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 األساس القانوني لتسجيل األحوال المدنية وموارده –المكون أ 

 

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل  للدولة   1 – 1 –أ 
قانون  يحدد نظام تسجيل 

 االحوال المدنية؟ ؟

لسنة  32نعم يوجد قانون رقم 
 وتعديالته 1991

القانون )حتى يتواكب  وتعديلتطوير 
 مع النظام االلي الحديث(

تحديد الجهات تعديل العقوبات و 
  هاالمخولة بتطبيق

فات واضحة بما يتوافق يتحديد تعر 
ل المواليد مع التعاريف الدولية مث

 احياء والمواليد موتى....الخ
ات وزارة باضافة نص يحدد واج

في  الوفياتدفن االوقاف حول 
 المقابر 

وزارة االدارة المحلية )العقال(  -
 واي ادارة معنية

تعديل فترة الحد االقصي  -
يوم  54للتبليغ بالمواليد الي عمر 

 للطفل المولود
ايجاد صيغة ملزمة للجهات ذات  

العالقة بواقعات السجل المدني ) 
تعديل اللفظ )على( الى )يجب( في 

علي مكتب االماكن المناسبة مثل: 
الصحة موافات االحوال المدنية 

يجب علي  –تعدل الي  –....الخ 
مكتب الصحة موافات االحوال 

 الخ(المدنية ....
في حالة اختالف االطباء بتحديد -
باب الوفاة يعرض االمر على اس

 االمجلس الطبيي.
اضافة مواد قانونية تتظمن تخصيص 

تنسيق مع الجهات عقد اجتماع لل
ذات العالقة )وزارة الشئون القانونية 

ورئاسة الوزراء ــ وزارة الصحة ـــ 
ومجلس النواب( الخراج القانون 

 بالصورة المطلوبة 

من ابريل 
 –م 3112

وحتى ابريل 
 م3114

مصلحة االحوال 
المدنية والسجل 

 المدني

----- ----- 34111$ 
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نسبة معينة من الرسوم والغرامات 
لمصلحة االحوال المدنية اسوة 

بباقي المصالح المماثلة في اجهزة 
 الدولة

هل للدولة قانون 3 – 1 –أ 
يحدد نظام االحصاءات 

 الحيوية

يجب توضيح وتطوير   نعم ولكن
القانون لمواكبة نماذج 

 االحصاءات الدولية 

تعديل القانون بما يتواكب مع 
 المتغيرات الدولية 

 وتفعيل العمل بقانون  االحصاء 

عقد لقاءات مع الجهات ذات 
 العالقة

من ابريل 
 –م 3112
وحتى 
 م3115مارس

الجهاز المركزي 
 لالحصاء

كادر   13
 متخصص

____ 21111$ 

هل ينص القانون 2 – 1 –أ 
بوضوح على التسجيل 

 االلزامي للمواليد والوفيات

توعية االشخاص والجهات المكلفة  نعم 
 بالتبليغ

عمل برنامج توعوي في مختلف 
 وسائل االعالم بالزاميتة التبليغ

مصلحة االحوال  مستمر
المدنية والسجل 

 المدني
 اليونسيف

منظمة الصحة 
 العالمية

 /عام110111 ____ ___

هل هناك 5 – 1 –أ 
عقوبات على عدم 

 لمواليداتسجيل:
 الوفيات

التعريف بالعقوبات عبر التوعية  نعم ولكن غير مطبق
 بواسطة الوسائل االعالمية المختلفة

طباعة بروشورات وملصقات  -
 ونشرات توعوية

اعداد واخراج فالشات توعوية  -
عبر االجهزة االعالمية المرئية 

والمقروءة العامة والمسموعة 
 والخاصة )المحلية(

اعداد مواد التوعية والتنسيق مع 
الجهات ذات العالقة لتنفيذها مثال 

 عبر اجهزة االعالم 
 االوقاف ) خطباء المساجد  -

 ( مسؤولي المقابر

من ابريل 
 –م 3112
وحتى 
 م3115مارس

مصلحة االحوال 
المدنية والسجل 

 المدني

___ __- 14111$ 

اذا كانت  4 – 1 –أ 
االجابة بنعم فيرجى بيان هذه 

العقوبة فاذا كانت العقوبة 
 مالية فرجاء تحديد قيمتها

بالنسبة للمواليد ال تقل الغرامة 
لاير وال تزيد 2111عن 

بة للوفيات بالنسو  لاير4111
ة الحبس مدة ال تزيد عن ست

 عن اشهر او بعقوبة مالية ال تزيد
عشرة الف لاير اذا لم يتم 

 ليغ خالل المدة القانونيةالتب

تاجيل تفعيل القانون ) وارد ضمن  
لحين توافر خدمات كافية وعمل 
حملة اعالمية للتوعية عبر وسائل 

 االعالم المختلفة

التوعية عبر وسائل االعالم المختلفة 
وبالذات عبر المساجد والمدارس 

والمنتديات الرياضية والثقافية 
 وكذلك اإلتحادات النسوية

ريل من اب
 –م 3115

 م3115يونيو

مصلحة االحوال 
المدنية والسجل 

 المدني

____ ___ ____ 

هل تطبق هذه  6 – 1 –أ 
 العقوبة بصورة روتنية

 ______ ______ ______ ______ ____ _____________ ال تطبق العقوبة اطالقا
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هل يقدم قانون  7 – 1 –أ 
تسجيل المواليد تعريفات 

واضحة وصريحة 
 الستخدامها فيما يلي:

 ءالموليد احيا-1
وفاة الجنين او مولود -3

 ميت

 ال يوجد
  

 ___ ___ ___ ___ ___ _____ 1 -1 –ذكر بالنقطة رقم أ 

هل تتوافق هذه  8 – 1 –أ 
التعريفات مع المعايير 

 الدولية

----- _______________ __________________ _____ _____ _____ ____ _____ 

هل يحدد  9 – 1 –أ 
القانون من المسئول عن 

تسجيل المواليد والوفيات 
ومن تقع عليه مسؤولية 
االعالن او التبليغ عن 

 المواليد والوفيات
 
 
 

الوصو ل الي تعمييم التسجيل   نعم
والقيد ليشمل كافة المناطق لتقديم 

 الخدمة لجميع سكان الجمهورية

ورش توعية المناء وعقال جميع 
االحياء والقرى في عموم مديريات 
الجمهورية افتتاح فروع جديدة في 

المناطق النائية ــ تكليف فرق ميدانية 
للنرول الميداني  بالتنسيق مع 

 العالقة.الجهات ذات 

من ابريل 
 –م 3112

وحتى ابريل 
 م3115

مصلحة االحوال 
المدنية والسجل 

 المدني

41 _ 311111$ 

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

 قيامه بتقديم المعلومات

من قانون االحوال  31مادة 
  - المدنية للوفيات

__ __-------------- __ __ __ __ __ 

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
الي مصلحة االحوال المدنية 

 والسجل المدني

اشراك جهات اخرى مثل وزارة 
وزارة و  -العدل ــ وزارة االوقاف

 وزارة الصحة -التربية والتعليم 

 __ __ __ __ __ تعديل القانون وتفعيلة
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اذا كانت   13  -1 –أ 
االجابة بنعم فيرجى تقديم 
التفاصيل حول من يحتمل 

 قيامه بتقديم المعلومات

 
عقال و مكاتب الصحة 
بالنسبة  الحارات والقرى

 ،  للوفيات
 بالنسبة للمواليد  

احد الوالدين او االقارب 
عقال و المستشفيات واالطباء 

،والقابالت   الحارات والقرى
 والمالجئ وغيرها

 

---- ----- ----- ----- ------ ----- ---- 

هل يشتمل  12  -1 –أ 
القانون او الالئحة القطاع 

 الخاص 
هل يشمل القانون او 
الالئحة ايضا الضمان 

االجتماعي وسائر المرافق 
 غير الحكومية؟ 

 للقطاع الخاص نعم
 
 
 
 بالنسبة للضمان االجتماعي ال

 
 شمولية التسجيل 

 

عقد ورش عمل للقطاع الخاص 
وشبكات الضمان االجتماعي 

لتعريفها بمدي اهميةتعاونها ومدي 
استفادتها من مخرجات االحوال 

 المدنية والسجل المدني

من 
م 1/4/3112

الي 
 م1/4/3114

مصلحة االحوال 
المدنية والسجل 

 المدني

ممثلين للقطاع  
الخاص ــــ 

ممثلين 
لشبكات 
الضمان 

 االجتماعي

11111$ 

هل ينص   15  -1 –أ 
القانون على الفترة الزمنية 
التي يتم خاللها تسجيل 

 المواليد والوفيات

توعية  المواطنين والمستهدفين  نعم
باهمية التبليغ في المدة الزمنية 

 المحددة 

توعية اعالمية في وسائل االعالم 
 المختلفة

مصلحة االحوال  فصلية
المدنية والسجل 

 المدني

----- ----- 40111$ 

إذا كانت  14  -1 –أ 
اإلجابة بنعم، ما طول الفترة 

 الزمنية للتبليغ؟ 

ساعة  73ويوم للمواليد  61
من مكاتب الصحة و  للوفيات
االحوال  إلى ايام  7خالل 
 المدنية

---- ---- --- ---- ----- ----- ------ 

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

تحترم في جميع أنحاء 
 البلد؟

حيث  تطابقها مع مواعيد التحصين ولكن ال تحترم – نعم
 يوم  54تصل الفترة إلى 

تعديل في نص القانون في الفترة 
 الزمنية للتبليغ 

التوعية بوسائل االعالم واجهزة 
 الموبايل

مصلحة االحوال  سنة
المدنية والسجل 

 المدني

---- ----- ----- 

هل ينص  17  -1 –أ 
 القانون على استعداد مسبق

 يخص ما يلي:
التسجيل  -

 المتأخر؟

 نعم
 
 

 نعم
 نعم

----- ------- ----- ----- ----- ----- ----- 
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 تأخير التسجيل؟   -

هل هناك  18  -1 –أ 
إجراءات واضحة للتعامل مع 

 هذه الحاالت؟  

 37المادة في نعم موضحة 
للوفيات  27المواليد والمادة 

 االحوال المدنيةو من قانون
 السجل المدني

------ ---------- ---- ------ ------ ----- ----- 

هل ينص على  19  -1 –أ 
مكان تسجيل المواليد 

والوفيات، مثاًل، وفقا لمكان 
وقوع الحدث، أو مكان 

 اإلقامة المعتاد؟  

 5/  33المادة في نعم موضح 
 للوفيات 13/4للمواليد و

من قانون االحوال المدنية 
 والسجل المدني

 ------ ----- ----- ----- ----- ----- 

هل يحدد  31  -1 –أ 
ح مهام، و القانون بوض

وواجبات ومسئوليات كل 
 إدارة حكومية معينة؟  

 نعم
  

تعديل القانون بحيث يخدم كل 
شرائح المجتمع بخصوص التسجيل 

 للبيانات الحيوية

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

الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

هل يحدد القانون   31  -1 –أ 
كيفية تمويل نظم تسجيل األحوال 

 المدنية واالحصاءات الحيوية؟  

تحديد طرق  ال
واضحة الليات 

التمويل ومصادرها 
وطرق صرفها 

الميزانية ضمن 
 العامة للدولة

 وزارة الماليةالقيام بمخاطبة  
بتوفر الميزانيات الالزمة عبر 
وزير الداخلية وعقد عدد من 

االجتماعات لمناقشة 
مصادرالتمويل الداخلية 

 والخارجية

م وحتى 3112من ابريل 
 م3115يناير 

مصلحة االحوال المدنية والسجل 
 +المالية+الداخلية+التخطيطالمدني

------ ----  

هل ينص القانون على  33  -1 –أ 
 وجوب مجانية التسجيل للجميع؟  

بالنسبة للميالد 
فقط خالل 

 المدة القانونية

إضافة شهادة 
 الوفاة مجاناً 

 ---- ----- ----- مصلحة االحوال المدنية والسجل _______ تعديل القانون

إذا لم يكن التسجيل  32  -1 –أ 
 بالمجان، فما هي نفقات تسجيل:

 المولود؟ -
 الوفاة؟   -

الميالد مجاناً 
والوفيات بسعر 

 رمزي

----- ------ _____ _____ ------ ----- ---- 

لذين هل السكان ا 35  -1 –أ 
يشملهم قانون تسجيل األحوال  

المدنية محددين بصورة واضحة؟هل 
 المثال:هم على سبيل 

جميع السكان الذين  -
 يعيشون في البلد؟

المواطنون فقط الذين  -
 يعيشون في البلد؟

بعض المجموعات الفرعية  -
 األخرى من السكان؟   

 
نعم جميع 

السكان 
في   المقيمين

 البلد؟

 

----- ------- ----- ---- ----- --- ----- 

ما هي متطلبات  34  -1 –أ 
القانون بالنسبة لتسجيل المواليد 
والوفيات للمواطنين المقيمين في 

 الخارج؟  

مادة حددتها ال
 36ومادة  6

من  51ومادة 
 قانونال

الربط الشبكي 
بين السفارات 

والقنصليات 
اليمنية في الخارج 

بالمركز الرئيسي 
 بالمصلحة 

التنسيق لعمل التدابير 
 المناسبة مع  وزارة الخارجية 
توفير االجهزة والمسلزمات  

لل                                
 ربط الشبكي

الي 3112من ابريل  
 م3112ديسمبر

مصلحة االحوال المدنية والسجل 
 المدني

 وزارة الخارجية

---- ----- 101110111$ 
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ما هي متطلبات  36  -1 –أ 
القانون بالنسبة لتسجيل مواليد  و 

 وفيات :
الرعايا األجانب المقيمين  -

 في الدولة؟
البدو الرحل أو السكان  -

 النازحين؟
الالجئين وطالبي اللجوء  -

 السياسي؟

من  12مادة 
 القانون

ولكن لم يشمل 
البدو الرحل 

والالجئين 
وطالبي اللجو 

 السياسي

ذكر بالنقطة رقم أ 
من  1 -1 –

الجدول الخاص 
بالتعديالت في 

 القانون.

---- --- --- --- -- ---- 

هل يشتمل القانون  37  -1 –أ 
على تدابير للحفاظ على السرية 

 لحماية األفراد؟  

 نعم 
من  7المادة 
 القانون

---- -----      

هل تم تحديد من  38  -1 –أ 
يمكنه الحصول على نسخ من 

 شهادات ميالد أو وفاة األفراد؟  

 نعم 
من  14المادة 

 قانونال

----- ------      

هل ينص القانون على  39  -1 –أ 
من الذي يقوم باعتماد الوفاة أو 

 سبب الوفاة؟  

 نعم 
من  25المادة 

الئحة ولكنها لا
 غير مفعلة

تفعيل دور 
 مكاتب الصحة 

عقد لقاءات بهدف التنسيق 
مع وزارة الصحة لبحث تدابير 

االجراءات التفصيلية بحيث 
 تسهل عملية االبالغ

 7وحتى  3112ابريل  1
 م3112ابريل 

مصلحة االحوال المدنية والسجل 
 المدني

5 1 110111$ 

هل يحدد القانون  21  -1 –أ 
الوثائق الرسمية الضرورية قبل 

 استكمال عملية الدفن أو الحرق؟  

نعم فقرة ج 
من  25مادة 

 الالئحة

----- ------- ---- ----- ---- --- ----- 
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 : البنية األساسية للتسجيل وموارده 3المكون الفرعي أ

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

الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

ما هي الميزانية  1  -3 –أ 
الوطنية السنوية للتشغيل 

فيما يخص تسجيل األحوال 
 المدنية؟

توجد ميزانية ضئيلة 
جدا ال تكفي 

للتشغيل بنسبة 
% بالوضع 11

% 1اليدوي و 
 للتشغيل االلكتروني

تحديد واعتماد 
ميزانية تنفيذية و 

تشغيلية تغطي جميع 
اعمال السجل 

 المدني

  رفع الموازنة بحسب االحتياج
 الفعلي لمصلحة

 

 21يونيو الي   1من
قابل للتعديل 3112يوليو

حسب االحتياج 
 والمستجدات الحديثة

مصلحة االحوال المدنية 
 والسجل المدني

 المانحةوالمنظمات 

   

هل يمكن  3  -3 –أ 
تحديد هذه   الميزانية 

بصورة منفصلة على مستوى 
 الدولة ومستوى المديريات؟

نعم ولكن الذي 
يحدث هو ان 
المصلحة تقوم 

بتحديد احتياجات 
الفروع على مستوى 

المحافظات والديوان 
العام وتقديمها  

 كميزانية موحدة

رفع موازنة السجل 
المدني بما يلبي 

 األحتياج

  رفع خطة شاملة لعمل السجل
المدني ومناقشتها مع الجهات 

 المعنية

 

