الهدف  :۳ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
الغاية  :١-۳خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  ٠٧حالة لكل  000 000من
المواليد األحياء
المؤشر  :١-١-۳نسبة الوفيات النفاسية

سسية
المعلومات المؤ ّ
المنظمة /المنظمات:
منظمة الصحة العالمية

المفاهيم والتعاريف
التعريف:
عرف نسبة الوفيات النفاسية بعدد الوفيات النفاسية خالل فترة زمنيّة محدّدة لك ّل  ١٧٧٧٧٧مولود
تُ ّ
ي خالل الفترة الزمنية نفسها .إنّها تُمثّل مخاطر الوفيات النفاسية المرتبطة بعدد الوالدات الحيّة
ح ّ
وتعكس بشكل أساسي مخاطر الوفاة في الحمل الواحد أو الوالدة الحية الواحدة.
جراء علّة مرتبطة بالحمل أو متفاقمة بسببه أو بكيفية
الوفاة النفاسية :العدد السنوي للوفيات من النساء ّ
ً
إدارته (باستثناء األسباب العرضية أو الطارئة) خالل فترة الحمل والوالدة أو خالل  ٤۲يوما من
انتهاء الحمل ،لك ّل  ١٧٧٧٧٧والدة حيّة لفترة محدّدة ،بغض النظر عن مدّة الحمل أو وضعه.
األساس المنطقي:
تتض ّمن كافّة مؤشرات الوفيات النفاسية المستمدّة من تقديرات سنة  ۲٧١۲تقديرا ً آنيّا ً و %۰٧من
فترات عدم اليقين .أ ّما بالنسبة للمؤشرات التي يت ّم فيها اإلبالغ عن التقديرات اآلنية فقط في النص أو
في الجداول ،فيمكن الحصول على فترات عدم اليقين من المواد التكميلية عبر االنترنت على الرابط
التالي
)http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality)2015/en/

ويجب أن تُؤخذ التقديرات اآلنية ونسبة  %00من فترات عدم اليقين بعين االعتبار عند تقييم
التقديرات.
مثالً:
ّ
إن معدّل الوفيات النفاسيّة العالميّة المقدّرة لسنة  ۲٧١۲هو ( ۲١٦فترات عدم اليقين  ۲٧٠إلى )۲٤۹
م ّما يعني:






ّ
ان التقدير اآلني هو  ۲١٦ونسبة  %۰٧من فترة عدم اليقين تتراوح بين  ۲٧٠و
.۲٤۹
هناك احتمال  %۲٧أن تكون النسبة العالمية الحقيقية للوفيات النفاسية لسنة ۲٧١۲
أكثر من  ۲١٦و %۲٧أن تكون القيمة الحقيقية أق ّل من .۲١٦
هناك احتمال  %۰٧أن تتراوح النسبة العالمية الحقيقية للوفيات النفاسية لسنة ۲٧١۲
بين  ۲٧٠و .۲٤۹
يبقى احتمال  %١٧أن تكون النسبة العالمية الحقيقية للوفيات النفاسية لسنة ۲٧١۲
أكثر من  ۲٤۹و  %١٧أن تكون القيمة الحقيقية أق ّل من .۲٧٠

وتشمل التفسيرات الدقيقة األخرى:
 أنّنا متأ ّكدون بنسبة ّ %۹٧
بأن المعدّل العالمي الحقيقي للوفيات النفاسية لسنة  ۲٧١۲يبلغ
 ۲٧٠على األق ّل.
 أنّنا متأ ّكدون بنسبة ّ %۹٧
بأن المعدّل العالمي الحقيقي للوفيات النفاسية لسنة  ۲٧١۲يبلغ
 ۲٤۹أو أق ّل.
وتحدّد كمية البيانات المتوفرة لتقدير مؤ ّ
سن
شر ما ونوعيتها فترات عدم اليقين في المؤشر .وما ان تتح ّ
نوعية البيانات وإمكانية توفرها حتّى تصبح القيمة الحقيقية للمؤشر قريبة من التقدير اآلني.
المفاهيم:
التعاريف المرتبطة بالوفيات النفاسية في التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض ()ICD-10
الوفاة النفاسية :وفاة امرأة أثناء حملها أو خالل  ٤۲يوما ً من انتهاء الحمل ،بغض النظر عن مدّة
جراء علّة مرتبطة بالحمل أو متفاقمة بسببه أو بكيفية إدارته (بسبب وفاة توليدية
الحمل ووضعهّ ،
مباشرة أو غير مباشرة) وليس ألسباب عرضية أو طارئة.
الوفاة المرتبطة بالحمل :وفاة امرأة أثناء حملها أو خالل  24يوما ً من انتهاء الحمل ،بغض النظر عن
سبب الوفاة.
الوفاة النفاسية المتأخرة :وفاة امرأة لسبب توليدي مباشر أو غير مباشر ،بعد أكثر من  24يوما ً وأق ّل
من سنة على انتهاء الحمل.
التعليقات والقيود:
يعود امتداد الوفيات النفاسية بين السكان أساسا ً لدمج عاملين هما:
.i
.ii

