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 *)ج( من جدول األعمال املؤقت 4البند 

   لمبنود للِع
 التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية  
 تقرير األمني العام  

   

 موجز 
. وينـاق   2014/219ي أعد هذا التقرير وفقا ملقـرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاع     

التقرير األمهية البالغة اليت يكتسـياا التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة باعتبارمهـا  ـرورة        
إمنائية، ويعترف بـالخمم املتخايـد جم لـال  سـني الـم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة          

ــر أي ــا املبــ     ــة علــك  ــل مــن الصــعد الــوي  واإلقليمــي والــدور. ويــبني التقري ادرات اإلقليمي
والدوليـــة جم تقـــدم الـــدعم للجاـــود الوينيــــة الراميـــة إمل  ســـني الـــم التســـجيل املــــدين         
واإلحصــاءات احليويــة. ويقــدم القســم األمــي مــن التقريــر  ــة عامــة عــن آمــر األا ــ ة الــيت   

 .جم هـذا اجملـال   ة ال ـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة   ت  لع هبا شعبة اإلحصاءات التابعـة إلدار 
 .واللجنة مدعوة إمل أن  يط علما هبذا التقرير
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 مقدمة   - أوال 
 
التسجيل املدين هو التدوين املستمر والـدائم واإللخامـي وال ـامل للوقـائع احليويـة الـيت        - 1

 ــدب بــني الســكان واصائصــاا مــن قبيــل مواليــد األحيــاء ووفيــات األجنــة وحــاالت الوفــاة  
قـرار بـالبنوة واالعتـراف، وفقـا لقـااون  ـل بلـد. واإلحصـاءات         والخواج وال الق والتـب  واإل 

احليوية عبارة عن مجـع اإلحصـاءات عـن األحـداب احليويـة مـالل فتـرة حيـاة شـ   معـني،           
ــا وصــات ال ــ   أو     ــيني. ويعتــ     وااصــائ  ذات الصــلة لثحــداب ذات األشــ اا املعن
ــر تء ــيال ل حصــاءات      ــل واأل ك ــدين املصــدر األمك ــي     التســجيل امل ــ ، فء ــع ذل ــة. وم احليوي

احلاالت اليت يكون فياا التسجيل املدين غـي  امـل، تسـت دم مصـادر أمـرل، مكـل تعـدادات        
السكان والدراسات االستقصائية لعينات من األسـر املعي ـية، والسـجالت الصـحية  مصـادر      

 مرحلية ومؤقتة  ل حصاءات احليوية.  
بقيمـة الـم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات       وشادت السنوات األمية اعترافا متخايدا - 2

احليوية علك الن اق العاملي. ومن مالل التخامـات سياسـية قويـة جم  ـكي مـن األحيـان، أ ـب         
تدعيم الام التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية أولوية جم عـدد متخايـد مـن البلـدان      إا اء أو

. وجم الوقـت اءسـ ، سلـجلت يءـرة جم     اليت قد يكون فياا هذا النلام غي موجود أو غي فعال
تقدم الدعم إمل البلدان من أجل  سني  ءـاءة الـنلم وا تما ـا علـك مسـتول اجملتمـع الـدور        

 وبني ال ر اء جم التنمية، وال سيما علك الصعيد اإلقليمي.  
. وهـو  2014/219وفقا ملقرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي     (1)وأعد هذا التقرير - 3
األمهيــة البالغــة الــيت يكتســياا الــام التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليويــة بو ــء    ق ينــا)أ( 

ق ية من ق ايا التنمية؛ )ب( يستعرض الخمم اجلديد املوج  إمل  سني الـم التسـجيل املـدين    
ــاملي؛ )ج(  ــدد أدوار        ــوي  واإلقليمــي والع ــن الصــعد ال ــك  ــل م ــة عل واإلحصــاءات احليوي

إلقليمية جم تقدم الدعم إلا اء الم وينية للتسـجيل املـدين واإلحصـاءات    املنلمات الدولية وا
احليوية أو  سـني الـنلم القائمـة؛ و )د( يقـدم  ـة عامـة عـن األا ـ ة الـيت ت ـ لع هبـا شـعبة             

 جم هذا اجملال.   ة ال ؤون االقتصادية واالجتماعيةاإلحصاءات التابعة إلدار
 

__________ 

لتابع ملنلمة األمـن  قدم مسامهات هامة جم هذا التقرير  ل من مكتب املؤسسات الدميقرايية وحقوق اإلاسان ا (1) 
والتعاون جم أوروبا، وأمااة مجاعة ا يط ا ادئ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة    

 .آلسيا وا يط ا ادئ، ومنلمة األمم املتحدة لل ءولة ومنلمة الصحة العاملية
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 ات احليوية:  رورة إمنائية  التسجيل املدين واإلحصاء - ثاايا 
تتعدد أوج  الءوائد املترتبة علك تعخيخ الم التسجيل املدين واإلحصـاءات احليويـة مـن     - 4

مالل اتبـا  جـش شـامل. والـرا ملـا لتحسـني هـذ  الـنلم مـن آثـار قويـة علـك ا ويـة القااوايـة               
حنو متخايد باعتبـار   وحقوق اإلاسان و حة السكان واحلكم الرشيد واإلدارة، ينلر إلي  علك 