اغسطس  11 -1
3112 

قابل للتعديل 
حسب 

االحتياج 
 والمستجدات

مصلحة االحوال المدنية 
 والسجل المدني
 المالية والداخلية

----   

هل هذه  2  -3 –أ 
األموال كافية لضمان األداء 

 الجيد للنظام؟

موارد البحث عن  ال 
ومصادر تمويل تغطي 

 العجز القائم

عقد العديد من الورش والندوات 
والمؤتمرات تالعريفية بجوانب  

القصور والصعوبات مع المنظمات 
 والجهات المانحة

مصلحة االحوال المدنية  غير محدد
 والسجل المدني

 والمنظمات المانحة

- - 14,,,, 

أين يرجح أن  5  -3 –أ 
تحدث هذه األموال 
 اإلضافية أكبر فرق؟

البني  -
 التحتية)تاهيل

مقرات التسجيل 
الستيعاب العمل 

 االلكتروني(

نظام السجل  -
المدني االلكتروني 

تطوير االجراءا ت 
والعمليات لنظام 
السجل المدني 

الشامل من اجل 
ونشر  تنفيذ المشروع

السجل الاللكتروني 
 بجميع انحاء الوطن

  حشد الدعم الكامل
لتوفير االحتياجات 

الالزمة مع تالتحديد 
توزيع االموال بدقة ل
بنود بحسب علي ال

 اولوية اهمية البند

مستمر حتى يتم تحقيق 
 ذلك

مصلحة االحوال المدنية 
 والسجل المدني

 والجهات ذات العالقة

---- ----  
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الشامل للجميع 
اعمال السجل 

 المدني

ة والمعدات االجهز -
الحاسوبية 
 والشبكية 

التدريب والتأهيل  -
الالزم لعمل ونشر 

 النظام

المطبوعات  -
ومستلزماتها 
الالزمة لمنح 
وثائق السجل 

 المدني

المتطلبات  -
والنفقات الالزمة 

لتشغيل واستمرار 
العمل من اجور 

وحوافز وبدل 
 ونقل صيانة

ورقابة واشراف 
مستمر  وتأهيل

وتطوير االعمال 
 وغيرها

ما عدد إدارات  4  -3 –أ 
السجل المدني المحلية 
التابعة للدولة في الوقت 

 الحالي؟

مركز متواجد  246
 32مديرية  222بين 

 7مركز محافظات 
 مجمع إصدار وغيره

------- ---------      

هل تدفع  6  -3 –أ 
 رواتبهم من :

الحكومة  -
 المركزية؟

الحكومة  -
 المحلية؟

رسوم مقابل  -
 الخدمة؟

الحكومة المركزية 
 حاليا

------ ----------      
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 أخرى؟مصادر  -

هل هناك  7  -3 –أ 
اختالفات في طريقة صرف 
المبالغ المالية التي تدفع 
إلى المسجلين وحجمها؟ 

 اشرح هذه االختالفات

تحسين وزيادة  ال
الحوافز والمكافئات 

الخاصة بكوادر 
 المصلحة

  تحديد الحد االدني
 للحوافز 

  وتوفير المبالغ اعتماد
 المطلوبة

 16مايو الي 3
 م3112مايو

مصلحة االحوال المدنية 
 والسجل المدني

وزارة المالية والخدمة 
 المدنية

---- ----  

هل عدد  8  -3 –أ 
المكاتب المحلية لتسجيل 
األحوال المدنية أو نقاط 
التسجيل وتوزيعها كاف 
 لتغطية الدولة بأكملها؟

زيادة واعادة توزيع  ال
مكاتب ونقاط  

التسجيل لتتمكن من 
خدمة جميع 
  المستفيدين

اعتماد توزيع جديد لمكاتب 
 التسجيل المدني.

تحديد عدد المكاتب المطلوبة 
 والمتطلبات الالزمة لهذه المكاتب

1/8 /3112-
 م21/8/3115

 االحوال المدنية
 االدارة المحلية
 وزارة الصحة 

   

هل هناك  9  -3 – 
وحدات تبليغ أو تسجيل 

فرعية تضطلع بمهام 
التسجيل مثل المستشفيات 

 أو المسئولين بالقرى؟

اضافة مكاتب تعمل  ال
 بعضساعة في 35

في  اتمستشفيال
 المدن الرئيسية

 

تجهيز مراكز للتسجيل 
 بالمستشفيات 

 مصلحة االحوال المدنية 
 وزارة  الصحة

   

هل يمكن  11  -3 –أ 
الوصول إلى مكاتب 

التسجيل طول األربع 
ساعة يوميا على العشرين الو 

 مدار أيام األسبوع السبع؟

العمل على ايجاد  ال
مكاتب تعمل بطريقة 

المناوبة الستقبال 
 البالغات

      

هل هناك  11  -3 –أ 
مرافق متنقلة للتسجيل 

تعمل في المناطق النائية أو 
 المحرومة من الخدمات؟

استحداث محطات  ال
ميدانية لتنفيذ 

 حمالت التسجيل

تحديد عدد المحطات وفرق -1
 التنفيذ

رصد وتحديد المبالغ -3
 والمتطلبات الالزمة لذلك

1/8 /3112 -11/8 
 م3115للعام 

اتبها االحوال المدنية ومك
 في مراكز المحافظات

بالتنسيق مع المجالس 
 المحلية

   

إذا كانت  13  -3 –أ 
جابة نعم، فكم عددها؟ اال

وهل عدد خدمات 
التسجيل المتنقلة عدد  

 كاف؟

-        
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هل هناك  12  -3 –أ 
ميزانية منفصلة للتسجيل 

 الخارجي؟

تحديد واستحداث  ال
مراكز التسجيل 

الخارجي في 
السفارات 

 والقنصليات

تحديد السفارات  -1
والقنصليات التي 

ستستحدث بها مراكز 
 التسجيل

تحديد المتطلبات  -3
واالحتياجات الالزمة 

 لذلك

1/9/3112 – 21/9 /
 م3115

 مصلحة االحوال المدنية
 وزارة الخارجية
 وزارة المغتربين

 الجهات المانحة والممولة

   

هل هناك  15  -3 –أ 
خطة وطنية لتحقيق التغطية 
الكاملة للدولة من خالل 

 مكاتب أو نقاط التسجيل؟

ودراسة  خطةتوجد 
 إنشاء لمشروعشاملة 
 للسجل تحتية بنيــــــة

 المدنــــي

الواقعات وإصـدار
الحيوية 

المقدمة البطاقةالذكيةو
من قبل مصلحة 

االحوال المدنية لعام 
م لمجلس 2102

اقرار الوزراء ورغم 
بأهمية حكومة ال

الدراسة وضرورة 
لكن تكاليف تنفيذها 

تنفيذها ومصادر 
 التمويل تقف حائال

 التنفيذوعقبة امام 

اعتماد وتوفير مصادر 
التمويل الالزمة 

 للتنفيذ

البحث عن مصادر  -1
 التمويل واقرارها

الندوات الالزمة عقد  -3
 لتوفير مصادر التمويل

توفير االستشاريين  -2
والخبراء المساعدين 

 في التنفيذ

مستمر حتى يتحقق 
 الهدف

 مصلحة االحوال المدنية
 بالتنسيق مع

 الجهات ذات العالقة 

  51111$ 

ما هي الفترة  14  -3 –أ 
الزمنية التي تغطيها هذه 

 الخطة؟

        ثالث سنوات

في كل نمط  16  -3 –أ 
من أنماط النقاط التي تقوم 
بتسجيل األحوال المدنية، 

صف المعدات التقنية 
المتوفرة في جميع المكاتب 

أو في معظمها، مثل 
الهواتف، وآالت التصوير، 

والماسحات الضوئية، 
 والحواسيب واالنترنت

ال توجد مراكز 
تسجيل حالية حتى 

يتم التوصيف الخاص 
والمعدات باالجهزة 

 المستخدمة

استكمال تجهيز 
المديريات والمراكز 

بالمعدات الالزمة 
حتى يشمل التسجيل 
كل المستهدفين في 
عموم البالد وبصورة 

 مستمرة
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كيف يتم   17  -3 –أ 
 انتقاء المسجلين المدنيين؟

من العاملين بوزارة 
الداخلية ويتم تدريب 
البعض منهم والبعض 

 االخر ال

تاهيل وتدريب دة ااع
موظفي االحوال 

 المدنية

عمل برنامج تدريبي يستهدف كافة 
الموظفين العادة تاهليهم في 

 جميع انحاء الجمهورية

 مصلحة االحوال المدنية مستمر بصورة دورية
 ووزارة الداخلية 

4110111 كافة الموظفين 
$ 

ما هي  18  -3 –أ 
المؤهالت التي يجب 
توافرها في المسجلين 

 المدنيين؟

مؤهل ال يقل عن -
 ثانوية عامة

عامل مع تيجيد ال-
 الكمبيوتر

ايجادكادر مؤهل 
مسلح بالمعرفة 

يستطيع تنفيذ مهام 
 السجل المدني

تاهيل جميع العاملين  -1
المعنيين بالسجل 

 المدني
تاهيل وتدريب متقدم  -3

 والفنيينللمهندسين 

 مصلحة االحوال المدنية 21/11/3112 – 1/4
الجهات والمنظمات 

 الداعمة والمانحة

موظف  111 
 سجل مدني

مهندس 221
 وفني

3810111
$ 

هل هناك  19  -3 –أ 
ميزانية لتدريب المسجلين 

المدنيين والعاملين المعنيين 
 بعملية التسجيل؟

 -3 –سبف بنقطة أ  ال
18 

--- --- ---- --- --- -- 

هل هناك  31  -3 –أ 
ميزانية إلعداد ونشر المواد 

التدريبية المكتوبة، مثل 
الكتيبات الخاصة بتسجيل 

 األحوال المدنية؟

مكتبة تزخر  إيجاد ال
بجميع الكتب 

التخصصية والمواد 
 التثقيفية

اعداد وطباعة المواد  -
 التدريبية 

النشر والتحرير  -
االكتروني لهدذة ا 

 لمواد

مستر حيت  -1
 تحقيقةيتم 

 مصلحة االحوال المدنية
الجهات والمنظمات 

 الداعمة والمانحة

  410111$ 

ما هي  31  -3 –أ 
الميزانية الحالية لوحدة 

اإلحصاءات الحيوية؟ )إذا  
كان هناك أكثر من مكتب 

تقريبيا رقمامشارك، ضع 
يغطي جميع اإلحصاءات 

الحيوية التي يجري جمعها، 
بما في ذلك البيانات 

 بسبب الوفاة(الخاصة 
 

        ال
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 نموذج التقييم
 

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

 $التمويل التدريب الموارد البشرية
 1-1-ب

 
هي الترتيبات التنظيمية  ما

واإلدارية لنظم تسجيل 
األحوال المدنية 

واإلحصاءات الحيوية     
) مراجعة باستخدام 

الرسوم البيانية التي تم 
 إعدادها (؟ 

بالنسبة للسجل المدني                          -
                      )مازال العمل يدويا(

اذا حدثت الوالدة في 
المستشفى يمنح  أهل 

الوالدة إخبار بواقعة  المولود
ويذهب به إلى إدارة 

المدنية والسجل  الاألحو 
المدني في المديرية او 

ويعطي المركز القريب منه 
تبليغ ميالد ويعبأ بيانات 
المولود وبقية البيانات ثم 
يسجل في سجل المواليد 

 شهادة الميالد.ويمنح 
و بالنسبة لواقعة الوفاة عند 
 حصول الوفاة في مستشفي
يمنح أخبار عن الواقعة 

سبب الوفاة  ويحدد فيه
ويذهب المواطن الى إدارة 

ل المدنية والسجل األحوا
المدني ويصدر له شهادة 
وفاة حسب نظام القيد 

                    والتسجيل
وزارة الصحه التوافي -

السجل لمدني بأي 
 احصائات

في مركز  وتجمع البيانات 

زيادة  نسبة تسجيل -
الواقعات الحيوية 

بالتنسيق والتعاون مع 
 الجهات ذات العالقة.

من كوادر  االستفادة-
وزارة الصحة  ومقرات

على مستوي 
 الجمهورية . 

تقوية السجل المدني -
للمديريات من  خالل 
توفير اجهزة الكمبيوتر 
وإدخال الهاتف النقال 

من خالل برنامج 
سوفت وير واالستعانة 
بالعالميين الصحيين  

 االمناء 

البد من يجاد -1 
اليه لتدفق 

اإلحصاءات  بين 
الصحة والسجل 

المدني                  
توفير أجهزة  -3

حاسوب  مع 
الطابعات و  املحقاته
مركز 266لعدد  

محافظة ومديرية 
 ومركز إصدار

االثاث المكتبي  -2
 والتجهيزات
المطبوعات 

 ومستلزمات العمل 
شبكات واتصاالت 
 وتمديدات كهربائية

 نفقات تشغيلية -7
وسائل      -6  

 مواصالت        
 تدرييب وتاهيل -8

تدريب –قيادي )
ي مختصي- مدربين

السحل المدني 
ولعاملين االمناء و 

 
 
 
 
 
 

 ثالث سنوات 

مصلحة االحوال -
المدنية والسجل 

             المدني 
وزارة الصحة      -
وزارة العدل       -

الجهاز المركزي -
لإلحصاء             

المنظمات -
 الداعمة

الجهات ذات -
 العالقة

------- 
 

 
------  

 
 
 
 

------  
 
 
 
 
 
 
6161 
 متدرب
 دورة 242

5,0,300202 
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رسل الى المحافظه ثم ت
شهريا ومن رئاسة المصلحه 

رسل  الى الجهاز ثم ت
المركزي لالحصاء اما من 

تجاوز المدة القانوينيه 
للتسجيل اكثر من سنه 

حال الى لجنة االحوال ي
 المدنيه

عند  لوزارة الصحة بالنسبة-
حدوث الوالدة في 

المستشفيات فيتم تسجيل 
المولود في سجل اإلحصاء 
الطبي ويُعطى ألهل المولد 

إخبار عن والدة فقط 
 )التعامل ورقياً( 

وبالنسبة للوفاة إذا حدثت -
في المستشفى يسجل في 

سجل اإلحصاء الطبي 
ويعطى تقرير طبي حول 

الوفاة فيها السبب المباشر 
 ة للوفا

 الصحيين
لعدد العزل في 

الجمهورية ما يقارب 
3131  *2) 

 تدريب قيادي-
11*3111$ 
توفير اجهزة -9

الهواتف المزودة 
 برنامج سوفت وير 

حوافز توفير  -11
 مادية لمنفذي المهام

تدريب  – 11
قياديين ) مدربين ( 

41  *411 

 3 – 1ب 
الرئيسية هي التغيرات  ما

التي حدثت في آليات 
عمل النظم على مدى 

 العشر سنوات المنصرمة؟

)  ال يوجد أي تغير في -
آليات عمل النظم بين 
السجل المدني ووزارة 

الصحة  (                         
أما  في السجل المدني -

تم صدور قرار مجلس فقد 
الوزراء بمجانية شهادة 

 م3116الميالد 
 

  تشجيع المواطن
بسرعة اإلبالغ 

       عن الواقعة
زيادة نسبة -

 التسجيل 

  ضرورة
تفعيل 

التنسيق 
بين 

السجل 
المدني 
ووزارة 
 الصحة

  تفعيل
النماذج 

المصلحة وزارة  
الصحة والجهات 

 ذات العالقة
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الخاصة 
باإلخبار 

عن الوالدة 
والوفاة في 
المستشفى 
والمرافق 
 الصحية .

 
 2 – 1ب 

أثرت هذه التغيرات كيف 
على آليات عمل النظام 

 أو النظم؟

ال يوجد أي أثر بحكم أن 
آلية العمل بين المصلحة 
 ووزارة الصحة غير مفعله

  زيادة نسبة
 التسجيل 

مصلحة األحوال   
المدنية/ وزارة 

الصحة / الجهات 
 ذات العالقة

   

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

 الموارد المطلوبة
 $التمويل التدريب الموارد البشرية

 5 – 1ب 
 

هي المجاالت التي  ما
 تحتاج إلى تحسين ؟

  ضرورة وجود آلية
التنسيق بين وزارة 

الصحة والمصلحة 
 وتفعيلها.

