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ي نتیجة تقییم واقع حال التسجیل المدني ھخطة العمل 
قابلة للتعدیل من قبل اللجنة ي ھوواالحصاءات الحیاتیة 

في ( 12360)الفنیة المشكلة بموجب االمر الوزاري المرقم 
منتصف عام بها یبدأ العمل ، 30/10/2016  

.2019لنهایة عام فقراتها ویمتد تنفیذ  2017    
:خطة العملداف ھا                 
كمال بیانات التسجیل المدني واالحصاءات تحسین  -أ جودة وا   

 الحیاتیة
.حوسبة نظام التسجیل المدني واالحصاءات الحیاتیة -ب  

:خطوات الوصول الى هذه االهداف هي  
تشكیل اللجنة الفنیة برئاسة السید مدیر عام دائرة  -1

التخطیط وتنمیة الموارد في وزارة الصحة وعضویة السادة 
:المدراء العامون في الوزارات والهیئات التالیة  

 



دائرة التخطیط وتنمیة الموارد –وزارة الصحة  -أ  
التسجیل المدني –وزارة الداخلیة  -ب  
الجهاز المركزي لالحصاء –وزارة التخطیط  -ت  
دائرة البحوث والتطویر –وزارة التعلیم  -ث  
الدائرة القنصلیة  –وزارة الخارجیة   -ج  
مجلس القضاء االعلى -ح  
 
 
 
 



م ماتم انجازه ھلمراجعة افصلیًا اجتماعًا الفنیة اللجنة تعقد  -2    
العملخطة وتحدیث   

حوسبة العمل بنظام التسجیل المدني واالحصاءات الحیاتیة  -3
لجنة مستقلة مشرفة ذاته وله یمكن ان یكون مشروع مستقل بحد 

ا بعد البدء بتنفیذ فقرات مشروع ھعلى المشروع یتم تحدید
.التطویر  



الجهة  التطبیقات الهدف المشكلة ت
 المسؤولة

 التنفیذ والمالحظات

ضعف الفحص  1
الروتیني للبیانات 

شهریًا او فصلیًا فقط 
 مقارنة سنویة

تحسین 
نوعیة 
 البیانات

تحدید مؤشرات -1
الجودة لمراقبة الجودة 

االجراءات، على  ومراقبة
سبیل المثال عن طریق 

 عینة
تطبیق الفحص  -2

الروتیني لبیانات 
التسجیل الفصلیة 

ومقارنتها مع السنوات 
 السابقة

 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة 
 الصحة

نفذت بنسب معنة 
 من خالل تطبیق
الفقرة الثانیة من 

 التطبیقات



شهادة الوفاة عن  اصدار 2

طريق االطباء المقيمين 

 الدورين

 

تطبيق القوانين 

والتعليمات 

الخاصة بتنظيم 

شهادة الوفاة 

من قبل الطبيب 

 المعالج حصرا  

 

التأكيد على 

تفعيل القوانين 

والتعليمات 

لتنظيم شهادة 

الوفاة من قبل 

 الطبيب المعالج

وليس الطبيب 

 المقيم

 

 وزارة الصحة

 

 نفذت بنسب

معينة من خالل 

التوجيهات 

 والمحاضرات

لالطباء 

والمشرفين 
-ICD)على 
10) 

 

 
3 

تدريب االلزامي ضعف ال

قبل التوظيف للمرمزين 

لكن هناك دورات تدريبية 
 للمرمزين اثناء العمل

  اقامة التدريب

قبل التوظيف 

االلزامي 

(  االحصائيين)
 للمرمزين 

تقديم دورات -1

تدريبية قبل 

التوظيف 

  للمرمزين

 (  االحصائين)

التقييم -2

المستمر 
 والرصد

يتم االعتماد  وزارة الصحة

 على تدريب

المرمزين من 

السنة االولى 

خالل اشراكهم 

بدورات تدريبية 

 وتطويرية



معرفة األطباء ضعيفة  4

حول كيفية إكمال شهادة 

نسبة )الوفاة بشكل صحيح 

عالية لالسباب غير 

 (  المحددة للوفيات

 

تحسين معرفة 

األطباء حول 

كيفية إكمال 

شهادة وفاة 

بشكل صحيح 

تقليل نسبة )

االسباب غير 

المحددة 

 للوفيات

دورات -1

تدريبية إلزامية 
 ICDفي 

لألطباء في 

فترة االقامة 

 الدورية 

دورات . 2

تدريبية إلزامية 
 ICDفي 

لألطباء قبل 

االلتحاق في 

بالدراسات 

إدراج . 3العليا 
 ICDموضوع 

في المناهج 

الدراسية 

 للكليات 

وزارة الصحة 

وزارة التعليم 

منظمة الصحة 

 العالمية

يتم العمل 

 بالفقرات

الثالث من 

التطبيقات من 

خالل اقامة 

الدورات 

التدريبية حول 
(ICD-10) 