  رورة إمنائية ألي بلد.  
ويقدم التسجيل املدين الـدليل الوثـائقي والسـجل الـدائم الـذي يؤسـس أفـراد ال ـعب          - 5

من مالل  هويتام القااواية وعالقاتم األسرية وأحوا م املداية، األمـر الـذي يـؤدي بـدور  إمل     
فية والسياسية وحقوق اإلاسان اليت  ـ    ون عدد من احلقوق االجتماعية واالقتصادية والكقا

 م ممارستاا. فوثيقـة قااوايـة مكـل شـاادة املـيالد  مـي النـاس مـن التعـرض مل ـاير مـن قبيـل             
ااعدام اجلنسية والـخواج املبكـر واالرـار بالب ـر، مـع تـوافر إمكاايـة اللجـوء إمل الق ـاء. ومـع           

 يءتقـرون إمل هـذ  األشـكال مـن احلمايـة      زال املاليني من الناس جم مجيـع أحنـاء العـا     ذل ، ما
ا امـة جم حيـاتم، وبالتـار فاـم غـي مكبـتني جم السـجالت الرصيـة.          الرا لعدم تسجيل الوقائع

املعــ  ة ــة التنميــة وإذ يسـلم تقريــر فريــ  األمــني العــام لل  صــيات البــارزة الرفيــع املســتول  
ائية هامـة، فهاـ  أ ـد علـك أن تـوفي ا ويـة       بأن هذ  املسألة متكل ق ية إمن (2)2015بعد عام  ملا

القااوايــة هــو مســؤولية مؤسســية تقــع أساســا علــك عــات  احلكومــة، وحــ  علــك تــوفي هويــة   
 قااواية شاملة وبال قيود.  

وخيــدم الــام التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليويــة العــار اجلــودة أي ــا العديــد مــن    - 6
السجالت اإلدارية اليت يتم مجعاـا مـن مـالل الـام      أغراض اإلدارة العامة واحلو مة. وتسم 

ــراءات     ــة مـــن الســـكان قـــد  تـــاج إمل إجـ التســـجيل املـــدين بتحديـــد هويـــة لموعـــات فرعيـ
ــة، ف ــال عــن االســتجابة       أو ــة االجتماعي ــيم، واحلماي ــة الصــحية، والتعل ــل الرعاي مــدمات، مك

املعلومــات املوثوقـة عــن  اإلاسـااية جم حـاالت ال ــوارئ. فعلـك ســبيل املكـال، ميكــن أن ت ـكل      
الوفيات وأسباب الوفاة األساس الذي تقوم عليـ  إجـراءات دـددة ا ـدف،  ـا جم ذلـ  تقيـيم        
أداء السياسات القائمة جم لال الصحة العامة و ديد االراهات الوبائية مكـل هاـور األمـراض    

   .املعدية وغي املعدية واات ارها
احليويــة املســتمدة مــن الــام للتســجيل املــدين   وعــالوة علــك ذلــ ، فــهن اإلحصــاءات  - ٧

ــل لالســتمرار  ــدوام      - واإلحصــاءات قاب ــة وال ــل جم وــول التغ ي ــدة تتمك ــا فري ــ  مــن مخاي  ــا ل
ــرل       ــادر أمـ ــة   صـ ــت، مقاراـ ــرور الوقـ ــع مـ ــة مـ ــ  التكلءـ ــن حيـ ــة مـ ــتمرارية والءعاليـ واالسـ

__________ 

 (2) A/67/890ءالة احلكم الرشيد واملؤسسات الءعالة: 10 ، املرف ؛ االر غايات ا دف . 

http://undocs.org/ar/A/67/890
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بلــد، حيــ  ميكــن  ت ــكل عــامال أساســيا جم الت  ــيط اإلمنــائي ألي   - ل حصــاءات احليويــة
االسترشاد هبـا علـك حنـو فعـال جم و ـع السياسـات والـ امش القائمـة علـك األدلـة. وميكـن أن            
تك ــا اإلحصــاءات احليويــة، ال ســيما عــدد املواليــد والوفيــات وأســباب الوفــاة، عــن  ــحة   

 غىن لصااعي القرار عن تقـديرات سـليمة عـن منـو     السكان والديناميات الدميغرافية لبلد ما. وال
ت اجملتمــع مـــن مـــالل سياســـات  وتوزيــع الســـكان مـــن أجــل  ســـني االســـتجابة الحتياجـــا  

 فعالة.   وبرامش
وردر اإلشارة إمل أن ر ـد وتقيـيم مـا  ـرز  أي بلـد مـن تقـدم جم  قيـ  األهـداف           - ٨

اإلمنائية املتء  علياا دوليا يعتمد أي ا علـك اإلحصـاءات احليويـة الـيت ميكـن توليـدها مـن الـم         
ل املدين واإلحصاءات احليوية. وتت من األهداف اإلمنائيـة لثلءيـة األهـداف والغايـات     التسجي