رفع نسبة 
التسجيل من 
خالل توفير 

مقرات ونظام 
الكتروني وتدريب 

 وموازنة للتشغيل

  إيجاد مقرات
ومكاتب 

لألحوال المدنية 
في المحافظات 

والمديريات 
والمستشفيات 

المراكز و 
الصحية 

والمحاكم 
 المختصة

  إنشاء نظام
الكتروني آلي 

متكامل لتكوين 
قاعدة بيانات 
مركزياً  وعلى 

مستوى 

مصلحة األحوال  سنوات  2-4
المدنية/ وزارة 

الصحة / الجهات 
ذات العالقة 
والمنظمات 

 الداعمة

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 - 74 
 

المحافظات 
 والمديرات 

  تدريب كوادر
فنية على 

استخدام النظام 
الجهات مع 

 ذات العالقة

توفير الموازنة 
 الكافية

 4 – 1ب 
ماهي آليات التواصل 

الحالية بين سلطة تسجيل 
االحوال المدنية وغيرها 

من المعنيين بجمع 
واستخراج اإلحصاءات 

 الحيوية؟

  ًورقيا 
 

  سرعة نقل
المعلو مات 

ووصولها 
ودقتها  

والتحقق من 
 مصداقيتها

التحول إلى النظام 
 األلي

مصلحة األحوال  
المدنية/ وزارة 

الصحة / الجهاز 
المركزي لإلحصاء/ 

الجهات ذات 
 العالقة

   

 6 – 1ب 
هل هناك أية مجاالت 

تكون فيها المسؤوليات 
الخاصة بمهام محددة ، 

 متداخلة أو مبهمة؟ 

 في بعض  نعم
 االحيان

  القضاء على
 اي تداخل 

تفعيل القانون  
 واللوائح

مصلحة األحوال  
المدنية/ وزارة 

الصحة / الجهات 
 ذات العالقة

   

 7 – 1ب 
هل يتم تحديد 

المسؤوليات بوضوح على 
المستويات الوطنية، أو 
على مستوى الوالية أو 

المنطقة ، أو على 
 المستوى المحلي؟ 

  نعم   القيام بعمل
توعوعي حول 

فهم 
التوصيف 
الوظيفي 
للنظم 

 والمسئوليات

تفعيل القانون  
 واللوائح

مصلحة األحوال  
المدنية/ الجهات 

 ذات العالقة

   

 8 – 1ب 
هل هناك مناطق تحدث 

   نعم هناك
اختناقات موسمية 

 ل القانون يعتف
في ما يخص التسجيل 

 خالل المدة القانونية

  التوعيه بتبليغ
عن الواقعة 

خالل 

مصلحة األحوال  
المدنية/ الجهات 

   



17 - 74 
 

فيها اختناقات بشكل 
 منتظم؟

) بداية العام 
الدراسي( 

واختناقات مكانية 
بحسب الكثافة 

 السكانية 
  قلة الوثائق*

الرسمية بسبب 
 شحة االمكانات

        المدةالقانونية
تفعيل القانون -

بالنسبه 
للغرامات لمن 
تجاوز المده 

 القانوني
  ايجاد اكثر من

 وحدة تسجيل

البحث عن مصادر -
لتمويل طباعة 

 النماذج

 ذات العالقة

 9 – 1ب 
راجع بالتفصيل 

القطرية المماراسات 
الخاصة بتسجيل المواليد 
والوفيات؟ أي من أنماط 
المواليد والوفيات التي 
يحتمل أال يتم تسجيلها 

في نظام تسجيل األحوال 
 المدنية؟

 اليوجد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

السجل المدني   .
والجهات ذات 

 العالقة

   



18 - 74 
 

 
 
 
 
 

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

 التمويل التدريب الموارد البشرية
  11 – 1ب 

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

السجل المدني   .  اليوجد
والجهات ذات 

 العالقة

   

 11 – 1ب 
هل هناك بعض األحداث 

الحيوية التي ال يمكن 
تسجيلها من خالل نظام 

 التسجيل المعتاد؟

  السجل المدني     ال توجد
والجهات ذات 

 العالقة

   

 13 - 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 يتم جمعها بصورة 
إرسالها إلى موحدة ويتم 

رئاسة المصلحة ومن ثم 
تصنف وتبوب وترسل دوريا 

ز المركزي إلى الجها
لإلحصاء ويتم نشرها في  

كتاب اإلحصاء السنوي في 
 فصل اإلحصاءات الحيوية

السجل المدني    
والجهات ذات 

 العالقة

   

 12 – 1ب 
هل هناك كيان مسئول 

 السجل المدني      نعم
وزارة الصحة        
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عن المعايير الوطنية 
لإلحصاءات الحيوية 

 وتنسيقها ؟

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء

 15 – 1ب 
هل يدخل سبب الوفاة 
في استمارة تسجيل 

 الوفاة؟

  نعم  السبب
 المباشر فقط

ستخدام نموذج ا
اإلبالغ الوطني 

 المحدث

ضرورة تدريب 
العاملين في السجل 
المدني األمناء ومن 
يقومون بالتسجيل 

من العاملين 
الصحيين على 

 التشريح اللفظي 

السجل المدني    
 وزارة الصحة       

والجهات ذات 
 العالقة

   

 14 – 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 يحدث في 

الحاالت والوفيات التي 
يتوالها قاضي التحقيق 

في  تشبهوالوفيات التي ي
 أنها ناجمة عن 

 سباب غير طبيعية . أ

   في حالة ما إذا
كانت الوفاة غير 

طبيعية يتم إحالتها 
من الجهات 
الصحية إلى 

إلى أو  النيابة 
     الطبيب الشرعي

)وجمع أي -
بيانات حول سبب 

الوفاة من 
اختصاص 

 الجهات الصحية(

  الوصول إلى
بيانات دقيقة 
حول أسباب 

 الوفاة

التدريب على 
التشريح اللفظي 

للعاملين في نقاط 
 التسجيل 

وزارة العدل  
زارة و )النيابة العامة( 

وزارة       الداخلية 
 الصحه

   

 16 – 1ب 
قرر التفاصيل من الذي ي

التي يتعين جمعها حول 
المواليد وحول أسباب 

 الوفاة ؟ 

السجل المدني      
 وزارة الصحة

السجل المدني    
مع الجهاز  بالتنسيق

المركزي لإلحصاء 
 والصحة

   

 17 – 1ب 
يتم تبادل كيف 

المعلومات الطبية التي 

  عبر نماذج ورقيه   دقة البيانات
وسرعة 

وصولها في 

السجل المدني    إدخالها آليا
ة       وزارة الصح

الجهاز المركزي 
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يتعين جمعها حول 
المواليد والوفيات بين 

مختلف الوكاالت 
 الحكومية المعنية؟ 

الوقت 
 المناسب

 لإلحصاء

 18 – 1ب 
هل هذا اإلجراء القائم 

يعمل جيداً أم يحتاج إلى 
 تحسين ؟ 

  يعمل ويحتاج إلى
 تحسين 

  

  دقة البيانات
ووصولها في 

الوقت 
 المناسب

وزارة الصحة   إدخالها آليا
 السجل المدني 
الجهاز المركزي 

لجهات لإلحصاء وا
 ذات العالقة

   

 

 

 

 

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 19 – 1ب 
هل هناك سجل وطني 

 للسكان ؟ 
 

  ال يوجد سجل وطني
سجل للسكان. يوجد 

يدوي ولكنه ال  مدني
يحتوي جميع بيانات 

 السكان

الوصول إلى بيانات 
 دقيقه لكل شخص

إدخال النظام اآللي 
الذي يستوعب 
إصدار جميع 

الواقعات الحيوية 
للمواطنين والمقيمين 

 وغيرهم

المصلحة  
الجهاز 
المركزي 

لإلحصاء وزارة 
الصحة 

والمنظمات 
 الداعمة 

   

 31 – 1ب 
إذا كان األمر كذلك، 

كيف تتدفق 

اليوجد سجل وطني 
  للسكان 
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المعلومات بين 
السجل الوطني 
للسكان ، ونظام 

السجالت المدنية، 
وأي من الوكاالت 

الحكومية هي 
المسئولة عن 

المحافظة على 
السجل الوطني 

 للسكان؟
 31 – 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؟ 

  ال يتم إعطاء رقم
شخصي للمولود وانما 

 يعطى                    
رقم وطني عند اصدار 

 البطاقة الشخصية
حاليا   االليه

كافة واليستخدم  في  
قواعد البيانات 
 االداريه الحكوميه

منح الرقم 
الوطني للمولود 

في  منذ والدته
شهادة الميالد 

في كافة 
التعامالت 

االداريه 
الحكوميه 

 وغيرها

منح الرقم الوطني 
عند إصدار شهادة 

وهذا يتطلب  الميالد
منظومه متكامله كما 

 ذكر سابقا

السجل المدني  
ذات  والجهات

 العالقه

   

 33 – 1ب 
إذا لم يكن هناك رقم 
سري بين السجالت ، 
فكيف سيتم االتساق 

بين السجالت من 
مختلف نظم 

المعلومات ، وكيف 
يتم تحديث السجل 

 السكاني؟ 

 اليوجد        
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 32 -1ب 
هل تستخدم 

الحواسيب في أي 
مرحلة من مراحل 
عملية تسجيل 

 المواليد والوفيات؟

  الحاسوب ال يستخدم
اآللي في إصدار 

 شهادة الميالد
 وكذاشهادت الوفاة

دقه البيانات  
سرعة نقلها 

ووصولها 
 والتحقق منها

من اجل تمته النظام ا
اصدارشهادت 
 الميالد والوفاه

 المصلحة 
والجهات ذات 

 العالقه

   

 35 – 1ب 
هل تستخدم 

الحواسيب في أي مما 
 يلي أو فيها جميعاً :

 ؟تجميع المعلومات -

 نقل المعلومات؟-

التحقق من مصداقية -
 المعلومات؟

 تخزين المعلومات؟-

 دقه البيانات   ستخدم ال ت
سرعة نقلها 

ووصولها 
 والتحقق منها

ادخال النظام اآللي 
 لهذه العمليات

    المصلحة 

 34 – 1ب 
هل هناك أية خطط 
لتحقيق المزيد من 

التوسع في استخدام 
الحاسوب في 

 المستقبل القريب؟

  نعم   الستكمال
تسجيل 

الواقعات 
في كل  الحيوية
انحاء 

 الجمهوريه 

 انشاء النظام االلي
لجميع الواقعات 

 الحيويه

سجل المدني ال 
وزارة الصحه 

والجهات ذات 
العالقة 

والمنظمات 
 الداعمه

   

 36 – 1ب 
إذا كان األمر كذلك ، 

 فما هي األوليات ؟

  إنشاء قاعدة  بيانات
 المدنيشامله للسجل 

   تدريب الكادر
 البشري 

   إيجاد البني التحتية
من مباني وأجهزة 
ومعدات ونفقات 

تشغيلية وشبكة 
ووسائل  معلومات

على للحصول 
قاعدة بيانات 

 متكاملة
 

إعداد الخطط  
الالزمة إلنشاء ذالك 

وتقديمها للدولة 
نظمات الداعمة والم

 للسجل المدني 

السجل المدني  
بالتعاون مع 

الجهات ذات 
 العالقة
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 النقل واالتصاالت
   مستلزمات الطباعة

كاملة لمخرجات 
 السجل المدني

  37 – 1ب 
هي اإلجراءات  ما

المستخدمة حالياً في 
نقاط التسجيل 

لمراجعة استكمال 
واتساق المعلومات 
المجمعة في نقاط 

 التسجيل؟ 

 وجود إجراءات في نقاط  ال يوجد
التسجيل لمراجعة 
استكمال واتساق 

 المعلومات.

إدخال النظام -
االلكتروني 

لتسجيل جميع 
 الواقعات  

يجب أن يكون -
هناك نظام 

لمراجعة 
المعلومات 

المجمعة             
تحديد -

اإلجراءات 
الموحدة 

والمعيارية 
لمراجعة هذه 

 البيانات
 

السجل المدني   
والجهات ذات 

 العالقة

   

 38 – 1ب 
هي اإلجراءات  ما

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

 التسجيل؟ 

        37-1ذكر سابقاً في ب

 39 – 1ب 
هل يتم الفحص 

فحص إيجاد نظام  نعم ولكن بصورة محدودة
لتسجيل  روتيني

  إدخال
 النظام اآللي

السجل المدني  
)اإلدارة العامة 
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الروتيني لتسجيل 
البيانات بصورة شهرية 
أو ربع سنوية لضمان 

مقارنتها باألعوام 
 المنصرمة ؟

البيانات بصورة 
شهرية أو ربع سنوية 

لضمان مقارنتها 
 باألعوام المنصرمة

  النزول
الميدانية 
لإلطالع 
وفحص 

 البيانات  

 

للرقابة 
والتفتيش 

 بالمصلحة( 

 21 – 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 يتم ذالك نظرا لعدم  شمول 
  التسجيل 

العمل على إيجاد 
مؤشرات حيوية 

 قابلة للقياس 

  شمولية
التسجيل 

على 
مستوى 

 الجمهورية 
  نظام إدخال

 اآللي 

المصلحه  
والجهات ذات 

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

 نتائج التقييم الســؤال المطلوبة

 1 – 3ب 
من البنود التي توصي أي 

بها األمم المتحدة 
تتضمنها استمارات 
تسجيل المواليد 

والوفيات؟ استخدم 
وضع عالمة  3-2اإلطار 

على البنود التي تم 
 جمعها؟

  جميع البنود
 متضمنه 

من اجل 
الحصول على 
معلومات ذات 

 جوده 

يتم تضمين جميع 
بنود وتطويرها بحسب ال

 الحاجة للمعلومة

السجل  
المدني 

والجهات ذات 
 العالقه

   

 3 – 3ب 
 

أي من البنود التي توصي 
بها األمم المتحدة، وقد 

تكون ذات فائدة، ال 
تتضمنها استمارات 
تسجيل المواليد 

 والوفيات؟

        اليوجد

 2 – 3ب 
ماهي البنود اإلضافية التي 

تتضمنها استمارات 
تسجيل المواليد 

والوفيات؟ اكتب قائمة 
 وناقشها .بهذه البنود 

اليوجد بنود 
اضافيه في 

استمارات المواليد 
والوفيات على 

مااوصت به االمم 
 المتحده

الحصول على معلومات 
 اضافيه

 االسمبند 
الخماسي 

للمولد مع 
اضافة 

للغة الترجمة 
  االنجليزية 

  اضافة وزن
المولود عند 

 الوالدة 
  العالمات

المصلحه  
والجهات ذات 

 العالقه
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 المميزة 
  رقم الشهادة

 الصحية 
  إضافة فصيلة

 الدم للمولود
  التصنيف

الدولي 
لألمراض في 

حالة سبب 
 الوفاة

  نوع الوفاة 
 تصريح الدفن 

 الرقم الوطني 
 بند الديانة  
   بند وزن

 المولود
   نوع  االعاقة 
  
  نوع حالة

الوالدة ) 
 (خداج ، توأم

 5 – 3ب 
هل جمعت أي تفاصيل 
طبية أخرى تتعلق بصحة 

أو عملية الوالدة)  الطفل
سواء في استمارة تسجيل 

الوالدة أو استمارة 
 منفصلة أخرى( ؟

تحسين الرعاية الصحية  يوجد ال
 للمولود واآللم  

يجب تسجيل أي 
معلومات أو تفاصيل 

طبية أخرى تتعلق 
بصحة الطفل أو عملية 
الوالدة ولو في استمارة 

منفصلة في 
 المستشفيات

    وزارة الصحة 

 4 – 3ب 
ستمارات راجع جميع اال

المستخدمة في تسجيل 

 نعم يستفاد منها 
  11 – 14 دقيقة 
  وفي حالة      نعم

من اجل جودة 
المعلومات المتحصل 
عليها تالفي األخطاء 

يجب أن تكون 
ات منظمة وبها االستمار 

مساحات كافيه 

السجل  
المدني  وزارة 
الصحة الجهاز 
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واعتماد المواليد والوفيات 
ثم أجب على األسئلة 
التالية الخاصة بكل 

مجموعة من االستمارات 
: 

هل يستفاد من جميع -
 المعلومات المجمعة؟

لوقت الذي يستغرقه  ما-
، في المتوسط ،  استيفاء 

كل مجموعة م 
 االستمارات؟

ت هل تنسيق االستمارا -
يراعي المستخدم؟واشرح 

 لماذا؟
هل تتوافر االستمارة 

بجميع اللغات الوطنية 
 الرئيسية؟

هي البنود التي تأتي  ما-
من )القائم بالتصريح ( 

هي البنود التي تنقل  وما
من سائر الوثائق، على 

سبيل المثال ، هل ينقل 
سبب الوفاة من االستمارة 

 الخاصة بالوفاة؟  

إدخال النظام 
اآللي سوف يتم 

 التنسيق
  تتوفر باللغة العربية

 لغة كل المواطنين
  تؤخذ بعض البنود

في تصريح الدفن 
من واقع بيانات 
المتوفي والعمل 

 محدود

الستيعاب كل  عند نقل البيانات
 المعلومات المطلوبة

المركزي 
 لإلحصاء

 1-2ب
هي نسبة السكان  ما

الذين تتوافر لهم سبل 
الوصول الى السجالت 
 المدنية حيث يعيشون؟

% 71%  الى 61من 
 تقريباً 

 
 
 

زيادة نسبة السكان 
لهم سبل تتوافر الذين 

الوصول الى السجالت 
 المدنية حيث يعيشون

 تفعيل القانون  -

ضرورة  -
التوعية بإهمية 

السجل 
 المدني 

توفير  -

السجل  
المدني ، 

الجهات ذات 
 العالقة 
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المطبوعات 
 والسجالت 

العمل على  -
زيادة مراكز 

ونقاط  
 التسجيل 

 3-2ب
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؟

 

بب  بس( نسبيا ) تحسنت -
تحسن البنية التحتية -

ات والخدمات الطرق
 الصحية والتعليمية 

 يقة * حاجة الناس الي الوث
 *مجانية شهادة الميالد 

 

الوصول إلى من أجل 
شمولية التسجيل بحيث 
تغطي جميع الواقعات 

على المستوى   الحيوية
 الوطني

تفعيل القانون         -
التوعية  -

حول أهمية 
وثائق السجل 

 المدني     

ادخال النظام  - 
 االلي   

التوسع في  -
انشاء نقاط 

تسجيل اضافيه        
اصدارشهادة  -

الوفاة مجانا               
يل مراكز تفع -

التسجيل الحالية                  
البحث عن  -

موارد للسجل 
 -المدني .        

