدربون بصورة 

 خاصة على الترميز :

  فهل هناك
مدربون 

محليون على 
درايةكاملة 
بالتصنيف 
الدولي 

لالمراض لتلبية 
 االحتياجات ؟

  من المسؤل
عن تقديم 
 التدريب؟

  ماهي مدة
التدريب ؟وهل 
هناك منهج 

دراسي 
 معياري؟

كم مرة يتم تدريب 
المرمز)القائم بمهمة 

 الترميز( ؟

 
 
 
 ال                

 
 
 

 ترميز على محليين مدربين اعداد
  الوفيات اسباب

 
 
 

 لمدربو تدريبية دورات -
 الترميز

 
 
 
 سنة    

 
 
 
   الصحة وزارة  

 المعلومات مركز
 والتوثيق 

 

 
 
 

 خبراء 3         
  تدريب

 
 
 

  متدرب 33

 
 
 
  630333 
 

: هل هناك  5-0د
دورات       ) تبادل 

االدوار والمهام( ملحوظ 
 بين المرمزين؟

  ال
        



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

: هل  6-0د
يعترف بالمرمزين 
في نطاق الهيكل 
الوظيفي على ان 
لهم كارد منفصل 

،وهل يعترف 
بمؤهالت الترميز 

ؤهالت مبوصفها 
منفصلة عن 

مؤهالت سائر 
المسؤلين االداريين 

 ؟

 
 
 
  يوجدال    

مزين ضمن ر وظيفة الم اعتماد
الهيكل الوظيفي للمستشفيات 

 والمرافق الصحية

 التعديل القتراح فنية لجنة تشكيل
 ضمن الوظيفة باعتماد قرار استصدار
بالمستشفيات  التنظيمية الهياكل
 وصف اعداد و الصحية والمرافق

 لها وظيفي

 سنة 
  الصحة وزارة

 المعلومات مركز
 والتوثيق
 

 3 من لجنة
 13333  خبراء

: هل يوجد   7-0د
مدربون محليون كباراً تم 

تديبهم من خالل 
 الدورات التدريبية
المدعمه من قبل 

المجموعات التنصيفات 
الدولية لمنظمة الصحة 

 العالمية ؟

 
 
 

 ال يوجد           

       

: هل تتوافر   8-0د
للمرمزين فرص التعليم 

 المستمر؟

 
 ال               

       

 جودة ترميز الوفيات 3 –د 



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل تتوافر مجموعة  1-3د
كاملة من مجلدات 

لالمراض التصنيف الدولي 
لجميع المرمزين عند 

 اضطالعهم بمهمة الترميز؟

 
 

 نعم              
          

       

هل تتوافر مجموعة  0-3د
من جداول قرارات التصنيف 

االلي للكيانات الطبية 
 لجميع المرمزين؟ 

توفير برمجيات الخاصة بالتصنيف  ال يوجد
االلي و إدماجها في النموذج 

 االلي للتبليغ عن الوفاة 

دعوة خبير متخصص من منظمة 
الصحة العالمية او من الجهات 

المتخصصة في التصنيف االلي لتوفير 
البرمجيات و دمجها في المنظومة 

االلكترونية التابعة لمصلحة االحوال 
الفنية على  المدنية و تدريب الكوادر

استخدامها في المستشفيات و 
 المرافق الصحية 

مركز المعلومات  0315
 بوزارة الصحة 

مصلحة االحوال 
 المدنية 

منظمة الصحة 
 العالمية

  53333 

هل تقوم بالتدقيق  3-3د
 بصورة منتظمة في: 

الموقع االلكتروني  -
للتنصيف الدولي لالمراض 

لتحديث ممارسات الرموز و 
 الترميز؟

الموقع االلكتروني  -
الخاص باالدارة الصحية من 

اجل تحديث ممارسات 
 الترميز؟

        أحيانا 

ما هي االجراءات  4-3د
لتقييم جودة ترميز المتوافرة 

سبب الوفاة ، و كم عدد 
 مرات تقييمة؟

        توجد ال        



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل تم تقييم جودة  5-3د
ترمييز الوفيات في اي وقت 

 مضي؟

 
 ال        

       

اذا كان االمر   6-3د
كذلك، فهل كان مستوي 

الدقة مرضياً؟ و ما هي 
القضايا المنهجية التي تم 

 تحديدها؟

 
        

