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 اإلحصاءات الحيوية من سجالت التسجيل المدني

 

 أوال.     خلفية

التسجيل المدني هو نظام إداري أساسي في المجتمع الحديث. ويوفر السجل المدني   .1

لألفراد وثائق قانونية أساسية مطلوبة لتأمين هويتهم وجنسيتهم وحقوقهم المدنية 

والحصول على الخدمات االجتماعية. إن التسجيل المدني الجيد األداء أمر حاسم لخلق 

ديم الخدمات العامة على النحو السليم، وحماية للجميع، وضمان تق شموليةمجتمعات 

حقوق اإلنسان ومعالجة أوجه عدم المساواة. إن نظام التسجيل المدني ال يزود األفراد 

 حقوق اإلنسان األساسية فحسب، بل هوب للتمتعبالوثائق القانونية لألحداث الحيوية 

، وتخطيط السياسات ورصدها على الرشيدأيضا مصدر للبيانات الضرورية للحكم 

كما أن اإلحصاءات الحيوية الشاملة والدقيقة وفي  والوطني الفرعي.الصعيدين الوطني 

ورفع التقارير على نحو منتظم الوقت المناسب ضرورية أيضا لرصد التقدم المحرز 

ة مالمتفق عليها عالميا لتحقيق أهداف التنمية المستدا 2030 أجندة التنمية تحقيق عن

 موحدة، أفريقيا "أفريقيا التي نريدها"، والتي تدعو إلى اإلقليمية: 2063  أجندة وتنفيذ 

  وسلمية. مزدهرة،

التسجيل المدني الكامل والدقيق هو المصدر األكثر تفضيال لإلحصاءات الحيوية  نظامإن .  2

لتقدير التغيرات السنوية في حجم السكان وهيكلهم، ولتخطيط ورصد البرامج االجتماعية مثل 

 المدنيسجيل تالالصحة والتعليم والتدخل السكاني. وتعتمد معظم البلدان، التي تفتقر إلى نظم 

ينات الع واستقصائياتعلى التعداد السكاني غير المكرر والمكلف  ،حيويةالواإلحصاءات 

توفر البيانات في أدنى كمصادر لإلحصاءات الحيوية. وعلى الرغم من أن تعدادات السكان 

سنوات أو نحو ذلك في جميع البلدان  10المجاالت اإلدارية الممكنة، فإنها ال تجرى إال كل 

لعينات ا استقصائياتبالمقارنة مع مصادر البيانات األخرى. وتكون األفريقية. كما أنها مكلفة 

ية الوحدات اإلدار من قبلمصنفة  ذات قيمة محدودة عندما يتعلق األمر بالحصول على بيانات

األدنى. وتستخدم بيانات المواليد والوفيات التي يتم جمعها بصورة مستمرة من نظام التسجيل 

ذلك بالنسبة ، وكالتعدادالمدني لتحديد التقديرات السكانية خالل الفترة الفاصلة بين فترات 

ا كانت هناك إال إذ للتوقعات السكانية. وال يمكن تخطيط وتنفيذ برامج التدخل الصحي بكفاءة،

لومات . والمعالمسببة للوفاة وطبيعة األمراض ،بيانات عن عدد األشخاص الذين يموتون، وأين

المتعلقة بعدد األطفال الذين يولدون في كل قرية وبلدة مطلوبة لتخطيط وتنفيذ برامج التعليم 

 المدرسي.

حسين حاسما أيضا لتأمرا يعد تجميع وتحليل اإلحصاءات الحيوية من نظام التسجيل المدني .  3

نظام التسجيل نفسه. وتساعد بيانات اإلحصاءات الحيوية هذه على النهوض بجدول أعمال 

واإلحصاءات الحيوية على مختلف المستويات. أما بالنسبة لمكاتب  المدنيتسجيل التحسين نظم 
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تقييم اكتمال  ةطريقمن اليومية  أنشطته يستمدية، فإن تقرير اإلحصاءات الحيوية التسجيل المحل

وجودة سجالت تسجيلها. وعلى الصعيد الوطني، يقدم تقرير اإلحصاءات الحيوية بيانات عن 

حالة نظام التسجيل المدني على الصعيد الوطني، والدعوة إلى زيادة الموارد أو االهتمام 

لى مستوى. ولهذا السبب أوصى المؤتمر الثالث للوزراء األفريقيين بتحسين النظم على أع

تحليل ونشر اإلحصاءات من التسجيل المدني بغض النظر عن مستوى االكتمال البلدان ب "

". ويعد إنتاج اإلحصاءات الحيوية وتوافرها من نظم وتطويرهكوسيلة لتحديد حالة النظام 

في بناء القدرات في البلدان، فضال عن التعجيل بتحسين النظام  أساسيةالتسجيل المدني خطوة 

هناك حاجة لبدء العملية على الرغم من مستوى التسجيل في  وبالتالي،. واإلبالغ عنهبأكمله 

 ادمةق العديد من البلدان التي ال تسمح بعد بإصدار إحصاءات عالية الجودة لبضع سنوات

 أخرى.