ضرورة توفير  -
مقرات منفصله 

بالسجل المدني 
نظرالعزوف 

الجانب النسوي 
 عن الوصول

المصلحه  
والجهات ذات 

العالقه 
والمنظمات 

 الداعمه
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 2-2ب
إذا كانت سبل الوصول 
قد تحسنت، فما الذي 

الى هذه  أدى
 التحسينات؟

 
تحسن البنية التحية من   

ات والخدمات الطروق
*حاجة الصحية والتعليمية 

 يقة الناس الي الوث
كما *مجانية شهادة الميالد  

 ذكر سابقاً.
 

 

       

 5-2ب
مامدى استكمال 

المعلومات الخاصة 
بتسجيل المواليد )أي، 
ماهي النسبة المئوية 

لمستوى االستكمال(؟ 
توضيح الطريقة التي يرجى 

تستخدمها لتقدير 
 االكتمال؟

 
 

ال يوجد  نسبة 
دقيقة وذلك 

لوجود إزدواجية 
بين حديثي الوالدة 

ومن لم يسبق 
 قيده.

       

  4 – 2ب 
مامدى استكمال 

المعلومات الخاصة 
بتسجيل الوفيات )أي، 
ماهي النسبة المئوية 

 لمستوى االستكمال(؟ 
 

ال يوجد  نسبة 
 دقيقة وذلك

لوجود إزدواجية 
بين حديثي الوالدة 

ومن لم يسبق 
 قيده.

       



30 - 74 
 

 6- 2ب 
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؟

 

 
يوجد تحسن 

 نسبياً  

 زيادة نسبة التسجيل
 المواليد والوفيات 

فصل المواليد -
الحديثي الوالدة عن 
من لم يسبق قيده في 

اإلحصائيات في 
المراكز والمديريات 

 والمحافظات.
تفعيل نقاط التسجيل 

 الحالية 
التنسيق مع الصحة 
للتواجد في مراكز 
التطعيم والتحصين 

 بالنسبة لحديثي الوالدة
ف التنسيق  مع األوقا-

)حراس المقابر( 
 بالنسبة للوفيات.

     

 7 – 2ب 
ماهي المجموعات 

السكانية الفرعية التي 
على األرجح يقل 

احتسابها في التسجيالت 
الحيوية؟ )مالحظة: قد 
يكون التخطي في الّعد 
مختلفاً بالنسبة المواليد 

 والوفيات(

  البدو الرحل 
  والجماعات

)الفئات المهمشه 
 االقل حظا(

  التجمعات
 السكانية النائية 

القيام  - زيادة نسبة التسجيل
بحمالت 

توعيه لهذه 
الفئات      

القيام  -
بحمالت 
متنقله الى 

اوساط هذه 
التجمعات 
ومنحها 
الوثائق 

الالزمة وذلك  
عن طريق 

سيارة مجهزة 
فنياً بجميع 
متطلبات 

المصلحه  
والجهات ذات 

 العالقة
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العمل.       
االستفاده  -

من الحمالت 
الصحيه 

المتنقله لمنح 
 والء      ه

 8 -  2ب 
إذا كانت التغطية تقتصر 
على جزء من البلد )مثل 
المناطق الحضرية( ، هل 

تم النظر في الطرق 
البديلة للحصول على 
اإلحصاءات الحيوية 

الخاصة بالسكان الذين 
ال تشملهم التغطية أو 

تنفذ أي من هذه الطرق، 
مثل "نظام تسجيل 

( أو نظام SRS)العينات" 
الترصد الديموغرافي 

(DSS؟) 

  تستخدملم        

 9 – 2ب 
مالذي حدث خالل العقد 
 المنصرم من أجل زيادة :

 تسجيل المواليد؟-
 تسجيل الوفيات؟-

  تشجيع الدوله
بمنح شهادة 
 الميالد مجانية

   قرار بعدم دخول
اي تلميذ الى 
المدرسه إال 

 بشهادة الميالد
  التنسيق مع

 المنظمات المعنية
بتسجيل المواليد 

والوفيات     ولكن 

ادخال النظام االلي     زيادت نسبة التسجيل
 زيادت نقاط التسجيل 

المصلحه  
والجهات ذات 

 العالقه
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مازالت النسبه 
متدنيه بسبب 

زيادت المواليد من 
 سنه الى اخرى.

  تغطية جميع
 المديريات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 11 – 2ب 

هل يتم تتبع ورصد 
التسجيل المتأخر مع 
مرور الوقت وعلى 

 المستوى دون الوطني؟

العمل على تتبع ورصد   يوجد تتبع ال
حاالت التسجيل 

 المتأخرة 

ضرورة تفعيل  -
القانون 
بالنسبة 

للتسجيل 
المتأخر              

البد من -
عمل 

اجراءات او 
مقترحات 
للحد من 
التسجيل 

 المتاخر
النزول الى  -

مناطق 
التجمع مثل 
 المدارس  

-  

السجل   
المدني  

والجهات ذات 
 العالقة

   

 11 – 2ب 
هل التسجيل المتأخر 
أكثر شيوعاً في بعض 

المناطق عنه في مناطق 
 أخرى؟

 نعم 
في الريف  

 والمناطق النائية 
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 13 – 2ب 
ماهي نسبة المواليد 

المسجلة التي تتم في 
 ؟ المرافق الصحية

نسبة المواليد  
المسجلة التي تتم 

في المرافق 
% 111الصحية 

بالنسبة لإلحصاء 
الطبي وليس 

 السجل المدني 

تفعيل التنسيق فيما - 
يخص التبليغ بين 
المراكز او المرافق 
الصحية و السجل 

 المدني
ا الستفادة من  -

سجالت اإلحصاء 
الطبي لتلبية إحتياجات 

 السجل المدني .

وزارة الصحة  
السجل 
 المدني 

   

 12 – 2ب 
ماهي نسبة الوفيات 

المسجلة التي تتم في 
 المرافق الصحية ؟

 
الوفيات المسجلة نسبة  

التي تتم في المرافق الصحية 
بالنسبة لإلحصاء  % 111

 الطبي وليس السجل المدني 

وزارة الصحه    
 المصلحه 

   

 15 – 2ب 
ماهي نسبة المستشفيات 

المرافق الصحية  أو سائر
التي يتواجد بها مسؤولو 

التسجيل في نفس 
 المبنى؟

يوجد عدد اثنين مستشفيات 
ة   على مستوى الجمهوري
لكن يشوبها كثير من 

 القصور

اذاتوافرت االمكانات  زيادة نسبت التسجيل 
ممكن نبدا بمراكز 

 المحافظات 

وزارة الصحه  
 المصلحه 

   

 14 – 2ب 
التقليديات هل القابالت 

أو سائر العاملين 
الصحيين الذين يحضرون 
الوالدات بالمنزل يقومون 

بالتبليغ أيضاً عن هذه 
المواليد؟ وإذا كان األمر 
 كذلك ، لمن يتم التبليغ؟

 1من هوالءيتم األبالغ ال 
وإنما أقارب المولود هم من 

يقومون بالتبليغ  إلى 
 األحوال المدنية

زيادة نسبة اآلبالغ عن 
الوالدات إلى السجل 

 المدني

تفعيل القانون فيما 
يخص هوالء وتدريبهم 
على تحرير اخبار عن 
واقعة الميالد وتصديقه 
من الجهه الصحيه او 

 االمين

السجل  
المدني ،  

وزارة الصحه،  
 وزارة العدل
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  16 – 2ب 
هل يتم ، بصورة روتينية، 
مقارنة المواليد المبلغ 

عنها من مثل هذه 
المصادر مع المواليد 

 المسجلة؟

 ال        

 17 – 2ب 
ماهي نسبة المواليد التي 

تحدث في "المرافق 
 الصحية غير الحكومية"؟

 35 % هي نسبة
المواليد التي 
تحدث تحت 
إشراف طبي 
بشكل عام 

 حكومي وغيره 

زيادة نسبت التسجيل 
 والبالغ

ايجاد اليه قانونيه  
واجرائيه    وتنسيق بين 

ووزارة  المصلحه
الصحه  والعدل لتفعيل  

االليه في المدن 
الزام -واالريف          

المرافق الصحيه االهليه 
 بضرورة االبالغ

المصلحه  
ووزارة الصحه 

 والعدل

   

 18 – 2ب 
ماهي نسبة الوفيات التي 

تحدث في "المرافق 
 الصحية غير الحكومية"؟

  ال تتوفر معلومات
 عن هذا الموضوع

%هي 8وانما 
نسبة الوفيات التي 

تحدث تحت 
اشراف طبي 

 حكومي وغيره 

زيادة نسبت التسجيل 
 واالبالغ

نفس النشاط السابق  
 بالنسبه للوفاه

المصلحه وزارة  
الصحه والعدل  

 واالوقاف 

   

 19 – 2ب 
هل يشمل التسجيل على 

فرض أي نفقات مالية 
على العائلة أو من يدلي 

 بالمعلومة:
 بالنسبة للمواليد ؟-

 بالنسبة للوفيات؟

  بالنسبة للمواليد
 مجانا

  بالنسبة للوفيات
 رسوم رمزية

تفعيل مجانية شهادة  زيادة نسبة التسجيل 
 الوفاة.

    المصلحة 



35 - 74 
 

 31-2ب 
ماهي الخدمات 

اإلجتماعية أو الفوائد 
التي ترتبط بتسجيل 

 المولود؟

  التسجيل في
 المدرسه

  الحصول منافع
الرعاية  بسيطه من

 االجتماعية
  الحصول على

 بطاقة  شخصيه
   اثبات النسب

         والجنسية
التامين الصحي -

في جهات 
 محدودة 

ربط كثير من الخدمات  زيادة نسبة التسجيل
االجتماعية بتسجيل 

 المواليد 

المصلحة  
والجهات ذات 

 العالقه

   

 31 – 2ب 
ماهي الخدمات 

االجتماعية ، والفوائد 
من التأمين أو  العائدة

انتقال اإلرث والمرتبطة 
 بتسجيل الوفاة؟

  الحصول على
 مبلغ التأمين 

  الحصول الحقوق
من من ارث او 

من  مرتبات
 ينالمتوف

ربط كثير من الحقوق   زيادت نسبة التسجيل 
 بشهادة الوفاة

المصلحه  
والجهات ذات 

 العالقه

   

 33 – 2ب 
إذا كانت البلد تستخدم 

، فكيف بطاقات الهوية 
يؤثر هذا النظام على 
تسجيل األحداث 

 الحيوية؟

  هذا على نعم يؤثر
 الجانب الثبوتي

حيث ان االصل 
ان تكون شهادة 
الميالد الوثيقه 
الرئيسيه لمنح 

 الهويه 

زيادت نسبة تسجيل 
 المواليد

منح البطاقه الشخصيه   
 بموجب شهادة الميالد

    المصلحه 

 32 – 2ب 
الرئيسية ماهي العقبات 

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

نقص في المسجلين أو -

  واماكن  نقص في
 التسجيل

 والمسجلين
  نقص في سبل

الوصول الى 
 السجل المدني 

تحسين تسجيل 
 االحوال المدنيه

العمل مع الجهات 
ذات العالقه من اجل 

التغلب على هذه 
 اتالعقب

المصلحه  
والجهات ذات 

 العالقه
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 أماكن التسجيل،
نقص في سبل الوصول -

 الى المرافق الصحية
نقص في المعرفة -

بضرورة تسجيل المواليد 
 والوفيات

الوصمة االجتماعية التي -
تلحق باألطفال غير 

 الشرعيين
 الثقافيةالعوائق  -
 العوائق المالية -

 األمية -
نقص األطباء  -

 والقابالت
وغير ذلك من العقبات 

 )رجاء التحديد(
 
 

  نقص في المعرفه
بضرورة تسجيل 
 المواليد والوفيات

  الوصمه
االجتماعية التي 
تلحق باالطفال 

 رعيينغير الش
 العوائق المالية 
  نقص 1  االمية

 االطباء والقابالت
  نقص في

)المطبوعاتالوثائق
) 

 التباعد الجغرافي 
  الفساد المالي

 واالداري
  عدم توفر النظام

 االلكتروني 
   قصور في

 الجانب االعالمي
 35 – 2ب 

متى نظمت البلد آخر 
حملة إعالمية بهدف 

زيادة الوعي العام بضرورة 
تسجيل األحداث 

 الحيوية؟

 3118  م ولكنها
محدودة ولم 

 تستمر 

زيادت الوعي بضرورة 
تسجيل االحداث 

 الحيويه

ضرورة انشاء مركز 
 اعالمي للمصلحه

المصلحه  
والجهات ذات 

العالقه 
بالتعاون مع 
 المنظمات

   

 34 – 2ب 
 هل تم تقيم النتائج؟

 نعم تم التقييم        
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 36 – 2ب 
هل هناك لجنة تقوم برصد 

وتقييم مدى استكمال 
إجراءات تسجيل األحوال 

 المدنية، بصورة منتظمة؟

 ضرورة انشاء ادارة  استكمال التسجيل  ال يوجد
 لذالك

    المصلحه 

 1 – 5ب 
تقوم مكاتب التسجيل هل 

المحلية بتسجيل وتخزين 
المعلومات المجمعة حول 

المواليد والوفيات 
 باستخدام:

 دفاتر تسجيل ؟-
 دفاتر الكترونية؟-

 غيرها )رجاء التحديد(

  يتم التسجيل في
دفاتر التسجيل 

 فقطاليدويه 

دقة البيانات سرعة 
وصولها وجمعها 

والتحقق منها وسهولة 
 اليهاحفظها والرجوع 

ضرورة االنتقال الى 
 النظام االلي 

المصلحه  
والجهات ذات 

 العالقه

   

 3 – 5ب 
هل يتم االحتفاظ 
بسجالت المواليد 

والوفيات في ملفات طبقاً 
 لما يلي" 

 تاريخ التسجيل ؟-
 األسم ؟ -

نظام رقمي أو فهرس  -
 رقمي آخر ؟

  يتم االحتفاظ
بسجالت المواليد 

والوفيات في 
) لرقم ملفات طبقا 

القيد ويعتمد على 
رقم مسلسل 

باإلضافة الى تأريخ 
 القيد(

    المصلحه   

 2 – 5ب 
ماهي الطريقة المستخدمة 

لالحتفاظ بالسجالت 
االحتياطية، ومامدى 

 اللجوء الى هذه الطريقة؟

 دفتري  يوجد سجالت
يدوي باإلضافة إلى نضير له 
استمارة فيها نفس البيانات 

 لكل الواقعات.

ايجاد سجالت  لمواجهة اي طوارئ
 احتياطيه)النظام االلي(

    المصلحه 
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 5 – 5ب 
كيف يتم حفظ سجالت 

المواليد والوفيات في 
 األرشيف؟

  ًيتم حفظها ورقيا
في سجالت 

 خاصة برقم القيد

    المصلحه   

 4 – 5ب 
هل سبق وضاعت 

 السجالت أو اُتلفت؟

 المصلحه     نعم
والجهات ذات 

 العالقه

   

 6 – 5ب 
كيف يمكن تجنب ضياع 

أو تلف السجالت 
الخاصة بالمواليد في 

 المستقبل؟

  ايجاد  نسخ
 احتياطيه ألكترونية

إدخال النظام  - 
 اآللي 

إدخال نظام  -
الصيانة 
الدورية 
بالنسبة 
لليدوي 

واآللي.                             
حفظ نسخ –

احتياطيه في 
 اماكن اخرى

    المصلحه 

 7 – 5ب 
هل يمكن بسهولة 

استرداد سجالت األفراد 
الخاصة بالمواليد أو 

 الوفيات؟

 اذاكانت اليه نعم 
  او من النظائر لها

)االستمارة اليدوية 
المحفوظة في 
 أماكن أخرى( .

سهولة استرداد 
 المعلومات 

ضرورة األنتقال الى 
 النظام االلي

ضرورة أن تحفظ -
بعض الوثائق في جهة 

 أخرى .

المصلحه  
والجهات ذات 

 العالقه

   

 8 – 5ب 
هل حدثت حاالت تزوير 

أو حاالت تسجيل 
 متعددة؟

العمل على إعادة -  نعم
فهرسة الوثائق على 
مستوى المديرية 

والمحافظة والمركز 
الرئيسي )ديوان 
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 المصلحة ( .

 9 – 5ب 
ماهي اإلجراءات 

االحترازية المتوافرة في 
النظام لتجنب التزوير أو 

 تعدد التسجيل؟ تجنب

  التزام التسجيل في
مكان حدوث 

 الواقعة
  وجود عالمات

سرية في البطاقه 
الشخصية اآللية 

 فقط
 

تفعيل الفهرسة - تجنب التكرار والتزوير
 اليدوية.

  
إدخال الفهرسة -

 اآللية. 
 
 
 

    المصلحه 

 11 – 5ب 
باستخدام الرسوم 
التوضيحية لسير 

العمليات المعدة حول 
المعلومات الخاصة نقل 

بالمواليد والوفيات، اشرح 
أين وكيف يتم دمج 

المعطيات قبل أن تخضع 
 ؟لعملية النقل

  اليوجد عملية
للدمج ألن العمل 

     مازل ورقياً 
وانما يتم التجميع 

في المراكز 
والمديريات  
واالرسال الى 

المحافظه ثم الى 
المصلحه مركزيآ    
امافي وزارة الصحة 

فاتنا فال يتم موا
بأي واقعة وانما 
يأتي المواطن 

بنفسه إلى السجل 
المدني حامال معه 
إخبار عن ميالد أو 

 وفاة.            