واستحصال 

موافقة وزارة 

التعليم العالي 

على ادخال 

الموضوع في 

المناهج 

  الدراسية



اليتم شرح جميع  5

التعاريف والمفاهيم 

المستخدمة في 

االحصاءات الحياتية 

 المنشورة بشكل واضح

تعريف جميع 

المفاهيم 

وتعاريف 

االحصاءات 

الحياتية 

 بوضوح

توفير تعاريف 

واضحة 

للمفاهيم 

المستخدمة في 

االحصاءات 

الحياتية في 

التقرير 

السنوي 

وجميع 

المنشورات 

االخرى 

 لوزارة الصحة

وزارة 

 الصحة

تم تنفيذ الفقرة 

من خالل وضع 

ملحق من نهاية 

السنوية  التقارير

للوزارة تتضمن 

المؤشرات 

الخاصة 

بالحوادث 

الحياتية 

وباللغتين 

العربية 

 واالنكليزية



تسجيل حاالت وفيات  قلة 6

وفيات االطفال حديثي 

الوالدة دفن حديثي الوالدة 

دون اصدار بيان والدة 

اوشهادة وفاة وعدم اكتمال 

 تسجيل الوفيات

زيادة اكتمال 

تسجيل 

الوالدات 

 والوفيات

إجراء دراسات . 1

تقييمية لتحديد 

الفئات العمرية، 

الجنس والموقع 

للفئات السكانية 

 االقل توثيقا  للوفيات 

تنفيذ القوانين . 2

والتعليمات بتسجيل 

كافة الوالدات 

والوفيات وباألخص 

 حديثي الوالدة

منع الدفن . 3 

 بدون شهادة وفاة

تحديث . 4 

استمارات حوادث 

 الحياة اإلحصائی

وزارة 

الصحة 

وزارة 

التعليم 

وزارة 

 الداخلية

 تم  تحديث

استمارات 

الحوادث 

الحياتية  

الوالدات )

(  والوفيات

اصدار شهادة 

 حوالي الوالدة 



قانون تسجیل  7
الوالدات والوفیات 

یعطي تعاریف 
واضحة لوفاة 

الجنین أو والدة 
جنین میت ولكن ال 

تتماشى مع 
 المعاییر الدولیة

ان 
تتماشى 
جمیع 

التعاریف 
مع 

المعاییر 
 الدولیة

اتخاذ 
التدابیر 
المالئمة 

لبدء 
عملیة 
تعدیل 
قانون 
تسجیل 
الوالدات 
والوفیات 
بخصوص 
التغییرات 
 المطلوبة

وزارة 
الصحة 

بالتنسیق 
مع كافة 
السلطات 
 القانونیة
مجلس 
شورى 
 الدولة

العمل  تم
بشهادة 
الوالدة 
والوفاة 
وكذلك 
وفیات 
االطفال 
خالل 

االسبوع 
االول  من 

 العمر 



نسبة السكان الذین  8
یسهل وصولهم الى 
التسجیل المدني في 

المنطقة التي 
یعیشون فیها غیر 

 معروفة

زیادة 
التغطیة 
واكتمال 
تسجیل 
الوالدات 
 والوفیات

مراجعة توزیع . 1
التسجیل مكاتب 

 والوفیاتالوالدات 
إجراء عملیة . 2 

إدارة الجودة، وتحلیل 
. 3. الواقع الحالي

تنظیم أفضل للعمل 
نشاء مكاتب  وا 

تسجیل جدیدة أو 
زیادة أعداد 

الموظفین العاملین 
 عند الحاجة

توفیر التدریب . 4 
الدوري والمستمر 

 للموظفین المسؤولین

وزارة الصحة وزارة 
 –التخطیط 

الجهاز المركزي 
 لالحصاء

 وزارة لداخلیة

 العمل مستمر
بتدریب المالكات 

العاملة في 
مكاتب الوالدات 
والوفیات حول 

تسجیل 
 الشهادات



ارتفاع معدل  9
التنقل بین 
اإلحصائیین 
 والمرمزین

التقلیل من تأثیر 
التنقالت بین 
اإلحصائیین 
 والمرمزین

التركیز على . 1
استقرار 

اإلحصائیین 
 خاصة المرمزین

تدریب جمیع . 2 
العاملین في 

شعب ووحدات 
اإلحصاء في 
م ھأماكن عمل

 ICDعلى 

وزارة 
 الصحة

یتم التركیز على استقرار 
االحصائیین في اماكن 

عملهم من خالل 
التوجیهات المركزیة 

وحسب موافقة الجهات 
.  العلیا في وزارة الصحة

والعمل مستمر في تدریب 
العاملین في شعب 
-ICDووحدات االحصاء  

دون الوصول الى  10
الهدف الكامل بسبب 

الضروف المالیة للبلد  
وعدم ارسال المرشحین 

الى مركز الوزارة  لیتم عقد 
اجتماعات منتظمة للجنة 

العلیا مع مستخدمین 
البیانات ذات الصلة بسبب 
الضروف االمنیة والتغییر 

 .في اعضاء اللجان



صدار بعض أوامر من  10
السلطات القضائیة 

ادة الوفاة ھبتنظیم ش
دون تشریح الجثة، 

صدار حجج وفاة من  وا 
السلطات القضائیة دون 

 ذكر سبب الوفاة

عدم السماح 
بإصدار 

ادة الوفاة ھش
وحجج الوفاة 
بدون ذكر 
 سبب الوفاة

منع السلطات 
القضائیة من 
إصدار أوامر 
إلى السلطات 

الصحیة 
إلصدار 

ادة الوفاة ھش
دون تشریح 

. 2الجثة 
تحدیث حجج 
الوفاة الصادرة 

من وزارة 
الصحة ومكان 
الوفاة لتشمل 

السبب 
المحتمل 

 للوفاة

وزارة الصحة 
السلطات 
 القضائیة

تم  مخاطبة 
الجهات ذات 

العالقة في وزارة 
الداخلیة 

للتنسیق مع 
وزارة العدل 

الجراء اجتماع 
مشترك بین 

الوزارات الثالث 
واصدار تعلیمات 
تحد من اصدار 

الوفاة  شهادات
بدون تشریح 
الجثة من قبل 

السلطات 
 .القضائیة



آخر تعداد  11
انجز عام 

1997 

تحدیث 
بیانات 
 التعداد

تنفیذ 
تعداد 
 سكاني

وزارة 
  -التخطیط
الجهاز 
المركزي 
 لالحصاء

االمر 
مرتبط 
بوزارة 

التخطیط 
الجراء 
التعداد 
 السكاني