خطر الوفاة في الحمل الواحد أو الوالدة الحية الواحدة.
ّ
مستوى الخصوبة (أي عدد الحمل أو عدد الوالدات عند النساء في سن اإلنجاب)

ّ
إن نسبة الوفيات النفاسية هي عدد الوفيات النفاسية خالل فترة زمنية محدّدة لكل  ۰۱۱۱۱۱والدة حية
خالل الفترة الزمنية عينها .إنّها تُمثّل مخاطر الوفيات النفاسية المرتبطة بالوالدات الحيّة ال سيّما كما
ورد آنفا ً (.)i
وخالفا ً لذلك ،يت ّم احتساب معدل الوفيات النفاسية من خالل تقسيم عدد الوفيات النفاسية على عدد
السنوات التي تعيشها النساء في ّ
سن اإلنجاب .ويُمثّل هذا المعدل خطر الوفيات النفاسية في كل حمل
أو كل والدة (مولود حي أو مولود ميت) ،ومستوى الخصوبة عند السكان .وباإلضافة الى نسبة
الوفيات النفاسية ومعدل الوفيات النفاسية ،يمكن احتساب خطر الوفيات النفاسية عند النساء البالغات
(العودة الى الوحدة أ .)4-4ويت ّم احتساب وحدة قياس بديلة للوفيات النفاسية ،أي معدل الوفيات النفاسية
بين النساء في سن اإلنجاب ،وهو عدد الوفيات النفاسية مقسوما ً على مجموع الوفيات بين النساء التي
تتراوح أعمارهن بين  01و  24سنة.
وحدات القياس اإلحصائية للوفيات النفاسية ذات الصلة:
نسبة الوفيات النفاسية ( :)MMRعدد الوفيات النفاسية خالل فترة زمنية محدّدة لكل  000000والدة
حية في الفترة نفسها.
معدل الوفيات النفاسية ( :)MMRateعدد الوفيات النفاسية مقسوما ً على عدد السنوات التي تعيشها
المرأة في سن اإلنجاب.
خطر الوفيات النفاسية عند البالغين :احتمال وفاة امرأة في سن  01لسبب أمومي.
نسبة الوفاة بين النساء في سن اإلنجاب التي تسببها االمومة :عدد الوفيات النفاسية خالل فترة زمنية
ّ
أعمارهن بين  01و 24سنة.
محدّدة مقسوم على مجموع الوفيات بين النساء الالتي تتراوح

المنهجية
طريقة االحتساب:
يمكن احتساب نسبة الوفيات النفاسية من خالل تقسيم وفيات النفاسية المس ّجلة (أو المقدّرة) على
مجموع الوالدات الحيّة المس ّجلة (أو المقدّرة) في الفترة الزمنية نفسها وضربها بمئة ألف .ويتطلّب
القياس معلومات حول حالة الحمل ،وتوقيت الوفاة (أثناء الحمل ،عند الوالدة أو خالل  ٤۲يوما من
انتهاء الحمل) ،وسبب الوفاة.
تم جمعها من نظم تسجيل األحوال
ويمكن احتساب نسبة الوفيات النفاسية مباشرة من البيانات التي ّ
الشخصية والمسوح األُسرّية أو من مصادر أخرى .بيد ّأنه غالبا ما تظهر مشاكل حول جودة البيانات،
عدل البيانات في
األمهات والخطأ في تصنيفها .لذلك تُ ّ
خاصة بالتقصير في اإلبالغ عن وفيات ّ
تتعّلق ّ
كثير من األحيان كي تؤخذ بعين االعتبار هذه المسائل المتعّلقة بجودة البيانات .وتقوم بعض البلدان

المتخصصة/السرّية أو الجهود اإلدارية ضمن
بهذه التعديالت أو اإلصالحات كجزء من التحقيقات
ّ
برامج رصد الوفيات النفاسية.