المصلحه وزارة    
 الصحه
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 11 – 5ب 
بحسب لوحة مجريات 

العمليات التي تم إعدادها 
حول المعلومات، هل 

هناك جدول محدد لنقل 
هذه المعلومات في 

 الوقت المناسب؟

التقرير الشهري -
لالحصائات الحيويه  معمول 
به االن                       

غير االخطار االسبوعي   -
مفعل حاليا ويعتبر مؤشر 

 سريع ) يدويا(

نعمل على الوصول الى 
دقة في المعلومات 
ووصولها في الوقت 

 المناسب 

المصلحه   إدخال النظام اآللي 
والجهات ذات 

 العالقة

   

 13 – 5ب 
هل يتم االلتزام بدقة بهذا 

 الجدول؟

أما اإلخطار  بنسبة مقبولة
 فغير مفعل

تفعيل إجراءات وصول  
الجداول في الوقت 

 المناسب.

المصلحه   
 ووزارة الصحه 

   

 12 – 5ب 
هل يتم مراقبة هذا 

الجدول بصورة روتينية من 
قبل أولئك المتلقين 

 للبيانات؟

المصلحه     نعم بنسبه مقبولة
 ووزارة الصحه 

   

 15 – 5ب 
هل هناك إجراءات قائمة 

للتعامل مع التبليغ 
المتأخر أو عدم التبليغ 
من المكاتب المحلية 

 للسجالت المدنية؟

  نعم هناك إجراء
في السجل المدني  

للمواليد -
والوفيات  وهو 
عرض من لم 

يسبق قيد ميالده 
ووفاته على لجنه 

من النيابة والصحة 
والسجل المدني 

 ولكنه غير مفعل.   

تفعيل لجنة األحوال  
المدنية )من لم يسبق 

 قيدة(.
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 14 – 5ب 
إذا كانت هناك إجراءات 

 هي؟ قائمة بالفعل ، فما

        سبق ذكرها

 16 – 5ب 
هل يحتفظ بسرية 

المعلومات الواردة في 
استمارة تسجيل المواليد 

 والوفيات؟

 المصلحة    نعم
 

   

 17 – 5ب 
كيف تتم المحافظة على 

 السرية؟

  ال يجوز اطالع أي
مواطن على هذه 

البيانات إال 
بموجب خطاب 

من النيابة أو 
المحكمة وال 

تستخدم إال في 
التقارير   
 اإلحصائية 

المصلحة    
والجهات ذات 

 العالقة

   

 18 – 5ب 
من الذي يمكنه الوصول 

إلى المعلومات وألي 
 غرض؟

 او قاضي ال
 .قالمحق

  صاحب الشأن
 .بطلب

 الموظف المختص 

    المصلحة   

 19 – 5ب 
هي المراجعات  ما

 ت التي تتم علىوالتدقيقا
السجالت الفردية 

للمواليد والوفيات لضمان 
دقتها واكتمالها عند 

 نقلها؟

المراجعة اليومية 
من قبل مدير 

األحوال المدنية 
في المديرية. 

للوثائق المراجعة و 
والسجالت 

)دورياً( في اإلدارة 

من أجل استكمال 
 البيانات وجودتها .

توحيد اإلجراءات على 
 مستوى الجمهورية.

تفعيل القانون فيما 
يخص التقييم )التدقيق(  

واليومي والدوري من 
قبل مفتش األحوال 
المدنية بالمحافظة 
ومدير األحوال في 

كالً في   مديريته 

السجل  
 المدني 
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العامة للمحافظة 
او مركزيا 

ومطابقتها مع 
)بصورة    الوثائق 

 (ةنسبي

 اختصاصه 

 31 – 5ب 
هل يتم االتصال بصورة 

روتينية بمكاتب التسجيل 
المحلية سعياً للحصول 

على إيضاحات 
لإلحصاءات على 

المستوى اإلقليمي أو 
 المركزي؟

 هاتفياً عند  نعم
 الحاجة لذلك

تفعيل اإلخطارات  
األسبوعية وترحيلها 

 بصورة دورية 

العامه االدارة  
للتخطيط 
 واالحصاء

   

 31 – 5ب 
 وإذا كان األمر كذلك ما

مدى تكرار طلبات 
 التوضيح؟

 وعند  شهرية
 الحاجه لذلك

االدارة العامه    
للتخطيط 
 واالحصاء

   

 33 – 5ب 
هل هناك طريق مفتوح 

للتواصل ونقل المعلومات 
بين المكاتب المركزية 

 والفرعية؟

 سرعة دقة المعلومات   ورقيا نعم
 وصولها والتحقق منها

    المصلحه  ضرورة النظام االلي 

 32 – 5ب 
هل تتلقى سلطات 

التسجيل اإلقليمية بصورة 
روتينية التقارير حلول 
خصائص المجموعات 

السكانية التي تدخل في 
نطاقها، مقارنة بالمعدالت 

 لوطنية؟ا

 إدخال النظام اآللي.-  ال 
تفعيل التنسيق مع -

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء 

السجل  
المدني 
والجهاز 
المركزي 
 لإلحصاء
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 شهادة الوفاة وسبب الوفاة –المكون ج 
 

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

الموارد 
 التمويل التدريب البشرية
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 : 1-1ج
كم عدد الوفيات المسجلة 

التي كان لها سبب طبي معتمد 
 )كنسبة مئوية( ؟

% 6.3تقدر بـــ 
 تقريبا

استخدام شهادة الوفاة 
الوطنية المحدثة وفقا 

لشهادة الوفاة المعتمدة 
من منظمة الصحة 

العالمية، والتي تبين 
السبب التفصيلي للوفاة 

. 

  متخصص االستعانة بخبير
بغرض تطوير نموذج االبالغ 
عن الوفاه و شهادة الوفاة 

الوطنية بما يتوافق مع الشهادة 
 الطبية الدولية المعيارية .

  عقد ورشة عمل لمراجعة واقرار
شهادة الوفاه الوطنية المحدثة 

. 
  تدريب االطباء والمختصين

على شهادة الوفاة المحدثة 
 )مركزيا(.

  تدريب االطباء والمختصين
على شهادة الوفاة المحدثة 

 )محلي(.

Q 2- 2013 

وزارة الصحة + 
وزارة الداخلية 
ممثلة بمصلحة 
 االحوال المدنية

 ــــــــ
 
 
 ـــــــــــــــ
 
 ـــــــــــــــ
 
 ـــــــــــــــ

 ــــــــــ
 
 
21 
 
)من 53

 المحافظات(
 
114 
 
591 

 مستشفى(351)

4111 $ 
 
 
11111 $ 
 
11111 $ 
 
34111 $ 
 
 
41111 $ 

 : 3 – 1ج 
في المعلومات الخاصة بسب 
الوفاة هل يمكن الفصل بين 
الوفيات المعتمدة طبيا وتلك 

المعتمدة من أي شخص عادي 
 ؟

 الفصلال يمكن 
فصل البيانات بحسب 
سبب الوفاه وبحسب 

الشخص / الجهة المبلغة 
. 

  خبير في نظام المعلومات
 الشبكية

  تطوير نظام معلومات
بالمستشفيات  وربطها شبكي 

بوزارة الصحة و مصلحة 
االحوال المدنية خاصة باالبالغ 
عن جميع الواقعات الحيوية من 
وفيات وخاصة سبب الوفاة ، 

 .ومواليد .. الخ 
  تدريب على نظام المعلومات

 611× دوره  41المطور 
 مركز.

 
 

Q 3 2013  وزارة الصحة
 العامة والسكان

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1311 
 

4111$ 
 
 

111111$ 
 
 
 
 
 

$100000 

 : 2-1ج
هل تجمع هذه المعلومات 
حول سبب الوفاة بصورة 
منفصلة في اإلحصاءات 

 الخاصة بالدولة ؟

 ال تجمع
جمع المعلومات حول 

سبب الوفاة بصورة 
 منفصلة

    وزارة الصحة  ضمن نظام المعلومات الاللكتروني
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 : 5-1ج
الممارسات هل تستخدم 

المتوافقة مع التصنيف 
 الدولي لألمراض في الدولة ؟

 ال تستخدم
استخدم الممارسات 

المتوافقة مع التصنيف 
الدولي لألمراض في 

 .الدولة

 
 1 – 1ذكرت االجراءات في ج 

    وزارة الصحة 

 : 4 -1ج
هل تستخدم االستمارة الدولية 
المعيارية لإلشهاد الطبي حول 

( في ما 5-2)اإلطار سبب الوفاة 
 -يلي :

 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 ؟

تستخدم شهادة 
محلية)وطنية( وفاه 

وفقا لتقرير طبي 
من إحدى 

المستشفيات 
الحكومية أو 

الخاصة أو بواسطة 
بالغ من قسم 

الشرطة أو عاقل 
الحي ، ولكن 
ليست وفق 

االستمارة الدولية 
 المعيارية.

استخدم االستمارة 
الدولية المعيارية لإلشهاد 
الطبي حول سبب الوفاة 
، وتعميمها على نطاق 

 . الجمهورية

 
 
 

 1 – 1ذكرت االجراءات في ج 

 وزارة الصحة 
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اإلجراءات/األنشطة  هدف التحسين نتائج التقييم ؤالــالس
 المسؤولية اإلطار الزمني بالترتيب

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 : 6-1ج 
إذا لم يكن البلد يستخدم 
االستمارة المعيارية الدولية 

الطبي حول سبب الوفاة لإلشهاد 
، فكيف يمكن إدخال 

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

 المؤسسة الطبية مثال( ؟

 ال تستخدم

اعتماد شهادة الوفاة  -
الوطنية المحدثة وفقا 

لشهادة الوفاة المعتمدة 
حول سب الوفاة ، وملزم 

 لجميع الوفيات .
 .تدريب األطباء  -

توفير النماذج الخاصة  -
 بذلك .

شهادة اصدار  ربط -
االعتمادية)تصريح/تجديد 

شهادة المرفق( إال باعتماد 
الوفاة الوطنية المحدثة وفقا 

 .لشهادة الوفاة المعتمدة

 
 
 
 

ذكرت االجراءات في ج 
1 – 1 

 
 
 
 
 
 
 

    وزارة الصحة 

 : 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 . -

 

ليس لألطباء علم 
بكيفية استيفاء 

شهادة الوفاة بصوره 
صحيحة بما في 
ذلك التسلسل 
السببي والسبب 
الرئيسي ... وان 
وجد فهو بصوره 

وغير معمم محدودة 
. 

تعميم شهادة الوفاة  – 1
بالصورة الصحيحة والتي تبين 

التسلسل السببي والسبب 
 الرئيسي للوفاة .

تدريب وتأهيل األطباء  – 3
والمختصين بكيفية استيفاء 

شهادة الوفاة بصوره صحيحة 
بما في ذلك التسلسل السببي 

 والسبب الرئيسي .

 
 
 

ذكرت االجراءات في ج 
1 – 1 
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 : 8 – 1ج 
هل هناك كتيب أو نشره أو 
دالئل إرشادية أخرى تشرح 

لألطباء كيفية اعتماد سبب الوفاة 
واستيفاء االستمارة الدولية بصورة 

 صحيحة ؟
 

 ال يوجد

إيجاد كتيب أو نشره أو دالئل 
إرشادية أخرى تشرح لألطباء  
كيفية اعتماد سبب الوفاة 
واستيفاء االستمارة الدولية 

 . بصورة صحيحة

 . اعداد 
 . طباعة 
 . توزيع 

Q 3 2013 31111   وزارة الصحة$ 

 : 9 – 1ج 
إذا لم تتوفر هذه المواد ، فما 

الذي يمكن أن يساعد في 
 إعدادها وكيف يمكن توزيعها ؟

 

 ــــــــــــــ

 
نشر الوعي بين الكادر الصحي  

بأهمية استخدام شهادة الوفاه الوطنية 
 المحدثة .

 

 
 . اعداد 
 . طباعة 
 توزيع 

 
   إدراج ذلك ضمن مناهج

كليات الطب والمعاهد 
 الصحية .

 

Q 3- 2013 
 
 
 

Q 1 -2014 

 وزارة الصحة
+ 

 شركاء التنمية

   

 : 11 – 1ج 
ما هي نسبة شهادات الوفاة التي 

ال يرد فيها سوى سبب واحد 
 5-2فقط للوفاة ؟ )انظر اإلطار 

حول أهمية بيان السبب الرئيسي 
عالوة على والمباشر للوفاة ، 

اإلشارة إلى الحاالت أو األوضاع 
التي بدونها قد يكون المتوفى ال 

 يزال على قيد الحياة ؟

ال يتوفر لدينا شهادة 
طبية معيارية دولية 

،تحدد السبب 
الرئيسي والتسلسلي 
للوفاة ، وإنما توجد 
شهادة وطنية تحتوي 
على السبب المباشر 

 للوفاة فقط .

الوطنية اعتماد شهادة الوفاة 
المحدثة وفقا لشهادة الوفاة 
المعتمدة حول سب الوفاة ، 

 وملزم لجميع الوفيات

 
 
 

 ذكر سابقا  

     

 : 11 -1ج 
ما هي نسبة شهادات الوفاة التي 
تحتوي على طريقة الوفاة بدال 

 من تحديدها لسبب الوفاة ؟

 صفر %
 ال يوجد

اعتماد شهادة الوفاة الوطنية 
الوفاة المحدثة وفقا لشهادة 

المعتمدة حول سب الوفاة ، 
 وملزم لجميع الوفيات

 
 ذكر سابقا  
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 : 13 -1ج 
ما هي نسبة شهادات الو فاه 
التي ال تشير إلى المدة الزمنية 

 بين بدء المرض والوفاة ؟
111% 

اعتماد شهادة الوفاة الوطنية 
المحدثة وفقا لشهادة الوفاة 
المعتمدة حول سب الوفاة ، 

 لجميع الوفياتوملزم 

 
 ذكر سابقا  

     

 

 

 

اإلجراءات/األنشطة  هدف التحسين نتائج التقييم ؤالــالس
 بالترتيب

اإلطار 
 المسؤولية الزمني

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 : 1- 3ج 
في المستشفيات ، من الذي يقوم بكتابة شهادة 

 الوفاة :
 الطبيب المعالج؟ 

 طبيب آخر لم يقم بمعالجة المتوفى قبل وفاته ؟ 
 ممرض / ممرضه ؟ 
 مسؤل السجالت الطبية ؟ 
 ( أناس آخرون)؟رجاء التحديد 

أناس آخرون .. الطبيب 
المتواجد أثناء حدوث 

الوفاة )الطبيب المعالج / 
 الطبيب المناوب(

 
تفعيل القانون الذي يحدد من 
المسئول عن كتابة استمارة 

 المحدثة .بالغ الوفاة 

 
 مععقد اجتماع المصلحة 

وزارة الصحة لتحديد على 
من تقع مسئولية بالغ 

 الوفاة

 
Q 3- 
2013 
 

 
وزارة الصحة + 

 المصلحة

   

 : 3-3ج
كيف يتم اعتماد الحاالت المتوفاة عند 

 الوصول إلى المستشفى ؟

يصعب تحديد سبب الوفاة ، 
وفي الحاالت الجنائية أو 
 الشك في ذلك أو طلب من
أهل المتوفى ، يتم اإلحالة 

 إلى الطبيب الشرعي .

ايجاد الية لكيفية اعتماد 
وتسجيل  الحاالت المتوفاه 

 عند الوصل للمستشفى

 مععقد اجتماع المصلحة 
 ذلكوزارة الصحة لتحديد 

 
Q 3- 
2013 
 

 
وزارة الصحة + 

 المصلحة

   

 : 2 -3ج
ما مدى شيوع حاالت الوفاة عند الوصول في 

 المستشفيات ، وهل تشكل :
 % من الوفيات ؟11اقل من  -

ال توجد نسبة محددة ، 
لعدم وجود إحصائيات 
دقيقة لذلك ، وإنما قد 

% من  31 – 11تقدر بـ 

 
السعي للحصول اليجاد 

احصاءات دقيقة بذك الزام 
األطباء بالكشف عن المتوفي 

اضافة بند خاص في  -
اخطار البالغ عن 
الوفاة عن المتوفين 
عند الوصول إلى 
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 من الوفيات ؟ 11-31 -
 % من الوفيات؟31أكثر من  -

الواصل من خارج المستشفى  وفيات المستشفيات .
واشهاد سبب الوفاه في 

 نموذج األبالغ .

