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 شكر وتقد�ر 

مات الدولية  المنّظ  ت هذه الوثيقة بطلب مند� عِ ا� 
 والجهات المختّصة في البلدان العربية واإلقليمية

في مجال التسجيل المدني واإلحصاءات  والتي تعمل 
يكون   استراتيجّي طار إ بهدف وضع  ، وذلكالحيوية

للعمل والتطوير في مجال   إرشاديّ  بمثابة دليل
التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في المنطقة  

وتستكمل هذه   .2025-2021العربية خالل السنوات 
االستراتيجية "سابًقا مع  الجهود التي بدأت الوثيقة

م تسجيل األحوال المدنية ُظ اإلقليمية لتحسين نُ 
التي  و، "2019-2014واإلحصاءات الحيوية للفترة 

إشراف من المكتب األمم المتحدة بمنظمات تها أعدّ 
 اإلقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية.

  بتنسيق منهذه الدراسة السيد حافظ شقير  أعد� 
ق برنامج التعدادات ، منّس السيد إسماعيل لبد

اللجنة في    والتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية
، ) سكوا إل ا ( االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

رئيس قسم اإلحصاءات  ، السيد مروان خواجا و 
يرينا إ سكوا، والسيدة  الديمغرافية واالجتماعية باإل 

ركز التميز للتسجيل م من  كمال  لسيد منتصر ا دنكو و 
ونظم اإلحصاء الحيوية التابع لمركز بحوث المدني  

ألعضاء  ، والشكر موصولالكندية التنمية الدولية
للتسجيل المدني  التنسيق اإلقليمي لجنة

لمكتب اإلقليمي لمنظمة  ا(الحيوية  واإلحصاءات
مم  قليمي لصندوق األالعالمية، والمكتب اإلالصحة 

مم المتحدة للطفولة  ة األمنظموالمتحدة للسكان 
  وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم ووكالة )اليونيسيف(

  )األونروا( األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين
والمجلس النرويجي   جئينوالمفوضية السامية لّال 

البداء مالحظاتهم العلمية ومساهماتهم في   )جئيينلّال 
 طار االستراتيجي. ثراء هذا اإلإ

أن يتقّدموا بالشكر من السيدة  كذلك ويود المؤلفون
زينة سنو والسيدة ندى مدلل من شعبة اإلحصاء في  

 اإلسكوا على ما قّدمتاه من دعم. 

الخبراء   إلىبّد من تقديم كلمة شكر صادقة  وال
ات  لمشاركين في االجتماع اوممثلي البلدان العربية 

وقد  هذا. العمل اإلقليمي إطار تاقشاإلقليمية التي ن
التي   واالقتراحات ي المالحظات والتوصياتتبنّ تّم 

. تقّدموا بها لتطوير هذه الوثيقة

 



 



 

 الرسائل األساسية

في   تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية ُنُظملتحسين  إطار عمل استراتيجي •
 2025- 2021المنطقة العربية للفترة 

أّدى العمل العربي المشترك والعمل اإلقليمي مع المنظمات الدولية واإلقليمية إلى تبّني  •
التسجيل المدني. ويستخدم إطار العمل هذا   ُنُظماإلطار العام الستراتيجية إقليمية حول 

السجل المدني   ُنُظمكدليل استرشادي في وضع خطط عمل وطنية تهدف إلى تحسين 
 .2025- 2021للفترة 

كز االستراتيجية على دعوة البلدان والمنظمات الدولية إلى العمل على تطوير السجالت  تر •
مع الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات األفراد   –المدنية واالهتمام بالتحول اإللكتروني 

وذلك بهدف إنتاج إحصاءات حيوية ذات جودة عالية يمكن االستفادة منها الحقًا في   –
 ة.إعداد الخطط التنموي

التنسيق الفعال بين الجهات المتداخلة في السجل المدني، تدعو االستراتيجية البلدان إلى  •
لجميع  )أو الرقم الوطني(  والرقم التعريفي الموحدوالعمل على إنتاج الهوية القانونية 

 األفراد، بما فيهم الالجئين، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة. 

والمنظمات الدولية مدعوة للعمل على تحسين أنظمة التسجيل المدني  البلدان العربية  •
واكتمال السجالت ألغراض اإلحصاءات الحيوية، باإلضافة إلى العمل على إعادة بناء أنظمة 

 التسجيل المدني في البلدان التي تمر بصعوبات أو نزاعات.

لترويج لالستراتيجية في  توصي االستراتيجية بقيام اإلسكوا بتنسيق الجهود اإلقليمية وا •
المحافل اإلقليمية وترجمة محتوى اإلطار االستراتيجي إلى خطة عمل من خالل مشروع 

 . 2025-2021إقليمي لألعوام 
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 هيم االمف

ُف    بأّنه 1"المدنية األحداث تسجيل" مفهوم ُيَعر�
 لألحداث وشامل ومتواصل ودائم إجباري تسجيل
 تتعّلق التي وخصائصها )الحيوية الوقائع أو( الحيوية
 في عليه المنصوص النحو على وذلك بالسكّان،
لمتطلبات ا بحسب وذلك قانون، أو الئحة أو مرسوم

 دولة. كل القانونية ل

هي تلك    الحيوية   الوقائع   و أ   حداث األ و 
   الموت   و أ   بالحياة   تتعلق المستجّدات التي  

  المستجّدات   حداث األ   هذه   تشمل   كما .  ) فرد   كّل ل ( 
  الزواج   مثل   ، كها وتفكّ   العائلة   بتأسيس   قة المتعلّ 

  األمم  وفق تعريفات   ، وذلكواالنفصال   والطالق 
. 2لهذه المفاهيم  المتحدة 

 الحيوية الوقائع أو  حداثاأل

  Live birthحياءالمواليد األ

تعّبر الوالدة عن خروج المولود الناتج عن الحمل أو استخراجه بشكل كامل من بطن أمه، بغض النظر عن فترة الحمل. والمولود  
الذي بعد انفصاله عن األم، يتنفس، أو تبدو عليه أي دالئل أخرى للحياة، مثل ضربات القلب، ونبضات الحبل السري، أو  الحّي هو 

تزال موصولة. ويعتبر كّل ناتج عن والدة من   حركة واضحة للعضالت اإلرادية، سواء تم قطع الحبل السري أم كانت المشيمة ال
ا. وينبغي تس ع األحياء وإحصاؤهم على هذا النحو، بصرف النظر عن فترة الحمل، وسواء  هذا القبيل مولوًدا حي� جيل كّل الرض�

 كانوا أحياء أو موتى في وقت التسجيل، وإذا توفوا في أي وقت عقب الوالدة، ينبغي تسجيلهم وإحصاؤهم وفيات أيًضا. 

  Death الوفاة

ا التوقف التام لجميع دالئل الحياة في أي وقت بعد إتمام  توقف الوظائف الحيوية بعد الوالدة من دون التمكن  (والدة المولود حي�
 . )من إنعاش المولود؛ ويستثنى من هذا التعريف الوفيات الجنينية، التي يرد وصف مستقل لها أدناه 

  Fœtal death ةجنّ وفيات األ

النظر عن فترة الحمل؛ ويستدّل على الوفاة   هي الوفاة قبل خروج نتاج الحمل أو استخراجه بصورة كاملة من بطن األم، بصرف
بعدم تنفس الجنين بعد انفصاله على هذا النحو أو عدم ظهور أي دالئل للحياة عليه، مثل ضربات القلب، ونبض الحبل السري أو  

دا المواليد  يالحظ أن هذا التعريف يشمل بصورة واسعة جميع حاالت انتهاء الحمل ما ع (أي حركة واضحة من العضالت اإلرادية  
 . )األحياء، كما تم ورد أعاله

  Marriage الزواج

 
1 UNSD, 2019 . 
2 UNSD, 2014. 
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هو الحدث، أو االحتفال، أو العملية التي تنشأ بموجبها العالقة الزوجية. ويمكن تحديد مشروعية ذلك االقتران بوسائل مدنية، أو  
التعريف ليشمل االتحادات المدنية إذا   دينية أو وسائل أخرى تقّرها قوانين كل بلد. وقد ترغب بعض البلدان في توسيع نطاق هذا

ما تّم تسجيلها. وفي تلك الحالة، تشير الشراكات المسّجلة عادة إلى مفهوم قانوني مسّجل لدى السلطات العامة طبًقا لقوانين كل  
 بلد، ويفضي إلى التزامات زوجية قانونية بين شخصين. 

  Divorce الطالق

، أي انفصال الزوجين أحدهما عن اآلخر. وهو يعطي للطرفين الحق في الزواج مرة أخرى  هو االنحالل القانوني النهائي للزواج 
أو أحكام أخرى بحسب قوانين كل بلد. وفي حالة البلد الذي يعترف بالشراكات المسجلة، يشير  / وفقًا ألحكام مدنية، أو دينية و

لتلك الشراكة، وفقًا للقوانين الوطنية التي تمنح الطرفين الحّق   االنحالل القانوني للشراكة المسجلة إلى االنحالل النهائي القانوني 
 في إعادة الدخول في شراكة أخرى أو زواج آخر. 

  Annulmentبطالو اإلأالفسخ 

لقوانين كل بلد، وهو يمنح ِكال الطرفين وضعّية َمن لم يقترن بشخص   هو إلغاء أو إبطال الزواج بواسطة السلطة المختصة وفقاً 
   ًا.آخر مطلق

  Separationاالنفصال

 وقف اتحاد شخصين متزّوجين، وفقًا لقوانين كل بلد، من دون منح أي من الطرفين الحّق في الزواج مرة أخرى. 

  Legitimation الشرعنة

  منح شخص ما الحالة القانونية والحقوق الخاّصة التي تعود في العادة إلى َمن ُوِلد في كنف الزوجية بصورة رسمية، وفقاً 
 لقوانين كل بلد. 

  Recognitionاالعتراف

 هو االعتراف القانوني، طوًعا، أو جبًرا، بأبّوة طفلٍ ُولد خارج كنف الزوجية، وفقًا لقوانين كّل بلد. 

-https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and المصدر: 
Methods/files/Principles_and_Recommendations/CRVS/M19Rev3-A.pdf. 

مكّونات،  ثالثةعلى   فيشتمل "السجّل المدني"أّما 
 اإلحصاءاتو (2) القانوني، التسجيل  (1) :وهي

  جمعوعملية  (3)، الحيوية باألحداث المتعلقة
 . ونشرها المدني بالسجل قةالمتعلّ  البيانات ومعالجة

المقام األول لغرض  حداث المدنية في ويتم تسجيل األ
في  عليها القانون وضع الوثائق القانونية التي ينص� 

لسجالت هي المصدر الرئيسي وهذه ا كّل بلد.
 . لإلحصاءات الحيوية

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/CRVS/M19Rev3-A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/CRVS/M19Rev3-A.pdf
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 تشمل وظائف التسجيل: و

 . تسجيل األحداث الحيوية  •
 . تخزين وحفظ واسترجاع السجالت الحيوية •
 .حماية السرية •
علقة  المت وتقديم الخدماتصدار الشهادات إ •

 .بالتسجيل المدني
تسجيل المعلومات حول األحداث الحيوية  •

 . واإلبالغ عنها لألغراض اإلحصائية
توفير معلومات وبيانات موثوقة وفي وقت قليل  •

مثل وزارة الصحة،  ،لألجهزة الحكومية األخرى
أنظمة صناديق التقاعد،  وان، ت السكّ سجّال ودوائر 

لهوية  تحديد اودوائر  االنتخابية،  والهيئات
 . الشخصية، والمؤسسات البحثية

التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية  تعتمد أنظمة و
 التالية: التي تعمل بشكل جيد على العوامل 

 . أطر قانونية قوية  •
 . ترتيبات مؤسسية فعالة •
التقنية لتبادل المعلومات مكانية  اإل •

.Interoperability 
 .وصول واسع النطاق إلى الخدمات •
 .المجتمعمشاركة  •

ومن الواضح أّن هذه العوامل تشكّل تحديات كبيرة  
 في البلدان التي تمّر بأزمات سياسية وإنسانية. 

ترابط   نويبيّ  الهوية ُنُظمويوضح الشكل التالي هيكلة 
ببعض. نات السجل المدني بعضهامكوّ 
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  ُنُظماإلقليمية لتحسين  نبذة عن "االسترا�يجية
تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية 

 " 2019-2014للفترة 

إقليم الشرق األوسط  -ت منظمة الصحة العالميةأقرّ 
  )2013سبتمبر / أيلول(  من أعمالها الدورة الستينفي 

تسجيل   ُنُظماالستراتيجية اإلقليمية لتحسين "وثيقة 
 األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية للفترة

2014-2019"3. 

 االستراتيجية، من خالل تحسين تلك  وقد هدفت 
في   ضمان الحّق  إلى تسجيل األحوال المدنية،    ُنُظم 

. كما  المستهَدف يعيش في اإلقليم كل شخص  ل   الهوية 
اإلحصاءات   إلى أن تصبح عملّية تهدف  كانت  

في   ومستدامة، وذلك لالستفادة منها   قة الحيوية موثّ 
 بالبيانات   ودعمها صنع السياسات  آليات   تحسين 

هداف أوتوفير البيانات الالزمة لمتابعة   الضرورية، 
 التنمية المستدامة.

 بعة مجاالت وهي: لى سإاالستراتيجية   ارتكزت تلك

ر إطار قانوني وتنظيمي لُنُظم تسجيل ضمان توفّ  •
 . األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية

 تقوية البنية التحتية والموارد والقدرات  •
 .الالزمة للتسجيل

التي تعوق   ) جميع المستويات على  ( إزالة العقبات   •
 .الهوية القانونيةتوّفر  التسجيل وعملية  

أسباب   التي تعتمد على توثيق ممارسات ال تحسين   •
 الرمز  وضع  ممارسات  وتعزيز   اً الوفاة طبيّ 

 .الوفاة  لسبب   المناسب 
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 .استخدامها ونشرها 
القطاعات  بين مختلف تحسين التنسيق  •
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 .الحيوية  باإلحصاءات 

إلقليمية والعالمية المحافظة على الشراكة ا  •
وتقويتها لدعم االستراتيجيات   اً الموجودة حاليّ 

 .طرية القُ 

 دت االستراتيجية مجموعة من  كما حدّ 
 المؤشرات لمتابعة تنفيذ الخطة على المستوى  

 طري واإلقليمي.القُ 

 
3 World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean. (2013). Regional strategy for the 

improvement of civil registration and vital statistics systems 2014–2019 
.https://apps.who.int/iris/handle/10665/123416 
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 مة مقدّ 

متكامل عمل  إطارإلى وضع  هذه الوثيقة تهدف
العربية ل المدني في البلدان يسجتال ُنُظملتحديث 

يتالءم مع   ، وذلك بشكل)2025-2021( خالل فترة
أن  ب  مواطن كّل التي تتيح لالتطورات التكنولوجية 

القانونية  الهوية ي الحصول على ف هحقّ يتمّتع ب
 . المدني السجل وثائقو

وضع خطط  ل إرشادي كدليل وثيقةوضع هذه ال تم وقد
السجل المدني   ُنُظمعمل وطنية تهدف إلى تحسين 

السجل  ُنُظمبشكل يتماشى مع أولويات  وتحديثه
على   قادراً  دولة، وبطريقة يكون معها كّل المدني في 

  ،اإلحصاءات الحيوية ذات الصلة بيانات إنتاج
 أنّ ب علماً  ،الدولية والمعايير لمواصفاتل وبجودة تمتثل

تختلف من  التي تشّغله ُنُظموال يالسجل المدن كفاءة
 . دولة إلى أخرى

ني تعاني من عدة مشاكل  المد السجل ُنُظم زالتما و
بخاصة في الدول التي  و ،في العديد من الدول العربية

وعدم استقرار في الوضع   تعاني من أزمات إنسانية
على   ، من هذه المشاكل نذكرو. السياسي واالجتماعي

التي تجدها بعض   الصعوبات ،الحصر السبيل المثال 
 ثائقوعلى وثائق الهوية و حصولالفئات الهشة في ال

لكل  تسجيل عمليات العدم شمولية  والحالة المدنية، 
الوالدات البيانات الضرورية المتعّلقة بحاالت 

وغير ذلك  وعقود الزواج الوفيات أسبابوالوفيات و
 لتبادل الفنية مكانياتاإلضعف و من المعامالت،

، وغيرها من المعلومات بين مكونات السجل المدني
االستفادة المثلى من من جميعها  حد� المشاكل التي ت

هداف أفي برامج التنمية وفي  المدنيالسجل  بيانات
 ستدامة.مالتنمية ال

تسعى هذه االستراتيجية إلى أن تكون إطارًا أساسّيًا  
ان من جهة، وبين البلدان للتعاون بين مختلف البلد

 والمنظمات الدولية واإلقليمية من جهة أخرى،  
وذلك من ضمن إطار التنسيق مع هذه المنظمات في  

ما يخّص البرامج المتعّلقة بالسجل المدني على  
طري، وهو ما يساعد على  المستوى اإلقليمي والقُ 

تفادي االزدواجية في العمل وفي تسجيل البيانات، 
في تسخير الموارد المتاحة لرفع كفاءة  ويفيد كذلك 

 األحوال الشخصية والمدنية وتحديثها. ُنُظم

ُتتابع هذه االستراتيجية الجهود التي عملت عليها 
االستراتيجية اإلقليمية لتحسين ُنُظم تسجيل " 

 األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية للفترة 
تها و " 2019- 2014 منظمة الصحة   ها ت أقر� ، والتي أعد�

من  إقليم الشرق األوسط في الدورة الستين - العالمية 
، وذلك بالتعاون مع ) 2013سبتمبر  / أيلول (   أعمالها 

ذات الصلة، وعلى المنظمات الدولية واإلقليمية 
رأسها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة ) اإلسكوا ( 
الهجرة الدولية. كما   ة األمم المتحدة للطفولة، ومنظم 

تنبثق العديد من بنود هذه االستراتيجية عن 
توصيات المجالس الوزارية العربية المختّصة والتي 

ضايا الحّق في الهوية وقضية الحّق في تناولت ق
الجنسية وتعزيز ُنُظم السجل المدني في الدول 
العربية. وتتماشى هذه الوثيقة مع استراتيجية 
اإلسكوا ومنظمات األمم المتحدة لدعم البرامج  

اإلنمائية في الدول العربية والتوظيف األمثل 
للبيانات في برامج التنمية، وهي تدخل في عداد 

ود المبذولة لهذه المنظمات في متابعة أهداف الجه 
 التنمية المستدامة.
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ارتكزت االستراتيجية في صياغتها على التكامل مع 
  ُنُظماإلقليمية لتحسين االستراتيجية "أهداف 

للفترة تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية 
، وعلى االستفادة من اإلنجازات التي  "2014-2019

تّم تحقيقها في هذا اإلطار. وإضافًة إلى العمل على  
استقراء ومراجعة األدبيات والمنشورات ذات الصلة،  

فإّن إعداد هذه االستراتيجية مّر بمرحلة من التواصل  
استبيان   من خالل مع الجهات المعنّية، وذلك مباشرال

تم إرساله إلى كّل الدول العربية وتم استيفاء اإلجابات 
دولة عربية. ولكن، لم تحتسب الردود  134عليه من 

من لبنان نظًرا لمحدودية   ُقدمتواإلجابات التي 
المعلومات الواردة في إجابات الجهات اللبنانية 

المختّصة على األسئلة. وقد تّم التواصل كذلك مع عدد  
دان العربية التي تمّر بظروف غير مواتية لمزيد من البل 

من المعلومات حول التحّديات والفرص التي تواجهها  
على صعيد استكمال بناء وتفعيل السجل المدني. ولقد 

أكّدت نتائج هذا المسح حرص البلدان العربية على  
دولة من   11السجل المدني، حيث أكّدت  ُنُظمدعم 

إطار هذه االستراتيجية   التي تدخل في 12 الدول الـ
على أن� الخطط الوطنية لديها شملت أنشطة وبرامج 

السجل المدني، منها ما يرتبط  ُنُظمتتعلق بتقوية 
من ناحية الجودة  ُنُظمببرامج لتحسين هذه ال

والخدمات وإنتاج اإلحصاءات الحيوية، ومنها ما هو 
متعّلق بالرقمنة وتطوير األنظمة اإللكترونية. 

.  