املتعلقة بوفيات األماات والر ع، اليت ينبغي للبيااات ااا ـة هبـا أن تكـون مسـتقاة مـن الـم       
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. ومن ال ـروري أي ـا احلصـول علـك تقـديرات موثوقـة       

كان الـوي  باعتبـار  قاِسـما تلحتسـب علـك أساسـ  مؤشـرات أمـرل عديـدة          ب أن تعداد السـ 
تتعلــ  باألهــداف اإلمنائيــة لثلءيــة،  ــا جم ذلــ  الءقــر املــدقع. وتؤ ــد الــدروس املســتءادة مــن  
ر د األهداف اإلمنائية لثلءية أن  سني إاتاج إحصاءات سـليمة باعتبارهـا أداة فعالـة للر ـد     

 .  يةأولووالتقييم هو عمل ذو 
  

ــجيل املـــــدين        - ثالكا  ــني الـــــم التســـ ــدفع الالزمـــــة لتحســـ ــد قـــــوة الـــ  توليـــ
 واإلحصاءات احليوية  

شادت اآلواة األمية زمخا  بيا حـول الـم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة        - 9
ــا   ــة جم أفريقي ــادرات إقليمي ، وأمريكــا (4)ومن قــة آســيا وا ــيط ا ــادئ   (3)يعــخل إمل إيــالق مب

وغرب آسيا. ومن مـالل هـذ  املبـادرات اإلقليميـة، التقـت       (5)ة ومن قة البحر الكارييبالالتيني
دوائــر التســجيل املــدين والــدوائر الصــحية واإلحصــائية جم املنتــديات الدوليــة واإلقليميــة للمــرة   

ــا األومل، ــم التســجيل املــدين            مم ــن أجــل  ســني ال ــش وــور م ــا بأمهيــة اتبــا  ج يعــد اعتراف
يويـة. وقـد ق عـت علـك اءسـاا تعاـدات حكوميـة دوليـة هامـة، مكـل إا ـاء            واإلحصاءات احل

__________ 

 .2010 عقد املؤمتر األول للوزراء األفارقة املسؤولني عن التسجيل املدين جم أديس أبابا جم عام (3) 

قـة آسـيا وا ـيط    عقد االجتما  الرفيع املسـتول املعـ  بتحسـني التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة جم من         (4) 
 .2012ا ادئ جم بااكوك، جم عام 

عقــد املــؤمتر اإلقليمــي األول ألمريكــا الالتينيــة ب ـــأن تســجيل املواليــد واحلــ  جم ا ويــة جم أسواســـيون، جم           (5) 
 .200٧ عام
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ــدين، وعقـــ      ــجيل املـ ــن التسـ ــؤولني عـ ــة املسـ ــوزراء األفارقـ ــؤمتر الـ ــادئ  مـ ــيط ا ـ ــيا وا ـ  د آسـ
لــنلم التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليويــة ومــا يتصــل بــ  مــن إيــار عمــل  2014-2015

جم تعمــيم تســجيل املواليــد جم أمريكــا   إقليمــي يتــألا مــن أهــداف وغايــات، وا ــدف املتمكــل 
. وباإل ـافة إمل ذلـ ، أدل إ ـءاء ال ـابع     2015الالتينية ومن قة البحر الكارييب حبلول عـام  

الرصي علك ال را ات علك الصعيد اإلقليمي، من قبيل فري  اتءاق بريسـبني جم من قـة ا ـيط    
نميـة، ممـا  ـان لـ  أثـر  ـبي جم تـوفي        ا ادئ، إمل تعخيـخ التعـاون والتنسـي  بـني ال ـر اء جم الت     

 الدعم التق  علك الصعيد الق ري.
ومت أي ا إيالء اهتمام متخايد لنلم التسجيل املدين واإلحصاءات احليويـة جم املبـادرات    - 10

، جم إيـار اجلاـود الراميـة    2010العاملية ذات الصلة بصحة املـرأة وال ءـل. وجم أيلول/سـبتم     
(، أيلـ  األمـني العـام    5 و 4لتقدم حنو األهداف اإلمنائية لثلءيـة )ا ـدفان   إمل اإلسرا  ة ك ا

ــن          ــد م ــتراتيجية العدي ــذ  االس ــد ح ــدت ه ــل. وق ــرأة وال ء ــة لصــحة امل االســتراتيجية العاملي
االلتخامات واإلجراءات اليت يتعني تتبعاا. واعترافا بأن املساءلة عن املوارد املالية والنتـائش  أمـر   

ة لتحقي  أهداف االستراتيجية العاملية، مت بناًء علك يلب األمني العـام إا ـاء اللجنـة    بالغ األمهي
الوفـاء  ”ل. وأ درت اللجنة تقريرا معنواا املعنية باإلعالم واملساءلة جم لال  حة املرأة وال ء

قيـام مجيـع البلـدان    ” علـك ، اصـت إحـدل التو ـيات الـواردة فيـ       (6)“بالوعود وقيـاس النتـائش  
، باختـاذ م ـوات هامـة مـن أجـل إا ـاء الـام لتسـجيل املواليـد والوفيـات           2015عـام   حبلـول 

وأسباب الوفاة، وامتالك الم معلومات  حية جيـدة األداء رمـع بـني البيااـات املسـتمدة مـن       
و مـا هـو شـأن العديـد مـن األهـداف        .“داريـة والدراسـات االستقصـائية   املراف  واملصـادر اإل 

ترف بأمهية الم التسجيل املدين واإلحصاءات ااا ة باملرأة وال ءـل  والغايات األمرل، ال يع
 فحسب، ولكناا تعت  أي ا عنصرا أساسيا جم السياسة العامة والت  يط والتنمية.  