التفصيل:
يت ّم اإلبالغ عن تقديرات نسبة الوفيات النفاسية الحالية على المستوى القطري ،اإلقليمي والعالمي.
وتتمتّع التقديرات اإلقليمية بطبقات دخل لكل تصنيف خاص بالبنك الدولي.
معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد
يستخدم الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة ) (MMEIGنموذج
" " BMaTلتقدير نسبة الوفيات النفاسية عند تواجد قيم مفقودة (العودة الى الصفحة  ۰۲من
التقرير
)http://app.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1

المعادلة:
log(PMina) = ai– ß1 log(GDPi) + ß2 log(GFRi) – ß3 SABi

بحيث تبدو نقاط التقاطع القطرية بشكل هرمي داخل األقاليم:
)ai~ N(aregion, s2country), ar ~ N(aworld, s2region
بأن نقاط التقاطع القطرية (ّ )ai
م ّما يعني ّ
موزعة بشكل طبيعي مع تباين قطري ()s2country
حول نقاط التقاطع اإلقليمية العشوائية ( ،)aregionونقاط التقاطع اإلقليمية العشوائية
ّ
موزعة بشكل طبيعي مع تباين إقليمي ( )sregionحول نقطة تقاطع عالمية
()aregion

()aworld؛ و:
 =GDPiالناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد (تعادل القوة الشرائية

][PPP

)1122

للدوالر في سنة

 =GFRiمعدل الخصوبة اإلجمالي (الوالدات الحية لكل امرأة بين  21و 94من العمر)
المتخصص عند الوالدة (كنسبة الوالدات الحية)
 =SABiالمشرف الصحي
ّ

 على المستويَين اإلقليمي والعالمي
لإلبالغ عن توقعات االتجاهات خالل الفترات التي تكون فيها البيانات ضئيلة ،أو للبلدان التي
تملك بيانات قليلة أو التي تغيب فيها البيانات ،يت ّم اللجوء الى النموذج اإلحصائي BMaT
لتقدير الوفيات النفاسية .ويتض ّمن هذا النموذج عوامل مرتبطة بالوفيات النفاسية كالمتغيرات
المؤ ّ
شرة (الناتج المحلي اإلجمالي ،معدل الخصوبة اإلجمالي والمشرف الصحي المتخصص
عند الوالدة).
المجاميع اإلقليمية:
يمكن احتساب نسبة الوفيات النفاسية من خالل تقسيم الوفيات النفاسية المس ّجلة (أو المقدّرة) على
مجموع الوالدات الحيّة المس ّجلة (أو المقدّرة) في الفترة الزمنية نفسها وضربها بمئة ألف .ويتطلّب
القياس معلومات حول حالة الحمل ،وتوقيت الوفاة (أثناء الحمل ،عند الوالدة أو خالل  ٤۲ساعة من
انتهاء الحمل) ،وسبب الوفاة.

تم جمعها من نظم تسجيل األحوال
ويمكن احتساب نسبة الوفيات النفاسية مباشرة من البيانات التي ّ
الشخصية والمسوح األُسرّية أو من مصادر أخرى .بيد ّأنه غالبا ما تظهر مشاكل حول جودة البيانات،

عدل البيانات في
األمهات والخطأ في تصنيفها .لذلك تُ ّ
خاصة بالتقصير في اإلبالغ عن وفيات ّ
تتعّلق ّ
كثير من األحيان كي تؤخذ هذه المسائل المتعّلقة بجودة البيانات بعين االعتبار.
نسبيا ،فهناك حاجة الى العينات الكبيرة اذا استُخدمت المسوح األسرية
وبما ّ
أن الوفيات النفاسية نادرة ّ
مما قد ّيولد تقديرات جديرة بالثقة،
لتحديد الوفيات النفاسية الحالية في األسرة (مثال السنة السابقة)ّ .
ويحد من جدوى المقارنات بين البلدان وعبر الزمن.
ّ
يتم اللجوء الى طريقة السؤال عن األخوات المستخدمة في االستقصاء
وللتقليص من حجم العيناتّ ،
متعدد المؤشرات لقياس الوفيات النفاسية من خالل طرح األسئلة
الديمغرافي والصحي والمسح العنقودي ّ
تؤدي الى معدل
أن هذه الطريقة ّ
على المجيب حول بقاء األخوات على قيد الحياة .وتجدر اإلشارة الى ّ