 
، ُعمان،  بلمملكة العربية السعودية، قطر، لبنان، ليبيا، العراق، اإلمارات العربية المتحدة، المغرفلسطين، األردن، البحرين، تونس، ادولة  4

 مصر. 
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الحصول  تسجيل المواليد وفي  ّق الح  .1
 القانونية  الهوية على

فرد الحق في أن يتم االعتراف به كشخص أمام   لكّل 
من  6القانون، على النحو المنصوص عليه في المادة 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعديد من المواثيق  
هذا األمر،  ل ولالستجابةحقوق اإلنسان.  حول الدولية 

التي و، 2030خطة التنمية المستدامة لعام نت تضمّ 
 مم المتحدةفي األ األعضاء وافقت عليها جميع الدول

ا بهذا األمر،  ، 2015سبتمبر / يلولأ في مقصًدا خاص�
أهداف التنمية   من 16من الهدف  9وهو المقصد 

تعمل بموجبه الدول  والذي، )SDGs(المستدامة 
 ذلك في بما للجميع، قانونية هوية توفير األعضاء على

 .المواليد تسجيل

ها  على أنّ  5" الهوية القانونية"ف األمم المتحدة عرّ تُ 
ساسية التي تحدد هوية الفرد األساسية.  الخصائص األ

ُيمنح االسم والجنس ومكان   ،على سبيل المثال
التسجيل وإصدار شهادة من   وتاريخ الميالد من خالل

قبل سلطة التسجيل المدني المعتمدة بعد حدوث  
الد، يمكن منح الوالدة. في حال عدم تسجيل المي

ف  الهوية القانونية من قبل سلطة تحديد الهوية المعترَ 
المدني  يجب ربط هذا النظام بالسجّل و؛ بها قانوناً 

باع منهج شامل للهوية القانونية منذ حتى يتم اتّ 
حفظ  تُ و. وفاةالحتى والوالدة 

 
5 UN Legal Identity Agenda, n.d . 

  من حين تسجيل الوالدة وإلى حين  الهوية القانونية
 . بل مصلحة األحوال المدنيةإصدار شهادة وفاة من قِ 

 في الهوية في التوصيات واإلعالنات العربية  الحّق 

رات العربية لقد تضمنت العديد من اإلعالنات والقرا
 منها:، وهويةمبدأ الحق في ال

إعالن الشارقة حول المبادئ األساسية لحماية  •
 في   االستثمار"   مؤتمر   عن  الصادر   األطفال الالجئين 

تم   والذي   ، )2014أكتوبر  / ول األ   تشرين (   "المستقبل 
بل مجلس وزراء الشؤون االجتماعية اعتماده من قِ 

 . لحماية األطفال الالجئين   إرشاديالعرب كإطار عام  
االنتماء  "التوصيات الصادرة عن اإلعالن العربي  •

أطفالنا  "خالل االجتماع اإلقليمي ، وذلك "والهوية
تشرين  18-17الذي تم عقده بتاريخ  "... مستقبلنا

 .2016أكتوبر / األول
التوصيات الصادرة عن البيان الختامي للمؤتمر  •

العربي األول حول الممارسات الجيدة والفرص 
اإلقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في  

تشرين  6-4الحصول على الجنسية بتاريخ 
 .2017أكتوبر / األول
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وفي المؤتمر الوزاري حول االنتماء والهوية 
تحت  تونس في  2018سنة  المنعقد 6القانونية 

إشراف رئيس الجمهورية التونسية، وبحضور  
جتماعية والعدل في الدول إلوزراء الشؤون ا

ي وزارات الخارجية والداخلية  العربية، وممثل 
ؤون المرأة والطفولة  ليات الوطنية المعنية بشآلوا

عت الدول وقّ  قليمية والدولية،إلوالمنظمات ا
 "االنتماء والهوية"العربي بشأن   األعضاء اإلعالنَ 

حماية  تعزيز بالتزامها المشترك  يضمنوالذي 
رفع   من خالل ، وذلكالعربيةفراد في المنطقة األ

التسجيل المدني والحصول على  ُنُظمكفاءة 
األكثر  ألفرادباالجنسية، مع إيالء اهتمام خاص 

 .عرضة للمخاطر

 من أهم توصيات هذا المؤتمر:و

النظر في إصدار   إلىلدول العربية دعوة جامعة ا •
يضمن تسجيل األطفال   إرشاديقانون عربي 

 .الوالدةالالجئين والنازحين عند 
العمل على نشر الوعي   إلىدعوة الدول األعضاء  •

قة بالجنسية وحصول كافة القوانين المتعلّ حول 
األوراق الثبوتية عند والدتهم، وذلك   األطفال على

توعية لكافة الشرائح   حمالتمن خالل تبني 
  تكما تم .حاالت الوالدة االجتماعية لتسجيل كّل 

تسجيل وتوثيق جميع األطفال   إلىاإلشارة 
الالجئين عند الوالدة في إعالن الشارقة بشأن 

 " المبادئ األساسية لحماية األطفال الالجئين"
  "االستثمار في المستقبل"ؤتمر الصادر عن مو
والذي تم اعتماده   )2014أكتوبر / ولاألتشرين (

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب   بلقِ من 
 . لحماية األطفال الالجئين إرشاديكإطار عام 

الدول األعضاء على إنشاء قاعدة بيانات   حّث  •
قة باألحوال الشخصية، واألحوال  للقوانين المتعلّ 

انين الجنسية في الدول العربية، مع  المدنية، وقو
إمكانية االستعانة بالخبرة الفنية للمفوضية 

المتحدة لشؤون الالجئين في إعداد م ملألالسامية 
 . قاعدة البيانات

  الدول األعضاء على بذل قصارى الجهود للحدّ  حّث  •
في سياق  ، وذلكمن حاالت انعدام الجنسية

تطبيق بشأن  االلتزامات الدولية للدول األعضاء
 .أهداف التنمية المستدامة

تحديث االتفاقية العربية حول  العمل على  •
بما يتماشى مع المستجدات   1954الجنسية لسنة 

 .السياسية واالجتماعية واالقتصادية
عنى ة تُ العمل على صياغة خطة عمل إقليمي •

المؤتمر العربي األول حول  "بتطبيق توصيات 
الممارسات الجيدة والفرص اإلقليمية لتعزيز فرص 

."في الحصول على الجنسية ةوالمساواالمرأة 
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 المدني  التسجيل أهمية .2

 تسجيل الحالة المدنية ُنُظم  الحاجة إلى ضبط نّ إ
الموارد  زاويةطرح من ال تُ  وتنظيمها وتفعيل عملها

  بل ،فحسب الالزمة لتحقيق شمولية نظام التسجيل
تسجيل   فإنّ  ،عليه بناءً  أيًضا. حقوقية وجهة نظرمن 

  .أساسي لكل مواطن  المدنية حّق الحيوّية وحداث األ
مجموعات من السكان غير   وجود نّ يجب التنّبه إلى أو

  أن مسألة يمكناألحوال المدنية  ُنُظممشمولة في 
 . التكلفة عاليةو بالغة الخطر تكون

داء  أساسية في تحسين أوية حصاءات الحياإلإّن 
تحقيق شمولية ف ،لتنميةلتخطيط الو افق العامةالمر

رَ الحالة المدنية  ُنُظمفي  التسجيل عدة   يمكن أن ُيوف�
 : نذكر منها ،مزايا

 بشكل دوري  ان على بيانات السكّ  حصولال .1
 حسب  با يسهل تقدير عدد السكان ممّ  ،آنّي و

جراء  إف من كلفة ويخفّ  الموقع الجغرافي
 .التعدادات والمسوح

ل عملية  يسهّ  آنيث وبشكل محد� البيانات  توفر نّ إ .2
التخطيط ووصول   أخذ القرار في ما يخّص 

 . الخدمات إلىالسكان 

 نظمة التسجيل أ تفادي االزدواجية في إن  .3
نظمة  االجتماعية واألحماية المثل نظام (

يساعد في   )والصحية ذات الصلة االجتماعية

 
7 Peters, 2016 . 

  دل المعلوماتاالفنية لتبقدرة التعظيم الفائدة من 
 .(Interoperability) بين الجهات المختّصة

الحالة  ُنُظماالستخدامات األساسية ل إلىباإلضافة 
 الحكومات والمواطنين، يمكن توسيع بلقِ المدنية من 

هذه البيانات بشكل يسمح بتحسين إدارة  استخدام
يمكن أن  ُنُظمرفع كفاءة هذه ال نّ إ .7القطاع العام

تعزيز   (1)تحقيق فوائد جّمة، من قبيل:  إلىيؤدي 
  السيطرة علىو (3)زيادة الشفافية، و (2)المساواة، 

زيادة تنسيق  و (4)يال والفساد، االحت عمليات
  كما .تحسين تخطيط السياساتو (5)السياسات، 

عة في إدارة هذه االستخدامات الموّس تساهم يمكن أن 
 أكثر فعالية للقطاع العام.

رصد  كذلك في ساسيةأصاءات الحيوية حاإلو
فاالستفادة من   .وبئة ومتابعة الوضع الوبائياأل

  يعتبرالوفيات أسباب حسب بمعدالت الوفيات 
بشكل عام،  في تخطيط البرامج الصحية اً ساسيّ أ

الحقيقية. كما أن  البالد من احتياجات انطالقاً  وذلك
ساسي لرصد الوضع  أسباب الوفاة أر بيانات توفّ 

وخاصة في حاالت  ،الُمعِدَية  مراضالوبائي وتفشي األ 
 . 19-كوفيد جائحةمع الجوائح مثل ما هو الحال 

متابعة  ولرصد اإلحصاءات الحيوية أساسية و
  ُنُظمتحسين أداء و .ةهداف التنمية المستدامأ

في  التسجيل المدني وتحسين بياناته له أهمية قصوى
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أهمية في   من لما لهذه البيانات هذا اإلطار، وذلك
  ،ةتخطيط البرامج التنموية ومتابعة أهداف األلفي

بيانات   أنّ  إلى 8الدولي كيشير تقرير البن حيث
من   مؤّشراً  67 اإلحصاءات الحيوّية تفيد في رصد

  تستخدم في متابعة تحقيق راً مؤّش  230 أصل
المستدامة. أهداف التنمية  من األهداف السبعة عشر

مؤشرات   9توجد على األقل  ،فعلى سبيل المثال
األهداف  تقع ضمن وبيانات الوفيات   إلىتحتاج 

من الهدف  9،  5، 4، 3، 2،  1اصد المق التالية:والمقاصد 
 .16من الهدف  1؛ المقصد 11من الهدف  5؛ المقصد 3

تسجيل اإلحصاءات الحيوية   عملية تحسينإّن 
لتقليص الفوارق المبنية على النوع   يرئيس مدخل

 التسجيل في الحالة المدنية  ُنُظمن تمكّ إذ  ،االجتماعي
من الحصول على وثائق أساسية تضمن لها  المرأةَ 
  رتبطة في ما يأكثر لنيل حقوقها وخاّص فرص ع بالتمتّ 

الميراث والحق في الحق في الحق في الهوية وب

، وذلك الخدمات الصحية واالجتماعية إلى  وصولال
 كما أنّ  .9وفق ما بّينته الدراسات المتخّصصة 

حسب الجنس تسمح  ب  فةالمصنّ الحيوية  حصاءاتاإل
نها إذ إ ،تهامتابعة أهم البرامج المتعلقة بالمرأة وبصّح ب

 در احتساب معدل وفيات األمهات. امص  أهمّ  من

المنافذ األساسية للمرأة    أحد تسجيل الوالدات    عد� يُ و 
وبخاصة في  ،  بنائها أ للحصول على هويتها وهوية  

ثبتت الدراسات مدى  أ حيث  ،  ات مناطق النزاع
الوالدات والتمتع ببرامج    تسجيل العالقة بين  

  . 10بالخدمات االجتماعية وبالمعونات و   التطعيم 
لتمتع المرأة    أيضاً   وثائق الوفاة أساسية   عد� تُ و 

متوّسط  خاصة وأن    ، ها في الميراث والعائلة بحقّ 
  . أعلى مما هو عليه عند الرجال   العمر المتوّقع للنساء 
من    االستفادة في    المرأة   حق   وتحفظ وثائق الوفاة 

في غياب عقد زواج    إّنها   حيث   ، منحة تقاعد زوجها 
. الميراث حرم من  قد تُ   ق موثّ 

  

 
8 .Mills and others, 2017 
9 Dincu and Malambo, 2019 . 

10 Rahman and others, 2019 . 
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 التسجيل ُنُظمالتحديات التي تواجه  أهّم  .3
 الحيوية واإلحصاءات  المدني

  للسجّل   ةتحديث األطر القانوني  ألف.
  حّق ضمان اللضرو�ّ�ة  كمقّدمةالمدني 

 في الهوية ووثائق السجل المدني 

ستبيان الذي ا�رسل إلى الدول العربّية حول  اال أبرز
الدول العربية غالبية  نّ السجالت المدنية لديها أ  ُنُظم

 طار القانوني للسجّل اإل  في ما يخّص  ماً أحرزت تقدّ 
جابت  أالتي  12 ـالدول المن  6صّرحت حيث  ،المدني

لجان  أّنها قامت بتعيين ب االستبيان على استمارة 
قانونية لمراجعة األطر القانونية للسجل المدني. كما  

من هذه  9في  )ما ُيناظرهاأو (ن االلجهذه قامت 
ية بيانات نظام بإعداد إجراءات تضمن سرّ البلدان 

 . األحوال المدنية

تؤثر األزمات اإلنسانية والحروب بشكل كبير على  
تسجيل األحوال المدنية حيث يصيبها ما يصيب  ُنُظم

مما   ،لألعمال ك وتعطيلالدولة من تفكّ  افقميع مرج
يفقدون   ،وخاصة األطفال ،يجعل الكثير من السكان

وهو ما  األحوال المدنية  ُنُظمفي التسجيل في  الحّق 
بعد   حصولهم على وثائق ثبوت الهويةيحول دون قد 

  إلىرين والالجئين يتعرض العديد من المهّج  كما .ذلك
ال يتمكّنون من  أو  ،هويتهم التي تثبتفقدان الوثائق 
التي تحدث بعد   الوالدات أو الوفيات تسجيل بعض

 
11 UNICEF, 2007 . 
12 Norwegian Refugee Council, and International Human Rights Clinic, 2015 . 

يكون   ،األحيان هذه وفي غالب .قامتهمإترك أماكن 
 .الفردّية ثبات الهوياتإمن الصعب 

من الصعب   القوانين يجعل الليونة في تطبيق دمع  نّ إ
سبة إلى هذه بالن وثائق بديلة للهوية ىالحصول عل 

الفئات بشكل خاّص وبالنسبة إلى السكان بشكل عام،  
تكلفة  ارتفاع األرشيف أو  إتالفبسبب  وذلك

تحول دون  أمنية  بسبب ظروفأو  ،اإلجراءات
  إلىأو عودتهم  وصولهم إلى مرافق السجّل المدني

كما جاء في تقرير منظمة  ، وذلكمكان اإلقامة األصلي
تسجيل الوفيات في   حولاألمم المتحدة للطفولة 

 .11حاالت الحروب

ب فقدان هوية الوالدين في وفي بعض الحاالت يتسبّ 
مشكلة  استمرار  يؤّدي إلىتعطيل تسجيل األبناء مما 

وقد   .من جيل إلى جيلالهوية  عدم الحصول على
والدات  ل الحول واقع تسجي اتدراسبعض الجاء في 
أعّدها   دراسة كيفية منهاو – الالجئين إلىبالنسبة 

جئين   اشتراط حصول أن –  12المجلس النرويجي ِلال�
حد معوقات أ من هو ي المولود وثائق تثبت زواج والدَ 

هذه الدراسة سبب عدم   عزووت .تسجيل الالجئين
غياب المعلومات   :منها ،عواملعدة  إلىالتسجيل 

عدم و، الوثائق الثبوتيةإتالف ولالجئين، الكافية عند ا
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المرونة ة وقلّ  ،بعض الفئات ألوضاعمة القوانين ءمال
أسباب أخرى  وّثمة  الحاالت.في التعامل مع هذه 

في   قوانينل لمخالفة الوالدين في األصل في ى تتجلّ 
 من  ، كأن يكون عمر األم أقّل بالد اللجوء بعض من

بالد اللجوء  سنة، وهو سن مخالف للزواج في  18
بان من تسجيل  القوانين، فيتهرّ  اتعاقب عليهمخالفة و

 ة.حين تجاوز األم الثامنة عشر إلىالمولود، على األقل 

زيادة   إلىوثائق الهوية يؤدي عدم الحصول على  نّ إ
الذين يعيشون في ظروف األشخاص أوضاع هشاشة 
ضحايا للجماعات  حيث يصبحون  ،واألزمات الطوارئ

  إلىباإلضافة  ،اإلجرامية ويواجهون االستغالل
في التعليم والعمل   المتوافرة لهم فرصالمحدودية 

 . ةوالحركة الحرّ 

ضون لين عند الوالدة معرّ األطفال غير المسّج  نّ كما أ
 والفتيات اءا النسأمّ  .جنسية بدونلخطر أن يصبحوا  

االستغالل وسوء   معرضات لخطر غير المسجالت فهنّ 
 والزواج المبكر. المعاملة

  أنّ  إلى 200713لعام  ويشير تقرير اليونيسف
يحرصون على تسجيل  في فلسطينالفلسطينيين 

من أجل   الفلسطيني الوالدات في السجل المدني
م على أساس تسجيل الحصول على الهوية التي تسلّ 

ز بين  ن الهوية بيانات تميّ وتتضمّ  .الوالدات
   ،)القدسو، الغربية الضفةوغزة، بين (الفلسطينيين 

اإلسرائيلي تسحب الهوية من   االحتالل سلطات أنّ  ّال إ
مثل األشخاص الذين يدرسون أو  ،شخاصبعض األ

 يعملون خارج القدس. 

في العديد من   ةً هامّ   ل الهجرة غير الشرعية ظاهرةً تمثّ و 
رت فريقيا والشرق األوسط حيث تطوّ أ بلدان شمال  

بعض  وفي .  العربي الربيع  أحداث  بشكل كبير بعد  

 
13 UNICEF, 2007 . 
14 UNICEF, 2007 . 

عمليات ابتزاز وحجز   إلى ن  و ض المهاجر األحيان يتعرّ 
عرضة  فيكونون   ، ق هوية ا لوثائقهم ويبقون بدون أور 

وقوعهم ضحية جرائم بما في ذلك    ، لكل المخاطر
لقي العديد من المهاجرين حتفهم   وقد   . بالبشر االتجار  

ثر المحاوالت العديدة التي يقومون  إ   بصورة مأساوية 
 . أوروبا   إلى بها للهجرة غير الشرعية  

في بعض البلدان العربية والبلدان   تزال القوانين وال
بعض  بتسجيل  حضحة أو ال تسماغير و المجاورة

 يمجهولحاالت المواليد مثل  ،صناف من الوالداتاأل
  تظهروقد أ( مهات العازباتو والدات األأ ،الوالدين

بعض   نّ االستبيان المرَسل إلى الدول العربية أنتائج 
ءات واضحة لتسجيل أطفال  اجرإها ديالدول ليس ل

بتسجيل  . كما ال تسمح بعض الدول )باتعازاألمهات ال
وحتى عندما   ،زواج النساء المسلمات بغير المسلمين

 .ديانتهكانت مهما  ،يكون الزوج من جنسية أخرى 

  المدنيو اندثار السجل أل تعطّ  باء.
 بأزمات سياسية  في البلدان التي تمرّ 

 و إنسانية أ

وثائق  ُتفَقدا ما غالبً   ،زماتواألالحروب االت حفي 
الذي يطال  تلف قد يلحق بها ال وأ ،والوفياتالوالدات 
 ، وذلك وفق ما بّينهالسجالت المدنيةأرشيف  أيضًا كل

منظمة األمم المتحدة للطفولة حول تسجيل   تقرير
هذا جاء في  . و قد14الوفيات في حاالت الحروب

زمات والحروب لفترة طويلة  تواصل األ التقرير أنّ 
الحالة  ُنُظميمكن أن يتسبب في التدمير الكامل ل

 اً متاحالتسجيل في هذه الحاالت، ال يكون و .المدنية
الحظ يُ ذ إ ،جميع مكونات المجتمعلبالطريقة نفسها 

في  في التسجيل وفوارق  وجود على سبيل المثال
  ،الحضربين الريف و بالهوية بينالتمتع الحّق في 



9 

المقابالت التي  ثبتتأولقد . وبين بعض فئات المجتمع
  ُنُظملعين على ّط مع بعض الم سكواامت بها اإلق

حاالت   وقوعَ  مثل هذه البلدان المدنية فياألحوال 
تالف  ، وإالسجل المدني ُنُظمك تفكّ عديدة نتج عنها 

تفاوتات بين فئات وقوع اختالفات وو ،الوثائق
ما يخص الحصول على وثائق الحالة  المجتمع في

تدريب الكترونية وبرامج لاإل ُنُظمال وغياب  ،المدنية
  إلىباإلضافة  ،الحالة المدنية ُنُظمألطر العاملة في ل

ق بملكية وإدارة السجالت  تتعلّ عديدة مشاكل وقوع 
 بأزمات داخلية وحروب. التي تمرّ  البلدان بعضفي 

التسجيل المدني  ُنُظمومن أجل الحفاظ على 
 يمكن ،تأسيسهاواإلحصاءات الحيوية أو إعادة 

قضية   إلدراجاستغالل فرص اتفاقيات السالم والصلح 
مسؤولية   ضمينوتفي الهوية  الحّق يل المدني والتسج

  مهام كجزء منجهزة األ صالح هذهإوعادة بناء إ
 األمرهذا يتطّلب صالحات. واإل عنالجهات المسؤولة 

قة بإعادة  البرامج المتعلّ  التسجيل في كّل  ُنُظمتدعيم 
 إذا ةادّ مثل صياغة قوانين ج ،سات الدولةبناء مؤّس 

في التسجيل  الحّق  بهدف ضمان ، وذلكمراقتضى األ 
  قدرة  لضمانوكذلك تفعيل الالمركزية  ،المواطنين لكّل 

والوصول إلى اإلدارات المعنّية  التسجيل لىع السكان 
من   فّعال مدنيوجود نظام تسجيل  نّ إ. من دون عناء

  شأنه أن يساعد في إرساء برامج إعادة بناء قوية
(stronger recovery efforts) كوارث ال حاالت في

 تعزيز يكونحيث والنزاعات  زماتطبيعية أو األال
حيوية ال حصاءات مدنية واإلالنظام تسجيل الحالة 

ة لالحتياجات اإلنسانية باالستجانات مكوّ  أحد
وتقديم  ةغاثاإلعمليات ويدخل في اإلطار العام ل

االستعانة   تؤّديفي هذا السياق، يمكن أن  الخدمات.
  لالستعماالت الورقية، ، خالفاً حديثةالالتكنولوجيا ب

ة مع إمكانية  أكثر دقّ صورة البيانات بإلى حفظ 
 استرجاعها عند الحاجة. 