وعالوة علك ذل ، وبالنلر إمل املوارد املاليـة الالزمـة مـن أجـل تعخيـخ الـم التسـجيل         - 11
م ـة   2014  الدور ومنلمة الصحة العامليـة جم عـام   املدين واإلحصاءات احليوية، أعلن البن
، الــيت ت ــمنت لموعــة مــن األهــداف     (٧)2024-2015التوســع جم االســتكمارات للءتــرة   

ــة         ــائع احليوي ــخواج، والوق ــات وحــاالت ال ــد والوفي ــاملي للموالي ــدين الع ال موحــة للتســجيل امل
تعخيـخ  ‘ 1’ ا ـر رئيسـية هـي:   املية من ثالثـة عن . وتتكون اا ة الع2030األمرل حبلول عام 

__________ 

 (6) http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission?Commission_ 

Report_advance_copy.pdf تو يات يموحـة وعمليـة هبـدف التتبـع السـريع للنتـائش املتعلقـة         10. قدم التقرير
 بصحة املرأة وال ءل و قي  األهداف الواردة جم االستراتيجية العاملية.

 (٧) http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/HDN/Health/CRVS%20Scaling-

up%plan%20final%205-28-14web.pdf. 
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تعخيـخ الـدعم الـدور  ـذ  الـنلم؛      ‘ 2’النلم الوينيـة للتسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة؛      
تبادل املعارف وبنـاء قاعـدة األدلـة الالزمـة لو ـع الـم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات          ‘ 3’ و

 تقودها البلدان.  احليوية. وينلر جم عدد من اآلليات املالية لالستكمار جم م ة تكاليا 
دفعــا إ ــافيا  2015وقــد أع ــك احلــوار املتوا ــل ب ــأن م ــة التنميــة ملــا بعــد عــام     - 12

للخمم من أجل  سني الم التسجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة علـك الصـعيد العـاملي. وجم       
، قدم الءري  العامل املءتوح بـاب الع ـوية التـابع للجمعيـة العامـة املعـ        2014آب/أغس س 

 ــمن إمل اجلمعيــة العامــة جم دورتــا الكامنــة والســتني. وت  (٨)بأهــداف التنميــة املســتدامة تقريــر  
إا اء لموعة مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة والغايـات املتصـلة هبـا         التقرير االقتراح الداعي إمل

 . وبنـاء علـك ذلـ ، فـهن    2015من شأجا أن تدمش جم جايـة امل ـاف جم م ـة التنميـة ملـا بعـد       
تـوفي هويـة قااوايـة    ” دامة املقترحـة ي ـمل  ـراحة  غايـة     من أهداف التنميـة املسـت   16ا دف 

. وتت ـــمن أهـــداف التنميـــة “2030للجميـــع،  ـــا جم ذلـــ  تســـجيل املواليـــد، حبلـــول عـــام 
املستدامة املقترحة أي ا عددا من الغايات ذات الصلة بالصحة اليت مـن املتوقـع أن تعتمـد علـك     

ــة. وباإل ــافة إمل ذلــ ، يت لــب     قيــاس يســت دم ا لــم التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليوي
العديــد مــن األهــداف والغايــات األمــرل املقترحــة معلومــات حــول الســكان مءصــلة حســب   
العمر واجلنس، وحول الءئات ال عيءة مـن السـكان جم بلـد مـن البلـدان، ويءتـرض جم الو ـع        

ــم للتســج      ــن ال ــات م ــذ  املعلوم ــل أن تســتمد ه ــة    األمك ــة قابل ــدين واإلحصــاءات احليوي يل امل
لالســتمرار. و ــة  ــلة أمــرل هامــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة تتمكــل جم أن اإلحصــاءات   

ويـة علـك املسـتول اإلداري األد     احليوية املستمدة من الم التسجيل املدين واإلحصـاءات احلي 
 .لجميعتتسم بأمهية بالغة من أجل ر د التنمية املستدامة وال املة ل

ومن مث، تعتـ  إحصـاءات التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة أساسـا ال غـىن عنـ            - 13
، اتيجة لالهتمام املتخايـد املـومل ألمهيـة ا ويـة القااوايـة وقـدرة       2015ا ة التنمية ملا بعد عام 

كـن  الم هذ  اإلحصاءات علك توفي إحصاءات تتسم بالكبات واملوثوقيـة واجليـدة التوقيـت، مي   
ت ـديدا ما ـا    2015تبويباا جم سياق ر د املؤشـرات. وسـتور م ـة التنميـة ملـا بعـد عـام        