       

ما هي االليات  7-3د
المتاحة لتقديم وجهات 

النظر الي المرمزين حول 
جودة الترميز، و حل 

المشكالت و القضايا التي 
تم تحديدها من خالل 

 التقييمات و الممارسات؟

        ال توجد 

 



 
 الوصول إلى المعطيات واستخدامها والتحقق من جودتها–هالمكون 

 

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

روتينية  بصورةهل يتم  1-1
حساب مؤشرات الخصوبة من 

 اإلحصاءاتالسجل المدني و 
 الحيوية ؟

        نعم

  األمركان   إذاو  1-2
كذلك،ما هي المؤشرات 

 التي يتم حسابها؟

-االجمالي   معدل الخصوبة 
معدالت الخصوبه عند جميع 

معدل االنجاب الخام -االعمار
  و الصافي

       

روتينية  بصورةهل يتم  1-3
حساب مؤشرات الوفيات من 

 اإلحصاءاتالسجل المدني و 
 الحيوية ؟

        نعم

  األمركان   إذاو  1-4
كذلك،ما هي المؤشرات 

 التي يتم حسابها؟

حسب  -الخاممعدل الوفيات 
النوع .الشهر . فئات العمر 

 ةالوفا الزوجية .أسباب الحالة

       

البيانات هي مصادر  ما 1-5
المستخدمة كمقامات لحساب 

 هذه المعدالت ؟
        تعداد السكان و اسقاطاته 

صف منطقية واتساق  1-6
التدقيقات التي تتم على 

 والمؤشر قبلالمعلومات 
 التصريح باستخدامها ؟

        بالسنوات السابقة تهامقارنيتم 

هل تستخدم معلومات   1-7
السجالت المدنية 

الحيوية لتقصي واإلحصاءات 
االختالفات في معدالت 

الخصوبة والوفيات داخل البلد 
 ؟

تجمع البيانات في  - نعم
تكون ومن تم  إحصائيةجداول 

 جاهزة لالستخدام .
 

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

فإذا كان األمر كذلك فصف  
 كيف يتم ذلك

هل تتم مقارنة معدالت  1-8
الخصوبة المنبثقة عن تسجيل 

 واإلحصاءاتالمدنية  األحوال
الحيوية مع المعدالت المنبثقة 

 عن سائر المصادر ؟

بزيادة عدد تقوية وحدة الترميز   نعم
لعاملين  لتدريب  وإجراءلين به العام

 ورش العمل وإقامة

الف  07    
 دوالر

هل تتم مقارنة معدالت  1-9
الوفيات المنبثقة عن تسجيل 

 واإلحصاءاتالمدنية  األحوال
الحيوية مع المعدالت المنبثقة 

 عن سائر المصادر ؟

تقوية وحدة الترميز بزيادة عدد   نعم
لعاملين  لتدريب  وإجراءالعاملين به 

 ورش العمل وإقامة

الف  07    
 دوالر

هل احتوى التعداد  1-11
على سؤال حول  األخير

 الوفيات ؟ أوالمواليد 
و لكن في المسح الذي   ال

ثم  2712اجرى في سنة 
اضافة سؤال حول وفيات 

 الحرب

م2222سنة         

  األمراذا كان  -11
كذلك.فهل تم تحليل هذه 

ومقارنتها مع بيانات  البيانات
 الحيوية ؟ اإلحصاءات

        ينطبق ال

هل تستخدم سائر  12
المصادر في استكمال بيانات 

المواليد والوفيات والتحقق منها 
 ؟

         نعم

  األمركان   إذاو  1-13
 كذلك، فصفف ذلك

        نعم تستخدم المسوحات 



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هي نسبة جميع الوفيات  ما 14
 سيئة األسبابالمعزاة الى فئات 