 المستشفيات
الزام المستشفى  -

بالتبليغ عن الوفاة في 
 حاالت .مثل هذه ال

 : 5-3ج
هل األحداث الحيوية التي تحدث في المستشفيات 

 ، يتم تسجيلها في البلد :
  في النقاط التابعة للسجل المدني المتواجدة

 في المستشفيات ؟
  عن طريق قيام المستشفيات بإرسال

 مكتب السجل المدني ؟ إلىاالستمارات 
  عن طريق قيام أفراد العائلة بالتسجيل بعد

 ؟حدوث الوالدة أو الوفاة 

عن طريق قيام أفراد العائلة 
بالتسجيل بعد حدوث الوالدة 

 أو الوفاة

ايجاد نقاط تابعة للسجل 
 المدني في المستشفيات

  استحداث مكاتب في
المستشفيات الرئيسية 

للسجل المدني ، 
ومندوبين في 

 المستشفيات الفرعية .
  تدريب المختصين

بالسجل المدني عدد 
 موظف. 141

Q 4- 
2013 
 

 
 المصلحة

  27411 $ 
 
 
 
 
 

 

اإلجراءات/األنش هدف التحسين نتائج التقييم ؤالــالس
 المسؤولية اإلطار الزمني طة بالترتيب

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 1 – 2ج 
وفاه متضمنة سبب هل يتحتم استخراج شهادة 

 الوفاة لمن يتوفون في المنزل ؟

نصت الالئحة التنفيذية لقانون 
( 32األحوال المدنية رقم )

م في المادة رقم 1991لسنة 
على مكتب  ( يجب22)

الصحة ابالغ السجل المدني 
 73عن حالة الوفاة خالل 

ساعة من حين حدوثها ، إال أن 
 ذلك غير مفعل .

 
ت تفعيل القانون واالجرا

الفانونيه لمن توفوا في 
المنازل ، شريطة ذكر 

 اسباب الوفاه .

إلزام الجهات 
المعنيه )حراس 
المقابر( بعدم 

الدفن اال بموجب 
تصريح دفن ، 
مرتبط بشهادة 

 االبالغ عن الوفاه

Q 4- 2013 
 

الجهات المعنيه 
-)وزارة االؤقاف

 السلطه المحليه(

   

 3 – 2ج 
هناك مشكالت وإن كان األمر كذلك ، فهل 

معنية بالجودة تؤثر في مثل هذه الشهادات ، 
 وهل تتم مراجعتها ؟

ذكر سابقا عدم تفعيل 
القانون في اإلبالغ عن 

 الوفاة في المنزل .

إيجاد آلية إلستخراج شهادة 
وفاة ذات جودة لمن يتوفون 

 في المنزل

      

 2 – 2ج 
هل تستخدم نفس االستمارة الخاصة بسبب 

نعم ... استمارة وطنية غير 
متطابقة مع اإلستمارة 

تحديث إستمارة الوفيات 
الوطنية للتضمن جزء خاص 
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جميع الوفيات التي تحدث داخل الوفاة في 
 وخارج المستشفيات؟

بالمتوفيين في المنزل  المعيارية الدولية .
 تتضمن سبب الوفاة

 5 – 2ج 
هل هناك استمارة مختلفة تستخدم للوفيات 

تحدث خارج المستشفيات ،  وماهي التي 
 المعلومات المسجلة حول سبب الوفاة ؟

 ال يوجد

أستخدام إستمارة التشريح 
 اللفضي

      

 4 – 2ج 
من الذي يقوم بإعداد شهادة الوفاة ، ويعتمد سبب 

 الوفاة ألولئك المتوفين خارج المستشفى :
 ممارس عام ؟ 

 قاضي تحقيق ، أو ما شابه؟ 
 مسئول صحي ؟ 
 مسجل مدني ؟ 

 غيرهم )رجاء التحديد( ؟ 

 
 

 المسجل المدني

       

اإلجراءات/األنش هدف التحسين نتائج التقييم ؤالــالس
 المسؤولية اإلطار الزمني طة بالترتيب

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 6 – 2ج 
في حالة االحتياج إلى طبيب ، هل يطالب هذه 

بالكشف على المتوفى قبل احتضاره  الشخص
 ؟

 ال يطالب
       

 7 – 2ج 
كيف تستخرج شهادة الوفاة في الحاالت التي 
يختلف فيها الطبيب الذي يتولى كتابة شهادة 

 الوفاة عن الطبيب المعالج؟
 ال توجد آلية تحدد ذلك .

 
إيجاد آلية لتحديد المختص 

الذي يتولى كتابة شهادة 
 الوفاة

الصحة و وزارة   
 السكان
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 8 – 2ج 
هل تتاح للممارسين في العادة ، فرصة 

االطالع على السجالت الطبية للمستشفى 
 والخاصة بأحد مرضاهم عند وفاته في المنزل؟

 ال
       

 9 – 2ج 
هل يستخدم التشريح اللفظي بصوره روتينية 
لمعرفة سبب الوفاة ألي حالة وفاه لم تعتمد 

 طبيا في الدولة؟
 ال

 
تطبيق التشريح اللفضي 

 للوفيات في المنازل

 
تدريب المختصين 

على التشريح 
 اللفضي

وزارة الصحة و  
السكان بالتعاون 

مع شركاء التنمية و 
مصلحة األحوال 

 المدنية

)من 53 
المحافظات

) 
 

114 

11111$ 
 
 
34111$ 

 11 – 2ج 
هل تستخدم إجراءات التشريح اللفظي بصوره 

تتوافق مع معايير منظمة الصحة روتينية ، وهل 
 (؟21العالمية )

 ال
 

 ذكر سابقاً 
 

 ذكر سابقاً 
  

 ذكر سابقاً 
   

 ذكر سابقاً 

 11 – 2ج 
هل أدخلت أية تعديالت على اإلجراءات 

المعيارية لمنظمة الصحة العالمية بحيث يمكن 
تطبيقها بصوره اكبر في الدولة ؟ )فإذا كان 

 التعديالت(األمر كذلك ، رجاء تحديد 

 ال

       

 

 

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 1 – 5ج 
المعلومات  تتوافرلمن سوى العائلة 

الخاصة بسبب الوفاة )بما في ذلك توفرها 
 عند الطلب( ؟

في حال تمت الوفاة في 
المستشفى ، وتم فتح ملف 
طبي لها ، تتوفر المعلومات 
الخاصة عن سبب الوفاة 

في ذلك المستشفى ،  وما 

 
 

توفير المعلومات للجهات 
 ذات العالق بصورة روتينية
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عدا ذلك فال تتوفر سوى 
معلومة سبب الوفاة 

الرئيسي في حال إصدار 
ل شهادة وفاة عبر السج

 المدني .
 3 – 5ج 

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

     

  

 2 – 5ج 
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 بمرض 

 االيدز وفيروسه(؟

 نعم االحتمال وارد

 
 

إستخدام الترميز لمثل هذه 
 الحاالت

    

  

 5 – 5ج 
هل توضح شهادة الوفاة ما إذا كانت السيدة 

 حامال ، أو كانت حامال في اآلونة االخيره؟
 
 

 ال توضح

إضافة حقل خاص بالنساء 
في سن اإلنجاب للمتوفيات 
 ، لعمل استمارة خاصة بهن .

    

  

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 4 – 5ج 
هل تتم مراجعة وفيات األمومة بصوره 

تتم لكن بصورة تطوعية 
وغير رسمية وغير معممة 

مراجعة وفيات األمهات 
بصورة منفصلة عن سائر 

تقوية إدارة المعلومات 
بوزارة الصحة  

Q3-2013     
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بالكوادر المتخصصة  الوفيات على نطاق الجمهورية . منفصلة عن سائر الوفيات ؟
التي تراجع شهادات 

الوفاة  واسباب 
الوفيات ومدى 

 جودتها
 6 – 5ج 

هل يتم رصد الوفيات في الفترة المحيطة 
بالوالدة باستخدام استمارة خاصة ، وفقاً 

 وصيات منظمة الصحة العالمية ؟لت
 ال

 
 مع التحديث المقترح سابقاً 

    
  

 
 7 – 5ج 

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 
 لالمراض؟التصنيف الدولي 

 تدريب عبر رئاسة العمل ؟ 
 . )غير ذلك )يرجى التحديد 

 
 
 
 
 

محاضرة واحدة في كلية 
 الطب أو في المستشفى

 
 
 
 
 

 تعزيز مهارات الكادر الصحي

 
 
 
 
 

 تم الذكر سابقاً 

   

  

 8 – 5ج 
هل يدرك معظم االطباء اهمية المعلومات 
التي يقدمونها في شهادات الوفاه بالنسبة 

 العمومية ؟للصحة 
 ال يدركون

رفع الوعي لدى الكادر 
الطبي حول أهمية البيانات 

 الصادرة في شهادة الوفاه

    تم ذكرة سابقاً 
  

 9 – 5ج 
القيام بالتقييم الدوري حول  ال هل قامت الدولة بتقييم جودة الشهادات الطبية ؟

 جودة الشهادات الطبية
      

 الموارد المطلوبة المسؤولية اإلطار الزمنياإلجراءات/األنشطة  التحسينهدف  نتائج التقييم ؤالــالس
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الموارد  بالترتيب
 التمويل التدريب البشرية

 11 – 5ج 
 في حالة االجابة بنعم :

 متى اجرى هذا التقييم ؟ 
 كيف اجري؟ 
 ماذا كانت نتيجته؟ 

  ماهي اجراءات المتابعة المتخذه
 لتحسين الممارسات المتبعة في

 اصدار هذه الشهادات ؟

 ـــــــــــــ

     

  

 11 – 5ج 
هل السجالت الطبية للمستشفى بصفة عامة 

: 
 كاملة ؟ 
 موثوقة؟ 

  يسهل الوصول اليها بالنسبة لمن
 يقوم بتحرير شهادة الوفاه؟

غير كاملة وغير موثوقة 
ولكن قد يسهل الوصول 

 إليها

العمل على تحسين 
السجالت في المستشفيات 

تكون كاملة و موثوقة لكي 
ويسهل الوصول إليها 
 للجهات ذات العالقة

    

  

 13 – 5ج 
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؟

 
 

العيادات الطبية قد بعض 
تكون موثوق بها لكنها غير 

كاملة ويصعب الوصول 
 إليها

 
 

العمل على تحسين 
السجالت في المرافق 

الخاصة  لكي تكون كاملة و 
موثوقة ويسهل الوصول إليها 

 للجهات ذات العالقة
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 12 – 5ج 
من الذي يشهد بأن سبب الوفاه غير طبيعي 

 انتحار ، او قتل ( ؟)مثال بسبب حادثة ، او 
 قلة عدد األطباء الشرعيين

 

 
 تـأهيل عدد األطباء الشرعيين

(9) 

 Q3-2014  وزارة الداخلية
والصحة والتعليم 

 العالي

53 
 
   

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

 15 – 5ج 
اذا كان هناك نظام خاص باستخراج مثل هذه 
الشهادات الخاصة بالوفيات ، فرجاء وصف 

 الية العمل به ، ومدى جودته .

تقوم النيابة العامة بتكليف  
للطبيب الشرعي بفحص 

الجثة ورفع تقرير عن سبب 
الوفاة وبموجبه يتم إصدار 

 شهادة الوفاة .
 

     

  

 14 – 5ج 
هل االطباء المضطلعين بأعتماد شهادات 

الوفاه على درايه بكيفية التبليغ عن الوفيات 
الناجمة عن االصابات او االسباب 

الخارجية، وفقا لقواعد التصنيف الدولي 
 لالمراض ؟

 ال

إعدات النشرات  رفع كفائة األطباء
الخاصة و تدريب 

 الكادر الطبي
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 ممارسات ترميز الوفيات وفقاً للتصنيف الدولي لألمراض -المكون د 

 
 

 المسؤولية الزمني الفترة اإلجراءات/األنشطة بالترتيب هدف التحسين نتائج التقييم ؤالــالس
 الموارد المطلوبة

الموارد 
 التمويل تجهيزات التدريب البشرية

: هل يستخدم  1 – 1د
التصنيف الدولي لالمراض 
في االحصاءات الخاصة 

  بسبب الوفاة ؟

اليستخدم 
باستثناء 

مستشفى الثورة 
صنعاء و في 

في الجمهورية 
 عدن فقط

 

تعميم تطبيق 
شهادة الوفاة طبقا 
للتصنيف الدولي 

لالمراض في 
جميع 

المستشفيات 
والمراكز الصحية 
 العامة والخاصة .

خاصة بالترميز في  تأسيس ادارة -
 ديوان وزارة الصحة.

يونيو  –مايو 
 م3112

 وزارة  الصحة
ومصلحة 

 االحوال المدنية 
+منظمة الصحة 

 العالمية

11 
 شخص

 اجهزة كبيوتر - -
 اثاث مكتبي -

 الة تصوير -
 الة طابعه -

 انترنت -    
نسخة  31توفير -

من التصنيف 
 الدولي لالمراض

باللغتين ) العربية 
 االنجليزية  –

34.111$ 

مع نظير استقدام خبير دولي  -
للتدريب في مجال الترميز محلي 

 وفق التصنيف العالمي لالمراض.

 
 
 
 
 

سبتمبر 
)شهر 3112
 كامل(

 

 وزارة  الصحة
+منظمة الصحة 

 العالمية

مدرب 
دولي 
ونظير 
 محلي

- - 31111$ 
 
4111$ 

عقد ورشة عمل تعريفية بالترميز  -
واهميته لمدراء المستشفيات ومدراء 

مكاتب الصحة ومكاتب االحوال 
المدنية  في المحافظات واالطباء 

والمختصين في الهيئات و 
المستشفيات الحكومية و الجامعية 

141 
 مشارك 

 $11.111 قاعة  -
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  ايام 2و الخاصة المستهدفة،مدة 
 

 
 
 

 
 

 
 
حديد لالطباء لت عقد ورشة عمل -

،مع اعداد قائمة مختصرة باالمراض
 دليل ارشادي.

 
 

 
 

 وزارة  الصحة

 
 
 
طبيب  31

 مختص

 
 
- 

  
 

31.111$ 
 
 

اخصائيين فنيين  فريقتدريب  -
وفق  صحيين في مجال الترميز
 .التصنيف الدولي لالمراض

 

قاعة تدريب  مدربين متدرب51 وزارة  الصحة   
مجهزة بلوازم 

 التدريب

24.,,,$ 
 

 

تحديد وتجهيز وتهيئة الهيئات و  -  
المستشفيات الحكومية في عواصم 
المحافظات و الجامعية التي سيتم 

تطبيق نظام الترميز فيها في 
 61عدد  المحافظات المستهدفة

 .              مستشفى مرحلة اولى

 
 
 
مارس  –يناير  

 م3115

 نظام شبكة - -  وزارة  الصحة
 اجهزة كمبيوتر -

 اثاث مكتبي -
- soft ware 

131111 

تجهيــز نظــام قاعــدة بيانــات شــبكية  -
فـــي المستشـــفيات ،وربطهـــا مـــع وزارة 
الصــحة ومصــلحة االحــوال المدنيــة و 

 السجل المدني

 وزارة  الصحة
ومصلحة 

 االحوال المدنية

اعداد نظام  - - -
وتركيب وتشغيل 

 وتوريد .

31.111$ 

عدد من الدورات التدريبية تنفيذ  -
مستشفى  61( كادر في 71لعدد )

في مختلف المحافظات،على ادخال 
البيانات وارسالها للمركز كمرحلة 

 اولى.

الربع االول 
والثاني 
 م3115

 $14.111 - تدريب 71

       ادخال النظام يتم من خالل : اذا كان االمر   3 -1د
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كذلك ,فاي مراجعة وطبعة 
منه هي التي تستخدم في 

 الوقت الحالي ؟ 

تقارير يدوية غير 
موحدة البيانات 

والمعلومات 
تستخدم و 

 الطبعة العاشرة .

 اآللي .

: هل تستخدم  2 -1د
نسخة من التصنيف الدولي 

 لالمراض باللغة الوطنية ؟

نعم في نطاق 
محدود في 

مستشفى الثورة 
صنعاء و 

الجمهورية عدن 
.الطبعة العاشرة 

 الوطنية .باللغة 

تعميم التصنيف 
باللغة الوطنية في 

جميع 
المستشفيات 

والمراكز الصحية 
 العامة والخاصة .

       

: من المسئول عن  5 -1د
تنسيق و تطبيق التصنيف 

 الدولي لالمراض ؟

وزارة الصحة 
والجهات ذات 

 العالقة .

تفعيل وإلزام دور 
الجهات في 

تطبيق التصنيف 
 الدولي .

       

:من المسئول عن  4 -1د
تدريب من يقومون بالترميز     

) المرمزون ( وفقا 
للتصنيف الدولي لالمراض 

 ؟ 

وزارة الصحة 
ومنظمة الصحة 

 العالمية .

اعداد كوادر 
مدربة ومؤهلة 
على استخدام 

التصنيف الدولي 
. 

       

: هل الرموز  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 ؟  

مأخوذ من 
القائمة الكاملة 

للتصنيف 
الدولي 
 لالمراض.

توفير قوائم 
الترميز حسب 

لدولي التصنيف ا
. 