 
15 AbouZahr and others, 2021 . 

التحديات التي تواجهها أنظمة التسجيل  كّل  ورغم
 ،زماتالمدني في الدول التي تعاني من الحروب واأل

تسجيل األحوال المدنية   ُنُظمالحفاظ على  فإنّ 
من عناصر استمرار  عنصراً   عدّ يُ تعزيزها وإصالحها و 

  نسانحقوق اإل ضماناتالدولة ومؤسساتها وأحد 
 . بشكل خاص حقوق المرأة والطفلو بشكل عام،

 ُنُظمعادة بناء إ أنّ  يمكن أن نستخلصمّما سبق، 
زمات والحروب ما بعد األ ةالتسجيل المدني في فتر

شراك تستدعي إو على أكثر من صعيدالت ب تدّخ تطلّ ت
 :15منهم، ووأصحاب المصلحة العديد من الفاعلين

مات  نات المجتمع المدني بما في ذلك المنّظ مكوّ  •
ومجموعات  ،نويّ المحلّ والقادة  ،غير الحكومية

الهيئات  و ،الخيريةوالجمعيات  ،الشباب والنساء
لكل  يكون  عادةً  السكان.ى بثقة ظالتي تحالمدنية 

هذه الجمعيات رصيد كبير في العمل اإلنساني 
الجهود  إطارفي يصّب عملها و ،خالل األزمات

  هذه المكونات تتميزوإحالل السالم.   إلىالرامية 
وبخاصة   ،بخبرتها في التعامل مع الجماهير عموماً 

 .للتمييز كثر عرضةً أل او مع الفئات األكثر احتياجاً 
لما له من وزن اجتماعي  ، وذلكالقطاع الخاص •

عمال األأصحاب  جمعيات ، من قبيلوسياسي
 والقابالت وأطباء القطاع الخاّص  والمحامين

من الذين   القانونيات، وغيرهم من الهيئات واألفراد
مع كل الفاعلين في عملية   ضرورية عالقةلهم 

 .السالم وإعادة البناء
ي المجالس  ف المنتخبونن واألعضاء يوالبرلمان •

القوانين   لهم دور في سنّ الذين  و القرويةأالبلدية 
 . تفعيلها فيأو 

المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي  •
نسانية وفي في البرامج اإل   عادة ما تكون طرفاً 

 الميدانية   عمليات إحالل السالم ولها القدرة 
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قضايا المتعلقة ب  المشاكل والكفاءة الفنية لطرح  
 .والسجل المدني من منظور حقوقي وتنموي   الهوية 

الذين يعيشون  نوالدينيّ ن والقادة ويّ المحلّ القادة  •
مع المجتمع ويشاركونه ممارسته الدينية  

بالتسجيل المدني مثل  صلةواالحتفاالت ذات ال
 . والوفاةالزواج 

منظمات المهاجرين ومجموعات المهاجرين  •
شرعيين والتي يمكن أن تكون ال شرعيين أو غير  ال 

لة في التواصل مع عائالت المهاجرين المفقودين  افع 
 .األصلية   في بلدانهم المختّصة    ات ومع السلط

 ،ةخاّص  البرامج الصحيةوكما تلعب البرامج التعليمية 
  ما تتمتع بدعم من المنظمات الدولية، دوراً  والتي غالباً 

من   ، وذلكالتسجيل المدني عملية في تقوية اً أساسيّ 
خالل تسجيل الوالدات لكل المولودين مهما كان 

 والتشجيع على تسجيل الوفيات ،وضعهم القانوني
 .وتبيان األسباب الطبية لها

  السجل �ياناتجودة تحسين  جيم.
 لضمان  المدني واإلحصاءات الحيوية

 ة وثائق الحالة المدنية دّق 

ها  يرتبط بأساسية  مسألةضمان جودة البيانات  ُيعدّ 
  المدني. التسجيل ُنُظمبين الثقة بين المواطنين و بناءُ 

مراقبة   نّ أ 16المتحدة لألمم اإلحصاءشعبة  عتبرتو
  .في هذا المجال أهمية قصوى ذاتجودة البيانات تعد  

التسجيل  ُنُظممكون من المكونات األساسية ل هيف
  ُنُظم مسؤولو يقومن أ رض تومن المف ،المدني

  جلأ من وذلك كافيًا، اً اهتمامبإيالئها التسجيل المدني 
 بدورها قامت المدني التسجيل مراكز كّل  نأ من التأكد

  لكّل  )record( كل تسجيل وأنّ  ،منها مطلوب هو كما
في   بدّقة رق بأي فرد متوفّ متعلّ  واقعة حيوية وحدث

كل المراكز المحلية   نّ أو ،سجالت الحالة المدنية

 
16 UNSD, 2014. 

ي سجلتها  تترسل البيانات الو لللتسجيل المدني تحوّ 
الطرق  وفقوالمركزية  قليميةاإلالمراكز  إلى
نصوص عليها في القوانين والمراسيم الناظمة الم

وقد قامت بعض الدول بإعداد تقييمات لجودة   .لعملها
 هذه ولكنّ  في السجالت المدنية لديها، البيانات
  ،)systematic( وممنهجة  دوريةلم تكن بصفة  الخطوة

 مع سكواامت به اإلق الذي )االستبيان( المسح أبرزذ إ
في البلدان  المدني السجلن ع  المسؤولة الدوائر
  بإجراء قامت الدول من قليالً  اً عدد أنّ  العربّية

في  العمل إجراءاتجودة   ت حولوتحليال تقييمات
  6تحديًدا (  2016 العام منذ السجالت المدنية لديها

ظهر و .)أجابت على االستبيان دولة 12 أصل مندول 
في ت آخر مبادرة إقليمية لتقييم البيانات تمّ  نّ أأيًضا 
لوضع  فيد منهااستقد و 2013-2012 فترة

 . 2019-2014للفترة عاله أالمذكورة  االستراتيجية

بيانات الوالدات والوفيات  تسجيل مراجعة جودة  نّ إ
غير  تزال ماهذه البيانات  نّ أبرز وأسباب الوفيات تُ 

في المنطقة  مكتملة وتعاني من العديد من المشاكل 
الشمولية   عدم تحقيقها لشرطوذلك بسبب  العربية،

البيانات   جودة مستوىانخفاض و في بعض األحيان 
ن تتوفر خطط  أ في هذا اإلطار ومن المهم .المسجلة

  ضمان لأج من ) Business continuity plans( طوارئ
السجل المدني في حاالت  ُنُظم تشغيل استمرارية

   جائحة زمةأحيث كشفت  ،واألزماتالجوائح 
عن وإجراءات الحجر الصحي التي تلتها  19-كوفيد
 .المدني التسجيل ُنُظم خدمات تواصل أهمية

 التي األسباب بعض  إلى نفسه المسح نتائج تشيرو
  أسبابب المتعّلقة  بياناتال  جودة على سلًبا تؤّثر

 : بينها منو ،الوفيات

  من فقط 2( الوفاة سبب لذكر القانون لزاميةإ عدم •
 . )قانوًنا األمر هذا تفرض دولة 12 أصل
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  الوفيات ألسباب  الدولية النماذج استعمال عدم •
 .)النماذج تلك تستعمل دولة 12 من واحدة دولة(

  من نيبيّ  سؤاالً  المستخدمة النماذج تتضمن ال •
 التي المرأة كانت إذا ما المعاين الطبيب خالله
  أو الوفاة وقت حامالً  اإلنجاب سن في وهي ماتت
 منذ مولوداً  أنجبت قد أو راً مؤّخ  الحمل لها سبق
 فقط دولة 12  أصل من 3( يوماً  40 من أقل

 . )التفاصيل هذه تستقصي
 مثل ،األطباء جمعيات مع القائمة الشراكة ضعف •

  القطاع أطباء جمعياتو األطباء، نقابة/ عمادة
 هذه نّ أ اذكرت فقط دولة 12 أصل من 2( الخاص
 .)موجودة الشراكة

  اً تدريبً  الطب لكليات الدراسي المنهج يتضمن ال •
  باستخدام الوفيات أسباب تصنيف حول

 فقط دولة 12 أصل من 7( الدولية التصنيفات
 . )الخصوص بهذا برامج هاديل نأ ذكرت

  القطاع   ألطباء   تدريبية   دورات   إعداد   عدم  •
  ووضع  الوفاة   أسباب   نماذج   الستخدام   الخاص 

  12  من   دول   7(   17الوفاة   لسبب   المناسب   الرمز 
  على   الخاص   القطاع   أطباء   بتدريب   تقوم   فقط 
  على   تبعث   التي   العناصر   من   ولكن،   ؛ ) األمر   هذا 

  هو   البيانات   هذه   مثل   تحّسن   بخصوص   التفاؤل 
  الرمز   بوضع   المعنيين   بتدريب   الدول   اهتمام 

  بيانات   جودة   وبمتابعة   الوفاة   لسبب   المناسب 
 . الوفيات   أسباب 

  التشريح استعمال منهجيات استعمال عدم •
 . اللفظي

 تسجيل الوفيات  واكتمال شمولية  يختلف مستوى  و 
  في   في المائة   90يفوق التسجيل  ، إذ حسب البلد ب 

 
17 https://www.who.int/standards/classificati.ons/classification-of-diseases . 
18 UNSD, 2021 . 
19 WHO, 2020 . 
أي نسبة الوفيات في منطقة جغرافية المسجلة في وثيقة طبية  ( )completeness(تحسب قابلية استخدام البيانات على أنها التمام  20

نسبة  (التمام  =  )نسبة مئوية(مضروب بنسبة الوفيات المسجلة من دون سبب موّثق للوفاة. قابلية االستخدام  ) توّثق سبب الوفاة
-https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho. )) نسبة مئوية(الوفيات من دون رمز له معنى  –  1( x )مئوية

.documents/global-health-estimates/ghe2019_cod_methods.pdf 

وفق ما بّينه الكتاب الديمغرافي السنوي دول عربية    6
   . Demographic Yearbook 2020 (18(   2020لعام  
استعملت العديد من الدول بعض الطرق غير   وقد 

 وقد اختلفت   . المباشرة لتقييم شمولية وجودة البيانات 
ن  تحّس   لوحظ حيث  ب حسب البلد  ب النتائج    بالتالي 

دون التأكد من مدى من طفيف في درجة الشمولية  
 . الديمغرافية   الخصائص تعكس  ن البيانات التي  تحّس 
عداد ذي استعمل ألغراض إ ال   المسح فاد  أ   وقد 

 تحقق   ة دول  12  أصل   من  6 أنّ   االستراتيجّية الحالية من 
في المائة   95  في السجالت المدنية تفوق   نسبة تسجيل 

 من األحداث والوقائع الحيوية.

 التي التحديات من أنّ المتخّصصة  الدراساتوتفيد 
 في وجود فوارقفي تقدير الوفيات  الدول جههااوت

  الريفي الوسط وبين ناث،واإل الذكور بين التسجيل
  لبعض بالنسبةالحال  ، وكذلكالحضري الوسطبين و

 ،مةالمتقدّ  عماراأل في النساء وبخاصة العمرية الفئات
  حديثي وفيات تقديرتتعّلق ب باإلضافة إلى وجود ثغرة

 في أحيان كثيرة   عنه التبليغ يتم ال هو ماو الوالدة
 . )كوفيات وال كمواليد ال(

 التقارير فإنّ  ،أسباب الوفياتوفي ما يتعّلق بتسجيل 
المتوفرة حول جودة بيانات تسجيل أسباب الوفيات  

،  ضعيف وغير دقيق هذه التفاصيلتسجيل  تعتبر أنّ 
عام   تقرير لمنظمة الصحة العالمية مثًال  كما أشار وذلك

 قمتعلّ  رمؤّش  إلىفي نتائجه استند والذي  ،202019
. Usability of Data(20( استخدام البياناتقابلية ب

جودة لمية أن ابرزت بيانات منظمة الصحة العأوقد 
ما تكون  غالباً   اةللوف المؤّدية ضيةرَ سباب المَ األبيانات 

الدول العربية التي   أغلبفي  اً ضعيفة أو ضعيفة جدّ 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/seratab3.pdf
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مع مالحظة أّن جودتها  ( بيانات مثل هذه التتوفر فيها 
 . )الكويتمتوسطة في األردن وجيدة في 

هذا النوع من  قابلية استخدام  حظ كذلك أنّ والمال
ا وذلك بحسب الوضع القائم   ضعيفة عدّ البيانات تُ  نسبي�

  100و المائة في 76بين  تتراوححيث  في كّل دولة،
 في 53و المائة في 21 وبين ،الكويت في المائة في

  في 12 بين حاجًزا تتعّدى ال ولكّنها ،المغرب في المائة
. السعودية المملكة العربية في المائة في 29و المائة

  دقة في تباين وجود على طريةالقُ  البيانات تؤكد كما
  ،ففي تونس مثًال  .الوفيات بأسباب المتعلقة البيانات
فق عليها  ستعمل نماذج تسجيل الوفيات المتّ حيث تُ 

 ،ة العموميةأشار تقرير المعهد الوطني للصّح  ،اً دوليّ 
  إلى، 2017-2001سباب الوفيات للفترة أبعد تحليل 

  40.5 البيانات المرتبطة بأسباب الوفاة لما نسبته أنّ 
المعهد  إلىبياناتها  فقط وصلت من الوفيات في المائة

ارتفعت هذه  ومن ثّم   ،2017سنة  ذكور لتحليلها مال
هذا بالطبع  لو .2020سنة  مائةفي ال 60 إلىالنسبة 
حسب سبب بالوفاة  تعلى تقدير احتماال  تانعكاسا
تخطيط  التي تعد رئيسية في هو من البيانات الوفاة و
وقد كشفت   .الصحية ومتابعة الوضع الوبائي البرامج

مثل هذه البيانات   إلى الحاجة  19-جائحة كوفيد
 لمتابعة الوضع الوبائي. 

  2020الكتاب الديمغرافي السنوي لعام حسب وب
(Demographic Yearbook 2020) تسجيل نسبة  نّ إف

 دولة 11 في أكثر من في المائة 90 ـتفوق ال الوالدات
  ،المسوحات الديمغرافية وتعدّ عربّية شملها المسح. 

والمسح العنقودي المسح الديمغرافي الصحي مثل 
الحتساب  اً هامّ  مصدراً  ،(MICS) راتالمتعدد المؤّش 

نسب   إلىوباإلضافة  .تسجيل الوالدات نسب
التسجيل، يمكن أن تبرز بيانات المسح بعض الفوارق 

ن من أرغم ال وذلك على  حسب الجنسب في التسجيل
أساسية للحصول على وثائق مسألة تسجيل الوالدات 

 
21 Completeness of birth registration, rural (%) | Data (worldbank.org). 

ظ فوارق هامة في تسجيل  ذ ال نالحإالهوية. و
  المتاحة تشير البياناتفإّن   ،حسب الجنسبالوالدات 

  لحضرابين بين الريف و ملحوظة  فوارق وجود إلى
 .21والسودانمثل اليمن  ،البلدانفي بعض 

  ىأهمية قصو الزواج والطالق حاالت لتسجيل إن� 
لغياب الزواج المدني في العديد من الدول  نظراً 

 الطوائف الدينيةذات وبخاصة في البلدان  ،العربية
 العديد من  أنّ  ةحظمالالمتعّددة. وتتعّزز هذه األهمية ب

 15بتزويج القاصرات بين  فيها سمحيُ البلدان العربية 
القانون يشترط   أنّ  من رغموذلك على السنة  18و

ومن القضايا  .أدنى للزواج كحدّ  18 بلوغ سّن الـ
وهي   ،ظاهرة تعدد الزوجات ذات الصلة، تبرزاألخرى 

، تونس عداما  ،موجودة في كل الدول العربية
من   فق كل� د أنماط الزواج. تتّ تعدّ باإلضافة إلى مسألة 

الشريعة اإلسالمية وقوانين األحوال الشخصية في  
الدول اإلسالمية والعربية على مشروعية ووجوب  

ويكون  لدى السلطات المختّصة، توثيق عقد الزواج
توثيق  ولكنّ  .ذلك بالشهادة، أو بالكتابة أو بهما معاً 

الزواج في الشريعة قد يكون توثيقًا اجتماعيًا في  
غير مكتوب،  مكان مكتوبًا أأء سوا ،الدول اإلسالمية

 في البوادي، وكذلك وهي الحال التي يمكن مصادفتها
ّحل لدى يمكن أن نفترض   ،في هذه الحاالت .البدو الر�
من عقود الزواج تكون غير  ال يستهان بها نسبةً أن 
ا، قةموثّ  غير مسجل في األحوال   ما هو ومنها خّطي�

في الدول  شورةنالبيانات الم إلىبالرجوع و .المدنية
 )صومالال عداما (كل البلدان العربية  العربية، نجد أنّ 

ر لدينا  توفّ يولكن ال  ،تنشر بيانات عن الزواج والطالق
 .جلمعرفة نسبة توثيق عقود الزوا واٍف  أي تقييم

نالحظ أن    ،من خالل مراجعة بعض القوانين ،ولكن
العديد من الدول العربية اإلسالمية ترفض توثيق 

المسلمة التي تتزوج من غير إلى عقود الزواج بالنسبة 
 المرأة ن تزوجتبل قد ُيرفض توثيق الزواج إ مسلم، 

 بزوج تختلف جنسيته عن جنسيتها.
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نسبة تسجيل  نّ إلى أ  )االستبيان( و قد أشار المسح
العديد من  وفة فيغير معرتزال  الزواج ال عقود
  ىحدإفي  في المائة 70و  50 فهي تقدر بين ،الدول

بة نس نّ أ 12من أصل  دول 7 ذكرت مابين ،دولال
  مول ،لديها في المائة 95 ـتسجيل عقود الزواج تفوق ال

نسبة   في ما يخّص معًطى  أيّ  أخرى دول 4تذكر 
  4أّن المسح على  دأكّ . كما لديها تسجيل عقود الزواج

لتحسين تسجيل عقود  اً خططوضعت  على األقّل  دول
ل الرقمي عمليات التحوّ ب بدأت دول أخرى فيما الزواج 

 . عقود الزواج في تسجيل

حداث الحيوية في  ألا سوء تسجيل وبشكل عام، فإنّ 
ومن خالل   تعود إلى أسباب مختلفة، السجل المدني

ن أنتائج المسح المذكور ونتائج بعض الدراسات يمكن 
 : بعض منها إلىنشير 

غالًبا ما ينقص الوعي الفردي والمجتمعي حول   •
 .أهمية تسجيل المواليد والوفيات

تحول دون   حواجز مالية ثمةحيان في بعض األ •
مالية مبالغ دفع  وخصوًصا حيث يجب التسجيل،

على  غرامات تترّتب أو األحداث لتسجيل  )رسوم(
 تكاليف  إلى باإلضافة ،لتسجيل المتأخرا

 . النقل والرشاوى
الفاصلة بين مكان  قد تكون المسافة ربًطا بما تقّدم،  •

خدمات التسجيل بعيدة،  السكن وبين مركز 
ن على األشخاص السفر مسافات طويلة في  ويتعيّ 

، وهو ما يرّتب أعباء كثر من مرةوألحيان بعض األ
 .مالية ومادية على األسر

وشديدة  مرهقةبعض البلدان إجراءات لدى  •
مثل طلب   ،جريناوالمه جئينلّال وبخاصة  التعقيد،

ين لتسجيل المواليد أو طلب  إثبات جنسية الوالدَ 
، وغير ذلك من الوثائق التي ال يحوزها عقد زواج

 الالجئون والمهاجرون الذين تركوا بالدهم قسرًا. 
قوانين وممارسات ومواقف   ثمةفي بعض البلدان،  •

لنساء ل الوالدت مثل حاالت ،لتمييزية تمنع التسجي

و حاالت النساء المتزوجات  أ ،غير المتزوجات
 أخرى. برجال من جنسيات 

 ،في بعض الحاالت اً لزاميّ إال يكون تسجيل الزواج  •
عائقًا غياب عقد الزواج ولكن ال ينبغي أن يصبح 

حدث  يكما  األساسية،الخدمات  إلىأمام الوصول 
 حّق الوصول  مع المواليد وأحيانًا مع تسجيل 

 .التعليم إلى
أنظمة   إلىالوصول   باإلضافة إلى صعوبة •

الفئات أو قد يكون متعّذرًا على بعض  ،التسجيل
  اإلدارية والقانونية متطلباتال همُ فَ األفراد 

لغات مختلفة ة في حال استعمال وخاّص  ،للتسجيل
 . الفئات عن لغة هذه

جل المدني السضعف مهارات العاملين في أنظمة  •
الع على  االّط عدم و فقدان بعض المهارات أو
انين المتعلقة بالسجل المدني بالنسبة لضباط  والق

 . )Civil resgistrar( الحالة المدنية
مرافق الرعاية الصحية  لربطكافية الليات اآل غياب •

التبليغ  وتسهيل عملية  مكاتب التسجيل المدنيب
 . األحداث الحيويةعن 

  ُنُظمبين وضعف التنسيق بين وزارة الصحة  •
 . نيةدالحالة الم يف التسجيل

منظمات المجتمع المدني في  إشراك  عدم   •
   ُنُظم همية التسجيل في  أ التوعية حول  
 . الحالة المدنية 

من   ي��دلتس��ع في نشر ال�يانات ا دال. 
من فرصة أهمية ال�يانات اإلحصائية و

 التنموية البرامج  في استعمالها 

الحيوية على  تما تنشر الدول العربية اإلحصاءا غالباً 
يتم نشر  ،وفي بعض الدول .ة مواقعها اإللكتروني

ومن خالل بيانات المسح  .لكترونياً إو البيانات ورقياً 
التي  فترة الزمنيةل اطول  مشكلةنالحظ  المذكور

  .تهاجعاتاريخ مربين نشر البيانات وتاريخ بين  تفصل
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الزواج   بنشر إحصاءاتقة متعلّ  أخرى مشكلةثّمة و
العديد من الدول ال تستخرج   نّ إ  ثحي ،والطالق

 .حسب العمر والجنسب ّال إ جداول الزواج والطالق 

ة واألجهزة اإلحصائية ل وزارة الصّح تتحمّ عادًة،  
رات ة استخراج الجداول واحتساب المؤّش مسؤوليّ 

بينها  المهم عقد شراكات من  لذا، فإّنه  الديمغرافية.  
تحليل  والباحثين في المؤسسات البحثية    وبين 

لتأكد من ا الشفافية و تحقيق  جل  أ  وذلك من   ، البيانات 
لالستفادة جودة البيانات واستعمال الطرق الحديثة  

تشجيع الشراكة مع الباحثين ومراكز البحث   نّ إ  . منها 
عامل أساسي لتوسيع نطاق استعمال اإلحصاءات 

هو و   ، لين و المخططين والمسؤ بل قِ من    الحيوية 
ه يسمح نّ أهداف التنمية. كما  أ يساعد في متابعة 

 أشرنا   وكما بمتابعة األوضاع الديمغرافية والوبائية. 
صدار إ برزت أهمية أ  19-جائحة كوفيد  نّ إ ف   سابقاً 

 سريعة ال متابعة ال بهدف  البيانات في الوقت المناسب  
 .للحالة الوبائية  واآلنية 

�ين الجهات  الالفعَّ  التنسيق هاء.
ني أساسي  في السجل المدالمتداخلة 

لتحسين جودته وتحديثه بما يخدم حقوق  
 هداف التنمية المستدامة أفراد واأل

مكونات السجل المدني ليات التنسيق بين  آ تزال  ال 
رغم ال  ، وذلك على في الدول العربية  اً ضعيفة نسبيّ 

مبادرات في بعض من الدول في مجال وجود  من 
 من ولقد الحظنا  . تبادل المعلومات بين أجهزة الدولة 

 العديد من المرافق العامة  خالل المسح أنّ 
مباشرة بيانات   الحكومية تستعمل مؤسسات  وال 

 م ُظ نُ  عن   المسؤولة منها األجهزة   ، السجل المدني 
 ، ) الوطني  الرقم  أو ( الرقم التعريفي الموحد  و  الهوّية 

  مؤسسات  بعض و الشؤون االجتماعية،   وزارات و 
 .الصحة  وزارة 

 في التي أظهرها المسح المشجعةالنتائج  همّ أمن إّن 
  من  4 أنّ  بين الجهات المختلفة هويخص التنسيق  ما

شكّلت و أ(  آلياٍت  قد وضعت بالفعلدولة  12 أصل
جهات تنسيق بين الإلى التهدف  )ًا مختّصةلجان

تعمل  فقطمنها دول  3( في السجل المدني ةخل امتدال
.ومن  )القطاع الخاص والمجتمع المدني منممثلين  مع