عديدة المتمثلة في إنتاج اإلحصاءات الحيوية ونشرها من سجالت على الرغم من المزايا ال . 4

ر تقريرا عن شالتسجيل المدني، فإن عددا قليال فقط من البلدان في أفريقيا ينتج بانتظام وين

إلى بيانات التسجيل المدني. أشارت نتائج نظام الرصد اإلقليمي  استنداإلحصاءات الحيوية م

بتحسين التسجيالت المدنية واإلحصاءات الحيوية إلى أن قانون لتعجيل لللبرنامج األفريقي 

التسجيل المدني يحدد في نصف البلدان فقط مسؤوليات تجهيز سجالت األحداث الحيوية ونقلها 

التي أتمت  39 ـإلى المكتب المكلف بتجميع اإلحصاءات الحيوية الوطنية. ومن بين البلدان ال

بلدا فقط  15نها جمعت إحصاءات للوالدة والوفاة، ولكن بأ منها 25 بلغتاستمارة الرصد، أ

 بيرك. وبوجه عام، هناك تباين على نحو منتظم نشرت تقريرا سنويا عن اإلحصاءات الحيوية

قد بدأ البعض في تجميع اإلحصاءات الحيوية دون نشر التقارير، ولم ينشر سوى بين البلدان، ف

الحيوية، في حين لم يبدأ البعض اآلخر في تجميع عدد قليل التقارير السنوية عن اإلحصاءات 

اإلحصاءات الحيوية من نظام التسجيل المدني. وال يوجد سوى عدد قليل من البلدان التي تجمع 

أن العديد من البلدان يؤدي أداء ضعيفا في مجال وفاة في إحصاءاتها الحيوية نظرا إلى أسباب ال

 التصديق الطبي على سبب الوفاة.

مستوى اكتمال  انخفاض، الحيويةتقرير اإلحصاءات  وتوزيعمن أهم أسباب عدم نشر .   5

التنسيق بين مكاتب التسجيل المدني ومكاتب اإلحصاءات الوطنية وتأخر نقل  ونقصالتسجيل 

 اإلحصاءات الحيوية. يقوم بتجميعالسجالت إلى المكتب الذي 

في مجال إدارة البيانات اإلحصائية الحيوية وتحليلها وتقييم نوعية  فني. هناك أيضا تحد 6

سجالت التسجيل المدني بسبب االفتقار إلى المهارات اإلحصائية. ولتعزيز قدرة البلدان 

حدة ألمم المتالجنة من سجالت تسجيلها المدني، قامت األفريقية على إنتاج إحصاءات حيوية 

صادية ولجنة األمم المتحدة االقت األساسي، الفريق اإلقليميمع  بالتعاون ألفريقيا،االقتصادية 

"مبادئ توجيهية  بوضع، النرويجيةواالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ واإلحصاءات 

ونموذجا إلعداد تقرير اإلحصاءات الحيوية"، إلى جانب دليل للمدربين إلنتاج اإلحصاءات 

 .عمل تدريبية لبناء القدرات ورشالحيوية من سجالت التسجيل المدني، كما نظمت 
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أكتوبر  6إلى  2اإلحصاءات الحيوية في الفترة من  حولعمل تدريبية إقليمية  ورشة ظمتن   .7

في نيروبي بكينيا لتعزيز القدرات الوطنية في مجال إنتاج ونشر اإلحصاءات الحيوية وتقييم 

وذج يهية والنماستنادا إلى المبادئ التوج نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةنوعية 

من ثمانية بلدان هي بوتسوانا وكينيا مشاركا  27العمل  ورشةحضر المذكورين أعاله. 