       

: في حال  7 -1د
استخدام قائمة موجزة , 

         ال يوجد 
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فأي قائمة هي التي 
 تستخدم ؟ 

: هل تطبق قواعد  8 -1د
الترميز واالختبار الخاصة 

بالتصنيف الدولي لالمراض 
لتحديد المعلومات حول 
 السبب الرئيسي للوفاة ؟ 

         ال تطبق 

:  هل ترميز  9 -1د
الوفيات يتم بصورة مركزية 

 ام ال مركزية ؟ 

في نطاق   
محدود في 

مستشفى الثورة 
صنعاء و 

 الجمهورية عدن

        

: في حال ما اذا  11 -1د
كان الترميز ال مركزيا ماهي 
نوعية التدابير واالجرائات 

المستخدمة لضمان 
االتساق الوطني عند تطبيق 

قواعد الترميز وفقا 
للتصنيف الدولي لالمراض 

 ؟ 

ايجاد نظام الترميز    اليوجد
لضمان االتساق 

الوطني عند تطبيق 
قواعد الترميز وفقا 
للتصنيف الدولي 

 لالمراض .

       

: 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 ؟ 

من بعض  
الوثائق الموجزة 

 االخرى

        

: هل كانت  13 -1د
جميع المعلومات الواردة 
في شهادة الوفاة مرمزة ام 
اقتصر الترميز على السبب 

اقتصر الترميز 
على السبب 

الرئيسي 
المفترض للوفاة 
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 . الرئيسي المفترض للوفاة ؟ 
: هل هناك  12 -1د

االلية راسخة لالستعالم من 
محرر الشهادة الطبيب في 
حالة عدم تفهم او تفسير 

المرمز لالسباب الواردة في 
 سبب الوفاة في الشهادة ؟ 

         ال توجد اآللية .

: واذا كان االمر  15 -1د
كذلك فيرجى وصف هذه 
االجرائات ومناقشة مدى 

 نجاحها ؟
 
 

         ال يوجد 

: ماهي فئات  1 -3د
العاملين الذين يتولون ترميز 
الوفيات في الدولة ) هل 

هم مثال اطباء ام احصائيون 
 ام مهنيون صحيون ( ؟ 

         صحيون . 

: ما هو مستوى  3 -3د
التعليم الذي حصل عليه 
بصورة نمطية القائمون 

 بترميز الوفيات ؟

دبلوم صحي 
بعد الثانوية 

 العامة . 

        

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

يتعلمون اثناء 
 الخدمة . 

       
 
 

 

 

: اذا كان  5 -3د
المرمزون يتدربون بصورة 

 خاصة على الترميز :

مدريون ال يوجد 
محليون 

والمسؤل عن 
التدريب وزراة 
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  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( ؟

الصحة العامة 
والسكان مع 
منظمة الصحة 

العالمية والمنهج 
منهج منظمة 

المية  الصحة الع
تم اقامة تدريب 
واحد فقط على 
مستوى الوزارة 

 3112عام 
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      : هل هناك دورات  4-3د
) تبادل االدوار والمهام( 

 ملحوظ بين المرمزين؟

 
 ال يوجد 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

   

: هل يعترف بالمرمزين  6-3د
في نطاق الهيكل الوظيفي على 

ان لهم كارد منفصل ،وهل 
بمؤهالت الترميز يعترف 

بوصفها نؤهالت منفصلة عن 
مؤهالت سائر المسؤلين 

 االداريين ؟

        ال يوجد

: هل يوجد مدربون   7-3د
راً تم تديبهم من خبمحليون 

خالل الدورات التدريبية 
وعات مالمدعمه من قبل المج

التنصيفات الدولية لمنظمة 
 الصحة العالمية ؟

        ال يوجد

تتوافر للمرمزين : هل   8-3د
 فرص التعليم المستمر؟

        ال يوجد 
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 الوصول إلى المعطيات واستخدامها والتحقق من جودتها  –المكون ه 
 

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

 التمويل التدريب الموارد البشرية
0-0  

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

 الحيوية ؟

ال ولكن يتم نشر هذه 
المعدالت من بيانات 

التعدادات والمسوحات 
 بالعينة

يسعى السجل المدني -0
الى حساب هذه 

المؤشرات من خالل 
االخطار تفعيل 

 االسبوعي .
من خالل تأسيس -2

الكتروني يربط  نظام
بين جميع المحافظات 

 بالمركز الرئيسي
 

.اصدار قرار بشأن تفعيل 0
وإزام العمل باالخطار 

 االسبوع.
تاهيل الكوادر  -2

في  المتخصصة وتدريبها
الجهاز االحصائي على 
 طرق حساب المؤشرات

 .وتحليلها
التنسق مع الجهاز -3

االحصائي والسجل المدني 
 لتبادل المعلومات وتصويب

 االخطاء

مصلحة االحوال  2103-2102
+ الجهاز المدنية

المركزي 
 لالحصاء

  
 
 
 
ورشتين -0
لتفعيل اتدريب ل
العمل باالخطار ب

 .    االسبوعي
ورشتي لتقييم -2

 العمل باالخطار

 
 
 
 
 

21.111$ 

0-3  
هل يتم بصوررة روتينية 

حساب مؤشرات الوفيات من 
السجل المدني و االحصاءات 

 الحيوية ؟

ولكن يتم نشر هذه ال 
المعدالت من بيانات 

التعدادات والمسوحات 
 بالعينة

الجهاز  يسعى-0
السجل  اإلحصائي و

حساب هذه  إلىالمدني 
المؤشرات من خالل 
 االخطار االسبوعي .

من خالل تأسيس -2
نظام الكتروني يربط 

بين جميع المحافظات 
 بالمركز الرئيسي

 

تفعيل االخطار -0
 االسبوعي

الكوادر تاهيل  -2
 المتخصصة وتدريبها

 توفير االمكانيات االزمة.-3

 وزارة الداخلية 2103-2102
الجهاز المركزي 

 لإلحصاء

0-5  
ماهي مصادر البيانات 

المستخدمة كمقامات لحساب 
 هذه المعدالت ؟

من التعدادات السكانية 
التى تقوم كل عشر 

 سنوات

رفع الوعي لدي 
المجتمع حول اهمية 

للواقعات التسجيل 
الحيوية عبر وسائل 

 االعالم والتثقيف.

اعداد فالشات اذاعية -0
 وتلفزيونية.

المطبوعات -2
 والمنشورات.

توعية خطباء وائمة  -3
 المساجد.

توعية عبر طلبة -2
 .والجامعات المدارس

 وزارة الداخلية  2103-2105
 وزارة االعالم 
 وزارة االوقاف
 وزارة التربية

فالشاتاذاعية -0 
لفزيونية تذاع  وت

 اسبوعيا. 
ملضقات -2

 ومطبوعات 

011,111$ 
 

0-6  
صف منطقية واتساق التدقيقات 

التي تتم على المعلومات 
والمؤشرقبل التصريح 

 باستخدامها ؟

يتم من خالل مقارنة 
المؤشرات الموجودات 

مع بيانات الدول 
المشابهة لنا فى 

الوضع الديمغرافي 
 ومع النماذج الدوليه

من خالل المتابعة 
والمراقبة لدقة البيانات 

 واكتمالها. 

تدريب على الية اجراء -0
 المقارنات. 

توفير االمكانيات -2
 الالزمة.

دورات خارجية لالطالع -3
 على تجارب الدول .

 السجل المدني 2103-2105
الجهاز المركزي 

 لالحصاء

اإلحصاء مدراء -0
مع  المحافظاتب

لعدد     السجل المدني
(25 ) 
 
توفير -2

كمبيوترات محمولة 
 (31)عدد 

زيارة  -0
استطالعية لدولة 

من دول االقليم 
 .2ايام 01لمده 

 
 
توفير  -2

كمبيوترات 
 عدد محمولة

(31) 
 

61.111$ 
 
 
 

22111$ 
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0-7  
هل تستخدم معلومات  السجالت 

المدنية واإلحصاءات الحيوية 
لتقصي االختالفات في معدالت 

والوفيات داخل البلد  الخصوبة
 ؟

فإذا كان األمر كذلك فصف كيف 
 يتم ذلك 

نعمل على إيجاد شراكة  ال
حقيقية مع الجهات 

التي تصدر إحصائيات 
من خالل المسوحات 
والتعدادات السكانية 

حتى نصل الى عملية 
 المقارنة 

      

هل تتم مقارنة معدالت  0-8
الخصوبة المنبثقة عن تسجيل 

المدنية واالحصاءات االحوال 
الحيوية مع المعدالت المنبثقة 

 عن سائر المصادر ؟

ال توجد لدينا في الوقت 
 الحالي معدالت.

 

وسوف نقوم بالمقارنة 
عند حساب هذه 

 المعدالت.
 
 

نعسى الى توفير البنية 
التحتية من نماذج واجهزة 

وتدريب وتاهيل الكوادر 
 العاملة في هذا المجال.

 

 االحوال المدنية 2103-2105
 السجل المدني

مدراء االحصاء فى 
 (25المحافظات)

دورة تدريبية 
 لمدة اسبوعين

01111$ 

هل تتم مقارنة معدالت  0-9
الوفيات المنبثقة عن تسجيل 
االحوال المدنية واالحصاءات 
الحيوية مع المعدالت المنبثقة 

 عن سائر المصادر ؟

ال توجد لدينا في الوقت 
 الحالي معدالت.

 

وسوف نقوم بالمقارنة 
عند حساب هذه 

 المعدالت.
 

نعسى الى توفير البنية 
التحتية من نماذج واجهزة 

وتدريب وتاهيل الكوادر 
 العاملة في هذا المجال.

 

 االحوال المدنية 2103-2105
 السجل المدني

للمصلحة 
والمحافظات 

 المختارة

جهاز  31
كمبيوترات ثابتة 

-مع الطابعات
خط –فاكسات 31

 انترنت

25111$ 

هل احتوى التعداد  0-01
االخير على سؤال حول المواليد 

 او الوفيات ؟

نعم ولكن مع بعض 
 التعديالت.

ان التعداد يمثل موقع 
مهم حول تقدير معدل 

 المواليد والوفيات.

تجرى مناقشات هذه 
االسئلة من خالل اللجنة 

 الفنية للتعداد العام للسكان

الجهاز المركزي  م2102
 لالحصاء

موظفين المختصين 
 (61فى البيانات)

دوة تدريببة 
الستخدام 

الكمبيوتر وادخال 
 البيانات

05111$ 

اذا كان االمر كذلك.فهل تم  -00
تحليل هذه اليانات ومقارنتها 

مع بيانات االحصاءات الحيوية 
 ؟

سوف يتم ذلك في تعداد  ال
 م.2102

من خالل مشاركة السجل 
 المدني في التعداد.

م خالل سنتين إبتدا يت
  2103من 

دائرة االحصاء 
والتخطيط فى 

 المصلحة
 الجهاز االحصاء

اكادميين 
ومختصين من 
-السجل المدنى

 الجهاز المركزى

 $05111 ندوة 

هل تستخدم سائر المصادر  02
في استكمال بيانات المواليد 

 والوفيات والتحقق منها ؟

سوف يتم استخدام  ال
 المصادر االخرى 

االشراف على  -0
 مصادر البيانات 

الجهاز -المصلحة 2103-2106
 المركزي
– لالحصاء

 وزارة الصحة

ادارات المتابعة 
 والتقييم

نزول ميداني 
 مرتين فى السنة

31111$ 
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 هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
اإلجراءات/األنشطة 

 بالترتيب
 المسؤولية اإلطار الزمني

 الموارد المطلوبة

 التمويل التدريب الموارد البشرية

ماهي نسبة جميع الوفيات  02
المعزاة الى فئات االسباب سئية 

 التحديد ؟

ليس لدينا حتى االن 
احصاءات دقيقة حول نسبة 

 الوفيات حتى االن.

نعمل على ان تكون لدينا اسباب 
الوفاة مبوبة حسب المجموعات 

الثالث العريضة المبينة في 
 التصنيف الدولى.

 

 

 

 

 

استقدام خبير لتدريب 
الكوادر في السجل 

 المدني 

 

 

 

 

 

 

 2102-الربع االول

 

 

 

 

 

 –السجل المدنى 
منظمة الصحة 

 العالمية

 

 

 

 

 

 خبير اقليمى + 

موظف في السجل  21
 المدني 

 

 

 

 

 

 

 

 اسبوعين

 

 

 

 

 

 

21111$ 

هل تغيرت نسبة الوفيات  -05
المعزاة الى فئات االسباب سئية 

 مرور الوقت ؟التحديد مع 

 ال توجد هذه النسب .

 

نعمل على ان تكون 
لدينااحصاءات اسباب الوفاة 

مبوبة حسب المجموعات الثالث 
العريضة المبينة في التصنيف 

 الدولى .

ماهي نسبة الوفيات  -06
المعزاة الى االسباب غير 

 المعروفة بين اجمالي الوفيات ؟

 ال توجد هذه النسب .

 

تكون لدينا اسباب نعمل على ان 
الوفاة مبوبة حسب المجموعات 

الثالث العريضة المبينة في 
 التصنيف الدولى.

هل يتم التدقيق في مدى  -07
اتساق النمط الوطني السباب 

الوفاة مع مرور الوقت متضمنا 
 ايضا عقد مقارنات تصنيفية ؟

نسعى الى ان نصل الى ماوصلت  ال يوجد.
المتقدمة عن طريق اليه البلدان 

تسجيل الوفيات باسبابها 
 وبحسب الفئات العمرية.

 

 

 

 

تعيين خبير وطني 
لتدريب الكوادر في 

 السجل المدني

 

 

 

خمس سنوات ابتداء 
 م2103من السنة

 

 

منظمة الصحة -
 العالمية.

 منظمة اليونسفت.-

 

 

 

 

 

 

 

 

احصائيين من 01
السجل المدني والجهاز 

المركزي لالحصاء 
 والصحة

 

 

 

 

 اسبوعين

 

 

21.111$ 

 

هل يبدو توزيع اسباب  -08
 الوفاة بصورة عامة منطقيا ؟

ال نستطيع ان نحكم بتاكيد 
او النفى ,النه ال توجد 

احصاءات نعتمد عليها حتى 
 االن.

نسعى الى ايجاد الية لتحسين 
وضع االحصاء ليصبح صالح 

 للمقارنة اقليميا ودوليا.

النمط هل هناك اتساق بين  -09
العمري السباب الوفاة والمستقى 

من السجل المدني الخاص 
بالفئات االساسية من االمراض 

واالصابات وبين االنماط 
 المتوقعة ؟

ال يوجد احصاءات تفصيلية 
 حتى نحكم باالتساق .

نعمل على تحسين الجداول 
النمطية المتفق عليه مع الجهات 

المختصة)الجهاز 
االحصائي(والتى سوف تفي 

 بالغرض المطلوب.

 

 

 

 

 

 

 اقامة ورشة عمل

 

 

 

 

 

 

ابتداء من النصف 
 م2102الثاني 

 

 

 السجل المدني

 وزارة الصحة

الجهاز 
 المركزيلالحصاء

 

 

 

 

 

 

 

 خمسة ايام

 

 

 

 

 

مانسبة الوفيات المعزاة  -21 21.111$
الى فئة الفشل القلبي وسائر 

فئات االمراض القلبية السئية 
 التحديد ؟

هذه ال توجد حاليا البيانات 
 لدينا .

نعمل على تبويب البيانات 
حبسب الفئات العمرية واسباب 

 الوفاة وفقاً للمعايير الدولية.
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ماهي نسبة السرطانات  -20
المترافقة بتشخيص سىء 

 التحديد للموضع االولي لها ؟

البيانات هذه ال توجد حاليا 
 لدينا .

نعمل على تبويب البيانات 
الفئات العمرية واسباب حبسب 

 الوفاة وفقاً للمعايير الدولية.

ماهي نسبة الوفيات  -22
الناجمة عن االصابات غير 

 محددة النوايا ؟

البيانات هذه ال توجد حاليا 
 لدينا .

نعمل على تبويب البيانات 
حبسب الفئات العمرية واسباب 

 الوفاة وفقاً  للمعايير الدولية.
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 هدف التحسين نتائج التقييم الســؤال
اإلجراءات/األنشطة 

 بالترتيب
 المسؤولية اإلطار الزمني

 الموارد المطلوبة

الموارد 
 البشرية

 التمويل التدريب

هل تجمع المواليد  2-0
والوفيات وفقا لتاريخ 

 وقوعها ام تاريخ التسجيل ؟

نعم لتاريخ الوقوع 
 وتاريخ التسجيل.

       

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

نعم لتاريخ حدوثها 
 ومكان االقامة المعتاد.

       

في اي مستوى من  2-3
مستويات التصنيف تتم عملية 

 جدولة المواليد ؟

نعمل على التبويب الى  الجنس,
 المستوى الثالث.

      

من  في اي مستوى 2-2
مستويات التصنيف تتم عملية 

 جدولة الوفيات ؟

نعمل على التبويب الى  الجنس
 المستوى الرابع.

      

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

نعمل على االلتزام  ال يوجد.
بالمعايير الخاصة بمنظمة 

خالل الصحة العالمية 
 الفترة القادمة.

تعميم على االلتزام 
بمعايير الصحة العالمية. 

 بعد تدريب المختصين.

 م2102خالل سنة 

 

    السجل المدني

ماهو اصغر مستوى  2-6
دون الوطني يتم استخدامه 

لجدولة االحصاءات الحيوية 
؟ وهل يتناسب هذا مع 
االستخدامات المحتملة 
 للمعلومات المصنفىة ؟

مستوى على 
 المديريات,

وهو ال يتناسب مع 
االستخدامات المحتملة 

 للمعلومات المصنفة.