كل الوفيات التي تحصل خالل فترة الحمل أو عند الوالدة أو خالل 6
الوفيات المرتبط بالحمل :تدخل ّ
أسابيع من انتهاء الحمل ضمن نسبة الوفيات النفاسية ،بغض النظر عن أسباب الوفاة .
تضمنت التعدادات أسئلة حول الوفيات النفاسية محّققة بعض النجاح.
وقد
ّ

عدة وفق الحالة
خاصة تعتمد على مصادر ّ
وتعتبر دراسات معدل الوفيات في سن اإلنجاب كدراسة ّ
المطروحة ،لتحديد وفيات األمهات؛ ويستحيل تحديد مصدر واحد لكاّفة الوفيات .وتُستخدم المقابالت

تقدم الرعاية الطبية ومراجعة سجالت المرافق لتصنيف الوفيات
مع األعضاء األسرية والجهات التي ّ
قدم هذا النهج اذا أجري بشكل صحيح تقديرات كاملة ومنصفة للوفيات
وي ّ
أكانت نفاسية أو غير نفاسيةُ .

يؤمن نسبة وفيات نفاسية شبه وطنية.
النفاسية (في ّ
ظل غياب نظم التسجيل الروتينية الموثوقة) كما قد ّ
يؤدي الى االستخفاف بمستويات
أن تحديد كاّفة وفيات النساء في سن اإلنجاب بطريقة غير مناسبة ّ
بيد ّ

الوفيات النفاسية .وقد يكون هذا النهج معّقدا ومكلفا ،ويستهلك الكثير من الوقت ،وخصوصا على
خاصة
النطاق الواسع .وكما ّ
أن عدد الوالدات الحية المستخدمة في االحتساب قد يبدو غير دقيقّ ،
عندما تجري معظم الوالدات في المنزل.

وطورت منظمة الصحة العالمية إضافة الى اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان وشعبة السكان
ّ
والبنك الدولي طريقة لتعديل البيانات الموجودة ألخذ المسائل المتعّلقة بجودة البيانات بعين االعتبار

وضمان المقارنة بين مختلف مصادر البيانات .وتتطّلب هذه الطريقة تقييم البيانات إلتمام الوفيات التي

وصنفت بطريقة خاطئة ،وتعديلها عند الضرورة .كما تهدف الى
يتم اإلبالغ عنها بشكل صحيح
ّ
ّلم ّ
تطوير التقديرات من خالل النمذجة اإلحصائية للبلدان التي تفتقد الى بيانات وطنية موثوقة.
ويتم الحصول على بيانات الوفيات النفاسية والمتغيرات المتعّلقة بها من قواعد البيانات التي تحتفظ بها
ّ
تؤمنها
أما البيانات التي ّ
منظمة الصحة العالمية وشعبة السكان واليونيسف باإلضافة الى البنك الدوليّ .

لكل
لتنوع مصادر البيانات ،تُعتمد طرق ّ
عدة ّ
البلدان فتختلف من حيث المصدر والطريقة .ونظ ار ّ
للتمكن من الحصول على تقديرات قطرية قابلة للمقارنة وتسمح بالتجميع اإلقليمي والعالمي.
مصدر ّ
ويتم تعديل التقديرات
يملك حاليا ثلث البلدان/األقاليم فقط بيانات موثوقة وال تحتاج للمزيد من التقديراتّ .

القطرية للوفيات النفاسية لحوالى نصف البلدان المدرجة ضمن عملية التقدير للتمكن من مقارنة

أما بالنسبة لبقية البلدان/األقاليم – وهي البلدان التي تفتقد الى بيانات مناسبة للوفيات
المنهجياتّ .
أن التقديرات المحتسبة
فيستخدم نهج إحصائي للتنبؤ بمستويات الوفيات النفاسية .بيد ّ
النفاسية – ُ
بواسطة هذه المنهجية قد ال تُمّثل المستويات الحقيقية للوفيات النفاسية .لذلك ُينصح أخذ هوامش عدم
اليقين الذي يسود التقديرات بعين االعتبار.
إن تفاصيل التعديالت والصيغ منشورة ومتوّفرة:
ّ

- http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua
=1

Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller A, Gemmill A et al. Global, regional, and
national levels and trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario
based projections to 2030: a systematic analysis by the UN Maternal Mortality Estimation
Inter-Agency Group. Lancet. Published online 12 November 2015. doi:10.1016/S01406736(15)00838-7.

-

Alkema L, Zhang S, Chou D, Gemmill A, Moller A, Ma Fat D et al. A Bayesian approach to the
global estimation of maternal mortality. 2015 (submitted for peer review; http://arxiv.
org/abs/1511.03330).