 12 أصل من كذلك أّنهالمسح  أبرزهااإليجابيات التي 
  ،ساتبتبادل البيانات بين المؤّس دول  10تقوم  ،دولة
  ،الهوية والتعريف الموحد ُنُظم على سبيل المثال: منها

 ووزارة الصحة.  ،التقاعد ُنُظمو

مؤسسات السجل المدني تفتقر   نّ أن نذكر أومن المهم 
دولة   12 أصل من 5(خطط إعالمية   إلىبشكل عام 

لقيام ال تقوم بأي نشاط لهي و ،)لها خطط إعالمية
و تحفيزية تستهدف صانعي القرار أبرامج دعائية ب
ية تستهدف بعض ئبرامج دعاعندهما ن فقط ادولت(
 .أو أصحاب المصالح )فئات من صانعي القرارال

بين الجهات المتداخلة في السجل المدني  التنسيق    عدّ يُ 
الستفادة القصوى من الفرص  تحقيق ا ل   ةً أساسيّ مسألة  

يتم  حتى  و   . المدني السجل    ُنُظم التي توفرها بيانات  
لتبادل    مكانية الفنية االستفادة القصوى من اإل 

الالزمة لتيسير تدفق    ) interoperability(   علومات م ال 
  ينبغي   ، التسجيل المدني   ُنُظم نات  البيانات بين مكوّ 

تسمح  مشتركة  منصة  اآليلة إلى قيام  وضع األسس  
يشترط  و قة بالسجل المدني.  بتبادل المعلومات المتعلّ 

 : النقاط التالية   مثل هذه المنصات العمل على لقيام  

التي يمكن أن  توحيد المصطلحات والتعريفات .1
أخرى وفي بعض األحيان من    إلىتختلف من جهة 

 . أخرى إلىمنطقة 

فريق فني لمعالجة القضايا واإلشكاليات  تعيين  .2
المختلفة في  ُنُظمبين ال  قعتن أالفنية التي يمكن 

 .التصرف في البيانات
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بتبادل المعلومات قة معالجة القضايا المتعلّ  .3
 عادة    ت المؤسسا   نّ إ حيث  يتها وضمان سرّ 

ة بها ولها بروتوكوالتها  ما تستعمل برامج خاّص 
 وأساليبها   اتها وطرق برمجيّ 

 .في صيانة البيانات

ق بخصوصية  تعلّ ضمان حقوق المواطنين في ما ي .4
والحرص على عدم استعمال  وتخزينها البيانات 

ألغراض هذه البيانات ألغراض أخرى مثل ا
 .التجارية و السياسية

 واالستفادة القدرات �نمية أهمية واو.
الدولية لتحسين كفاءة   اتالخبر من

 أنظمة السجل المدني 

التي تّم   المذكور أن غالبية الدول حالمس أبرز
مرتبطة بنشاط  تدريبيةتقوم ببرامج  استصراحها

رت العديد من الدول عن وقد عبّ  .السجل المدني
 التدريبيةالبرامج هذه ورغبتها في تفعيل حاجاتها 

بالتعاون مع مؤسسات األمم المتحدة والمؤسسات  
 . األهلية والمدنية

يجب إنها ف  المجاالت المطلوبة للتدريب إلىبالنظر و
 جميعجراءات العمل المتعلقة بإن تكون شاملة لكل أ

اعتبارها كحلقات  ، إذ ينبغي حلقات السجل المدني
االعتبار  عين بخذ ؤأن يُ  كذلك من المهمو  .متشابكة

  وصوًال  ف في المواردمن التصرّ  ، ابتداءً النظام بأكمله
بديمومة  بالتقييم والمتعلقة  اتّيةالجوانب السياس إلى

 التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية.  ُنُظم

  ُنُظمن تعيق تطوير أ ي يمكن ومن بين المشاكل الت
التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في البلدان 

الي تعاني من  العربية وبصفة خاصة في البلدان 

 
22 https://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx. 

مؤشر يسّجل  ذإ ،القدرات اإلحصائية ضعف األزمات
 World Bank( البنك الدولي للقدرات اإلحصائية

Statistical Capacity Indicator(22  ًمستوى ضعيفا 
فهو يساوي  في البالد العربية عمومًا،  أو ضعيفًا جّداً 

  في ليبيا، في المائة 25.6في العراق،  في المائة 34.4
في  في المائة 22.2  صومال،الفي  في المائة 34.4

في  في المائة 27.8 ،ةسوريالجمهورية العربية ال
في منطقة الشرق   في المائة 53.8بينما يبلغ  ،اليمن

 تدريب . ويستدعي هذا األمرفريقياأاألوسط وشمال 
السجل   ُنُظمفي المعنّيين  والشركاء جميع المنتجين

  بصورة حثيثة وفعالة.  المدني واإلحصاءات الحيوية
ويمكن أن يشمل ذلك األطر الصحية والعاملين في  

وزارات العدل ومنظمات المجتمع المدني التي لها  
 .ل المدنييسجتال مُنُظ عالقة ب

نتاج  إ العمل على إعادة  يتّم  ن  أ ومن المهم كذلك  
اإلحصاءات    ُنُظم الكفاءات اإلحصائية العاملة في  

من  الكفاءات الجديدة    طوير ودعم وت الحيوية  
بما    ، ي ن السجل المد   ُنُظم والعاملين في  حصائيين  اإل 

 civil(   التسجيل مسؤولي  و   فيهم ضباط الحالة المدنية 

registrar (   لهم دور محوري على المستوى المحلي    الذين
تقديم  والمركزي في تطبيق القوانين ومواصلة  

  ، التدريبية كما يمكن تدعيم هذه البرامج  الخدمات.  
  ، دعم كفاءات الجيل الجديد   إلى الرامية  تلك    وخاصة 

ومن  الدوليين.    الدولية والخبراء خبرات  ال االستفادة من  ب 
مات األمم  سكوا باالشتراك مع منّظ ن تقوم اإل أ المهم  

منصة تبادل  و   قاعدة للتجارب الناجحة   بإنشاء المتحدة  
 لخبراء العاملين في قطاع السجل المدني. خبرات تجمع ا 

برامج   إلى الدول العربية بحاجة    نّ أ المسح    د أك� لقد  
مستحدثة تساعد على استمرار العمل في   تدريبية 

. وينبغي القادمة   لسنوات السجل المدني وتطويره في ا
، الحوسبة متعّددة، ك   لمجاالت أن تكون البرامج شاملة 

أسباب و حصائي،  اإل  ل التحلي و البيانات،  سالمة  و 

https://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx
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ت ر عبّ وقد  .  والتقييم  ة المتابع و االتصال،  و الوفيات،  
لمساعدة ا   ها إلى احتياج عن  المشمولة في المسح  الدول  
 ، االتج الم هذه  لبية  ا في غ وتنمية القدرات  الفنية  
  دول من  10( أسباب الوفيات ب  وصًا ما يرتبط وخص 

 ،) دول  5( استعمال التوصيات الدولية و   ، ) 12  صل أ 
 . ) دول  5(الزواج والطالق    ُنُظم و   ، )دول   5( الحوسبة  و 

ين في السجل  تدريب جيل جديد من المختّص   بّد من  وال 
من  انتقال الخبرة المكتسبة  يضمن ذلك  حيث  المدني  

ين على علم  مختّص ر  ي توف جيل إلى آخر. ويجب كذلك  
من    المذكورة،   الميادين   ة في كّل د جيات الجدي و ل و تكن ل با 

ما يضمن تطور  وذلك ب   ، اإلحصاء والحوسبة واالتصال 
 السجل المدني واستمراريتها.   ُنُظم 

 الرقمنة أهمية عمليات  زاي. 
)Digitalization (23  ل الرقمي  التحّو أو

 وضمانبالغ اإلتوسيع شبكات في 
  لسماحاوسالمة ال�يانات الشخصية 

في   شركاءالبالتبادل اآللي لل�يانات �ين 
 الحالة المدنية  ُنُظم

 تهدف أعمال الرقمنة لنشاط السجّل المدني إلى
نتاج ونشر وتوزيع نتائج اإلحصاءات إالتسريع في 

بدأت . وقد ضيه التوصيات الدوليةتالحيوية كما تق
  ،السجل المدني ُنُظمرقمنة غالبية الدول العربية في 

تزال هذه الرقمنة   عديد من الحاالت الالولكن في 
السجل   ُنُظم مكّوناتبعض  ومقتصرة علىمحدودة 

وقد بدأت بعض الدول في استعمال  .فقط المدني
التكنولوجيات النقالة في توسيع شبكة التبليغ 

لمناطق البعيدة والتي ا إلىالبيانات وخاصة بالنسبة ب
 .المعلوماتاالتصال وشبكات  اال تصله

 
23 Digitalization is the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-

producing opportunities; it is the process of moving to a digital business . 

الهادف إلى دت نتائج المسح هذا االتجاه  كّ وقد أ 
بين مختلف الجهات العاملة في   لكترونيالربط اإل 

حيث تفوق نسبة ربط مراكز السجل  السجل المدني، 
دان المشمولة في البل  في المائة   90المدني  

عملية الربط هذه في األساس وتقوم    باالستبيان.
 . االتصال   تبادل المعلومات عن طريق شبكات على  

 وعاً ن  اً ضعيف يبقى الربط مع المراكز الصحية  لكن،  و 
 جميع الدول المستصرحة بأّنها حت  ما. وقد صرّ 

 تحسين الرقمنة والتشبيك. إلى تهدف 

ة م نظ من المشاكل التي تعيق تحديث األ
في االختالفات في الترميز و وقوع   نية و لكتراإل 

الهوية  ُنُظم في   المعنيين البروتوكوالت بين  
الخبرة ضعف  والتجهيزات،  ضعف  و المدني،  والسجل 
بشكل   ضمان سالمة البيانات عدم  و الفنية، 

أعطال تصال و مشاكل االباإلضافة إلى  ، مستدام 
 نترنت.شبكة اإل

رقمنتها  ب  يتطلّ تسجيل المدني  ال   ُنُظم   تحديث   نّ إ 
استعمال  و ضمان سرية البيانات.  ب بشكل يسمح  

سمح بتعدد نقاط  ي تكنولوجيات الحديثة  ال 
المركزية  ال تطبيق  التسريع في عمليات  ب التسجيل و 

المباشر بين    لربط با ح الرقمنة  م . كما تس ُنُظم لل 
البيانات القطاعية  بين  بيانات الحالة المدنية و 

البيانات االجتماعية،  و مثل بيانات الصحة،    ، األخرى 
وغير  الصناديق االجتماعية،  و البيانات االنتخابية،  و 

زيد  ت ألحوال المدنية  ل التسجيل    ة رقمن   كما أنّ   ذلك. 
من  وذلك  من فاعلية كفاءة الخدمات الحكومية،  

  خالل استخدام معلومات قابلة للتشغيل المتبادل 
 )interoperability (    لوجيا تكنو وفي إطار  

  الرقم التعريفي الموحد   واستعمال   االتصاالت 
 . ) الوطني   الرقم ( 
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طرح اإلشكاليات المتعلقة بالقدرة   وعند 
االعتبار الجوانب عين  ب أن نأخذ    يجب ، التبادلية 

ة وأن الجانب خاّص  ، المتعلقة بسالمة البيانات 
األساسي في القدرة التبادلية هو خلق منصة 

ضها ما يعرّ وهو   ، المعلومات ونقل البيانات  لتبادل 
 يتطلب وبالتالي،    .ةالمعلوماتي مخاطر القرصنة  ل 

قوانين وإجراءات صارمة لضمان   سن�  األمر  هذا 
سالمة البيانات.



 



19 

تسجيل   ُنُظمالعام السترا�يجية تحسين  اإلطار .4
األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية  

 2025-2021المنطقة العر�ية للفترة  في

في المنطقة  التسجيل المدني ُنُظمتحسين أداء  ن� إ
تناسب  ب وضع استراتيجيات مختلفة يتطلّ  العربية

في كل بلد. ولقد  المعمول به مستوى كفاءة النظام
في   اً ملحوظ اً متقدّ  العربية أحرزت العديد من الدول

، ذلك من رغملكن، وبالو ،تسجيل الوالدات والوفيات
عترض التي ت العديد من الثغراتهناك تزال  ال فإّنه

المتعلقة بجودة  الصعوباتمثل  عمل السجل المدني،
وال شّك في   .البيانات أو تحليل بيانات أسباب الوفيات

ره ودمج يتحديث النظام وتطو إلى عمليةال الحاجة
رات االجتماعية  كل مكوناته حتى يتماشى مع التغيّ 

ب  تطلّ ي ولكن ذلك واالقتصادية وضروريات التنمية،
ة في الجانب خاّص  ،ناته لمكوّ  متواصالً  اً تحديثتاليًا 

يتالءم مع الرؤية   ماب وذلك التشريعي والتقني
 الحقوقية للسجل المدني. 

في البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية والتي تعطل  و 
يجب اعتماد إجراءات    ، و اندثر نظام السجل المدني أ فيها  

فراد في  لضمان حقوق األ   ، وذلك إلعادة تشغيله مناسبة  
  نظام السجل المدني   وحتى يكون   ، الهوية لحصول على  ا 

 من ركائز إعادة بناء مؤسسات الدولة.   ركيزةً 

ن يكون تطبيق أال يمكن  والحال هذه، فإّنه
تسجيل األحوال   ُنُظمالمعنية بتحسين  االستراتيجية

كل في  بالطريقة نفسها  المدنية واإلحصاءات الحيوية
  ،كل بلدحالة بحسب يجب تخصيصها  بل ،البلدان

لوضع  ًا وإطارًا عاّماً تكون هذه االستراتيجية منطلقف

حسب وضع نظام السجل  بخطة عمل لكل دولة 
  بخصوص فيها وأولويات الحكوماتلديها المدني 

 ته.ارقمنة النظام واستعمال بيان

تبقى الغاية من  ،المبّينة أعاله ورغم كل االختالفات
كل فرد وهي ضمان أّن  ،التسجيل المدني نفسها ُنُظم

يتمتع بحقه في الهوية وبالحصول على كل وثائق 
الحالة المدنية التي تسمح له بالمحافظة على 

 . حقوقه وحقوق أفراد عائلته

وخاصة   المتالحقة، للتطورات التكنولوجية ونظراً 
ي ترمي هذه  تالالغاية  فإنّ  ،المعلومات ُنُظمتطور 

القريب  َيينمدَ على ال هااالستراتيجية إلى تحقيق
  ةتسجيل حيوي ُنُظم إرساء " :ي هوالمتوسط 

متكاملة وذات جودة عالية تكون بمثابة منصة  
البرامج المتعلقة  كّل  بلقِ ليها من إ الوصوليمكن 

سرية   ممراعاة واحترا ، وذلك معبالسكان
وخصوصية البيانات وحقوق األشخاص في 

الحصول على وثائق الحالة المدنية التي 
 . " جونهاايحت

  ،استراتيجيةأهداف  5هذه الغاية العمل على  تطلب ت
 :)انظر الجدول أدناه أيضاً ( وهي

قانوني والمؤسسي  التطوير اإلطار :  التسجيل •
كل مواطن   الحالة المدنية بما يضمن حّق  ُنُظمل
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الهوية وفي التسجيل في السجالت المدنية  في
 .وفي الحصول على وثائق الحالة المدنية

حتى  تحسين جودة بيانات الحالة المدنية : الجودة •
وثائق الحالة المدنية لكل إصدار  ُيستفاد منها في

قابلة  ، على أن تكون هذه البيانات شخص
 إلىلالستعمال في البرامج التنموية الهادفة 

 . تحسين ظروف عيش المواطن
 ة المدنيالحالة إحصاءات  ُنُظم تحويل: الرقمنة •

   كترونيلبالربط اإل عتتمتّ   مرقمنة ُنُظمإلى 
تضمن سالمة وسرية البيانات الشخصية وتسمح  و

  ُنُظمفي  المعنيينبالتبادل اآللي للبيانات بين 
 . الحالة المدنية

بناء القدرات وتقوية التنسيق بين  : تنمية القدرات •
 .الهوية وضمان استمراريتهاوثائق  صدارإ ُنُظم

 إعادة  :  تية الموا ظروف غير  للاالستجابة   •
التسجيل المدني في البلدان التي    ُنُظم تأهيل  

 األزمات  و قاسية  ال   ظروف ال تعاني من  
 . نسانية والنزاعات اإل 

العمل على  بدوره إن بلوغ هذه األهداف يتطلب
ترتكز   أهداف فرعّية على المَدَيين القصير والمتوّسط

 : جميعها إلى خطوط عاّمة تتلّخص في

  وتحديثااللتزام الوطني وحشد الدعم لتقوية  •
 بما في ذلك في البلدان ، الحالة المدنية ُنُظم

   .التي تعيش أو عاشت أزمات وحروب
والمقصود بااللتزام هو تسخير الموارد المالية 

الحكومة   بلقِ والبشرية وااللتزام المتواصل من 
وضع أولويات نظام التسجيل المدني ضمن ل

 . الخطط الوطنية
القضايا المتعلقة  مقاربة اعتماد منظور الحقوق في  •

ا يقتضي باألساس عدم م ، وهوبالتسجيل المدني
و حالته أ قصاء أي فرد مهما كان وضعه القانوني إ

عدم استعمال بيانات   أيضاً وهذا يعني  .االجتماعية
أو أي   و عرقيةأالسجل المدني ألسباب سياسية 

 . مآرب ذاتية أخرى

الدول باستعمال تكنولوجيات المعلومات  اهتمام  •
في تحديث السجل المدني ضمن خطط تطوير 

 حتى تتمكن الدول من دمج كّل ذلك و ،اإلدارة
وضمان  تبادلها،مكونات السجل المدني وتسهيل 
حداث  األعن سرية البيانات وتحسين التبليغ 

الحيوية حتى في المناطق البعيدة والمعزولة. كما  
ر الظروف الالزمة للتنسيق بين وفّ ن تأعلى الدولة 

 .كل مكونات السجل المدني
لتأهيل األطر لتنمية القدرات ووضع استراتيجية  •

 .الوطنية العاملة في كل مكونات السجل المدني
ن ال تقتصر هذه االستراتيجية على أومن المهم 

بما   ،كل المكونات بل أن تشملبعض أجزاء النظام 
  والتخطيطالحقوق الجوانب المتعلقة ب في ذلك

ومعالجة وتحليل  كتروني لاإل الرقمنة والربطو
ن  أمن المهم و. البيانات واستعماالتها في التنمية

تعمل هذه االستراتيجية على تدريب جيل جديد  
حصائيين والمختصين في السجل المدني من اإل 

 .مرارية وجودة بيانات السجل المدنيتلضمان اس
تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وبخاصة مع   •

يتعلق   ما فيجمعيات أطباء القطاع الخاص 
مع و ،الوفيات وأسباب الوفيات عنبالتبليغ 

والقضاة الشرعيين في ما   كتاب العدلوجمعيات 
 . عقود الزواج والطالق عنيخص التبليغ 

كة مع الجامعات والمؤسسات البحثية اتفعيل الشر •
تحليل بيانات السجل  تطوير عمليةجل  أمن 

  ق في تحليل اإلحصاءات الحيويةالمدني والتعم� 
والعمل على مقارنة  ،)بما في ذلك أسباب الوفاة (

 هذه البيانات مع نتائج المسوح الديمغرافية. 
ات الحيوية  التركيز على اإلحصاء أيضاً ومن المهم 
  برازإوهداف التنمية المستدامة أفي متابعة 

 . امقارنة بتكلفته هاميزات
تفعيل دور المنظمات غير الحكومية وخاصة  •

جل توعية أالمنظمات الحقوقية واإلنمائية من  
أهمية التسجيل المدني   حول مجتمع وقادته ال 

لضمان الحقوق المدنية واالقتصادية  
 هذه المنظمات دوراً  تؤّدي  إذ   .واالجتماعية 



21 

القرار على كل    صانعي في تحفيز  اً ساسيّ أ 
تحديث القوانين المتعلقة بالهوية ل المستويات  

والتسجيل المدني وتسخير الموارد البشرية 
 .لخدمة هذا الهدف   والمالية 

استغالل الفرص التي توفرها المنظمات الدولية   •
يخص نقل المعرفة والتعريف بالتجارب   ما في

في  بين بلدان الجنوب الناجحة وتفعيل الشراكة
 تبادل الخبرات والتجارب والتمويل.

