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وزارة اإلعالو تدشٍ وثيقت إستراتيجيت تطوير اإلحصاء
سلتلخللة طشعزم عداللتث اعزعتلضللث عةلخ لرلثلتلإلللا طخلٍلرللا عدسلثللسعتلٍلسلٍللا عد
انرؤيــــــــــــــت
َظاو إحصائي وطُي
يٍ بيٍ األفضم في
انعانى ،تصطف َظًه
انفرعيت في يُظويت
إحصائيت تتصف
بانتكايم وانجودة
وفعانيت انتُسيق
واألداء

للث لٍللا ةلتللظشزعم

ةألاظعث 2012 -2012طأكد ابد عةخثزد صثزطد طكٍل طشعزم عداتث أصخٍا عةخعتلظحلث
طتظفٍس عةبٍثرث ةظضع عدسثسعتٍسٍث فً عةخس تا عةخربتا طأشثز ةدي حلرلثتلبلثلش
زثشم طتدشٍذ عدسثسعتٍسٍا عد

لثلإللث

ث ٍا أحس ةً أصخٍا عدصثخثث بثةخعتظحا فً ظل رإلسثز

عةخعتظحث ابس عةظسث ل عةخرثتإلا عألحس عةري أاي ةً عدزتبثك اعاٍث ةلً ضلسطزس تلظظلٍل
ذةك خثصلا طأرلزلث اخلتلزلث حلس لتلا سلثلرلدعث عةلخلعلتلظحلث حلسكلد تع أصلخلٍلا زسلج عة لٍلثسلث
طعةثرطٍط ابس عداعزع عةخرثتإلا ةبزثء اطةا قلظٌلا طأشلثز عةلً أصلخلٍلا عدالتث فلً الخلتلٍلا
عةثرطٍط حذ أزل عةثظعصل طتظفٍس عةخعسفا.
طااث عداعزع

ةً ضسطزس عدسثإلثاس حذ عدسثسعتٍسٍا طحذ عةبٍثرث طعةخعتظحاحشٍسعت ةً أد

عةظشعزم عصثخة بثد

ثء طحذ عةخزضر عةعتخً فً عةثرطٍط عة تٍج.

طأشثز عةعثةج ابد عةغزً حخدل عةسضثش عةخسكصي ةلح

لثء ةلً أصلخلٍلا عد

لثء طتلظفلٍلس

عةبٍثرث ةبزثء قدزع ط سثسعتٍسٍث ةكثفا عةظ دع طعةخسسل لث عةلخلرلثلتلإللا حشلٍلسع ةلً أد
انرســــــــــــانت
تطوير َظاو إحصائي
وطُي ،يوفر بُيت تحتيت
أساسيت ويورد عاو
الزو نبُاء َظاو وطُي
يتكايم ويستداو
نهًعهوياث وداعى
إلدارة انتًُيت بانُتائج
وتعسيس انديًوقراطيت
وانحكى انرشيد في
انسوداٌ

رظثث عد

ثء ٌظعزا تحدٌث أصخضث عةثز ٍق.

طضع عةظاً بأصخٍا عد

ثء طضع عةبٍثرث طعةردزع عةبشسٌا طأشثز ةً أرضج عالثلخلدطع

حبدعء عةخشثزكا طعةثشثطز طعدصثخثث بثةثظاٍا طعةثدرٍ ةإلث دم عةسخلٍلع حلذ خلت تلظفلٍلس
عةبٍثرث .
طعكد ا .سخٍش عاث حدٌس اعزم عةثرطٍط طعةبلحلظج بلظشعزم عدالتث ةلً عصلخلٍلا عد

لثء

طعةبٍثرث طتثةبة بضسطزم عةسبط عةشبكً عةدعختً طعةرلثززلً طعدصلثلخلثث بلثةلخلثلرل ل لٍلذ
بثةسصد طأطصة بصٌثاس أادعا عةختحرٍث عداتحٍا طتإلعٍل حلركلسع عةلثلإللثصلج حلع عةلدط
ةثأصٍل عةكثاز عةبشسي.