-

مصادر التفاوت:
ّ
إن نسبة الوفيات النفاسية هي عدد الوفيات النفاسية مقسوم على الوالدات الحية .بيد أنّه لتفسير عدم
اكتمال تسجيل الوفاة المحتمل في مختلف مصادر البيانات ،يقوم الفريق المشترك بين الوكاالت المعني
بتقدير وفيات األمومة باحتساب ّأوالً كسر الوفيات الناتجة من األسباب النفاسية من مصادر البيانات
األساسية (يُشار إليها "كمعدل الوفيات النفاسية") ومن ث ّم يُطبق هذا الكسر على تقديرات منظمة الصحة
العالمية لمجموع الوفيات بين النساء في ّ
سن اإلنجاب للحصول على تقدير عدد الوفيات النفاسية.
بمعنى آخر ،يُحتسب ّأوالً الكسر التالي من مصادر بيانات البلدان:
معدل الوفيات النفاسية = عدد الوفيات النفاسية بين /٤٤-۰٥مجموع وفيات النساء بين  ۰٥و ٤٤من
العمر
ثم يت ّم االعتماد على هذا المعدل الحتساب نسبة الوفيات النفاسية:
ومن ّ
نسبة الوفيات النفاسية = معدل الوفيات النفاسية × (مجموع وفيات النساء بين  21و/94عدد الوالدات

الحية)

كل الوفيات بين عمر  21و 94في المعادلة الثانية من جدول حياة منظمة
ويتم الحصول على تقدير ّ
ّ
الصحة العالمية ،وعلى عدد الوالدات الحية من التوقعات السكانية في العالم لسنة .1121
بذلك ،قد تختلف تقديرات الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة عن اإلحصاءات
الوطنية لعدّة أسباب وهي:
 .0عدم اكتمال السجل المدني ونظم اإلحصاءات الحيوية دائما ً (أي ال يُمثّل دائما ً ك ّل الوفيات
 )%000وقد يتغيّر اكتماله مع الزمن (وقد يكتمل مع الزمن) .ويحاول الفريق المشترك بين
الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة من خالل نهجه تصحيح ذلك باستعماله النهج المذكور
آنفاً ،الذي يعتمد ّأوالً على احتساب معدل الوفيات النفاسية.

 .4تعديل الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة معدل الوفيات النفاسية
الذي ت ّم احتسابه من البيانات األصلية لتفسير مسائل تتعلّق بالقياس (كتعريف البلد للوفيات
"النفاسية" مثالً؛ الخطأ في التصنيف؛ أو اإلهمال في العد).
 .3اعتماد الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة على مجموعات الوالدات
الحية المو ّحدة من شعبة السكان ،كما نُشرت في التوقعات السكانية في العالم لسنة ،4001
في قاسم معادلة نسبة الوفيات النفاسية .لذلك ،يجب على البلدان مناقشة الفروقات مباشرة ّ مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتزويد التوقعات السكانية في العالم بأفضل المعلومات .ويمكن
التواصل عبر البريد االلكتروني population@un.org؛ وتت ّم مراجعة هذا البريد بانتظام كما
تُرسل الرسائل الى المحللين المناسبين لك ّل بلد أو مؤسسة.
 .2بما ّ
أن الوفيات النفاسية حدث نادر نسبيا ً من الناحية اإلحصائية ،فقد يؤدّي ذلك الى تقلّبات في
اتجاهات البيانات مع الزمن .ونظرا ً الى ّ
أن هدف تقديرات الفريق المشترك بين الوكاالت
المعني بتقدير وفيات األمومة يكمن في السعي على المدى الطويل الى خفض الوفيات النفاسية،
ّ
فإن عملية التقدير تتطلّب بعض التمهيد لتوليد منعطف يُمثّل التغيرات في المخاطر األساسية
بشكل أفضل.