الحالية   ويمكن إجمال اإلطار العاّم لالستراتيجية
اءاتها العملية  وأهدافها العاملة والتفصيلية وإجر

 وفق ما يلي: 

 بحيث:   ةشموليالو الحيوية إلى مستوى االكتمال ثلألحدا التسجيل الوصول بعملية: النهائية لالسترا�يجية الغاية
 " وثائق الحالة المدنية التي تسمح له بالمحافظة على حقوقه وحقوق أفراد عائلته بحقه في الهوية وبالحصول على كّل كل فرد يتمتع "

 األهداف االسترا�يجية 

  األول  االسترا�يجي  الهدف
 (التسجيل) 

 الهدف االسترا�يجي الثالث
 (الرقمنة) 

 الهدف االسترا�يجي الرابع 
 (�نمية القدرات) 

 الهدف االسترا�يجي الخامس
 ا�ية) وغير الم (االستجابة للظروف  

قانوني  التطوير اإلطار 
الحالة   ُنُظم والمؤسسي ل

كل    المدنية بما يضمن حّق 
مواطن في الهوية وفي  
التسجيل في السجالت  
المدنية وفي الحصول  

 على وثائق الحالة المدنية 

إحصاءات   ُنُظم تحويل 
  ُنُظمالحالة المدنية إلى 

بالربط   عتتمتّ  مرقمنة 
تضمن سالمة  اإللكتروني و

وسرية البيانات الشخصية  
وتسمح بالتبادل اآللي  

في   المعنيين للبيانات بين 
   الحالة المدنية  ُنُظم

بناء القدرات وتقوية التنسيق   
الهوية  وثائق   إصدار ُنُظمبين 

 وضمان استمراريتها 

التسجيل   ُنُظمإعادة تأهيل 
المدني في البلدان التي تعاني من  

األزمات  القاسية و ظروف ال
   نسانية والنزاعات اإل

 متوسط الالقصير و َييناألهداف على المدَ 

وجود إطار قانوني  
  بتسجيل جرائي يسمح إو

حداث الحيوية لكل  األ
 شخاص األ

منصة تسمح بتبادل  إنشاء 
  المتعلّقةالمعلومات 

 باإلحصاءات الحيوية 

أطر أكثر كفاءة في األداء  تأمين 
وفي التنسيق بين مكونات  

 السجل المدني  

التسجيل   ُنُظم تحسين أداء 
المدني في البلدان التي تعيش  

 زماتاأل

 اإلجراءات العملية 

نشاء أو تقوية اللجان  إ
الوطنية من أجل مراجعة  

وتحديث القوانين  
المتعلقة بالحق في الهوية  

والتسجيل في الحالة  
 المدنية

قانوني للرقمنة   إطاروضع 
أسس تبادل   تحديدو

  المعلومات

 )Mechanism( ليةآ/ لجنة تدريب 
للتنسيق بين المؤسسات  

الهوية   ُنُظمالمتداخلة في 
 والتسجيل المدني 

السجل المدني   ُنُظم دعم 
حيث تعاني هذه   ةالموجود

األزمات من قلة   ظلاألنظمة في 
اإلمكانيات وعدم توفر الموارد  

 البشرية  

التعريف بالتوصيات  
الدولية والعربية في ما  

في الهوية   يخص الحّق 
 والتسجيل المدني 

اختيار التكنولوجيات  
قل كلفة  األاألكثر مالءمة و

والتي تضمن تبادل  
بصورة آمنة   البيانات
 ودقيقة 

  ُنُظم ملة في ااألطر الع تدريب 
التسجيل المدني واإلحصاءات  
الحيوية على كل أجزاء النظام  

من التصرف في الموارد  ابتداًء 
الجوانب السياسية   إلى وصوالً 

التسجيل   ُنُظمالمتعلقة بديمومة 

عداد دراسة لمعرفة تأثير  إ
السجل   ُنُظمالنزاعات على 

ل  بُ المدني ومعرفة ما هي ُس 
 الممكنة  اإلصالحات
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 بحيث:   ةشموليالو الحيوية إلى مستوى االكتمال ثلألحدا التسجيل الوصول بعملية: النهائية لالسترا�يجية الغاية
 " وثائق الحالة المدنية التي تسمح له بالمحافظة على حقوقه وحقوق أفراد عائلته بحقه في الهوية وبالحصول على كّل كل فرد يتمتع "

 األهداف االسترا�يجية 

  األول  االسترا�يجي  الهدف
 (التسجيل) 

 الهدف االسترا�يجي الثالث
 (الرقمنة) 

 الهدف االسترا�يجي الرابع 
 (�نمية القدرات) 

 الهدف االسترا�يجي الخامس
 ا�ية) وغير الم (االستجابة للظروف  

المدني واإلحصاءات الحيوية بما  
في ذلك تحليل واستعمال  

مار في دعم  ثواالست البيانات
جيل جديد من الخبراء في كل  

السجل   ُنُظم المتعلقة ب ادينيالم
 المدني 

ُتلزم  في البلدان التي 
توثيق عقود  ب مواطنيها

إقرار    ، يجبالزواج
عقود   كتابةقوانين تفرض  

وتسجيلها   خّطّياً  الزواج
 الحالة المدنية  ُنُظمفي 

  ياإللكترون ربط التحسين 
بين مراكز السجل المدني  

على كل المستويات  
باستعمال شبكات تبادل  

أو   ،نترنتاإلأو المعلومات، 
 االتصاالت النقالة ُنُظم

العمل على تدريب ضباط الحالة  
على   )Civil resgistrar(المدنية 

القانونية والحقوقية   كل الجوانب
اءات  اإلحص ُنُظمبالصلة ذات 

 الحيوية 

لتسوية   ةتغيير األطر القانوني
  ما يرتبط فراد وبخاصة األ أوضاع

الوفيات وأسباب  تسجيل ب
 والطالق الزواج حاالت و الوفيات

العمل على تغيير القوانين 
بما يتماشى مع تطورات  

بما يسمح  والمجتمع 
إزالة كل العوائق  ب

لتسجيل والدات ووفيات  
 وزواج كل فئات االفراد  

ربط المستشفيات والمراكز  
  ُنُظم الصحية البعيدة ب

  عنبالغ لإل لكترونيةإ
 الوالدات والوفيات  

  االستفادة من خبرات الدول 
  ُنُظم ء في تحسين أدا األخرى

التسجيل المدني واإلحصاءات  
الحيوية وبخاصة في مجال  

بعض   إلىالرقمنة والوصول  
 الفئات المهمشة أو البعيدة  

وضع قضية الهوية والسجل  
  جابة ستاالإطار المدني ضمن 

اإلنسانية   للحاجات
)Humanitarian response( وفي  

 برامج إعادة البناء  إطار

إيجاد حلول سريعة  
حداث  لتسجيل كل األ

المدنية المتعلقة  
الجئين والمهاجرين بما  لبا

في ذلك وضع نقاط  
تسجيل خاصة بهم  

مع   لذلك  والتنسيق
منظمات األمم المتحدة  

المفوضية  وبخاصة 
 لالجئينالشؤون  السامية

)UNHCR(   

وضع منصة تسمح بتبادل  
الجهات  المعلومات بين 

في نظام   المتداخلة
بما   الحيوية اإلحصاءات 

من القدرة التبادلية   عززيُ 
بين كل مكونات نظام  

السجل المدني والبرامج  
الرقم  بذات الصلة 

 التعريفي الموحد 

  وهو ،الهوية ُنُظم كسب الدعم ل
ي لتوفير حق الهوية  سساأ شرط

لكل شخص وذلك من خالل  
دراج البرامج المتعلقة بالهوية  إ

 في الخطط الحكومية  

ات الدولية  التنسيق مع المنظم
لتوفير وثائق الحالة المدنية  

 لالجئين  اجرين واللمه

مجانية   مبدأاعتماد 
كلفته    خفضالتسجيل أو 

في البلدان التي تكون  
حد  أفيها كلفة التسجيل 

 عوائق التسجيل 

نتاج ونشر  إالعمل على  
وتوزيع اإلحصاءات  

ؤشرات  موال الحيوية
سرع  أالديمغرافية في 

عداد  إ و إنجازها،وقت بعد 

االستفادة من الخبرة الدولية  
 والتنسيق بين الجهات الدولية  

استعمال التكنولوجيات الحديثة  
حداث الحيوية  األ عنللتبليغ 

  عنجل التبليغ أوذلك من 
الوالدات ووفيات حديثي الوالدة  

وتشجيع هذه   عمومًا، والوفيات
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 بحيث:   ةشموليالو الحيوية إلى مستوى االكتمال ثلألحدا التسجيل الوصول بعملية: النهائية لالسترا�يجية الغاية
 " وثائق الحالة المدنية التي تسمح له بالمحافظة على حقوقه وحقوق أفراد عائلته بحقه في الهوية وبالحصول على كّل كل فرد يتمتع "

 األهداف االسترا�يجية 

  األول  االسترا�يجي  الهدف
 (التسجيل) 

 الهدف االسترا�يجي الثالث
 (الرقمنة) 

 الهدف االسترا�يجي الرابع 
 (�نمية القدرات) 

 الهدف االسترا�يجي الخامس
 ا�ية) وغير الم (االستجابة للظروف  

على  برامج تدريبية 
 المؤشرات احتساب هذه 

الدول على استعمال تكنولوجيات  
 الهواتف النقالة 

ئتالفات من  نشاء اِ إ
جمعيات المجتمع المدني  

جل تفعيل دورها في  أمن 
مناصرة القضايا المتعلقة  
بالحق في الهوية والحق  

 في التسجيل المدني  

ألطباء القطاع    ُنُظموضع 
  عنتبليغ لالخاص ل

  الوفيات وأسبابها

  األمم منظمات مع التنسيق
  مثل المتحدة 

  لألمم السامية المفوضية
  الالجئين لشؤون المتحدة 

)UNHCR( المتحدة األمم  وكالةو  
  الالجئين وتشغيل  إلغاثة

  األونروا ،الفلسطينيين
)UNRWA(، الوثائق لتوفير  

  رينوالمهّج  جئينلّال  الالزمة
 قانونية  بصورة  والمهاجرين

  عملية في المدني المجتمع إشراك
  الحواجز كل  إلزالة التأهيل إعادة 

  ما  في األوضاع وتسوية للتبليغ
   التسجيل يخص

حول  توعية المسؤولين 
تسجيل الحالة   ُنُظم  هميةأ

القضايا المتعلقة  والمدنية 
 بسرية البيانات الشخصية  

التصرف في   ُنُظم تحديث 
قواعد بيانات الحالة  

المدنية بما يتماشى مع  
المتطلبات التكنولوجية  

 الجديدة 

  استمرارية لضمان  خطة وضع
  حاالت في التسجيل  ُنُظم

 . زماتواأل الحروب

  األمم منظمات مع التنسيق
  مثل المتحدة 

  لألمم السامية المفوضية
  الالجئين لشؤون المتحدة 

)UNHCR( المتحدة األمم  ووكالة  
  الالجئين وتشغيل  إلغاثة

  األونروا الفلسطينيين،
)UNRWA(، الوثائق لتوفير  

  رينوالمهّج  جئينلّال  الالزمة
 قانونية  بصورة  والمهاجرين

وضع إجراءات قانونية  
في البلدان التي   وعملية،

  ات تالفئفيها اِ  نشأت
بيانات السجل المدني  ل

بصفة كاملة أو جزئية،  
جل إعادة بناء  أمن وذلك 

 األرشيف أو استرجاعه 

توفير االعتمادات المالية  
للتشبيك والربط   الالزمة

اإللكتروني وصيانة  
إعطاء  و األجهزة والبرامج 

الحالة   ُنُظم أولوية لرقمنة 
المدنية في البلدان التي  

تعاني من الحروب  
 زماتواأل

  الحالة ُنُظم  رقمنة مسألة إيالء  
  في الالزمة األهمية  المدنية
  الحروب  من تعاني التي البلدان

 واألزمات
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 األهداف االسترا�يجية 
 (الجودة)  ثاني الهدف االسترا�يجي ال

، على أن تكون هذه البيانات  وثائق الحالة المدنية لكل شخصإصدار  حتى ُيستفاد منها في تحسين جودة بيانات الحالة المدنية  
 قابلة لالستعمال في البرامج التنموية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطن

 األهداف على المَدَيين القصير والمتوسط 
  ُنُظمتحسين إجراءات 
 التسجيل المدني 

توثيق عقود   ُنُظم تطوير 
 ج والطالقاالزو

تحسين تسجيل الوفيات وأسباب  
مقتبس من استراتيجية  (الوفيات 

 ))SO2(  العالميةمنظمة الصحة 

السجل المدني    بيانات ضمان جودة
 واإلحصاءات الحیویة 

 اإلجراءات العملية 
طرق جديدة   استحداث

فراد  األ وصوللتسهيل 
الذين يعيشون في  

  إلىالمناطق البعيدة 
 مراكز التسجيل  

  فيالمسؤولين  توعية
العدل ووزارة   ةوزار

األوقاف وكل المؤسسات  
التي تتعامل مع األئمة  

حول   والقضاة والشهود
أهمية تسجيل حاالت  

الزواج والطالق مع مراعاة  
   كامل التفاصيل الضرورية

  الصفةالتأكد بأن المستشفيات لها 
  عن للتبليغ المناسبة القانونية

 الوفيات وأسباب الوفيات  

عداد خطة شاملة لضمان جودة  إ
التقييم المتواصل   تلحظ البيانات 

والدوري لجودة البيانات وتحليل  
 Business( عمل ت الاءاجرإ

process(  

تطوير التنسيق بين وزارة  
إدارة  بين الصحة و

السجل المدني بهدف  
استغالل كل الفرص التي  
 توفرها البرامج الصحية  

عداد بحوث ميدانية لفهم  إ
وتوثيق كل الطرق  

المستعملة لعقود الزواج  
 والطالق 

األطر الصحية في   تدريب 
  منالمستشفيات وتمكينها 

استعمال التصنيف الدولي  
 ألسباب الوفيات 

وضع أو تحديث دليل تقييم كل  
 التسجيل المدني   ُنُظم عمليات 

عداد برامج إعالمية  إ
 IEC(  توعيةحمالت و

campaign(  جل أمن
التعريف بإجبارية  

 التسجيل المدني وأهميته  

مفاهيمي   إطارعداد إ
وخطة عمل مع الوزارات  

المعنية بتسجيل عقود  
  والطالقالزواج 

  عنسناد مسؤولية التبليغ إ
  أحد إلى ها  بسباأأسباب الوفيات و

   المستشفى  أقسام

  ُنُظم عداد تقييمات بصفة دورية لإ
استعمال  و التسجيل المدني

الطرق اإلحصائية والديمغرافية  
 ت من جودة البيانات للتثبّ 

شراكات مع   إقامة
الجامعات والمراكز  

 البحثية  

  حولتوعية المجتمع 
أهمية التوثيق الكتابي  
لعقود الزواج والطالق  

القانونية   بأبعادهوربطه 
والحقوقية وقضية النوع  

 االجتماعي 

جعات دورية لطريقة  االقيام بمر
يفاء البيانات المتعلقة بأسباب  است

 الوفيات ولمستوى جودتها 

 

موظفي   تدريب وتوعية
الحالة المدنية على أهمية  

 البيانات   تسجيل كّل 

العمل مع المجتمع المدني  
هم الفاعلين  ألكسب دعم 

 في تسجيل عقود الزواج  

وبرمجيات إلدخال   ُنُظمضع و
 بيانات الوفيات وأسباب الوفيات  

 

العمل مع منظمات  
المجتمع المدني وقادة  

والقادة  المجتمع المحلي 
جل توعية  أمن  الدينّيين

حول  المجتمعات المحلية 

لعقد   معياري عداد نموذج إ
  نموذجية الزواج واستمارة

تشمل البيانات األساسية  
التي يجب أن يتم توثيقها  

 ج والطالق في حاالت الزوا

أطباء القطاع العام   دريب ت
 الوفيات  عن والخاص على التبليغ 
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 األهداف االسترا�يجية 
 (الجودة)  ثاني الهدف االسترا�يجي ال

أهمية توثيق عقود الزواج  
 في الحالة المدنية 

التي  لدول إلى ابالنسبة 
سجالت  أتلفت فيها 

  ، يجبالحالة المدنية
عادة بناء  إالعمل على  

األرشيف حتى يضمن  
توثيق هوية كل  

 األشخاص  

عداد تدابير جديدة في ما  إ
يخص عقود الزواج مثل  

  االعتماد علىأهمية 
شهادة  (الوثائق األساسية 

  الهوية، بطاقة الوالدة،
في إبرام   )ذلك  وغير

 العقود 

تدريس التصنيف الدولي ألسباب  
الوفيات ضمن المناهج المستعملة  

 طباء األ تدريبل

 

التنسيق مع الجهات   
تسجيل   عنالمسؤولة 

والوفيات من   الوالدات
جل وضع نظام يسمح  أ

ات حول  مبدمج المعلو
الزواج والطالق في  

 فرد  مدني لكّل الالسجل 

فرق لترميز بيانات أسباب   تدريب 
 الوفيات 

 

التشجيع على استعمال   
أو سجل   الدفتر العائلي

 سرة األ

فرص التي توفرها  الكل   استغالل
مومة  خدمات برامج صحة األ

الوالدات   عن والطفولة للتبليغ 
والوفيات وخاصة وفيات حديثي  

 مهات  وفيات األوالوالدة 

 

المسوح  خدام است 
الديمغرافية لجمع بيانات  

 حول تسجيل عقود الزواج

العمل على بناء شراكة مع  
وإشراكهم  جمعيات الطب الخاص 

في تحفيز أطباء القطاع الخاص  
أسباب  على التدريب والتبليغ عن 

 الوفيات

 

القيام بمسوح على عينات    
لمعرفة أسباب الوفيات   تمثيلّية

 لي شريح اللفظي اآلتال باستعمال 
)Automated verbal autopsy(  

 

دعم  الطات مساندة نشا  
  جراءإ الهادفة إلىوالتدريب 

  خدمات األمومة في تدقيق
)Maternal audit(  

 

ضرورة  حول  توعية المجتمع   
بل دفن  قصدار شهادات وفاة إ

لتسهيل   ُنُظمضع واألموات و
الحصول على هذه الشهادات  
وتطوير المراقبة المجتمعية  

 للدفن
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 االسترا�يجية اإلقليمية نات مكّو  .5

الغاية التي ترمي هذه   كما سبقت اإلشارة، فإنّ 
القريب  َيينعلى المدَ  االستراتيجية إلى تحقيقها

  ةتسجيل حيوي ُنُظم إرساء " ي:هوالمتوسط 
متكاملة وذات جودة عالية تكون بمثابة منصة  

البرامج المتعلقة  كّل  بلقِ ليها من إ الوصولمكن ي
سرية   ممراعاة واحترا ، وذلك معبالسكان

وخصوصية البيانات وحقوق األشخاص في 
الحصول على وثائق الحالة المدنية التي 

 . " جونهاايحت

األهداف  هذه الغاية حول جملة من محور تت
 يمكن تلخيصها كما يلي:والخطوات العملّية التي 

 إطار تشريعي يسمح بعدم  قيام  التسجيل: .1
ه في الهوية ووثائق أي فرد من حقّ  حرمان

 .السجل المدني

بيانات الوالدات تسجيل وتوثيق  الجودة: .2
ج  االزوحاالت والوفيات وأسباب الوفيات و 

دة بتحقيق االستفا تسمحجودة عالية بوالطالق 
القصوى من هذه المعلومات في إطار الخطط  

 .التنموية الشاملة

لتبادل بيانات السجل   رقمية منصة إنشاء الرقمنة: .3
اإلحصاءات الحيوية في برامج  ولتوظيفالمدني 

 .ميةنالت

 السجل المدني  ُنُظمتعزيز  تنمية القدرات: .4
 التنسيق بين مكونات  رفع كفاءةمن خالل 

 .السجل المدني

إعادة تشغيل   االستجابة للظروف غير المواتية: .5
التسجيل المدني في البلدان التي تعاني من   ُنُظم

 . وأزماتحروب 

وفي ما يلي مناقشة تفصيلية للغايات والمقاصد التي 
 تشكّل أساسًا في تحقيق األهداف المشار إليها. 

قانوني  التطو�ر اإلطار  ألف.
الحالة المدنية بما   ُنُظموالمؤسسي ل

يضمن حق كل مواطن في الهوية وفي  
التسجيل في السجالت المدنية وفي 

 الحصول على وثائق الحالة المدنية 

 ُنُظم   التي تنهض عليها   سس األ القانوني    اإلطار   يوّفر 
يشكّل هذا اإلطار ممّرًا   . التسجيل المدني و   الهوية 

 ظائفها و   داء أ   على   ةقادر  ُنُظم إلزامّيًا لتكون هذه ال 
ع كل فرد بهويته وبالوثائق الالزمة تمتّ   ن يضم بنجاح  

القوانين المتعلقة بالسجل سّن  ن  إ .  للحالة المدنية 
 ، غايات ة عدّ عملّية تحّقق   ها وتحديث   تها وتقوي   المدني 

الجهات المتداخلة   تحديد مسؤوليات كّل وعلى رأسها  
وسائر   اإلحصاءات الحيوية و حداث  تسجيل األ   ُنُظم في  

سس أ المهام المتعلقة بالهوية. وتحدد هذه القوانين  
جمع   التي يتّم عبرها   جراءات اإل   ومعايير الجودة لكّل 

 ، وتحفظ كذلك مبدأ مراعاةالبيانات واستعمال البيانات 
طار القانوني الخصوصية وسرية البيانات. ولهذا اإل 

تبادل  منّصات  الرقمنة و   في عصر   ى أهمية قصو 
 في . وعلى هذه القوانين أن تأخذ  اً لكترونيّ إ المعلومات  

طار القانوني  هما اإل و  ، ن ي ساسي� أ ن  ي عدَ االعتبار بُ   عين 
 . نسان والجوانب المتعلقة بحقوق اإل   ، الساري في البالد 
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 اإلجراءات المقترحة 

المختصة بقضايا أو تقوية اللجان الوطنية  تدريب •
من  التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، وذلك 

أجل مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالحق 
في الهوية والتسجيل في الحالة المدنية. ويكون  

طار القانوني  مراجعة اإل ان عادةً دور هذه اللج
حقوق  مبادئ حتى تتالءم مع تطورات المجتمع و

الدول  المجموعة منانات يحيث تشير الب ،نساناإل
مثل  في هذا المجال، بعض النقائص إلىالعربية 

اإلجراءات القانونية التي تعرقل تسجيل والدات 
في بعض   الزواج السكان الالجئين وتسجيل

ر التشريعات المتعلقة يتغي تحّتموكذلك ي الحاالت.
بالهوية والسجل المدني حتى تتماشى مع  

 ُنُظممتطلبات التنسيق بين الجهات المتداخلة في 
التسجيل المدني والهوية. وسيكون لهذا التنسيق  

الرقم  نظام  تأسيسفي مرحلة   التشريعي دور هام
المنصة الالزمة  إنشاءوفي  التعريفي الموحد
 .لتبادل المعلومات

بالتوصيات الدولية والعربية في ما   التعريف •
لقد يخص الحق في الهوية والتسجيل المدني: 

الحق في الهوية  إلىتعرضت عدة توصيات دولية 
ذلك   من ،حظيت بموافقة كل الدول العربية وقد

اتفاقية  ، ونساناإلعالن العالمي لحقوق اإل مثالً:
المؤتمر لفية. وفي هداف األأوثيقة و ،حقوق الطفل

وقعت  24الوزاري حول االنتماء والهوية القانونية 
االنتماء  "الدول األعضاء اإلعالن العربي بشأن 

ن التزامها المشترك بتعزيز  والذي يبيّ  "والهوية
فراد في المنطقة من خالل تعزيز حماية األ

الحصول على ضمان الحّق في التسجيل المدني و
ضين المعرّ راد ألفلالجنسية، مع إيالء اهتمام خاص 

التعريف بمحتوى هذه التوصيات لدى   نّ إللخطر. 
تسجيل  ُنُظمنات صانعي القرار ومسؤولي مكوّ 

هم عن يشجأالهوية والتسجيل المدني من شأنه 

 
 . 2018ة، اإلعالن العربي حول االنتماء والهوية القانوني  24

االعتبار   عين فيعلى سن قوانين وتشريعات تأخذ 
  ُنُظمنسان والنظرة الشاملة لجوانب حقوق اإل 
 التسجيل المدني.