 التحديد ؟
        %  تقريبا 07

هل تغيرت نسبة  -15
الوفيات المعزاة الى فئات 

التحديد مع  سيئة األسباب
 مرور الوقت ؟

        نعم

هي نسبة الوفيات المعزاة  ما -16
غير المعروفة بين  األسبابالى 

 الوفيات ؟ إجمالي
        % تقريبا33

هل يتم التدقيق في مدى  -17
 ألسباباتساق النمط الوطني 

الوفاة مع مرور الوقت متضمنا 
 عقد مقارنات تصنيفية ؟ أيضا

        نعم

 أسبابهل يبدو توزيع  -18
 الوفاة بصورة عامة منطقيا ؟

        نعم

هل هناك اتساق بين النمط  -19
الوفاة والمستقى  ألسبابالعمري 

من السجل المدني الخاص 
 األمراضمن  األساسيةبالفئات 

المتوقعة  األنماطوبين  واإلصابات
 ؟

        غير معروف

مانسبة الوفيات المعزاة  21
الى فئة الفشل القلبي 

 األمراضوسائر فئات 
 التحديد ؟ السيئةالقلبية 

        غير معروف



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هي نسبة السرطانات  ما -21
التحديد  سيءالمترافقة بتشخيص 

 لها ؟ األوليللموضع 
        غير معروف

ماهي نسبة الوفيات الناجمة  -22
غير محددة النوايا  اإلصاباتعن 

 ؟
        غير معروف

 جدولة المعلومات 2-ه

هل تجمع المواليد  2-1
والوفيات وفقا لتاريخ وقوعها ام 

 تاريخ التسجيل ؟
        تاريخ الوقوع

هل تجمع المواليد  2-2
والوفيات وفقا لمكان حدوثها 

 المعتاد ؟ اإلقامةوكذلك مكان 
 ال وفق مكان حدوت الواقعة

 المعتاد اإلقامةوكذلك مكان 
       

في اي مستوى من  2-3
مستويات التصنيف تتم عملية 

 جدولة المواليد ؟
        المنطقة -عمر األم -الجنس

في اي مستوى من  2-4
مستويات التصنيف تتم عملية 

 جدولة الوفيات ؟
        المنطقة  -العمر  -الجنس



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل تستخدم معايير  2-5
منظمة الصحة العالمية في 
جدولة المعلومات الخاصة 

 الوفاة ؟ وأسباببالوفيات 

يتم استخدام المراجعة العاشرة ال
للتصنيف الدولي لإلمراض 

(icd-10)   ولكن يتم
استخدام الفصل الرئيسي فقط 
من المراجعة التاسعة لإلمراض 

((icd-9)   

استخدام التصنيف  .1
بدل   icdالعاشرالدولي 

 . من التصنيف التاسع 
ر نموذج الوفاة يتغي .2

ليشمل شهادة الوفاة 
الدولية بالتنسيق مع مركز 

المعلومات بالصحة 
ومصلحة األحوال 

 المدنية 
تدريب مكثف للعناصر  .3

  لترميز الستخداما
(icd-10)  . 

مراجعة نماذج الوفاة  .0
لألعوام السابقة وإعادة 

تكويدها لكي تتماشى مع 
قواعد الترميز للمراجعة 

 العاشرة 
لفئات ايجب استخدام  .5

العمرية المقترحة من 
منظمة الصحة العالمية 
 لجدولة أسباب الوفاة 

 

إقامة ورش عمل لتدريب  .1
 المرمزين واإلحصائيين  .

(icd-10)   
إقامة ورش عمل لتدريب  .2

اإلحصائيين على جدولة 
المواليد والوفيات 

واستخراج البيانات 
 وتحليل البيانات 

 
 

 ( عنصر ا  37)   
 
 ( عنصرا  37)

ألف  05
 دوالر
الف  05

 دوالر

هو اصغر مستوى  ما 2-6
دون الوطني يتم استخدامه 

الحيوية ؟  اإلحصاءاتلجدولة 
وهل يتناسب هذا مع 

االستخدامات المحتملة 
 ؟ المصنفةللمعلومات 

        على مستوى المنطقة

هل تستخدم اي من  2-7
القوائم المعيارية لجدولة 

الوفيات والخاصة بالتصنيف 
 اإلغراضفي  لإلمراضالدولي 

 الخاصة بتقديم المعلومات ؟

يتم استخدام تفاصيل أدق من  ال
المراجعة العاشرة كمثال الرمز 

 الثالثي او الرباعي

      



