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تاريخ تسجيل الوفيات في العراق

  عام يف الدولة استقالل بعد العراق في الحياتية الوقائع تسجيل أبد•
1921.  

  .وطني قانون وفق تسجل كانت الحياتية األحداث كل ،1924 عام في•

 مهمة الوالدات تسجيل مكاتب باسناد آخر قانون صدر 1947 عام في•
 في )148 رقم قانون أي( القانون هذا تعديل تم .الحية الوالدات تسجيل

 حتوت إلزامية والوفيات الوالدات تسجيل اصبح ذلك وبعد ،1971 عام
 أدخلت ،)والوفيات الوالدات تسجيل مكاتب( الصحة وزارة مسؤولية
 اقالعر في والوفيات الوالدات كل واآلن ، القانون على أخرى تعديالت

.القانون وفق مسجلة تكون أن يجب



تاريخ تسجيل الوفيات في العراق

دار ق• ذ إص اء من زي لإلحص از المرك ي الجه راق ف ي الع ة ف انون بدأ استيفاء البيانات عن االحصاءات الحياتي
.والذي ما زال ساري المفعول لحد اآلن 1972اإلحصاء لسنة 

ة وم 1974في عام • رات الديموغرافي ن المؤش د م من العدي ا تم تنفيذ مسح متخصص للخصوبة والذي تض نه
.الوفيات

ام • ي ع ق 1977ف ئلة تتعل ا أس ئلة ومنه ن األس د م من العدي كان تض ام للس داد ع ذ أول تع از بتنفي ام الجه  ق
.بالوفيات وكان من أنجح التعدادات المنفذة في العراق والمنطقة

ر بي• ح وف ذا المس نوات وه س س داد بخم ذ التع د تنفي راق بع ي الع ن تم تنفيذ مسح الظواهر الحياتية ف ات ع ان
.الخصائص الديموغرافية ومنها الوفيات

ائص  1997و 1987وتالها تنفيذ التعدادات في السنوات • ة بالخص ئلة الخاص ن األس د م منت العدي ي تض والت
.الديموغرافية

ح • ذ مس از بتنفي دأ الجه ام  MICS1ب ذ ع ذ  1996من ذلك بتنفي تمر ب  MICS4و MICS3و MICS2واس
.MICS6ويتم التحضير حالياً لتنفيذ مسح  MICS5و

رات • ن المؤش ئلة ع من أس ذي تض ص وال ح أفح ذ مس ول تنفي حة ح از ووزارة الص ين الجه اون ب م التع ت
.الديموغرافية

وسط تم تنفيذ مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات وهو أكبر مسح ينفذ في العراق والشرق األ 2013في عام •
ى  ذه عل م تنفي ث ت ة ) 311(حي ائص الديموغرافي ول الخص ئلة ح ن األس د م من العدي ذي تض رة وال ف أس أل

.وخصوصا الوفيات



بعض المؤشرات التي يوفرها التعداد العام للسكان

معدل الوفيات الخام1.

معدالت الوفيات العمرية2.

معدل الوفيات السببي3.

معدل الوفيات حسب الجنس4.

توقع الحياة عند الوالدة لكال الجنسين5.

جداول الحياة 6.

معدل وفيات األطفال الرضع7.

معدل وفيات األطفال دون الخامسة8.

معدل وفيات األمهات9.



تسجيل الوفيات في العراق

ات • والدات والوفي جيل ال ب تس دد مكات ل  227ع ي ك رة ف ب منتش مكت
.في كل قضاء) 2-1(اقضية المحافظات 

ام التسجيل الم• يم لنظ راء اي تقي تم اج دني خالل هذه المدة الطويلة لم ي
.2010الى غاية 

دد • ودي المتع ح العنق ق المس راق وف ي الع والدات ف جيل ال ال تس اكم
%).96(كان اكثر من  2011المؤشرات لعام 

.اليوجد مسح او تقييم لنسبة اكمال الوفيات في العراق•
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ل تم عقد سلسلة من األجتماعات وورش العمل داخ
حية  ات الص ام المعلوم ة نظ راق للجن ارج الع وخ
حةووزارات  ام وزارة الص م أقس مل معظ ي تش الت