توثيق عقود  ُتلزم مواطنيها بال  في البلدان التي •
عقود  كتابةإقرار قوانين تفرض  ، يجبالزواج
ا الزواج إّن   .الحالة المدنية ُنُظموتسجيلها في  خّطي�

  قصوىالزواج والطالق أهمية حاالت لتسجيل 
لغياب الزواج المدني في العديد من الدول  نظراً 

ولضمان تسجيل الزواج في السجل   .العربية
 إلزامّيةعلى  ديجب سن قوانين تشدّ  ،المدني

ما  م نسخ منه للزوجين كلّ سل� وجود عقد مكتوب تُ 
  تسجيل العقد في المحاكمينبغي و ،دعت الحاجة

ن أالمختصة. ويكون من المستحسن  المدنية
البيانات التي يجب توفرها في عقد  يضبط القانون

الزواج. كما يجب دعم التنسيق بين وزارة العدل 
  نالجهات المسؤولة ع بين وزارة األوقاف و بين و

بيانات   بتخزينتسمح   ُنُظمووضع  ،السجل المدني
الزواج وبتبادل المعلومات مع بيانات السجل 

القانون كذلك  طيضبينبغي أن كما  المدني األخرى.
وأن  محتوى البيانات اإلحصائية التي يجب نشرها 

 . يحّدد موعد نشرها الدوريّ 
العمل على تغيير القوانين بما يتماشى مع تطورات   •

إزالة كل العوائق لتسجيل ببما يسمح والمجتمع 
وبخاصة   ،فرادوالدات ووفيات وزواج كل فئات األ

ات  جرين واألمهات غير المتزوجاالالجئين والمه
 والمتزوجات بأجانب. 

حداث المدنية إيجاد حلول سريعة لتسجيل كل األ •
قة بالالجئين والمهاجرين بما في ذلك وضع  المتعلّ 

نقاط تسجيل خاصة بهم والتنسيق مع منظمات 
لألمم   السامية المفوضية المتحدة وبخاصةاألمم 

وكالة األمم  و (UNHCR) لشؤون الالجئين المتحدة
،  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اثةالمتحدة إلغ 

  أولويات أربعاعتماد  ويمكن ،(UNRWA)  األونراو
 : في هذا اإلطار
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أكثر  القوانين المتعلقة بالالجئين والمهجرين جعل .1
توصيات  عبر االمتثال إلى مرونة

لشؤون  لألمم المتحدة السامية المفوضية
في ما يخص تسجيل وتصحيح وضعية   الالجئين

التي   المالية غراماتلغاء الإلين وغير المسّج 
 .بسبب التأخير أو عدم التسجيل تترّتب عليهم

من   الالجئين وَمن هم في حال شبيهة عفاءإ .2
و تسوية األوضاع بالنسبة أ/ وتكاليف التسجيل 

 . التسجيل عدملحاالت 

 .حماية األطفال غير المسجلين .3

عداد حمالت توعية وحمالت لتسجيل الالجئين إ .4
في المناطق البعيدة وتخصيص أماكن لتسجيل 

 . المهجرينوالالجئين 

كلفته  خفضمجانية التسجيل أو  مبدأاعتماد  •
 في البلدان التي تكون فيها الكلفة أحد 

في بعض الحاالت التي  أو ،عوائق التسجيل
 يفرض فيها القانون عقوبات بسبب التأخر 

 . التسجيلفي 
ئتالفات من جمعيات المجتمع المدني نشاء اِ إ •

جل تفعيل دورها في مناصرة القضايا  أمن 
المتعلقة بالحق في الهوية والحق في 

تعمل هذه الجمعيات على   .التسجيل المدني
جل تحديث القوانين أتوعية صانعي القرار من 

حتى وذلك السجل المدني  ُنُظممتعلقة بال
ن كل فرد من الحصول على وثائق الحالة يتمكّ 

المدنية التي تخصه. كما تعمل هذه الجمعيات  
على توفير كل اإلمكانيات   اتالسلط حّث  على

التسجيل المدني  ُنُظممن اجل دعم 
 . واإلحصاءات الحيوية

تسجيل الحالة  ُنُظم  حولتوعية المسؤولين  •
المتعلقة بسرية البيانات   لقضاياوا المدنية

وبخاصة في البلدان التي مرت أو   ،ةالشخصي
حتى ال يكون   ، وذلكتمر بأزمات وحروب

 أمام شمولية موضوع سرية البيانات عائقاً 
 . عملية التسجيل

في البلدان  وضع إجراءات قانونية وعملية، •
بيانات السجل المدني ل اتتالفئالتي تم فيها اِ 

جل إعادة أمن وذلك بصفة كاملة أو جزئية، 
 .أو استرجاعه بناء األرشيف

تحسين جودة �يانات الحالة المدنية   باء.
وثائق الحالة  في إصدار ُيستفاد منهاحتى 

قابلة    ، على أن تكونالمدنية لكل شخص
لالستعمال في البرامج التنموية الهادفة  

 تحسين ظروف عيش المواطن  إلى

حداث المدنية يزال تسجيل األ ال ،رغم كل الجهود
ولقد ازدادت  .العديد من الدول العربية في ياً متدنّ 

المشاكل المتعلقة بالتسجيل المدني مع تفاقم األزمات 
مما يعيق   ،في هذه البلدان اإلنسانية والسياسية

حصول كل األشخاص على حقهم في الهوية وفي  
ومع أّنه التمتع بوثائق الحالة المدنية التي يحتاجونها. 

  جيل الوالداتتس ن فيبعض التحس� يمكن مالحظة 
المتعلقة بالوفيات   الحاالتإّال أن  في المنطقة،

تعاني من  تزال  الأسباب الوفيات والزواج والطالق بو
على مستوى التسجيل، وخصوصًا   إشكاليات عدة

لناحية جودة البيانات واستيفائها لجميع التفاصيل 
 . التي يمكن االستفادة منها في اإلحصاءات الحيوية

 نأ شكاليات تقترح االستراتيجية ولتفادي هذه اإل
 : في المستقبل القريب على ما يليجراءات اإل تتركّز

اإلجراءات القانونية واإلدارية، وتحسين  تسهيل  .1
  ُنُظمالسجل المدني بما في ذلك إرساء  ُنُظمداء أ

 . المتابعة والتقييم
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عبر  حداث المدنية  ضمان شمولية تسجيل األ  .2
السكان في المناطق    إلى الخدمات    إيصال 

البعيدة والمعزولة وكل فئات المجتمع بما في  
 رين وبعض الفئات  ذلك الالجئين والمهّج 

الخاصة مثل النساء المتزوجات بأجانب أو  
 . األمهات العازبات 

أهمية اإلحصاءات حول توعية صانعي القرار  .3
عبر  وذلك متابعة األهداف التنموية  فيالحيوية 

الحالة   ُنُظمالتركيز على المزايا التي توفرها 
يجدر كذلك التنبيه على  و .المدنية مقارنة بتكاليفها

يجاد إالقضايا المتعلقة بالسجل المدني وضرورة 
  ُنُظمجرائية وقانونية لتحسين أداء إحلول 

 .التسجيل المدني

 ُنُظمير كل اإلمكانيات المتوفرة لتقوية ختس .4
النظام الصحي ّيما إمكانات س الالتسجيل المدني و

القطاع الخاص  اؤديهن يواألدوار التي يمكن أ
 .ومنظمات المجتمع المدني

التوعية  زيادة ل استعمال كل الطاقات المتوفرة .5
  مستوى المجتمعاتعلى  ، خصوصاً المجتمعية

عقود الزواج   وتوثيق  تسجيل حول أهمية ،المحلية
 . وحاالت الطالق أو االنفصال 

العمل  االستراتيجية قترحت غاياتال ه هذ ولبلوغ
 :ليةااإلجراءات الت على

ل  يسجتال ُنُظميخص تحسين إجراءات   ما  في (أ)
 :المدني

فراد األ وصلوطرق جديدة لتسهيل  استحداث .1
مراكز   إلىالذين يعيشون في المناطق البعيدة 

 ةمتنّقل  باعتماد حمالت مثالً  ، وذلكالتسجيل
، حداث الحيويةلتسجيل المواليد وكل األ

صال استعمال التكنولوجيات الحديثة لالتّ و

تكنولوجية الهاتف النقال كما هو موجود في  مثل
 . فريقيةبعض الدول األ

تطوير التنسيق بين وزارة الصحة وإدارة السجل  .2
 لتحقيق المرامي التالية: المدني 

الفرص التي توفرها البرامج  استغالل كّل  •
 وذلكم والطفل األإلى  توّجهتصحية التي ال
 .أهمية التسجيل المدني حوللتوعية ل

من االستفادة   موظفي وزارة الصحة تمكين •
مثل الهواتف   من تقنيات ووسائل حديثة،

الوالدات والوفيات في  عنالنقالة، للتبليغ 
 . مراكز التسجيل ناألماكن البعيدة ع 

 تبادل البيانات الخاصة بالتطعيم مع بيانات   •
 .المدنيالسجل 

  توعية حمالت  عداد برامج إعالمية وإ  .3
 )IEC campaign (    بضرورة جل التعريف  أ من 

فئات المجتمع   التسجيل المدني وبأهميته لكّل 
وخاصة األطفال والنساء. ويكون ذلك بالتركيز 

ويمكن في هذا   ، على الزواج والوالدات والوفيات 
استغالل البرامج التنموية الموجهة   أيضاً   الصدد 

مثل البرامج الصحية أو المتعلقة   ، للسكان 
 .بمحاربة الفقر 

شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية من   إقامة  .4
فائدة من استعمال بيانات الحالة أجل تعظيم ال 

العاملين في   أهيل وتدريب وت   ، المدنية وتحليلها 
أهمية تسجيل كل البيانات  المدني على التسجيل 

مثل الجنس  ، المطلوبة في وثائق الحالة المدنية 
 .وغيرها من التفاصيل الضرورية  والعمر 

العمل مع منظمات المجتمع المدني وقادة  .5
جل توعية أ من  ين الدينيّ ة  القاد المجتمع المحلي و 

أهمية توثيق عقود حول المجتمعات المحلية  
 .الزواج في الحالة المدنية
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 اتتالفئفيها اِ  نشأتدول التي إلى ال بالنسبة .6
عادة  إالعمل على  ، يجبسجالت الحالة المدنية

بناء األرشيف حتى يضمن توثيق هوية كل  
السلطات  ولهذا الغرض يمكن العمل مع  ،األشخاص

 .القائمة والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة

من في البلدان التي يعاني فيها نظام التسجيل  .7
فرصة  تخدام اسمشاكل وظيفية هامة يمكن 

لتسجيل في السجالت ا السكاني لدفعالتعداد 
 وعدمسرية البيانات  ضمانقدمًا، شرط  ةالمدني

تتنافى مع  اد ألغراض التعدبيانات  استخدام
 . أهدافه الرئيسية

توثيق عقود   ُنُظمتطو�ر  يخّص  ما  يف (ب)
 والطالق:  ج ا الزو

في العديد من  محدود االنتشارالزواج المدني  يزال  ال
 التي تتعّدد فيهاالدول العربية وبخاصة في الدول 

ففي العديد من الدول العربية تبقى   ،الطوائف الدينية
العدل أو القضاة كّتاب  قبل يتم من  الذينسبة الزواج 

ي  فوبالطبع ف ،مرتفعةالقادة الدينّيين أو الشرعيين 
 هيًا،أو شف ن يكون العقد مكتوباً أهذه الحاالت يمكن 

وفي بعض   .قغير موثّ و أ قاً موثّ ن ويكن أكما يمكن 
استعمال بل بيتم التوثيق بصفة موحدة  األحيان ال

التي يكون قسم  سجالت والعقودالشكال مختلفة من  أ
تسجيل عقود  ولضمانآمنة.   بطرق حفوظمغير منها 

لومات  عتبادل الم ىالزواج في قاعدة بيانات قادرة عل 
قاعدة بيانات تابعة (مع مكونات التسجيل المدني 

وجود  ولضمان ،) وزارة العدلو لوزارة األوقاف
ساسية الالزمة كما هو منصوص عليه في البيانات األ

وضع إجراءات  فإّنه يجب، أيضاً  التوصيات الدولية
تسجيل عقود الزواج  ُنُظمجديدة لتحسين أو بناء 

إجراءات تحفيزية للتشجيع على تسجيل القيام بو
بدون الدخول في   )ومعها حاالت الطالق(عقود الزواج 

شكاليات المتعلقة باالزدواجية بين الزواج المدني  إلا
 شكال األخرى لعقود الزواج. واأل

 نقترح اإلجراءات التالية:المقاصد هذه  ولبلوغ

العدل   وزارةفي  المسؤولينلدى نشر الوعي  •
ووزارة األوقاف وكل المؤسسات التي تتعامل مع  

والقضاة الشرعيين  كتاب العدل  و ينيني القادة الد
مع مراعاة كامل ( أهمية توثيق عقود الزواج حول

  )التفاصيل الضرورية الكتمال العقد وشموله
 . ن من مكونات السجل المدنيكمكوّ 

 عداد بحوث ميدانية لفهم وتوثيق كل  إ •
   ،الطرق المستعملة لعقود الزواج والطالق

عقود  إبرام ب فئة األفراد الذين لهم الحّق  وحصر
 رصد طرق توثيقها  باإلضافة إلى  ،جالزوا

 . حفظهاوتسجيلها و
طار مفاهيمي وخطة عمل مع الوزارات إعداد إ •

المعنية بتسجيل عقود الزواج والطالق وتحت  
ليها النظر في عقود  إرعاية الجهات التي يرجع 

ن هذه الخطة  م تتضعلى أن  ،الزواج والطالق
في ذلك ملية بما عالجوانب القانونية واإلجراءات ال

 . السائدة تلك المتعلقة بالتوعية وتغيير السلوكيات
أهمية التوثيق الكتابي لعقود   حولتوعية المجتمع  •

القانونية   هبعادبأالزواج والطالق وربطه 
 .االجتماعيوالحقوقية وقضية النوع 

هم أ دعمالعمل مع المجتمع المدني لكسب  •
ولتوعية  ،الفاعلين في تسجيل عقود الزواج

 .هليةلجمعيات األا  تدريبلات المحلية والمجتمع
لعقد الزواج واستمارة معياري عداد نموذج إ •

 التي يجب  تشمل البيانات األساسية نموذجية 
  .القانونأن يتم توثيقها، وذلك وفق مقتضيات 

  تالئمةمهذه النماذج ن تكون  أومن المستحسن 
 رسال هذه إ يتممع التوصيات الدولية. و

إبرام   عنالجهات المسؤولة  جميع إلىاالستمارة 
 . الزواج عقود

 ،يخص عقود الزواج ما فيعداد تدابير جديدة إ •
في   الوثائق األساسية إلى الستنادامثل أهمية 

بطاقة التعريف  ومثل شهادة الوالدة،  إبرام العقود،
مع ذكر بعض  ،أمكن إذاشهادة طبية والوطنية، 
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 سجللزامية استعمال إمثل  اإلضافية،  الضوابط
 نع الفترة الالزمة للتبليغ  ود لتسجيل العقود، موّح 

 بيانات الزواجبقة رسال االستمارة المتعلّ إو ،العقود
 . إلى الجهة المعنية

تسجيل  عنالتنسيق مع الجهات المسؤولة  •
جل وضع نظام يسمح أالوالدات والوفيات من 

طالق في السجل  ات حول الزواج والمبدمج المعلو
 .مدني لكل فردال

البطاقة  / التشجيع على استعمال الدفتر العائلي •
والذي يجمع كل البيانات  أو سجل األسرة،  العائلية

 . فراد العائلةأالتي تهم 
المسوح الديمغرافية لجمع بيانات حول  خدام است •

 . تسجيل عقود الزواج

أسباب  تسجيل الوفيات وين ستح في ما يخّص  (ج)
(مقتبس من استرا�يجية منظمة الصحة   :الوفيات
 : )SO2  العالمية

تحسين تسجيل الوفيات وأسباب الوفيات من  ُيعدّ 
من   لهمااألولويات األساسية في البلدان العربية لما 

بالتخطيط الصحي ومتابعة الوضع   وطيدةعالقة 
ن غالبية الدول العربية تمر بمراحل  أوخاصة و ،الوبائي

   )Epidemiologic transition( الوبائيالتحول 
 تغيير في اللتحول الديمغرافي و ل جةيكنت

 السلوك االستهالكي وانتشار األوبئة مثل  
 . السارسالكوفيد و

تحسين جودة البيانات المتعلقة بالوفيات وأسباب   نّ إ
الوفيات يتطلب إجراءات عديدة وعلى مستويات  

ثل هذه  مأهمية حول الوعي  زيادة منها ،مختلفة
سؤولين المحليين، موال البيانات عند صانعي القرار

شراكة مع أطباء القطاع الخاص الذين  وإقامة
يقومون بمعاينة حاالت الوفاة والتبليغ عنها مع ذكر  

األطباء على تحديد أسباب الوفاة   تدريبو ،اأسبابه
 باستعمال التصنيف الدولي لألمراض. 

  أثرن يكون لها أ من العوامل التي يمكن و
   إيجابي على بيانات الوفيات وأسبابها مراجعةُ 

 حداث إجراءات العمل بالنسبة لتسجيل األ كّل 
سباب أالخاصة ب الوثائق طرق تبادلالمدنية و
وثائق الوفيات بكل وصول  ، وذلك لضمانالوفيات

ترميز وتحليل  عنالجهة المسؤولة  إلىمكوناتها 
 ب الوفيات.سباأ

في   اً كبير اً دور فيهن والنظام الصحي والعامل  ويؤّدي
 سّيما  وال تحسين جودة البيانات المتعلقة بالوفيات

في المراكز   ثّمةذ إ ،ما يرتبط بتحديد أسباب الوفاة
 – ها بصفة جيدةتدريبذا ما تم  إ  – طر قابلةأالصحية 

حسب التصنيف بتحديد أسباب الوفاة  على
ذا ما تم إعلى عملها أ  ويكون مردود ،الدولي
 على التشريح اللفظيأيضًا األطر الصحية  تدريب

)verbal  autopsy(. 

  ادة من جهة أخرى تكتسي توعية المسؤولين وق 
 ،  ين ي القادة الدين مثل بعض ( الرأي المحليين  

 أهمية كبرى   ) الجمعيات المحلية ورجال التعليم،  و 
فراد حصول األ الوفيات و  ن التبليغ ع يخّص   ما   في 

ر تكنولوجيا المعلومات توفّ و على رخص الدفن. 
لتحسين إضافية   ووسائل االتصال الحديثة حلوالً 

 بل موّظفي قِ ها من  ب سبا أالتبليغ عن الوفاة و 
 على ف   ، ة وأطباء القطاع الخاص يالصح   الدوائر 

  ن عسبيل المثال يمكن وضع برنامج للتبليغ  
و أ ستعمال األنترنت  ا  عبر الوفيات وأسبابها  

 الرقم ن وجود  إ.  حمولم تكنولوجيا الهاتف ال 
ن يسهل عملية فرز  أمن شأنه   التعريفي الموحد

 البيانات وتفادي ازدواجيتها.

ن أيمكن في هذا الصدد جراءات المقترحة ومن اإل 
جزء من هذه اإلجراءات مقتبس من ( ما يلي نذكر

 للفترة   عالميةاستراتيجية منظمة الصحة ال
)2021-2024( : 
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 التفويض القانونيالتأكد بأن المستشفيات لها  •
الوفيات وأسباب الوفيات   عنتبليغ ل ل المناسب

 . التي تقع فيها
األطر الصحية في المستشفيات   تدريب وتأهيل •

 استعمال التصنيف الدولي  مننها يوتمك
 .ألسباب الوفيات

 إلىها بسباأالوفيات و عنسناد مسؤولية التبليغ إ •
طر المستشفى الذي يكون له دور ريادي في  أ أحد

 .ديمومة التبليغ والحرص على جودة البيانات
 استيفاء البيانات جعات دورية لطريقةاالقيام بمر •

 . المتعلقة بأسباب الوفيات ولمستوى جودتها
وبرمجيات إلدخال الوفيات وأسباب   ُنُظموضع  •

يتعلق بالوفيات التي تقع في   ما فيوذلك الوفيات 
 . على حد سواء  المستشفيات وخارجها

أطباء القطاع العام والخاص على التبليغ   تدريب •
تدريس التصنيف الدولي  منالوفيات والتأكد  عن

  تدريبألسباب الوفيات ضمن المناهج المستعملة ل
 . طباءاأل

 . لترميز بيانات أسباب الوفيات خاصة فرق دريبت •
فرص التي توفرها خدمات برامج الكل  استغالل •

الوالدات  عنمومة والطفولة للتبليغ صحة األ 
 وفيات حديثي الوالدة  وخاصةوالوفيات 

 .مهاتوفيات األو
العمل على بناء شراكة مع جمعيات الطب الخاص  •

أطباء القطاع   تدريبلوضع برامج للتوعية و
الوفيات  عنالخاص من أجل تحسين التبليغ 

 .والتعامل مع أسباب الوفيات بما في ذلك ترميزها
لمعرفة أسباب   تمثيلية القيام بمسوح على عينات   •

 اآللي شريح اللفظي  ت الوفيات باستعمال ال 
 )Automated verbal autopsy ( واستعمال ،

أسباب لكترونية التي تكون فيها  اللوائح اإل 
مراض مبرمجة وتسمح بإرسال البيانات األ 

مركز التحليل. كما يمكن  إلى  فوراً المجمعة  
استعمال هذه الطريقة لجمع البيانات في المناطق 

الجوائح ( االستثنائية  حاالت الفي  و الموبوءة  
، ) 19-في ظّل جائحة كوفيد ما هو الحال  ك   ، مثالً 

التجهيز المادي والتقني هذا األمر  ويتطلب  
 هذا النوع من المسوح   عداد إل لكافَيين  ا 

 إعداد  على    ةومحلي ة  فرق مركزي   دريب ت و 
 .المسوح وبرمجتها 

جراء التي تخّول السلطات إوتنمية القدرات دعم  •
،  )Maternal audit(  خدمات األمومة في التدقيق

من أجل تقليص حاالت وفيات األمهات التي  وذلك
 .يمكن الوقاية منها

 صدار شهادات  إ ضرورة حول  توعية المجتمع  •
لتسهيل  ُنُظمبل دفن األموات ووضع قوفاة 

الحصول على هذه الشهادات وتطوير المراقبة 
 .المجتمعية للدفن

ضمان جودة �يانات السجل  في ما يخّص   (د) 
   )Quality assurance(  المدني واإلحصاءات الحيوية

يمكن بيانات ذات جودة عالية على  لضمان الحصول
 لية:ااإلجراءات التالتوّجه إلى تنفيذ 

  تلحظعداد خطة شاملة لضمان جودة البيانات إ •
التقييم المتواصل والدوري لجودة البيانات  

  )Business process( ت العملاءاجرإوتحليل 
   في يؤخذ ، على أنالسجل المدني ُنُظم لكل

فيه من المنتجين  الداخلةالجهات االعتبار كل عين 
كما تحتوي هذه  .والمستعملين األساسيين للبيانات

األطر الوطنية على   تدريببرامج ل على الخطة
 . جراء التقييمات للسجل المدني وتحليل بياناته إ