استكمال البنية التحتية 
لقاعددة البيانات المصنفة 

حتى تتناسب مع 
المعلومات المصنفة 

 دوليا.

توفير جزء كبير من 
قاعدة البيانات من اللجنة 
العليا لإلنتخابات والتعداد 

 م2102العام للسكان

    السجل المدني م2105-2102من 

هل تستخدم اي من  2-7
القوائم المعيارية لجدولة 

الوفيات والخاصة بالتصنيف 

العمل على استخدام  ال
القوائم المعيارية لجدولة 

الوفيات والخاصة 

 التطبيق بعد التدريبيتم 

والتنسيق مع الجهات 
 ذات العالقة.

    وزارة الصحة م2105خالل سنة 
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الدولي لالمراض في 
االغراض الخاصة بتقديم 

 المعلومات ؟

بالتصنيف الدولي 
لالمراض في المرحلة 

 القادمة.

  

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

 إعدادها ؟

ما يتم استخدامه هو 
االخطار االسبوع وقد 

تم اعداده من قبل لجنة 
 خبراء دولية ومحلية,

حاليا ال يتم العمل لكنه 
 به

تفعيل العمل على االخطار 
 االسبوعي وتحديثه.

.اصدار قرار بشأن تفعيل 
وإلزام  العمل باالخطار 

 االسبوعي 

    وزارة الصحة خالل العام الحالي

هل تم جمع المعلومات  2-9
في اطار العشرة اسباب 

 الرئيسية ؟

يتم تدريب وتاهيل  ال
المختصين في عملية 

والتبويب الترميز 
 لالمراض.

القيام بتدريب الكوادر على 
الترميز والتصنيف حسب 

 المعايير الدولية

 $05111 اسبوعين متدربين01 وزارة الصحة م2105-2103من

 

 

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

 الموارد المطلوبة
الموارد 
 التمويل التدريب البشرية

من اي قائمة اختيرت  2-01
 العشرة اسباب الرئيسية ؟

التنسيق مع الجهات  ال قائمة لهذا.
 ذات العالقة .

 
 
 
 
 

 التنسيق مع وزارة الصحة.
 منظمة الصحة العالمية

 
 
 
 

 خالل العام الحالي

    

هل ادرجت االسباب  2-00
السيئة التحديد في الترتيب 

 من الفئات ؟ بوصفها فئية

التنسيق مع الجهات  ال يوجد.
 ذات العالقة .

    

نسبة الوفيات  ماهي 2-02
المعزاة الى العشرة اسباب 

 الرئيسية للوفاة ؟

التنسيق مع الجهات  اليوجد
 ذات العالقة .

    

من هم المستخدمون  3-0
االساسيون لالحصاءات 

 الحيوية ؟

 - من داخل الحكومة:
 االحصاءجهاز  -
مراكز البحوث -

 الصحة,
 االجتماعية الشؤون-
 الداخلية -

اد واصدار نشرات اعد
 احصائية نصفية و

 سنوية.

    الجهاز المركزي لالحصاء  
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 من خارج الحكومة: 
 المانحين -
منظمات المجتمع -

 المدني
 القطاع الخاص-

هل هناك استراتيجية   3-2
مشاركة الجراء مناقشات 

حول بصورة منتظمة 
االحتياجات الخاصة 

بالمعلومات مع مستخدميها 
 الرئيسيين ؟

ال يوجد مناقشات 
 بصورة منتظمة.

نعمل على ايجاد نوع 
من الشراكة مع 

 الجهات ذات العالقة.

التنسيق مع الجهاز 
 المركزي لالحصاء

 وزارة الصحة

    الجهاز المركزي لالحصاء نهاية كل عام

هل في االمكان سرد  3-3
حول االلية التي مثال 

استخدمت بها االحصاءات 
الحيوية في توجيه السياسات 

 والممارسات ؟

نقوم بنشر بيانات عن 
االحصاءات الحيوية 

منها:المواليد وتستخدم 
في عملية التحصين 

 والتطعيم
للتربية والتعليم لوضع 
سياسات التوسع على 

 المدى القريب.

نطمح الى الوصول 
اليجاد احصاءات دقيقة 

كتملة يعتمد عليها وم
في رسم السياسات 

 السكانية.

تشكيل اللجنة الوطنية 
لتسيير اعمال السجل 

 المدني

    وزارة الداخلية خالل العام الحالي

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

 نتائج التقييم الســؤال المطلوبة

ماهي الفترة الزمنية  3-2
بين نهاية فترة التبليغ 

واصدار مايلى :احصاءات 
المواليد والوفيات واسباب 

 الوفاة ؟

بالنسبة الى احصاء اسباب 
 الوفاة ال يوجد.

اما احصاء المواليد والوفيات 
فيتم خالل نصف سنوى 

 وسنوي.

 تفعيل االخطار االسبوعي.-1
 تطوير جداول التحليلية.-2
االحصاءات اصدار -3

 فصليا.
 

 
 
 

المتابعة على التنفيذ وطبع 
االخطارات االسبوعية بعد 

تحديثها بالتنسيق مع الجهاز 
 االحصاء والصحة.

  م2,13-2,12
 
 

 السجل المدني

   

هل يتم اصدار تقارير  3-5
تحليلية حول المواليد 

والوفيات واسباب الوفاة 
الماخوذة من السجل الحيوي 

 ؟

القيام بعملية تحليل نعمل على  ال
البيانات حول المواليد 

والوفيات واسباب الوفاة خالل 
 الفترة القادمة.

   

هل هناك جدول الصدار  3-6
 المعلومات ؟

 نعم 
 يوجد جداول رقمية

نسعى الى ايجاد جداول 
 الكترونية تفصيلية.

 
 
 

تطوير نظام  المعلومات 
 الكتروني

  م2,13-2,12
 

 لالحصاءالجهاز المركزي 

   

هل تتوافر االحصاءات  3-7
الحيوية للمستخدمين في 

 شكل:
مواقع -الكتروني-مطبوع

 تفاعلية ؟-pdf-الكتروني

 يوجد عل شكل :
مطبوع , ملفات الكتروبية 

 فقط

العمل على تفعيل الموقع -1
االكتروني للسجل المدني 
بالمركز الرئيسي الدخال 

 االحصاءات الحيوية.
 PDFعمل ملفات  -2
 انشاء جداول تفاعلية.-3
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هل تتوافر االحصاءات  3-8
الحيوية مجانا ام بتكلفة مالية 

 ؟

        مجاناً 

من هي الوكالة التي  3-9
تقوم بنشر االحصاءات 

 الحيوية الرسمية ؟

تعمل مصلحة االحوال المدنية  الجهاز المركزي لالحصاء
على اصدار كتيب يكون 

 إصداره سنويا.

 $11.111   السجل المدني م2,12 وطباعة الكتيب.اعداد 

كيف يتم نشر البيانات  3-01
او اصدارها بصورة منتظمة 

 ؟

يتم نشرها عبر الجهاز 
المركزي لالحصاء في كتاب 

 سنوي .

العمل على اصدار -1
االحصاءت الحيوية وتحليلتها 

عبر الموقع االكتروني 
 للمصلحة

اصدار كتيب االحصاءات -2
الخاص بالسجل الحيوية 
 المدني

 
 

تطوير نظام  المعلومات 
 الكتروني

 
 
 
 

 م2,13-2,12

    

هل جميع المصطلحات  3-00
والمفاهيم المستخدمة في 

مطبوعات االحصاءات 
الحيوية مشروحة بصورة 

 واضحة ؟

ال يوجد نشر لهذه 
المصطلحات في واقع 

 االحصاءات الحيوية

نعمل على تحسين 
االحصاءات الحيوية 

بالمصطلحات والمفاهيم 
 مشروحة بشكل واضح.

    

ماهي التحاليل التي  3-02
تجرى بصورة روتينية 

 للمعطيات

نعمل على تتطوير هذا  ال يوجد
 الجانب.

التنسيق مع الجهاز المركزي 
 لالحصاء

 تدريب وتاهيل الكوادر

 مصلحة االحوال المدنية م3112-3114
 الجهاز المركزي لالحصاء

 
 

 متدربين11

 
 

 اسبوعين

 
 

14111$ 
هل يتم بصورة  3-03

منتظمة ,نشر الجداول 
االحصائية الى جانب التحاليل 

 المتعلقة بالبيانات ؟

نعمل على القيام بعملية  ال
تحليل البيانات بشكل 

 منتظم خالل الفترة القادمة.

تدريب وتاهيل الكوادر داخل 
 المصلحة وفروعها

التنسيق مع الجهات ذات 
 العالقة

مصلحة االحوال المدني الجهاز  م3112-3114
 المركزي لالحصاء

ماهي االلية التي  3-02
تستخدم بها هذه البيانات على 

 مختلف المستويات ؟

تستخدم بشكل محدود 
لدى بعض القطاعات ذات 

 العالقة.

اعداد دليل مرجعي لجميع 
المسوحلت والبحوث 

 لالستفادة من بياناتها

المركزي التنسيق مع الجهاز 
 لالحصاء

 مصلحة االحوال المدنية م3112-3115
 الجهاز المركزي لالحصاء

   

هل هناك محاوالت  3-05
لبناء القدرة التحليلية 

للعاملين القائمين بجمع 
وتجميع االحصاءات الحيوية 
حتى يتولوا اجراء التحليالت 

االساسية للبيانات 
ولمساعدتهم في تفهم 

الغرض من وراء ما يقومون 
بجمعه وتقدير قيمته بصورة 

 افضل ؟

نعم هناك بعض 
 المحاوالت.

لكن قلة المواد واالمكانات 
 الالزمة.

توفير الموارد  واالمكانيات 
الالزمة الكمال البنية 

التحتية من مقرات 
 وتدريب.....

تدريب وتاهيل الكوادر داخل 
 المصلحة وفروعها

التنسيق مع الجهات ذات 
 العالقة

  از المركزي لالحصاءالجه م3112-3114
 

 متدربين11

 
 

 اسبوعين

 
 

14111$ 
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 جهة العملالوظيفة وسماء المشاركين مع كشف بأ

 البريد االلكتروني التلفون الجهة الصفة االسم م

أمين عام المجلس األعلى  د.نفيسة حمود الجائفي 1
 لألمومة والطفولة

المجلس األعلى 
 لألمومة والطفولة

777532777 naaljaifi@yahoo.com 

رئيس مصلحة األحوال  الحياني سيف عميد.د/ أحمد  3
 المدنية 

مصلحة األحوال 
 المدنية

  

 عقيد/ وهيب عبدهللا عبد الخالق 2
 عبدالغني

مدير  إدارة الشئون 
 القانونية  

مصلحة األحوال 
 عدن -المدنية

707729307  

  777222,37 وزارة الشئون القانونية مدير إدارة العقود  الشامي  محسن محسن عبدهللا 5

مدير عام الشئون  الصعفاني  عبدالقادرعقيد/ عبدالعزيز 4
 القانونية

مصلحة األحوال 
 المدنية 

7770,,97,  

مصلحة األحوال  إدارة التدريب الصباحي  محمد عميد/ احمد 6
 المدنية

  

علي عبدهللا عقيد/ عبدالرزاق  7
 المصباحي

مصلحة األحوال  مدير إدارة التدريب
 المدنية

733011663 Eng.almosbahi@yahoo.com 

مصلحة األحوال  مدير عام التوثيق النقيب ابراهيم عبدهللا عقيد/ أحمد  8
 المدنية

773752235  

عبدالرب محمد عقيد/ منصور  9
 األكحلي

المدنية مدير عام األحوال 
 بالمحويت

مصلحة األحوال 
 المدنية

777223789  

مدير عام الصحة  السيانيحسن عبدالملك  11
 المدرسية 

 ahalsayeni@yahoo.com 7772777,2 وزارة التربية والتعليم

نائب مدير عام السجل  العمريعبدهللا سيف مقدم/ محمد  11
 المدني

مصلحة األحوال 
 المدنية

77352227 Alomari2459@yahoo.com 

مدير عام اإلحصاءات  يممحمد احمد صالح غث 13
 الحيوية والسكانية 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء

770877460 Gothaim2012@hotmail.com 

مديرة اإلحصاء  عثمان سوسن احمد صالح 12
 والمعلومات

 San3627@gmail.com 771898655 مكتب الصحة باألمانة

mailto:naaljaifi@yahoo.com
mailto:naaljaifi@yahoo.com
mailto:San3627@gmail.com
mailto:San3627@gmail.com
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مدير إدارة الواقعات  الجرموزي علي مقدم/ مروان  15
 الحيوية 

مصلحة األحوال 
 المدنية

73531458 marwanalgrmozi@yahoo.com 

مدير إدارة النوع  نويرةاحمد محمد الهشام  14
 اإلجتماعي 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء

770078543 Higo2020@yahoo.com 

 -برنامج التحصين وزارة الصحة العبسيمحمد احمد برهان  16
 وزارة الصحة 

777395295  

الجهاز المركزي  مدير اإلدارة اإلجتماعية  الجائفي احمد راجح  محمود 17
 لإلحصاء

770995654  

مدير عام المعلومات  الغيثي علي حسيند/ عبدالجبار 18
 والبحوث 

وزارة الصحة العامة 
 والسكان

733800462 aghaithi@gmai.com 

مصلحة األحوال  مساعد المدير العام  المخالفيفرحان خالد عقيد/ محمد  19
 تعز -المدنية

777270560  

رئيس لجنة وثائق  كحيل لطف علي محمد 31
 التعداد/ مدير عام

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء 

777615058 Hohail_de_ew@gmail.com 

نائب مدير عام األحوال  األشموري عبدهللا عبدهللا صالح 31
 للشئون الفنية /عمران 

مصلحة األحوال 
 المدنية

777695295  

وزارة الصحة العامة  مدير التخطيط  العزعزي سعيد عبده احمد 33
 والسكان

711041101  

مدير عام الخدمات  احمد الملجمد/ نصيب منصور  32
 الطبية بالوزارة

وزارة الصحة العامة 
 والسكان 

771125456  

مصلحة األحوال  مدير عام السجل المدني  انعم جمال عبدالمولىم/  35
 المدنية

777122151 gamcra@yahoo.com 

مدير إدارة اإلحصاء  عبدهللا سعد عبدهللا وفاء  34
 الحيوية 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء

735201032  

مصلحة األحوال  مدير عام األحوال / حجة البحاشيعقيد/ محمد علي ناصر  36
 المدنية

77707737,  

مدير عام التخطيط  السوسوةعبدهللا محمد عقيد/ يحيى  37
 واإلحصاء

مصلحة األحوال 
 المدنية

77072702  

المستشار اإلحصائي  الوجيةعلي عياش  38
 بمصلحة األحوال المدنية 

رئاسة مجلس 
رئيس قطاع  -الوزراء

 التقيم

255672  

مدير عام تقنية  المحبشيعبدالرزاق م/ عبدالرحمن  39
 المعلومات

مصلحة األحوال 
 المدنية

7772997,0  

مدير إدارة اإلحصاءات  مخارشمحمد علي طالل  21
 السكانية

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء

777752,,0 tmkharesh@hotmail.com 

مدير إدارة المنظمات  ناصرعلي أنيسة محمد  21
 غير الحكومية األجنبية

وزارة التخطيط 
 والتعاون الدولي 

771188560 anisaser@hotmail.com 

mailto:aghaithi@gmai.com
mailto:aghaithi@gmai.com
mailto:gamcra@yahoo.com
mailto:gamcra@yahoo.com
mailto:tmkharesh@hotmail.com
mailto:tmkharesh@hotmail.com
mailto:anisaser@hotmail.com
mailto:anisaser@hotmail.com
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مدير مركز الموارد  ماجدة احمد بلغيث عواصة  23
 لتنمية الطفولة المبكرة

المجلس األعلى 
 لألمومة والطفولة

777577523 rc1@hotmail.com_ecd 

مدير عام مركز العلفي  د/ فضل علي راجح  22
 الطبي

والسكان مكتب الصحة 
 باألمانة

777117824  

وزارة األوقاف  مديرالتعاون الدولي  إسماعيل ابراهيم الذاري 25
 واإلرشاد

7733207,7  

منسق حماية الطفولة في  عقيد ركن/ محمد احمد الصباري 24
البحث الجنائي وعضو 
اللجنة الوطنية لمكافحة 

 اإلتجار بالبشر

اإلدارة العامة للبحث 
 الجنائي 

777922202  

برنامج الوبائيات  إدارة الترصد الوبائي د/ محمد عبدهللا محمد قاسم  26
 -  FETPYالتطبيقية

 وزارة الصحة 

770729277  

  7730,0239 مستشفى الثورة  وفاء عبدالعزيز يعني  27

مدير عام الرقابة  عقيد/ علي احمد عبدهللا عامر  28
 والتفتيش 

مصلحة األحوال 
 المدنية

77770,7,,  

  7770,7,50 وزارة العدل  مدير عام التوثيق احمد حزام القبالني  29

مديرة برنامج الصحة  د/ بشرى عبدالرحمن مفضل 51
 المدرسية

وزارة الصحة العامة 
 والسكان

77,07779, dr.bushram@yahoo.com 

  735552329   ايناس طاهرمحمد علي 41

 

 

 

 

 

mailto:dr.bushram@yahoo.com
mailto:dr.bushram@yahoo.com