ل مثل المشاركون مكاتب التسجيا وسيراليون وزامبيا وزمبابوي. ووليسوتو وناميبيا ورواند

العمل أيضا فرصة للتعاون على  ورشةالمدني ومكاتب اإلحصاءات الوطنية. وأتاحت 

المستوى القطري بين مكاتب التسجيل المدني ومكاتب اإلحصاءات الوطنية، ولتقاسم الخبرات 

بين البلدان. وكانت لدى البلدان مستويات مختلفة من الخبرة حيث أن بعض البلدان قد أنتجت 

رة محدودة خبعلى  وفرتتأخرى بلدان  تبالفعل تقارير عن اإلحصاءات الحيوية، في حين كان

لدعم ا في تحليل بيانات تسجيلها المدني ألغراض إحصائية. وقدمت البلدان األكثر تقدما أيضا

التعاون  تعزيزفي العمل ألنها ساعدت  ورشةللبلدان ذات الخبرة األقل. ومن ثم، نجحت 

 .جنوب-جنوب

ن عمليتين متسلسلتي يشكل التدريب جزءا من برنامج أوسع يشمل حلقتي عمل تدريبيتين . 8

مع المتدربين والبلدان المشاركة على مدى عدة  الفنيالدعم  ومتابعةحو النواتج، ن وموجهتين

أشهر من أجل بناء قدرات الدول األعضاء على نحو مستدام باألساليب واألدوات األساسية 

لنسبة باإلنتاج تقارير اإلحصاءات الحيوية من سجالت التسجيل المدني. والهدف النهائي هو 

 .ة بانتظامعن اإلحصاءات الحيوي فعال سنوية تقاريرنشر  للبلدان

 الهدف من الدورة     ثانيا.

هذه الدورة التأكيد على أهمية توليد إحصاءات حيوية منتظمة تستند إلى سجالت جدد ست

يتم ستغطية التسجيل واكتمالها منخفضة. و فيهاتزال التسجيل المدني حتى في البلدان التي ال 

نادا إلى اإلحصاءات الحيوية استع البلدان على البدء في تجميع ونشر تقارير سنوية عن يتشج

سجالت تسجيلها المدني، حتى وإن لم يكتمل التسجيل. وستحدد الدورة التحديات والحواجز 

الرئيسية التي قد تواجهها البلدان إلنتاج ونشر اإلحصاءات الحيوية من نظام التسجيل المدني. 

ين على البلدان اتخاذها ومن المتوقع أيضا أن تحدد الدورة اإلجراءات الرئيسية التي يتع

 علوماتالمنصة األفريقية للوصول إلى الم للتصدي بفعالية للتحديات، واقتراح توصيات ألمانة

شركاء من ال اإلقليمي للشركاء وغيرهم الحيوية والمجلسواإلحصاءات  المدنيتسجيل ال ونظم-

 اإلنمائيين لتقديم الدعم للبلدان.

 للمناقشةمطروحة مسائل        ثالثا.

وترتيب  ة لتعزيز التعاونآليات التنسيق الوطني نيكن اتخاذها لتحسمي يتالما هي التدابير • 

 المدنية واإلحصاءات الحالةنظم تسجيل  ي مجالفن يصلحة الرئيسيلمأصحاب ا نيالعمل ب

 لمعلوماتاحصاءات الوطنية ونظام ي ومكتب اإلنلمد، وخاصة مكتب التسجيل ا الحيوية

 ؟المدني التسجيل  علىيوية القائمة لححصاءات اي إنتاج اإلفالصحية 
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كيف يمكن للبلدان أن تحسن نوعية سجالت التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، بما في • 

ذلك تسجيل الوقائع الحيوية في الوقت المناسب وإحالة السجالت الحيوية إلى مكتب 

 اإلحصاءات الوطني؟

ضفاء الطابع المؤسسي على الالزمة  إلالسياسات  و القانونيطار ما هي استعراضات اإل• 

 الحيوية ونشرها من نظام التسجيل المدني؟ لإلحصاءات المنتظم اإلنتاج 

ات تحسين جمع ونشر المعلوم في كيف تساعد تكنولوجيا المعلومات وغيرها من االبتكارات • 

لقة ف وغايات التنمية المستدامة المتعفي الوقت الحقيقي عن سبب الوفاة لمعالجة العديد من أهدا

 تي تتطلب استجابة طارئة؟بالصحة والبيئة، وال سيما تلك ال

الدعم من خالل  وتقديمونشره  الحيويةدمج اإلنتاج السنوي لإلحصاءات  تمي يفک• 

 اإلحصاءات؟ لتطوير الوطنية االستراتيجيات

وجهود بناء القدرات والدعم المقدم من بلد إلى آخر بروح التعاون الفني ما هي أنواع الدعم • 

نظم  - المنصة األفريقية للوصول إلى المعلوماتينبغي أن تيسره أمانة  التي  جنوب-جنوب

لدعم البلدان من أجل التعجيل بتحسين إنتاج ونشر واإلحصاءات الحيوية   المدنيتسجيل ال

 التسجيل المدني؟اإلحصاءات الحيوية من نظام 