ــك  ــي عــن أحــد  ’’عل ــل التســجيل شــريا للحصــول     ‘‘. عــدم الت ل ــدان، ميك ــن البل وجم عــدد م
تل  اادمات واالستحقاقات، ومع ذل  فهن اءـس األشـ اا املعر ـني ا ـر الت لـي       علك

بات أ ــ  جم القـدرة علــك التسـجيل. وجم حــني ســتواف    عنـام هــم الـذين قــد يواجاـون  ــعو   
ــ     2015مريـــا  الـــدول جم ــة التنميـــة اجلديـــدة، فهاـ علـــك الن ـــاق وا تـــول الـــدقيقني ا ـ

__________ 

 (٨) and Add.1 and Corr.1 A/68/970. 

http://undocs.org/ar/A/68/970
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ت يا اجملموعة اجلديدة لثهداف اإلمنائية املتء  علياا دوليا وجاـا السـتعجال    املرج  أن من
 ات احليوية.االستكمار جم الم إحصاءات التسجيل املدين واإلحصاء

و ــة آراء مءادهــا أن التكنولوجيــات اجلديــدة والتحســينات الــيت يــرأت علــك أدوات    - 14
مجــع البيااــات وإعــدادها أتاحــت فر ــا  فريــدة لو ــع الــم شــاملة وفعالــة  ــذ  اإلحصــاءات.  
فالتكنولوجيات اجلديدة بهمكاجـا إتاحـة التغلـب علـك احلـواجخ اجلغرافيـة واللوجسـتية وغيهـا         

واجخ الـيت  ـول دون تسـجيل األحـوال املدايـة للجميـع؛ وإتاحـة تـوفي مـدمات عامـة           من احل
تتسم بالكءاءة؛ وزيـادة  ءـاءة إعـداد إحصـاءات األحـوال املدايـة وا ـرها؛ والسـماح بخيـادة          
تأمني ختخين املعلومات وإاتاجاا؛ وتوفي معلومات موثوق هبا وجيدة التوقيت السـت داماا جم  

لــك أدلــة. وميكــن أن تيســر هــذ  التكنولوجيــات أي ــا إمكاايــة و ــول         الت  ــيط القــائم ع 
األش اا إمل السجل املدين لغرض التسجيل ولغرض استرجا  الوثـائ . ويسـعك حاليـا عـدد     
متخايــد مــن البلــدان بن ــا  إمل  ســني اســتكمال التســجيل بتســ ي إمكااــات تكنولوجيــات    

ا  جـش مبتكـرة إلتاحـة تسـجل املواليـد جم      . وجيـري حاليـا أي ـا اتبـ    (9)املعلومات واالتصـاالت 
مراف  اادمات الصحية والسـت دام تكنولوجيـا ا واتـا اجلوالـة ل بـالا عـن الـوالدات الـيت         

ثــورة ” ــدب مــارج املرافــ  الصــحية واملنــاي  الــيت يصــعب الو ــول إلياــا. ومــن مث، تــوفر   
املـدين واإلحصـاءات احليويـة     فر ة مكالية لتعخيخ إمكااية الو ول إمل الم التسجيل “البيااات

 ورفع  ءاءتا وت ع إحصاءات املواليد حبخم جم يليعة ت وير النلم اإلحصائية.  
 
حنو الام قابل لالسـتمرار لـنلم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة:        -رابعا  

 أدوار املنلمات العاملية واإلقليمية  
إلجنـاز الـم  املـة إلحصـاءات التسـجيل      استجابة للجاود اليت بذلتاا البلدان مؤمرا  - 15

املدين واإلحصاءات احليوية، قامت الكيااات احلكومية الدولية واإلقليمية علك مدل السـنوات  
املا ية بتوسـيع الـدعم الـذي تقدمـ  لتلـ  الـنلم. وعلـك وجـ  ااصـوا، ال تـخال املنلمـات            

لـدان بتحسـني الـم إحصـاءات     اإلقليمية ت  لع بدور قيادي جم تعخيخ االلتخامات السياسية للب
التسجيل املدين واإلحصاءات احليويـة وحءـخ اجلاـود املبذولـة علـك املسـتول العـاملي. ويعـرض         
ــة العاملــة جم لــال إحصــاءات التســجيل املــدين      ــة واإلقليمي هــذا الءــر  أدوار املنلمــات الدولي

لءـة مـن مكاتـب    واإلحصاءات احليوية. وعلك النحو املـوجخ أداـا ، ت ـ لع حاليـا لموعـة  ت     

__________ 

، تقريـر أعـد    A World That Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Developmentاالـر  (9) 
ــاألم    ــ  ااــ اء االست ــاري املســتقل ااــاا ب ــة     فري ــات ألغــراض التنمي ــورة البياا ــام واملعــ  بتســ ي ث ني الع

 (.2014املستدامة )
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األمــم املتحــدة وو االتــا ب ائءــة واســعة مــن األا ــ ة ب ريقــة ال مر خيــة وفقــا لواليتــاا           
 م تا.   ولال