 ُنُظموضع أو تحديث دليل تقييم كل عمليات  •
 . المستوياتالتسجيل المدني وعلى كل 

التسجيل  ُنُظمعداد تقييمات بصفة دورية لإ •
بعاد األربعة االعتبار األ عين فيتأخذ  المدني

  شمولية البيانات :لتقييم البيانات وهي
)completeness( ،البيانات دّقة )accuracy( توفر ،

 والعامل الزمني، )availability( البيانات 
)timeliness(  بين  الفاصل الوقت الذي يشير إلى

 .توفرها لالستعمالبين تسجيل البيانات وتاريخ 
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فحص استعمال الطرق اإلحصائية والديمغرافية ل •
 .جودة البياناتوتقييم 

استعمال بيانات المسوح ذات الطابع الديمغرافي  •
اإلحصاءات  بينوبيانات التعدادات للمقارنة 

لجمع بيانات حول تسجيل كذلك و ،الحيوية
 . الزواجحاالت حداث الحيوية وبخاصة  األ

م إحصاءات الحالة ظُ نُ تحو�ل  جيم.
تتمّتع بالربط   مرقمنة ُنُظمإلى المدنية 

تضمن سالمة وس��ة  و اإللكتروني
ال�يانات الشخصية وتسمح بالتبادل اآللي 

الحالة   ُنُظمفي  المعنيينلل�يانات �ين 
 المدنية 

تحسين   إلىالحالة المدنية يهدف  ُنُظمإن تحديث 
بوصفها   الة المدنيةد استعمال بيانات الحأدائها ويرّش 

 نّ إفي منظومة البيانات التنموية.  اً هام اً نمكوّ 
سمح بتعدد نقاط  يتكنولوجيات الحديثة الاستعمال 

في المركزية ال تطبيق التسجيل والتسريع في عمليات
ن المسؤولين المحليين وبعض مكّ يو ،التسجيل ُنُظم

الوالدات  عنالعاملين في القطاع الصحي من التبليغ 
 ُنُظموالوفيات باستعمال شبكات المعلومات و

لمناطق غير المغطاة  خصوصًا في ا(االتصاالت النقالة 
الربط بح الرقمنة م. كما تس)بشبكات تبادل المعلومات

القطاعية  المباشر بين بيانات الحالة المدنية والبيانات
البيانات االجتماعية،  وة، يبيانات الصحالمثل  ،األخرى

كما أن  . الصناديق االجتماعيةوالبيانات االنتخابية، و
التسجيل في األحوال المدنية تزيد من فاعلية   ةرقمن

من خالل استخدام وذلك كفاءة الخدمات الحكومية، 
 لتبادل التقني للبياناتا آليات تخّول

)interoperability( تكنولوجيا  باالستفادة من
 .الرقم التعريفي الموحدواستعمال  االتصاالت

،  اإلشكاليات المتعلقة بالقدرة التبادلية وعند مناقشة
 ،الجوانب المتعلقة بسالمة البيانات التنّبه إلىيجب 

لقدرة التبادلية هو خلق  لاألساسي  هدفالة وأن  خاّص 
ا يعرضها  البيانات ممّ منصة لتبادل المعلومات ونقل  

يتطلب  هو ماو ،ةالمعلوماتيمخاطر القرصنة  إلى
وضع قوانين وإجراءات صارمة لضمان سالمة  

التسريع في  ةهداف الرئيسية للرقمنالبيانات. ومن األ
نتاج ونشر وتوزيع نتائج اإلحصاءات الحيوية كما  إ

 . ضيه التوصيات الدوليةتتق

 اإلجراءات المقترحة 

أسس تبادل  تحديدني للرقمنة وقانو إطاروضع  •
يجب  و .البياناتسرية  لضمانذلك و  ،المعلومات

يجب أن تتوفر الستعمال  التي الشروطتعيين 
يجب  اإلطارهذا  وفي .البيانات من جميع األطراف 

بالخبرة الدولية وتجارب واالستعانة االستفادة 
 . األخرى البلدان

قل كلفة األاختيار التكنولوجيات األكثر مالءمة و •
  ةصورة آمنوالتي تضمن تبادل المعلومات ب

ما يتطلب من الدول القيام ودقيقة، وهو 
ما يخص البرامج المستعملة،  بباختيارات أساسية 

وبالطبع يجب   .ن البيانات وتدفقهايخزتطريقة و
ن أعلى هذه البرامج أن تضمن سرية البيانات و

في المستقبل استجابًة   تكون قابلة للتطوير
 .للمتغّيرات المتسارعة

السجل  مراكزبين   اإللكتروني ربطالتحسين  •
المدني على كل المستويات باستعمال شبكات  

االتصاالت   ُنُظمأو  ،اإلنترنت أو تبادل المعلومات،
تبدو   النقالةتجربة استعمال الهواتف النقالة. إن 

تسمح على سبيل المثال لمقدمي  ذإمشجعة 
السجل   ُنُظمفي  الخدمات الصحية أو المسؤولين

 الوالدات في المناطق النائيةالتبليغ عن المدني من 
 . بسرعة وسهولة

 ُنُظم ربط المستشفيات والمراكز الصحية البعيدة ب  •
إّن ذ  إ   ، الوالدات والوفيات   عن لكترونية للتبليغ إ 

الوالدات   ن ع للتبليغ    اً أساسي   اً لألطر الطبية دور 
يتطلب  وهو ما   ، فيات حديثي الوالدة والوفيات و و 
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لسجل المدني في احداث مراكز  ست ا   و أ تقوية  
المستشفيات في البلدان التي اعتمدت هذا النظام.  

عديد من الدول ما في المناطق النائية فقد بدأت ال أ 
حداث أل توفير أجهزة االتصاالت النقالة للتبليغ عن ا 

وضع نظام متكامل ، وهو ما استوجب  ةالمدني 
 ) Protocols(  عداد بروتوكوالت إ لتبادل المعلومات و 

األطر   تدريب لضمان جودة البيات المنقولة و
 .حداث الحيوية هذه األ   للتبليغ هن الصحية  

 المعنيينوضع منصة تسمح بتبادل المعلومات بين  •
هذه المنصة  عدّ في نظام اإلحصاءات الحيوية. تُ 

أساسية إلرساء قاعدة بيانات شاملة لكل البيانات  
تضمن   تتطوير بروتوكوال هذا يتطلبوالشخصية 

 بلقِ التعامل بين البرامج اإلعالمية المستعملة من 
لمدني، مختلف الجهات المتداخلة في السجل ا

عداد ضوابط  يجب إو .سرية البياناتتحفظ و
تلحظ قانونية وفنية تضمن تبادل المعلومات و

بين كل  لتبادل المعلومات  الفنيةالقدرة  ةتقوي
مكونات نظام السجل المدني والبرامج ذات الصلة. 

ن وجود لجنة وطنية تنسيقية من شأنها أن تدعم إ
 . بفاعلية العملهذا 

وية ي نتاج ونشر وتوزيع اإلحصاءات الح إ العمل على   •
ن يتم نشر أ . ومن المهم  إنجازها   وقت بعد   أسرع في  

حسب التوصيات بجداول اإلحصاءات الحيوية  
حسب العمر والجنس وجهة ب وباألخص    ، الدولية
ن يتم نشر المؤشرات أ ومن المهم كذلك    . اإلقامة 

ية لى اإلحصاءات الحيو إ الديمغرافية التي ترتكز  
 اً تدريب يتطلب    ، وهو ما نتاجها إ بعد    وقت   أقرب في  

 . على احتساب هذه المؤشرات   متواصًال 
ألطباء القطاع الخاص لتسجيل  ُنُظموضع  •

الوفيات وأسبابها. ألطباء القطاع الخاص دور في  
الوفيات التي تتم خارج المستشفيات.  عنالتبليغ 

الوفيات   عنويسمح هذا النظام بتحسين التبليغ 
يتطلب  أكبر، ولكّنه وتحديد أسباب الوفاة بدقة 

ضع خلية فنية لمتابعة  و هؤالء األطباء و تدريب

التسجيل المدني. ومن   ُنُظمالتبليغ ودمجه في 
شراكة مع  التحسن أن تتم هذه العملية بسالم

 .طباء القطاع الخاص جمعيات أ
 التصرف في قواعد بيانات   ُنُظمتحديث  •

الحالة المدنية بما يتماشى مع المتطلبات  
 .التكنولوجية الجديدة

للتشبيك والربط   الالزمةتوفير االعتمادات المالية  •
 .اإللكتروني وصيانة األجهزة والبرامج

الحالة المدنية في  ُنُظمإعطاء أولوية لرقمنة  •
 . زماتالبلدان التي تعاني من الحروب واأل

بناء القدرات وتقوية التنسيق �ين  دال. 
الهوية وضمان  إصدار وثائق ُنُظم

 استمرا��تها

الهوية  المسؤولة عن إصدار وثائق ُنُظمال إدارةإن� 
لمكونات السجل  )holistic( مقاربة شاملةتتطلب 
يضمن تبادل البيانات بين ا ، وذلك بمولوظائفهالمدني 

دارات ذات العالقة  األجهزة الحكومية وبخاصة اإل
بالمواطن. ويتطلب تحقيق هذا الهدف العمل  المباشرة 

 : على أربعة محاور أساسية وهي

  الهوية ُنُظمفي التنسيق بين الجهات المتداخلة  .1
في  فاعليةال تحقيق أعلى مستوى منجل  أمن 

 .وضمان قدرة تشغيلية عالية العمل

 طر المسؤولة عن إصدار وثائق الهويةاأل تدريب .2
 .في هذا الصددالتجارب الناجحة السترشاد بوا

 . الطوارئوضع خطة لالستجابة لحاالت  .3

 للتنسيق مع المنظمات   خاّص  طارإوضع  .4
 .قليميةواإل الدولية
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 اإلجراءات المقترحة 

للتنسيق بين  )Mechanism( ليةآ/ لجنة تدريب •
الهوية والتسجيل  ُنُظم المؤسسات المتداخلة في 

المدني: تكون هذه اللجنة بمثابة العمود الفقري 
فنية عالية  لنظام الهوية وهي التي تضمن قدرة 

وتتمحور  ،)interoperability(لتبادل المعلومات 
حول توحيد  ،التنسيق إلىباإلضافة  ،مهامها

عة اإلشكاليات متابوالمصطلحات والتعريفات، 
المختلفة  ُنُظمن تحصل بين الأالفنية التي يمكن 

معالجة القضايا وفي التصرف في البيانات، 
  ،المتعلقة بتبادل المعلومات وضمان سريتها

وضمان حقوق المواطنين في ما يتعلق  
نها. كما تضمن اللجنة يخزتبخصوصية البيانات وب

على الوثائق وعلى  الحصولفراد في حقوق األ
حقهم في معرفة مدى استعمال البيانات 

ر  اطإن يكون لهذه اللجنة أالشخصية. ومن المهم 
تقود هذه اللجنة ودور   التيقانوني يحدد الجهة 

 حاسبة.راقبة والمللم طارإعضائها وأ
تحقيق   نإ: كوادر البشريةال دريب وتأهيلت •

  ما وخاصة فيالتسجيل المدني  ُنُظمشمولية 
  فييأخذ  اً تدريب والزواج يتطلبيخص الوفيات 

من التصرف في   ،النظاممكونات االعتبار كل  عين
الجوانب السياسية المتعلقة   إلىوصوالً الموارد 

التسجيل المدني واإلحصاءات  ُنُظمبديمومة 
  كّل  دريبتذلك أيضًا يتطلب والحيوية. 

السجل المدني واإلحصاءات  ُنُظمفي  شتركينالم
ويمكن أن يشمل كذلك األطر الصحية   ،الحيوية

العدل ومنظمات المجتمع   وزارةوالعاملين في 
السجل المدني. ومن   ُنُظمالمدني التي لها عالقة ب

ن يشمل التدريب الجوانب المتعلقة بتقييم  أالمهم 
تسجيل البيانات وتحليل جودة اإلحصاءات   ُنُظم

مالها في احتساب المؤشرات  الحيوية واستع
 هداف التنميةأالسكانية وتلك المتعلقة بمتابعة 

فريق لتكوين . كما يجب إعطاء أهمية لمستدامةا

جديد من الخبراء في كل االختصاصات المتعلقة 
 السجل المدني واإلحصاءات الحيوية.  ُنُظمب

  العمل على تدريب ضباط الحالة المدنية •
)Civil resgistrar( القانونية  ل الجوانب على ك

 اإلحصاءات الحيوية.  ُنُظمب صلةوالحقوقية ذات ال
في تحسين   األخرى االستفادة من خبرات الدول •

  ،التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية ُنُظمأداء 
بعض   إلىوبخاصة في مجال الرقمنة والوصول  

وفي تسخير الموارد  ،الفئات المهمشة أو البعيدة 
سكوا  تقوم اإل يمكن أنالمالية والبشرية. و

 تاحةإبباالشتراك مع منظمات األمم المتحدة 
  ، وذلكوالممارسات الجيدة تجارب الناجحةال

 .ليها واالسترشاد بهاإالوصول  إتاحة  بهدف 
التسجيل في   ُنُظمخطة لضمان استمرارية  وضع  •

األزمات   عكسن ت : زماتاأل حاالت الحروب و
على مردودية كل    اً السياسية واإلنسانية سلب

بما في ذلك السجل المدني.   ، مؤسسات الدولة
غالقات التي  واإل   19-ثرت جائحة كوفيدأ ولقد 

مصالح السكان المتعلقة بالسجل   على عنها    نتجت
عدم قدرة  أّدت إلى  وفي بعض األحيان  ، مدني ال 

زمة  توفير البيانات الال على م السجل المدني  انظ
هم الدروس  أ من وثار الجائحة. آ لمتابعة 

هو ضرورة وضع  فادة من هذه الجائحة المست
  التسجيل المدني في حال  ُنُظم خطة طوارئ ل 

زمات التي  طبيعية أو أي نوع من األال كوارث  ال
تمتد على فترة طويلة. في وضع هذه الخطة  

 : ليةا جراءات التاإل العمل علىيمكن 
إعادة النظر في اإلطار التشريعي للتسجيل   .1

 المدني حتى يتماشى مع متطلبات  
 . خطة الطوارئ 

يجاد الحلول المختلفة لضمان عمل خدمات  إ .2
لة التسجيل المدني في أوقات القيود المطوّ 

على الحركة، بما في ذلك التحديات  
مثل عدد الموظفين وساعات   ،اللوجستية

 . العمل وإجراءات الحماية
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  لتسجيل المدني خدمةً ا اعتبار الحكومة .3
، في جميع الظروف يجب تأديتها أساسيةً 

حاالت توفير الموارد المناسبة للتخطيط لو
 لطوارئ وتنفيذها. ا

ي  سساشرط أالهوية وهو  ُنُظمكسب الدعم ل  •
لتوفير حق الهوية لكل شخص وذلك من خالل 

راج البرامج المتعلقة بالهوية في الخطط  دإ
ما يضمن لها توفير الموارد ، وذلك بالحكومية

،  والدعم السياسي ،المادية والبشرية الالزمة
جراءات التنسيقية  ومتابعة اإل  ،تحديث القوانينو

 وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص ةالالزم
 .منظمات المجتمع المدنيو

الدولية والتنسيق بين االستفادة من الخبرة  •
ر العديد من الفرص لدى الجهات الدولية: تتوفّ 

منظمات األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى 
التسجيل   ُنُظمحكومية أو غير حكومية لدعم 

ونذكر بصفة   ،اإلحصاءات الحيوية ُنُظمالمدني و
المناهج والتوصيات الدولية في استعمال خاصة 

االستفادة وهوية، ال  ُنُظمما يخص وضع وتقوية 
التي  من فرص التدريب ونقل التجارب والخبرة

. كما يجب العمل في كل  توفرها المنظمات الدولية
المنظمات في   هذهل دولة على تنسيق جهود كّ 

 زأة. توتفادي البرامج المج مشروع شامل إطار
في البلدان التي يوجد فيها عدد كبير من  •

  ينالقانوني رين والالجئين والمهاجرين غيرالمهّج 
المعنية،  التنسيق مع منظمات األمم المتحدة  يجب
لشؤون   المتحدة  لألمم السامية المفوضية مثل

  اثةوكالة األمم المتحدة إلغ و )UNHCR( الالجئين
  ونروااأل ،وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

)UNRWA(،  الوثائق الالزمة لهذه  لتوفيروذلك
 . الفئات من السكان

التسجيل المدني   ُنُظم تأهيلإعادة  هاء.
  ظروفالفي البلدان التي تعاني من 
 نزاعات الو القاسية واألزمات اإلنسانية

نسانية وسياسية أدت إعدة دول عربية بأزمات  تمرّ 
في  وتسببت ،عداد كبيرة من السكانأتهجير  إلى

في  و المجاورة،وجود ماليين من الالجئين في البلدان 
منها خدمات التسجيل  وتعطيل المرافق العمومية 

األشد تضّررًا ن الفئات إلى أالمدني. وتشير البيانات 
تعاني من   )كالالجئين والمهجرين(من هذه األزمات 

مشاكل عدة في الحصول على وثائق الهوية ووثائق 
 الحالة المدنية. 

 المقترحة  جراءاتاإل

 والتيالسجل المدني الموجودة  ُنُظمدعم  •
عدم من قلة اإلمكانيات و ،ل األزماتظي ف تعاني،

حتى االستمارات يلزمها  توفر الموارد البشرية و
وتبقى المحافظة على السجالت القديمة   .الالزمة

 .الضرورية األولويات والجديدة من
لمعرفة تأثير النزاعات  وافية عداد دراسة إ ينبغي •

ل بُ السجل المدني ومعرفة ما هي ُس  ُنُظمعلى 
 . الممكنة اإلصالحات

فراد األ أوضاعر القانوني لتسوية  اطاإلتغيير  •
والمواليد   الوفياتتسجيل ب يرتبطوبخاصة ما 

وتلبية حاجيات السكان المهاجرين الذين فقدوا 
 . للتسجيللم تتح لهم الفرصة  الذينو أوثائقهم 

إطار وضع قضية الهوية والسجل المدني ضمن  •
 Humanitarian(  اإلنسانية لحاجاتاالستجابة ل

response(   التي تقوم بها منظمات األمم المتحدة
 غير الحكومية لتقديم المساعدات  مات  ظالمنو
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حتى تكون مكونات السجل  كذلو ،الدول إلى
ج  المدني واإلحصاءات الحيوية من أولويات برام

 .إعادة التعمير
 التنسيق مع المنظمات الدولية لتوفير وثائق  •

الحالة المدنية للمهجرين والالجئين وبخاصة  
لم تسنح لهم  أو ذين فقدوا وثائقهمبالنسبة للّ 

 و موتاهم  ألتسجيل والدات أطفالهم  فرصة
 وعقود زواجهم. 

 عناستعمال التكنولوجيات الحديثة للتبليغ   •
 عنجل التبليغ أ حداث الحيوية وذلك من األ

  ،الوالدات ووفيات حديثي الوالدة والوفيات
 وتشجيع هذه الدول على استعمال  

  أخرى شبكات أي النقالة أوتكنولوجيات الهواتف 
 .نقل المعلوماتل

المجتمع المدني إلزالة كل الحواجز للتبليغ   إشراك •
 ،في ما يخص التسجيل المدني األوضاعوتسوية 

التي تنتشر فيها النزاعات   الحظ في البلدانيُ ذ إ
نشاط مكثف للجمعيات غير الحكومية  واألزمات

  الذيالمحلية والدولية والتي تقوم بسد الفراغ 
وعادة ما تعمل هذه   .تتركه المؤسسات الحكومية

المؤسسات في قطاع الصحة والتعليم وتوفير 
نشر  ن إ اتصال مباشر مع السكان. على الغذاء وهي 

قضية التسجيل  حول هذه المنظمات بين التوعية 
بين  الثقة بين السكان و يعززن أالمدني يمكن 

يتم  حتىوذلك  مؤسسات التسجيل المدني
 اع تسجيلهتسجيل الوفيات والوالدات التي لم يق

 .)ضحايا الحروبوفيات وبخاصة (
 التنسيق مع منظمات األمم المتحدة مثل •

 لشؤون لألمم المتحدة السامية المفوضية
  اثةووكالة األمم المتحدة إلغ  )UNHCR( الالجئين

، األونروا  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
)UNRWA(، جئين  الوثائق الالزمة لّال  لتوفير

 .غير قانونية بصورة والمهاجرينرين والمهّج 
األهمية  الحالة المدنية ُنُظمرقمنة  إيالء مسألة •

 في البلدان التي تعاني من   الالزمة
. زماتالحروب واأل
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 متابعة �نفيذ االسترا�يجية  .6

  صّناع مع  و  المعنيةالجهات مع ط�ق التواصل 
 حول االسترا�يجية المقترحة  القرار

 اً أساسيّ   ًال عام  عدّ متابعة تنفيذ هذه االستراتيجية يُ   نّ إ 
يتمتع أن    التي تتلّخص في   النهائية تحقيق غايتها  في  

وثائق   كل فرد بحقه في الهوية وبالحصول على كّل 
الحالة المدنية التي تسمح له بالمحافظة على حقوقه 

سكوا مسؤولية اإل  ى تتولّ و   . وحقوق أفراد عائلته 
فريق   التنسيقية، وذلك عبر مهامها    كجزء من المتابعة  

التسجيل المدني   ُنُظمب   المعني العمل اإلقليمي  
  . واإلحصاءات الحيوية لمنظمات األمم المتحدة 

ينبغي  ،  في البلدان العربية   القرار صّناع  بالتعاون مع  و 
  التسجيل المدني لديها   ُنُظم األجهزة التي تدير    حّث 
لتنفيذ    2025- 2021وضع خطة عمل للفترة    على 

ولويتها ومستوى  أ حسب  وذلك ب االستراتيجية،  
.  لديها في الوقت الحالي   ني كفاءة السجل المد 

سكوا ومنظمات األمم  ق مع اإل ن تنّس أ ويمكن للدول  
وضع خطط  في  المتحدة للحصول على المساعدة  

طرية. ومن المهم أن يكون لفريق األمم  العمل القُ 
دور أساسي في وضع خطط  طري  القُ المتحدة  

بالتنسيق مع    ا المذكورة وفي متابعته  العمل 
 المجموعة اإلقليمية. 

تتم متابعة تنفيذ هذه  أيضًا أنومن المهم 
التنمية  هداف تحقيق أطار متابعة إاالستراتيجية في  

  17و )9المقصد ( 16ن  وبخاصة الهدفي المستدامة
ين بالحق في الهوية وب )19المقصد (  تدريبالمعني�

 
 2018 فبراير/ شباط  28تونس، ، "االنتماء والهوية القانونية"العربي حول  اإلعالن 25

https://www.unhcr.org/ar/5aca0bac4.html . 