مصادر البيانات
الوصف:
الرجاء العودة الى الصفحة الخامسة من التقرير
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1

عملية الجمع:
يحتفظ الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة بقاعدة بيانات المدخالت تتألّف
من بيانات الوفيات النفاسية من السجل المدني والمسوح السكانية ونظم المراقبة والتعدادات باإلضافة
صصة أخرى .وتُستخدم قاعدة البيانات هذه لتحديد عدد الوفيات النفاسية
الى دراسات /مسوح متخ ّ
وعدد الوفيات ،اذا أمكن ،بين ك ّل النساء في ّ
سن اإلنجاب الحتساب "نسبة الوفيات النفاسية" بين النساء
في س ّن اإلنجاب .تُحتسب عندئذً نسبة الوفيات النفاسية على أنّها مساوية لمعدل الوفيات النفاسية
ّ
أعمارهن بين  01و24
()MMR=PM (D/B؛ ويُمثّل " "Dعدد الوفيات بين النساء التي تتراوح
في حين يرمز حرف " "Bالى عدد الوالدات الحية .ويعتمد عدد الوالدات الحية على التوقعات السكانية
في العالم.
ويت ّم االعتماد على النمذجة اإلحصائية لتأمين تقديرات قطرية وإقليمية وعالمية .ويتم تقييم النموذج
من خالل التحقّق من ص ّحته .ومن ث ّم تُراجع التقديرات مع الدول األعضاء من خالل عملية
االستشارات بين البلد ومنظمة الصحة العالمية .وقد أيّد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية عام
 4000قرارا ً (" )EB.107.R8إلنشاء استشارات تقنية تجمع وجهات نظر الدول األعضاء في مختلف
أقاليم منظمة الصحة العالمية" .أ ّما الهدف الرئيس من هذه االستشارات فيكمن في "استشارة ك ّل دولة

عضو حول أفضل البيانات ليت ّم استخدامها" .وبما ّ
أن عملية االستشارات تع ّد جزءا ً ال يتجزأ من
استراتيجية التقدير بأكملهاُ ،وصفت هنا باختصار.
وتتطلّب عملية االستشارات القطرية تبادل بين منظمة الصحة العالمية وجهات التنسيق التقنية في ك ّل
بلد .ويُنفّذ التبادل قبل نشر التقديرات .وتطلب منظمة الصحة العالمية خالل فترة االستشارات من
األولية .كما يت ّم تشجيع
جهات التنسيق مراجعة مصادر بيانات المدخالت ،وطرق التقدير والتقديرات ّ
األولية.
جهات التنسيق على تسليم بيانات إضافية لم تؤخذ بعين االعتبار في التقديرات ّ
أ ّما التعديالت فتت ّم وفقا ً لنوع مصدر البيانات:
( )0السجل المدني وإحصاءات األحوال المدنية ،لك ّل ما يتعلّق بالتقصير في اإلبالغ عن الوفيات
النفاسية أو الخطأ في تصنيفها.
ّ
ّ
تزود الوفيات "المتعلقة بالحمل" ،لك ّل ما يتعلق بالتقصير في اإلبالغ عن هذه
( )4التقارير التي ّ
الوفيات والمبالغة في اإلبالغ عن الوفيات النفاسية بسبب إدراج الوفيات الطارئة أو العرضية
ضمن الحمل (وهذا ما ال تشمله الوفيات النفاسية).
وتأخذ التحاليل بعين االعتبار األخطاء العشوائيّة لندرة الوفيات النفاسية عا ّمةً ،والخطأ في عينات
مصدر البيانات ،واألخطاء التي تنتج خالل جمع البيانات ومعالجتها ،باإلضافة الى أخطاء عشوائية
أخرى.

توافّر البيانات
الوصف:
ّ
إن نسبة الوفيات النفاسية محصورة بالبلدان التي يفوق عدد سكانها  .۰۱۱۱۱۱ويتمتّع  ۰۷۰بلدا ً من

أصل  ۰۸۱ببيانات وطنية.

الجدول الزمني
جمع البيانات:
تقوم البلدان عادة ً بجمع البيانات المصدرية سنويّا ً لمصادر التسجيل المدني واحصاءات األحوال
صصة ،وك ّل  ٥الى  ۷سنوات للمسوح السكانية وك ّل
المدنية ،وك ّل  ۱الى  ٥سنوات للمراجعات المتخ ّ
 ۰۱سنوات للتعدادات.
إصدار البيانات:

۲۱۰۸ بداية سنة/۲۱۰۷ المقرر نشر الدفعة التالية من تقديرات الوفيات النفاسية في أواخر سنة
من
ّ

)۲۱۰۸ بداية/۲۱۰۷ (أواخر

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
.صصة
قد تكون الجهات
ّ  وهيئات الرصد المتخ،المزودة بالبيانات الوطنية المكاتب اإلحصائية
ّ

الجهات المج ّمعة للبيانات
 منظمة الصحة العالمية:الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة المؤلّف من
واليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي وشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة

المراجع
:دليل الموارد المو ّحد
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality2015/en/
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