 
 منلمة األمم املتحدة لل ءولة  

ــادتني      - 16 ــذ امل ــات جم تنءي ــدعم للحكوم ــوفر اليوايســيا ال ــوق    ٨و  ٧ت ــة حق ــن اتءاقي م
يل املواليــد وت ــوير املمارســات اجليــدة  وي ــمل ذلــ  تــوفيج التوجيــ  ب ــأن تســج  .(10)ال ءــل

لخيــادة معــدالت تســجيل املواليــد. وتقــدم املنلمــة للبلــدان  لــيال للحــاالت، وحلــوال جم لــال 
تكنولوجيــا املعلومـــات واالتصــاالت، واإل ـــالح الت ــريعي وإ ـــالح السياســات، والتغـــيي     

يـة، وحءـخ ال لـب علـك     التنليمي وتغيي العمليات، وتنءيـذ إجـراءات االتصـال مـن أجـل التنم     
ــات اليوايســيا جم لــال          ــدة بياا ــاون. وت ــم قاع ــخ التع ــات، وتعخي ــاء التحالء التســجيل، وبن

سـنة. وتـدعم اليوايسـيا     20بلدا تغ ي أ كر مـن   1٧0تسجيل املواليد بيااات من أ كر من 
ملتعـددة  أي ا مجع البيااات جم لال تسجيل املواليد من مالل الدراسة االستقصـائية العنقوديـة ا  

املؤشرات، وهي براامش دراسة استقصائية لثسر املعي ـية أعدتـ  اليوايسـيا ملسـاعدة البلـدان      
علك مجع البيااات عن رفا  األيءال وأسرهم. وتعمـل اليوايسـيا أي ـا علـك  سـني تسـجيل       
الوفيــات، وذلــ  بتــوفي التوجيــ  واملــدمالت ب ــأن تســجيل الوفيــات والت ــر ات ال ــءوية    

 تمال تسجيل الوفيات.  وتقييم ا 
 

  ندوق األمم املتحدة للسكان  
يساعد  ندوق األمم املتحدة للسكان البلدان جم بناء قدراتا جم لـال توليـد البيااـات     - 1٧

السكااية،  ا جم ذل  و ع أو تعخيخ الـم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة، واسـت دام       
اتيجيات التنميـة الوينيـة. ويقـا الصـندوق أي ـا      هذ  البيااات لتوجي  و ع السياسات واستر

علــك أهبــة االســتعداد لالســتءادة مــن شــرا ات  مــع املكاتــب اإلحصــائية الوينيــة للنــاوض           
 باإلجراءات اليت تقوم هبا منلومة األمم املتحدة جم هذا اجملال.  

 
 األمااة العامة لثمم املتحدة  

ثمم املتحدة تعمل مـن أجـل النـاوض بـنلم     هناك ثالثة مكاتب دامل األمااة العامة ل - 1٨
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. وتتمكل لاالت تر يخ شـعبة السـكان جم األمـم املتحـدة     
بهدارة ال ؤون االقتصادية وال ؤون االجتماعية فيما يلي: إحراز تقـدم جم إحصـاءات تسـجيل    

املواليـد وااصـوبة؛ وتقيـيم     الوفيات ومعدالت الوفيات؛ وإحراز تقـدم جم إحصـاءات تسـجيل   
__________ 

 (10) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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ا تمال تسجيل املواليـد والوفيـات باسـت دام يـرق  ليليـة؛ والنـاش والتكنولوجيـات املبتكـرة         
ــدين          ــجيل املـ ــم التسـ ــة الـ ــوافر ودقـ ــدل تـ ــات مـ ــة؛ وتقييمـ ــات الق ريـ ــدة؛ والدراسـ واجلديـ

 ل.  واإلحصاءات احليوية علك الصعيد ا لي جم البلدان املن ء ة إمل املتوس ة الدم
وتتومل شـعبة اإلحصـاءات التابعـة إلدارة ال ـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة املسـؤولية         - 19

ــة.        ــاجيات جلمــع وإعــداد وا ــر إحصــاءات األحــوال املداي ــة ومن ــادئ توجياي عــن و ــع مب
وي مل ذل  إعـداد مبـادئ وتو ـيات لـنلم إحصـاءات األحـوال املدايـة وللكتيبـات التقنيـة.          

عمـل تدريبيـة جم لــال الـم التسـجيل املــدين واإلحصـاءات احليويــة       وت ـ لع ال ـعبة حبلقــات  
هبــدف زيــادة املعــارف وتنءيــذ النــاش املعا ــرة لتحســني تســجيل األحــول املدايــة وإعــداد           
إحصاءات حيوية منتلمة وموثوقة ودقيقة. وتتعاد ال عبة أي ا قاعدة للمعارف، مجعت فياـا  

ــة،   ال ــرق واملمارســات واملــواد األمــرل املتصــلة    ــنلم التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليوي ب
 يتي  مراجع لكل من أمناء التسجيل واإلحصائيني. مما
الـيت أيلقاـا األمـني العـام لثمـم املتحـدة مـالل        ‘‘  ل امرأة،  ل يءـل ’’متكل مبادرة  - 20

ــة األلءيــة لثمــم املتحــدة جم أيلول/ســبتم      ــة  2010مــؤمتر قمــة األهــداف اإلمنائي حر ــة عاملي
 ــد وتككيــا اإلجــراءات الدوليــة والوينيــة الــيت ت ــ لع هبــا احلكومــات وا يئــات املتعــددة  حل

األيراف والق ا  اااا واجملتمع املدين للتصـدي للتحـديات الصـحية الكـ ل الـيت تواجااـا       
النساء واأليءال جم مجيع أحناء العـا . وجم إيـار هـذ  املبـادرة، قـررت اللجنـة املعنيـة بـاإلعالم         

ءلة جم لــال  ــحة املــرأة وال ءــل  ــرورة أن تقــوم البلــدان بتعخيــخ مــا لــدياا مــن الــم   واملســا
 للمعلومات للتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.