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

  األمرفان لم يكن  2-8
ي القوائم المختصرة كذلك,ف

هي التي تستخدم ؟ وكيف تم 
 إعدادها ؟

        ال تستخدم القوائم المختصرة

هل تم جمع المعلومات  2-9
 أسبابالعشرة  إطارفي 

 الرئيسية ؟
        نعم

من اي قائمة اختيرت  2-11
 الرئيسية ؟ أسبابالعشرة 

   الفصل الرئيسي من القائمة
 للتصنيف الدولي لإلمراض9
 

       

 األسباب أدرجتهل  2-11
السيئة التحديد في الترتيب 

 من الفئات ؟ فئةبوصفها 
        نعم

هي نسبة الوفيات  ما 2-12
 أسبابالعشرة  إلىالمعزاة 

 الرئيسية للوفاة ؟
دون االسباب الغير % 40

 المعروفة و سيئة التحديد
       

 المعلومات و نشرهاالحصول علي  3-ه

من هم المستخدمون  3-1
الحيوية  لإلحصاءات نياألساسي

 ؟
-االنتخابات-الصحة-التعليم

الخدمات -الباحثون-اإلسكان
 العامة 

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 استراتيجيههل هناك   3-2
مناقشات  إلجراءمشاركة 

بصورة منتظمة حول 
االحتياجات الخاصة 

بالمعلومات مع مستخدميها 
 الرئيسيين ؟

يجب أن يتم المشاركة بصورة   ال
منتظمة المستخدمون األساسين 
للمعلومات في تحديد الجداول 

األكثر مالئمة والتعرف علي رأى 
 مستخدمي البيانات

     

سرد  اإلمكانهل في  3-3
التي  اإلليةمثال حول 

 اإلحصاءاتاستخدمت بها 
الحيوية في توجيه السياسات 

 والممارسات ؟

وكذلك  االبناء صرف المنحة
 االنتخابات البلدية والبرلمانية

       

هي الفترة الزمنية بين  ما 3-4
مايلى  وإصدارنهاية فترة التبليغ 

المواليد والوفيات  إحصاءات:
 الوفاة ؟ وأسباب

ثالثة أشهر في الظروف الطبيعية 
و نظرا لظروف التي تمر بها 

البالد لم يصدر اى احصائيات 
  2711منذ 

       

تقارير  إصدارهل يتم  3-5
تحليلية حول المواليد والوفيات 

من  المأخوذةالوفاة  وأسباب
 السجل الحيوي ؟

        نعم

 إلصدارهل هناك جدول  3-6
 المعلومات ؟

        نعم

 اإلحصاءاتهل تتوافر  3-7
الحيوية للمستخدمين في 

 شكل:
مواقع -الكتروني-مطبوع

 تفاعلية ؟-pdf-الكتروني

مواقع -الكتروني-مطبوع
 تفاعليةو ليست  pdf -الكتروني

       



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 اإلحصاءاتهل تتوافر  3-8
 الحيوية مجانا ام بتكلفة مالية ؟

        مجانا

من هي الوكالة التي تقوم  3-9
الحيوية  اإلحصاءاتبنشر 

 الرسمية ؟

        مصلحة اإلحصاء والتعداد

كيف يتم نشر البيانات   3-11
 بصورة منتظمة ؟ إصدارها أو

بإصدار نشرات سنوية موضحة 
 بجداول إحصائية تحليلية 

       

هل جميع  3-11
المصطلحات والمفاهيم 

المستخدمة في مطبوعات 
الحيوية مشروحة  اإلحصاءات

 بصورة واضحة ؟

        نعم

هي التحاليل التي  ما 3-12
 تجرى بصورة روتينية للمعطيات

معدل  -معدل المواليد 
معدل  –الوفيات الخام 

 الخصوبة .... الخ

       

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

جانب التحاليل المتعلقة 
 بالبيانات ؟

        نعم



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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

ماهي االلية التي  3-14
تستخدم بها هذه البيانات على 

 مختلف المستويات ؟

لمصلحة عن طريق تقديم طلب 
االحصاء او عن طريق الموقع 

االلكتروني او عن طريق 
 اصدارات المصلحة

       

هل هناك محاوالت  3-15
لبناء القدرة التحليلية للعاملين 

القائمين بجمع وتجميع 
االحصاءات الحيوية حتى يتولوا 

اجراء التحليالت االساسية 
للبيانات ولمساعدتهم في تفهم 

يقومون الغرض من وراء ما 
بجمعه وتقدير قيمته بصورة 

 افضل ؟

         نعم
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