انُظاو اإلحصائي انوطُى
اإلستراتيجيت انوطُيت نتطوير اإلحصاء
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طزشش عةعخل عةإلزٍا ظ أسثسٍث ت خٍج سثسعتٍسٍا تطظٌس عد

رظج عةسضثش عةخسكصي ةح
تطظٌس عد

صفحت 2

ثء بظالٌا شسق اعز فظز

ثء بثةثعثطد حع بسرثحر عألحج عةخثحدس عالرخث ً طزشش عةعخل عةإلزٍا ظ أسثسٍث ت خٍج سثسعتٍسٍا

ثء بظالٌا شسق اعز فظز فً عةإلثسم حذ 23-21اٌ خبس2012عةثً خثتب زت ثضث عدفثثث ٍا عة ٍد/طشٌسعة حا حخدل
ث ٍا صرع طقد شثزكة أزضصم عةظالٌا عةخكظرا ةتزظثث عد

عةظعةً عةري أكد اتً أصخٍا عدسثسعتٍسٍا عد

ث ً بحضظزحخٍص(طشعزم

عة حا،طشعزم عةشئظد عدزثخثاٍا،طشعزم عةخظعصإلث طعةخرثٌٍس،طشعزم عةشبثب طعةسٌثضا،عةدرثفا طعداتث،طشعزم عةثرطٍط
عةعخسعرً،أحثرا كظحا عةظالٌا بخستس عةظشزعء،طشعزم عةثسبٍا ،اٌظعد عةضسع ب،اٌظعد عةصكثم،طشعزم عةثرطٍط،طشعزم عةدسطم
عةحٍظعرٍا،عةخظعصإلث طعةخرثٌٍس،طشعزم عةثسبٍا طعةثعتٍج،طشعزم عةخثةٍا) طاتً صثحش عةظزشا عزثخع عاضثء عةإلسٌق عةإلزً بثة ٍدم/
طشٌسم عةساثٌا عالزثخثاٍا طعة ٍد/طشٌس عةخثةٍا بثةظالٌا كل اتً دعت بخكثبا صرع طقد أكد عةظشٌسأد ااخضخث ةخكثب عد

ثء بثةظالٌا

ةخث ٌرظث با اطز حضج فً تظفٍس عةخعتظحا.
كخث ةثرً عةإلسٌق عةإلزً بثة ٍد/طعةً عةظالٌا عدسثثذ عرس اخسبخكثبا طعةري أكد ةثصعحا بداج عي اخل
عةظالٌا حذ عةظالٌث عةثً تكظرة حسخسعت طتحثثذ د

ث ً بثةظالٌا طخثصا أد

ثءع زٍدم ت ضج فً عةثزخٍا حدخزثت عةدطز عةري ٌتعبا حكثب عال

ثء بثةظالٌا.

عةظزشا عةثدزٌبٍا اتً عةخ ح عةثدززً ةألحسعض عةغٍس سثزٌا
أقثحة أداعزم عةعثحا ةتساثٌا عة حٍا عألسثسٍا اعزم عألحسعض عة ثزٌا طعةغٍس سثزٌا بثةثعثطد حع حزظخا عة حا عةعثةخٍا طبثةثز ٍق حع
عةسضثشعةخسكصي ةح

ثء طزشا عةخدزبٍذ عألسثسٍذ اتً عةخ ح عةثدززً طاظعحل عدخثطثز فً عةإلثسم حذ 2012/12/12-8ث

بثةرثاا عةكبسي بظشعزم عة حا عدتحثاٌا ٍح ٌضدف عةخ ح عةً تصطٌد عةبتا بثةبٍثرث عألسثسٍا اذ عألحسعض غٍس عة ثزٌا طاثحل عةرطظزم
عةرثصا بضث فً عة كثد حذ 29-18سزا.

حشثزكث خثززٍا طاعختٍا


شثزك عالسثثذ /سخثاٍل أبكس زبسٌل فً بسرثحر (شبكث )بخدٌزا بزرتظز عةضزدٌا فً عةإلثسم حذ  23/9/2012بداظم حردحش حذ
عة





إلثزم عةضزدٌا بثةرستظث.

شارك السيد /العالن عبد الغني والسيدة/سينب هحود علي سالت في ورشت الوقارناث الدوليت والخي أحج هنولت لدورة 2011م الخي
هدفج إلي إسخنواه سلسلت بياناث هوثالث القىة الشزائيت ومذلل الخحضيز لوسح اإلسخهالك االسزي.
فً تثز عةثعثطد بٍذ عةسضثش عةخسكصي ةح
بثال

ثء طحزظخا عةثعثطد عدستحً بأررسع رظخة عداعزم عةعثحا ةتخظعزا عةبشسٌا

ثء طزشا تدزٌبٍا بإتحثا عةخ ثزف فً عةإلثسم حذ 2012/12/9-7ث ةتخعثطرٍذ عداعزٌٍذ طح ثادٌضج فً حسث عةثظعصل

عةكثثبً تحة أشسعف عةربٍسم عةخ سٌا ا/صثزس اخثاعةدٌذ.