يط  يم والتخط دفاعالتعل االت والداخليةواإلت وال ص
تان يم كردس ي أقل حة ف اون م ووزارة الص ع بالتع
ت ي انته إجراء ت منظمة الصحة العالمية والت يم ب قي

في بغداد  2011نظام المعلومات الصحية في اذار 
منه التق جيل اليوبض نظم التس ريع ل دني يم الس م

.واالحصاءات الحياتية

تقييم نظم التسجيل المدني واالحصاءات الحياتية



 لكن فعال النظام بان اشرت والتي )%72( كانت التقييم نتيجة•
.مكوناته بعض في تعزيز الى بحاجة

 ياتبتوص الموضوع لنفس السريع التقييم اجراء تم 2012 عام في•
 اقليم دول لجميع لنشاط وكجزء العالمية الصحة منظمة قبل من

.المتوسط شرق

 كانت النتائج هذه ضوء وعلى )%77( مقاربة التقييم نتيجة كانت•
.للموضوع الشامل التقييم باجراء توصيات هناك

تقييم نظم التسجيل المدني واالحصاءات الحياتية



تقييم نظم التسجيل المدني واالحصاءات الحياتية

االجراءات المطلوبة التصنيف النقاط

يتطلب النظام تحسنا كبيرا في جميع المجاالت النظام مفكك 35أقل من 

طلب كثير من جوانب النظام ال تعمل جيدا، وقضايا متعددة تت
االهتمام

النظام ضعيف 35-64

طلب النظام يعمل ولكن بعض عناصره تعمل بشكل سيئ وتت
مال االهتمام؛ ينبغي تحديد مواطن الضعف المحددة للنظام بإك

المسح الشامل

  عالفالنظام 
ولكن بدرجة 

كافيةغير 
65-84

كل جيدقد يلزم إجراء تعديالت طفيفة في خالف ذلك يعمل بش النظام مرضي 85-100



النتيجة مجاالت تقييم نظم التسجيل المدني واالحصاءات الحياتية

%89 اإلطار القانوني لنظم التسجيل المدني واالحصاءات الحياتية

%78 البنية التحتية ومصادر التسجيل

%67 تنظيم وسير عمل نظام االحصاءات الحياتية

%50 اكتمال تسجيل الوفيات والوالدات

%67 تخزين البيانات ونقلها

(ICD)الممارسات المتوافقة للترميز الدولي لألمراض %83

%50 الممارسات التي تؤثر على نوعية سبب الوفاة البيانات

%100 (ICD)ممارسة ترميز االمراض الدولي

%83 المؤهالت والتدريب للمرمزين ، ونوعية الترميز

%100 جودة البيانات ومقبولية التدقيق

%83 الوصول إلى البيانات ونشرها واستخدامها

%77 المجموع



نتائج التقييم السريع لدول الشرق االوسط
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شهادة الوالدة المستخدمة سابقاً في العراق



شهادة الوالدة المستخدمة حالياً في العراق



شهادة الوفاة المستخدمة سابقاً في العراق



شهادة الوفاة المستخدمة حالياً في العراق



شهادة الوالدة الميتة المستخدمة حالياً في العراق



دي ذه كب م تنفي ذي ت ات وال ات االمه ر ووفي ة الفق ح خارط ر مس ن وف ل ع
-:العديد من مؤشرات الوفيات تذكرها كما يأتي 2013التعداد في سنة 

ا  1000وفاة لكل ) CDR )4.6معدل الوفيات الخام 1. ن السكان، أم م
).3.3(وفي المناطق الريفية ) 6.1(في المناطق الحضرية 

ع 2. ال الرض ات االطف دل وفي ل ) IMR )21مع اة لك والدة  1000وف
رية  اطق الحض ي المن ا ف ة، أم ة ) 21.9(حي اطق الريفي ي المن وف

)19.(
ر 3. ن العم ال دون الخامسة م اة ) 5MR )27.5-معدل وفيات االطف وف

.والدة حية 1000لكل 
.والدة حية 100000وفاة لكل ) MMR )35معدل وفيات االمهات 4.
.من الوفيات حدثت بسبب المرض%) 75(أن 5.

بعض المؤشرات الخاصة بالوفيات عن العراق