المؤشر   ، باإلضافة إلى متابعة تطّورحصائيةاإل لكوادرا
من    في المائة   100نسبة البلدان التي حققت  (  17.19.2

 .) من تسجيل الوفيات   في المائة   80و تسجيل الوالدات  

طار متابعة إ في  يدخل تنفيذ هذه االستراتيجية أيضًا  و 
 ، التوصيات العربية المتعلقة بالحق في الهوية 

نتماء اال " لتوصيات الصادرة عن اإلعالن العربي  كا 
أطفالنا ...    " خالل االجتماع اإلقليمي    " والهوية 

تشرين   18- 17والذي تم عقده بتاريخ    "مستقبلنا 
التوصيات الصادرة عن كذلك  و   ، 2016أكتوبر  / األول 

البيان الختامي للمؤتمر العربي األول حول الممارسات 
الجيدة والفرص اإلقليمية لتعزيز حقوق المرأة 

بتاريخ المنعقد  الجنسية    والمساواة في الحصول على 
وتوصيات المؤتمر   ، 2017أكتوبر / تشرين األول   6- 4

 . 25الوزاري حول االنتماء والهوية القانونية 

لمتابعة تنفيذ هذه   الالزم   جل كسب الدعم أ   ومن 
التنسيق مع المجالس الوزارية   مكن ي  ، االستراتيجية 

مثل مجلس وزراء الداخلية العرب   ، العربية المختصة 
ومجلس وزراء الصحة العرب والمجلس االقتصادي 

 خاّصة   دراج توصيات إ جل  أ من    ، وذلك واالجتماعي
مع جنبًا إلى جنب    االستراتيجية   هذه   تنفيذ  بشأن 

بالحق في الهوية   صلة ال التوصيات العربية ذات  
 إلىالمتابعة الرجوع    تشمل عملية   ا كم . المدني والسجل  

  نتائج التقييمات التي من المفترض أن تقوم بها الدول 
 ول ا وضح الجد ت و   . 2025- 2021خالل الفترة   العربية 

هم المؤشرات التي يمكن استعمالها في متابعة أ   تالية ال 
  :تنفيذ االستراتيجية 
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 األهداف االسترا�يجية 

 األول  االسترا�يجي  الهدف
 (التسجيل) 

 الهدف االسترا�يجي الثالث
 (الرقمنة) 

 الهدف االسترا�يجي الرابع 
 (�نمية القدرات) 

 الهدف االسترا�يجي الخامس
 ا�ية) و(االستجابة للظروف غير الم 

تطوير اإلطار القانوني  
الحالة   ُنُظم والمؤسسي ل

المدنية بما يضمن حّق كل  
مواطن في الهوية وفي  
التسجيل في السجالت  

المدنية وفي الحصول على  
 وثائق الحالة المدنية 

إحصاءات   ُنُظم تحويل 
  ُنُظمالحالة المدنية إلى 

بالربط   عتتمتّ  مرقمنة 
تضمن سالمة  اإللكتروني و

وسرية البيانات الشخصية  
وتسمح بالتبادل اآللي  

في   المعنيين للبيانات بين 
   الحالة المدنية  ُنُظم

بناء القدرات وتقوية التنسيق  
الهوية  وثائق   إصدار ُنُظمبين 

   وضمان استمراريتها 

التسجيل   ُنُظمإعادة تأهيل 
المدني في البلدان التي تعاني  

األزمات  القاسية و ظروف المن 
 نسانية والنزاعات اإل

 متوسط الالقصير و ينيَ األهداف على المدَ 

جرائي  إوجود إطار قانوني و 
حداث  األ بتسجيليسمح 

 شخاص الحيوية لكل األ

منصة تسمح بتبادل  إنشاء 
  المتعلّقةالمعلومات 

 باإلحصاءات الحيوية 

أطر أكثر كفاءة في  تأمين 
األداء وفي التنسيق بين  

 مكونات السجل المدني 

التسجيل   ُنُظم تحسين أداء 
المدني في البلدان التي تعيش  

 زماتاأل

 مؤشرات المتابعة

قوانين وإجراءات  وجود 
الحصول   لة تضمن حّق مفعّ 

على الهوية ووثائق الحالة  
المدنية لكل فئات المجتمع  

 بدون تمييز و

جراءات  إوجود قوانين و
المعلومات   ادلتبم تنّظ  لةمفعّ 

 وسرية البيانات 

للتنسيق  الة فعّ لية آ/ لجنةوضع 
بين المؤسسات المتداخلة في  

 الهوية والتسجيل المدني   ُنُظم

الحالة   ُنُظم طة لتفعيل وجود خ
  ُنُظم ال من حاجياتضالمدنية تت

 من الموارد المالية والبشرية 

جراءات  إقوانين ووجود 
لة تؤكد على توثيق عقود  مفعّ 

 الطالق والزواج

نسبة مراكز السجل المدني  
لكتروني  إالتي لها ربط 

بشبكة مراكز التسجيل  
 المدني 

عدد الدورات التدريبية وعدد  
  حسب االختصاصبالمتدربين 

 مناسبة  وجود خطة تدريبو

تاحة  المكمية المصادر المالية 
 ني دالهوية والتسجيل الم  ُنُظمل

ائتالف من المجتمع  قيام 
مناصرة  في المدني ناشط 

لقضايا المتعلقة بالسجل  ا
القضايا المتعلقة  والمدني 

 بالحق في الهوية  

صدار كامل لجداول  إ
اإلحصاءات للحالة المدنية  

حسب توصيات األمم  ببة مبوّ 
 المتحدة 

خطة لضمان استمرارية  وجود 
التسجيل في حاالت   ُنُظم

على أن   زماتواأل الحروب
كل   بل قِ مدة من تمع تكون

 مكونات السجل المدني 

كز التسجيل المدني  اعدد مر
بعد   إعادة تشغيلها تّمتالتي 

حاالت االنقطاع جراء األزمات  
 أو النزاعات 

 التأ�ير

إطار تشريعي  وجود / وضع
قصاء أي فرد  إيسمح بعدم 
الحصول على  من حقه في 

 الهوية ووثائق السجل المدني 

وجود منصة لتبادل بيانات  
السجل المدني وإلنتاج  

اإلحصاءات  واستغالل 
 مية نالحيوية في برامج الت

ذات كفاءة لها    أطروضع 
على التنسيق بين   ةالقدر

 مكونات السجل المدني 

لتسجيل  ا ُنُظم إعادة تشغيل 
مرت  المدني في البلدان التي 
و  أأو تمر بأزمات سياسية 

 نسانية إ
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 األهداف االسترا�يجية 

 الهدف االسترا�يجي الثاني (الجودة) 

، على أن تكون هذه البيانات  وثائق الحالة المدنية لكل شخصإصدار  حتى ُيستفاد منها في تحسين جودة بيانات الحالة المدنية  
 قابلة لالستعمال في البرامج التنموية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطن

 األهداف على المَدَيين القصير والمتوسط 

  ُنُظمتحسين إجراءات 
 التسجيل المدني 

توثيق عقود   ُنُظم تطوير 
 ج والطالقاالزو

تحسين تسجيل الوفيات  
مقتبس من  ( وأسباب الوفيات

استراتيجية منظمة الصحة  
 ) )SO2(العالمية 

السجل    بيانات ضمان جودة
 المدني واإلحصاءات الحیویة 

 مؤشرات المتابعة

نسبة الوالدات  
نسبة الوفيات  / المسجلة
 المسجلة 

لة وموافق  عمل مفع� خطة 
عليها من كل األطراف  

توثيق   مستوى  لتحسين
 عقود الزواج والطالق 

  عنهانسبة الوفيات المبلغ 
 ن سبب الوفاة والتي تتضمّ 

تحليل إجراءات العمل   إمكانية
ومستوى هذا   التي وقع تنفيذها

 التحليل 

عدد مراكز التسجيل  
الجديدة في المناطق التي  

  إلى الوصول يصعب فيها 
 مراكز التسجيل 

عدد عقود الزواج والطالق  
مقارنة بسنة  (الموثقة 

 ) ساساأل

  البيانات المتعلّقة مؤشر جودة 
 سبب الوفاة ب

نسبة البيانات التي لها جودة  
 عالية من خالل التقييمات 

تحسين جودة البيانات  
حداث  المتعلقة بخصائص األ

المسجلة من العمر والجنس  
 وما شاكل. ومكان اإلقامة 

نسبة النساء والرجال الذين  
عقود زواج   يحوزون على 

 موثقة

التي لها   المستشفياتعدد 
أسباب  عن القدرة على التبليغ  

 الوفاة

نتائج تقييمات اإلحصاءات  
الحيوية باستعمال الطرق  

 والديمغرافية اإلحصائية 

 التأ�ير

 في الخطط التنموية  جودة عالية ومتوفرة لالستعمال ذات ج والطالق ابيانات الوالدات والوفيات وأسباب الوفيات والزوأن تكون 
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 ومنظمات اإلسكوادور و �نفيذ االسترا�يجية .7
 تهااألمم المتحدة في متابع

بها في وضع  قتداء لال تم وضع هذه االستراتيجية 
السجل   ُنُظمتحسين  إلىخطط عمل وطنية تهدف 

بشكل يتماشى مع أولويات  ، وذلكالمدني وتحديثه
خطط العمل الوطنية إعداد في و. على حدة دولة كّل 

ق الدول مع المنظمات اإلقليمية  ن تنّس أ ينبغي
ن يتم  أو المعنية، التي لها وجود في البلدان والدولية

يضمن متابعة هذه  والمؤشرات بشكلتحديد األهداف 
 الخطط الوطنية. 

يقوم فريق األمم المتحدة   يعلى المستوى اإلقليم
تنفيذ  متابعةبقضايا السجل المدني  ب المعني

مقاربة  الدول على اعتماد االستراتيجية وحّث 
جل تفادي  أمن  )Program approach( برامجّية

  .االستعمال المحكم للمواردتحقيق االزدواجية و
عقد  المساعدة في على  ييق اإلقليمركما يعمل الف

 اجتماعات دورية مع مكونات السجل المدني في 
 ولمتابعة تنفيذ االستراتيجية.   ،انكل البلد

 سكوا دور ريادي في تنسيق عمل هذا الفريق  ولإل
 وفي تنفيذ االستراتيجية. 

 سكوا في تنفيذ االستراتيجية علىيرتكز دور اإلو 
الدعم و التنسيق،  و الريادة،   وهي: ساسية أ محاور   5

متابعة تنفيذ و   ، تبادل الخبرات والتجارب و الفني، 
 .االستراتيجية 

 المحور األول: ال��ادة 

الوصول   من اإلسكواتمكين  إلىيهدف هذا المحور 
  لحق فياتسمح لها بوضع قضية عامة رؤية  إلى

الملحوظة في (سجل المدني توال للجميع الهوية
  )المستدامةمن أهداف التنمية  9المقصد ، 16الهدف 

  ويتضمن .من ضمن األولويات التنموية في المنطقة
 اإلجراءات   هذا المحور العمل على تنفيذ

 :العملية التالية

 وضع قضية السجل المدني واإلحصاءات   •
  جندة التنمويةمكن ذلك، على األأما  الحيوية، كّل 

وبخاصة في االجتماعات المتعلقة   للدول األعضاء،
 بقضايا  وبقضايا السكان والتنمية، 

جتماعي التنمية المستدامة وبقضايا النوع اال
 . وقضايا الصحة

وغير   الدوليةالة مع كل الجهات الشراكة الفع�  تعزيز •
 ،التي لها عالقة بقضايا السجل المدني الدولية

وبخاصة مع جامعة الدول العربية ومجلس وزراء  
الداخلية العرب ومجلس وزراء الصحة العرب 

 .والبرلمان العربي
مع المنظمات غير الحكومية فّعالة شراكة إقامة  •

جل كسب الدعم  أمن  ، وذلكاإلقليمية والدولية
ولهذا الغرض  .لقضايا الهوية والتسجيل المدني
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  اتيسياسعداد مقاالت ذات طابع إيجب 
)Policy briefs(   لربط قضية السجل المدني

 .نسان والنوع االجتماعيبقضية حقوق اإل
العمل على تسخير موارد مالية لدعم البرامج   •

وبخاصة في الدول التي تتميز   ،طريةاإلقليمية والقُ 
 .ءةكفاالتسجيل مدني قليلة  ُنُظمب

التنمية   هدف ريادة العمل في إطار تحقيق •
 ، وباقي األهداف ذات 16.9المستدامة 

 . )17.19(الصلة 
قضايا السجل المدني لحمالت مناصرة القيام ب •

 . ضمن البرامج اإلنسانية وبرامج إعادة البناء

 المحور الثاني: التنسيق 

الهدف من هذا المحور هو التنسيق مع الجهات 
اإلقليمية والدولية الفاعلة في التسجيل المدني من  

  ،ل تفادي االزدواجية والتسخير األمثل للمواردجأ
حول مسألة شامل الوصول إلى تكوين مقترب  و
هذا  ويتضمن  لدى دول اإلسكوا. لتسجيل المدنيا

 اإلجراءات العملية التالية:العمل على  رالمحو

لمجموعة في إطار االتنسيقي  سكواتكريس دور اإل •
اإلقليمية حول السجل المدني واإلحصاءات  

 .وبرنامج عملها )TORs( اوية وتحديد مهامهالحي
ترسيخ الشراكة مع المجالس الوزارية المختصة  •

صة  ا وبخ ،بالسجل المدني في الدول العربية
مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء  

دراج موضوع السجل المدني في إو ،الصحة العرب
واستغالل فرص  ،اجتماعات هذه المجالس

للتعريف   ىاالجتماعات الوزارية عالية المستو
 . بالقضايا المتعلقة بالهوية والسجل المدني

التسجيل  ُنُظمبمساندة  قةالمتعلّ رصد البرامج  •
 .قليموعلى مستوى اإل اً طريّ قُ المدني 

جل وضع  أالتنسيق مع منظمات األمم المتحدة من  •
لدعم   ) programme approach( امجيةبر  مقاربة

البرامج المتعلقة بالسجل المدني واإلحصاءات 

الهوية على المستوى اإلقليمي  ُنُظمالحيوية و
 . طريوالقُ 

 العمل على متابعة التوصيات العربية والدولية  •
 . في ما يتعلق بالتسجيل المدني والهوية

�نمية  المحور الثالث: تقديم الدعم الفني و
 القدرات 

ين القدرات الفنية تحس  إلى يهدف المحور الثالث  
المنطقة للعاملين في مكونات السجل المدني في بلدان  

هذا ويتضمن    الالزم.  عن طريق الدعم الفني العربية 
 :اإلجراءات العملية التالية العمل على    ر المحو 

 ذات الصلةنقل المعرفة والمستجدات الفنية  •
 . حصاءات الحيويةاإلالسجل المدني وب

  المختّصةبعض الجوانب ب تتعلقعداد دراسات إ •
 التركيز على المواضيع  وبالسجل المدني 

 . ذات األولوية
العاملين  تدريبالتعرف على الحاجيات في مجال  •

في أجهزة التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية  
 .المناسبة تدريبعداد برنامج لل إو

تضمن مواصلة   شاملة لخطة عام رعداد تصوّ إ •
أنظمة السجل المدني في حال حدوث  بالعمل 

مثل الوضع خالل جائحة  (أزمات أو جوائح 
 . )19-كوفيد

 المحور الرابع: تبادل الخبرات �ين الدول 

تبادل  تسهيل عمليةو الهدف من هذا المحور هو تيسير
 المعرفة والخبرات والتجارب بين الدول في  

  المجاالت المتعلقة بالسجل المدني واإلحصاءات
اإلجراءات  العمل على  ر هذا المحوويتضمن  .الحيوية

 :العملية التالية

العمل على بناء قاعدة خبراء للمختصين في   •
 . السجل المدني بكل مكوناته
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ما   بناء قاعدة بيانات من التجارب الناجحة في •
 . يخص السجل المدني

بين بلدان  الخبرات تبادلالتعاون و تسهيلو تيسير
التسجيل المدني واإلحصاءات قضايا في  الجنوب
 . الحيوية

المحور الخامس: المتابعة والتقييم 
 لالسترا�يجية 

  .متابعة تنفيذ االستراتيجيةإلى يهدف هذا المحور 
اإلجراءات  هذا المحور العمل على ويتضمن 

 التالية: العملية

وضع إطار وخطة عمل لمتابعة وتقييم   •
 . االستراتيجية

 .2025ية بحدود تقييم مدى تنفيذ االستراتيج •
م المحرز عقد اجتماع إقليمي دوري لمتابعة التقدّ  •

 .ل المضي قدماً بُ وُس 
السجل  ُنُظمل شامل تقييم إعدادالدول على  حّث  •

  المدني واإلحصاءات الحيوية بحدود
2024-2025. 

  



46 



47 

 المراجع 

 . (2018)فبراير/ شباط تونس،. العربية الدول جامعة اجتماع في ،االنتماء والهوية القانونية

 . (unhcr.org)" االنتماء والهوية القانونية اإلعالن العربي حول "االنتماء والهوية القانونية

AbouZahr, Carla and others (2021). Where there is no CRVS: counting and registering deaths in conflict, emergencies, 
and fragile settings. IDRC. Available at http://hdl.handle.net/10625/60095. 

Dincu, Irina, and Nomthandazo Malinbo (2019). How death registration supports the rights of women and girls. IDRC, 
January 29. 

Mills, Samuel, and others (2017). Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the Sustainable 
Development Goals (SDGS). 

Norwegian Refugee Council, and International Human Rights Clinic (2015). Registering rights: Syrian refugees and the 
documentation of births, marriages, and deaths in Jordan. Available at http://hrp.law.harvard.edu/wp-
content/uploads/2015/11/Registering-rights-report-NRC-IHRC-October2015.pdf. 

Peters, B. Guy (2016). Civil Registration and Vital Statistics as a Tool to Improve Public Management; Discussion Paper 
NºIDB-DP-473. Inter-American Development Bank. Available at World Bank Document (getinthepicture.org). 

Rahman, M. Hafizur, Amber Bickford Cox, and Samuel L. Mills (2019). A missed opportunity: birth registration coverage 
is lagging behind Bacillus Calmette–Guérin (BCG) immunization coverage and maternal health services utilization 
in low- and lower middle-income countries. Journal of Health, Population and Nutrition, vol. 38, No. 1 (October). 
Available at https://doi.org/10.1186/s41043-019-0183-3. 

United Nations International Children's Emergency Fund (2007). Innocenti Insight: Birth Registration and  
Armed Conflict. Available at https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight-br-eng.pdf. 

United Nations Statistics Department (2014); Principles and Recommendations for a Vital Statistics System; Statistical 
Papers, Series M No. 19/Rev.3. 

__________ (2019). Guidelines on the Legislative Framework for Civil Registration, Vital Statistics, and Identity 
Management. 

__________ (2021). Live births, deaths, and infant deaths, latest available year (2005-2019). Database available at 
seratab3.pdf (un.org). Last updated June 15. 

United Nations Legal Identity Agenda (n.d.). Available at https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/. Accessed on 5 
May 2020. 

The World Bank (n.d.). Completeness of birth registration, rural (%). 

Database Available at (worldbank.org). Accessed on 7 May 2020. 

https://www.unhcr.org/ar/5aca0bac4.html
https://www.unhcr.org/ar/5aca0bac4.html
http://hdl.handle.net/10625/60095
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2015/11/Registering-rights-report-NRC-IHRC-October2015.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2015/11/Registering-rights-report-NRC-IHRC-October2015.pdf
https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/115150-WP-CRVS-for-Monitoring-the-SDGs-web-version-May-18-2017-PUBLIC.pdf
https://doi.org/10.1186/s41043-019-0183-3
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight-br-eng.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/seratab3.pdf
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.REG.BRTH.RU.ZS


48 

The World Bank Data (n.d.). Statistical Capacity Indicator Dashboard. Available at 
https://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx. Accessed on 13 June 2020. 

World Health Organization, (2020). WHO methods and data sources for country-level causes of death 2000-2019. 
Department of Data and Analytics, Division of Data, Analytics and Delivery for Impact; Global Health Estimates 
Technical Paper WHO/DDI/DNA/GHE/2020.2. Geneva, December. 

  

https://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx


 



 

 

 
 
 
 
 
 

تتضمن هذه الوثيقة تشخيصًا لواقع السجالت المدنية في المنطقة العربية، ومدى فاعليتها في إنتاج  
إحصاءات حيوية تساهم في التخطيط لبرامج التنمية، وتساعد على رصد ومتابعة أهداف التنمية 

تدامة. تستعرض الدراسة ُسُبل تطوير السجالت المدنية ودور التكنولوجيا في ربط السجالت إلكترونّيًا المس
وكذلك قضايا الحق في الحصول على الهوية القانونية وأهمية الدور الحكومي في إنتاج وتبادل البيانات،  

ت بط ِعد� لب من المنّظمات الدولية واإلقليمية  واالستفادة من الدعم الدولي واإلقليمي في هذا المجال. وقد ا�
والجهات المختّصة في البلدان العربية والتي تعمل في مجال التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، وذلك 

بهدف وضع إطار استراتيجّي يكون بمثابة دليل إرشادّي للعمل والتطوير في مجال التسجيل المدني 
 . 2025- 2021خالل السنوات واإلحصاءات الحيوية في المنطقة العربية 

ارتكزت االستراتيجية في صياغتها إلى استقراء ومراجعة األدبيات والمنشورات ذات الصلة وإلى التواصل  
المباشر مع الجهات المعنّية في البلدان العربية، وذلك من خالل استبيان تم إرساله إليها. كما تّم إجراء  

العربية التي تمّر بظروف غير مواتية الستقاء مزيد من المعلومات.  مقابالت مع عدد من ممّثلي البلدان 
وأشارت نتائج هذا المسح إلى التحديات التي تواجه البلدان في قضايا التحول اإللكتروني واكتمال 

السجالت الخاصة بالمواليد والوفيات وبيانات الزواج والطالق والحصول على الهوية القانونية للفئات 
ها أظهرت في المقابل حرص البلدان العربية على دعم ُنُظم السجل المدني، وإدراجها ضمن  الهشة. ولكنّ 

خططها الوطنية الهادفة إلى إكمال السجالت وربطها إلكترونيًا بمختلف الجهات ذات الصلة. وخُلصت  
خالل آلّياتها  بدور ريادي في نشر هذه الوثيقة على المستوى اإلقليمي من الوثيقة إلى أهمية قيام اإلسكوا

 المّتبعة وحشد الموارد لتحويل نتائج ومحتويات اإلطار االستراتيجي إلى خطة عمل إقليمية للفترة 
2021 -2025 . 
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