 
 البن  الدور  

لدل البن  الدور ثالثة لاالت عمل ذات  لة بنلم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات     - 21
ء القــدرات اإلحصــائية ياــدف إمل تيســي اءــاذ براــامش متعــدد البلــدان لبنــا‘ 1’احليويــة، هــي: 

العمالء إمل التمويل العادي املقدم من البن  الـدور لتحسـني قـدراتم اإلحصـائية. ويعـىن هـذا       
ال اامش بتمويل تنءيذ االستراتيجيات الوينية للت وير اإلحصـائي أو غيهـا مـن م ـط العمـل      

ــة؛    ــة الــم   تقــدم دعــم  ‘ 2’املتوســ ة األجــل ال ــاملة املماثل ــدان لتقوي متعــدد الق اعــات للبل
ــراض       ــات اإلق ــة مــن مــالل عملي ــة الويني ــة والــم ا وي التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليوي

 ندوق  ءيخ مراف  اإلحصـاء إلحـراز اتـائش، الـذي ياـدف إمل دعـم       ‘ 3’واملساعدة التقنية؛ 
صـعيد الق ـري،   اا ط اإلحصائية الوينية، وو ع جش إحصـائي علـك ا ـاق النلـام وعلـك ال     

 و سني التنسي  وال را ة بني مست دمي اإلحصاءات ومعدياا.  
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 منلمة الصحة العاملية  
تعت  بيااات التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية،  ا جم ذل  أسباب الوفـاة، ر يـخة    - 22

ية بالغــة األمهيــة لعمــل منلمــة الصــحة العامليــة. وتســت دم هــذ  البيااــات لءاــم التنميــة الصــح   
العامليــة وتنءيــذها ور ــدها وتقييماــا، وهنــاك اعتــراف بأجــا ت ــكل حجــر زاويــة للمعلومــات  
ــة األا ــ ة املتعلقــة      الصــحية جم البلــد والت  ــيط الصــحي فيــ . وتــدعم منلمــة الصــحة العاملي
بالتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية جم إيار براالاـا اإلحصـائي العـاملي األساسـي، وتتعاـد      

يااات الق رية ب أن السالسل الخمنيـة للوفيـات )املسـجلة وأسـباهبا(. و ـافم منلمـة       قاعدة للب
أي ا علك معيار التصنيا الدور لثمراض، فيما يتصـل ممـع بيااـات الوفيـات      الصحة العاملية

علك الصعيد العـاملي، وتـدعم  ـذل  العمليـات األمـرل جلمـع بيااـات الوفيـات، مكـل معـايي           
الت ري  ال ءوي. وقد قامت املنلمة مؤمرا بن ر ورقات عن دور الق ا  الصـحي جم تعخيـخ   

ــدين واإلحصــاءا   ــة    الــم التســجيل امل ــات ب ــأن  ســني اإلحصــاءات املتعلق ــة، وورق ت احليوي
 بالوفيات وتعخيخ الم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.  

 
 ال را ة جم لال اإلحصاءات من أجل التنمية جم القرن احلادي والع رين  

ــرين     - 23 ــادي والع ـ ــة جم القـــرن احلـ ــل التنميـ ــن أجـ ــاءات مـ ــرا ة جم اإلحصـ تـــدف ال ـ
سني است دام وإعداد اإلحصاءات جم البلدان الناميـة. وتيسـر هـذ  ال ـرا ة تنميـة      تعخيخ   إمل

القـدرات اإلحصـائية، وتـدعو إمل إدمـاج البيااـات املوثوقـة جم اختـاذ القـرارات، وتنسـ  الــدعم          
املقدم من املاحنني لتحقي  األهداف اإلمنائيـة واحلـد مـن الءقـر جم البلـدان املن ء ـة واملتوسـ ة        

د العنا ر اليت ال تتجخأ من عمـل هـذ  ال ـرا ة الـدعوة إمل تبسـيط اإلحصـاءات       الدمل. وأح
ــواغل       ــة ال ـ ــاءات وإمل معاجلـ ــوير اإلحصـ ــة لت ـ ــتراتيجية الوينيـ ــية جم االسـ ــة الرئيسـ الق اعيـ
 اإلحصائية املامة  ا جم ذل  ال واغل املتعلقة بنلم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.  