انُظاو اإلحصائي انوطُى
اإلستراتيجيت انوطُيت نتطوير اإلحصاء
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صفحت 3

عةصٌثزم عةخٍدعرٍا ةتسزا ت زٍ حشسطاث عة زدطق ةظالٌا شخث اعزفظز
شثزكة عة ٍدم/أحزا اخس حدٌسم اعزم عةعتقث عةدطةٍا طفً تثز تزإلٍر عألرشطا عةخخثدم حذ
صزدطق عألحج عةخثحدم ةت كثد بثةصٌثزم عةخٍدعرٍا ةتسزا ت زٍ حشسطاث عة زدطق ةظالٌا
شخث اعزفظزطقثث عةظفد عةخكظد حذ طشعزم عةخثةٍا طعةثعثطد عةدطةً طعة حا طعة كثد طعةشبثب
طعةسٌثضا طعةخستس عةرظحً ةتطإلظةا بثةظقظف اتً تزإلٍر عألرشطا عةخخظةا حذ عة زدطق فى
حسثال عة حا طعة كثد طعةساثٌا عدزثخثاٍا.

حإلثصٍج طتعسٌإلث
انج از انًر س ن ح ص اء
شارب عبدانًُعى يح ً د
انطرطوو ،ان س وداٌ
تهف وٌ33137032444020 :
فا 33137032440303 :
بريد انك ت روَ ىdg@cbs.gov.sd :

رعايت يا قبل انوالدة:
رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﯾدات اﻟﺣواﻣل اﻟﻼﺋﻲ ﺗﻠﻘﯾن رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ اﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل ﻟﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻲ اﻷﻗل ﻋﻠﻲ ﯾد ﻛﺎدر ﺻﺣﻲ ﻣؤھل ﺑﺳﺑب
اﻟﺣﻣل.
رعايت يا بعد انوالدة:
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾدات اﻟﺣواﻣل اﻟﻼﺋﻲ ﺗﻠﻘﯾن رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة ﻟﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻲ اﻷﻗل ﻋﻠﻲ ﯾد ﻛﺎدر ﺻﺣﻲ (ﺑﻌد 24ﯾلمﻡ ﻣل
اﻟمﻻدة ).
حﺿور انوالدة:
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻘدﻡ ﻟﻠﺣﺎﻣل ﺧﻼل ﻟﺣظﺔ اﻟوﻻدة.

WEB
SITE

انيريض انﺧارج يٌ انيستشفي:
ھم اﻟﻣرﯾض اﻟذي أﺧرج ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻌد إﺟراء اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج.
انيرﺿى انيتردديٌ عهى انعياداث انﺧارﺟيت:
ھم اﻟﻣرﯾض اﻟذي ﺗﻠﻘﻲ ﻓﺣوﺻﺎت وﻋﻼج ﻣن ﻏﯾر أن ﯾدﺧل أو ﯾﺷﻐل ﺳرﯾراً ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
انيرﺿى انداﺧهيٌ:
ھم اﻟﻣرﯾض اﻟذي ﯾﺷﻐل ﺳرﯾر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج (اي اﻟﻣرﯾض اﻟذي اُدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ).
انيرض:

www.cbs.gov.sd

ھم ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﻼل أو أداء وظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺿو أو ﺟزء ﻣن اﻟﺟﺳﻡ أو اﻻﻧﺳﺟﺔ أو اﻟﻧظﺎﻡ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ وﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺄﺛﯾر
أﺧطﺎء وراﺛﯾﺔ أو ﺗﻧﻣوﯾﺔ ،واﻟﻌدوى ،واﻟﺳﻣوﻡ ،وﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ أو ﻋدﻡ اﻟﺗوازن ،ﺳﻣﯾﺔ ،أو اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣة.
حانت االياتت:
ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت ﻣن ﻣرض ﻣﻌﯾن ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣﻘﺳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻣرض ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ .ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ.
انيرﺿت:
إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣرض أو اﻻﺻﺎﺑﺔ أو اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن.
انتطعيو /انتحصيٍ:
اﻟﻌواﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﻣرﺿﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ ﻣن ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺑﻛﺗرﯾﺎ أو ﻓﯾروﺳﺎت ﺑﮭدﻑ اﻟﻌﻼج ﻋن طل ﯾﻕ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺿد
ﻣرض ﻣﺣدد ﻋﻧد إﻋطﺎﺋﮭﺎ.