 
 يقيمصرف التنمية األفر  

ــدين واإلحصــاءات       - 24 ــل بتحســني الــم التســجيل امل ــي للتعجي ــامش األفريق جم إيــار ال ا
احليوية، يقدم مصرف التنمية األفريقي املساعدة للبلدان األع اء اإلقليميني لال  ال  بتقيـيم  
شامل لنلم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. وجم هـذا الصـدد، يعمـل املصـرف بالتعـاون      

ــر ا ــع شـ ــة.    مـ ــاءة وجم الوقـــت املناســـب جم املن قـ ــة التســـجيل بكءـ ــرويش لكقافـ ــرين للتـ ء آمـ
يسعك إمل تعخيخ احلوار الوي  مع احلكومات وإمل بـدء م ـاريع تـدف إمل  ـدي  الـم        ما

 السجل املدين و ديد ا وية.
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 مصرف التنمية اآلسيوي  
امت  جم مسـاعدة البلـدان   مصرف التنمية اآلسيوي هو مؤسسة لتمويل التنمية تتمكل م - 25

الناميــة األع ــاء فيــ  علــك احلــد مــن الءقــر و ســني أحــوال املعي ــة واوعيــة احليــاة. وي ــارك    
املصرف جم بناء قـدرات املكاتـب اإلحصـائية والو ـاالت ذات الصـلة علـك إعـداد إحصـاءات         

، وهـو  موثوقة وجم الوقت املناسب، ت مل لاالت الم التسجيل املدين واإلحصـاءات احليويـة  
يعمل جم شرا ة مع عدد من ال ر اء اإلقليميني جم التنميـة مـن أجـل دعـم األا ـ ة اإلقليميـة       
امل تلءة املتصلة بنلم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية مكل املنتديات اإلقليميـة، وحلقـات   
ــادرات      ــة، ودعــم املب ــة، وتقييمــات الــم التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليوي  العمــل التدريبي
ــة     ــة جم لموعــ ــاءات احليويــ ــة إمل  ســــني الــــم التســــجيل املــــدين واإلحصــ ــة الراميــ الق ريــ

 البلدان. من  تارة
 

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية  
ــة      - 26 ــة ألمريكــا الالتيني ــة اإلقليمي ــة هــو مصــرف للتنمي ــة للبلــدان األمريكي مصــرف التنمي

البلـدان للحـد مـن الءقـر وعـدم املسـاواة.        ومن قة البحـر الكـارييب، ملتـخم بـاجلاود الـيت تبـذ ا      
ولـــدل املصـــرف م ـــة إ ـــالح مت ـــورة تســـعك إمل زيـــادة التـــأثي اإلمنـــائي جم املن قـــة.          

اجملـاالت الــيت يـدعماا املصـرف  ــدي  السـجالت املدايـة والــم  ديـد ا ويـة، باعتبــار         ومـن 
وي ـ لع املصـرف    هذ  السجالت هي مءتـاح تنميـة امل ـاريع والسياسـات العامـة الءعالـة.       أن

أي ا ببحوب ت بيقيـة جم هـذا اجملـال، وقـد ا ـر عـددا مـن الورقـات املتعلقـة بالثـار السـجالت            
 وأمهيتاا. القااواية

 
 منلمة األمن والتعاون جم أوروبا  
 مكتب املؤسسات الدميقرايية وحقوق اإلاسان  

األمـن والتعـاون   يوفر مكتـب املؤسسـات الدميقراييـة وحقـوق اإلاسـان التـابع ملنلمـة         - 2٧
أوروبا الدعم واملساعدة وااـ ة الءنيـة للبلـدان امل ـار ة جم املنلمـة وللمجتمـع املـدين مـن          جم

أجل تعخيخ الدميقرايية وسيادة القـااون وحقـوق اإلاسـان والتسـام  وعـدم التمييـخ. وجم لـال        
ول مـن  تسجيل السـكان، يقـدم مكتـب املؤسسـات الدميقراييـة وحقـوق اإلاسـان الدرايـة للـد         

أجـل و ـع وتنءيــذ أيـر إداريـة وتنليميــة ل قامـة والتســجيل املـدين، مـع التر يــخ علـك توعيــة         
 ــااعي السياســات، وإجــراء التقييمــات، وو ــع اســتراتيجيات اإل ــالح، وإســداء امل ــورة     

 .لال السياسات إمل السل ات جم
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 منلمة الدول األمريكية  
دولـة،   35ل املستقلة جم األمريكتني وعـددها  ت م منلمة الدول األمريكية مجيع الدو - 2٨

وت كل املنلمة املنتـدل الرئيسـي جم هـذا النصـا مـن الكـرة األر ـية علـك الصـعد السياسـي           
والقااوين واالجتماعي واحلكومي. وتدعم املنلمة، عن يريـ  براالاـا ال ـامل للاويـة املدايـة      

الـيت تبـذ ا هـذ  الـدول إلجـاء الـنق         جم األمريكتني، الدول األع اء فياا فيما يتعل  باجلاود
 جم التسجيل ولكءالـة االعتـراف بـاحل  جم ا ويـة املدايـة جلميـع األشـ اا جم املن قـة. وتقـدم         
املنلمة جم الوقت الراهن الدعم جم لاالت تسـجيل املواليـد جم املست ـءيات، والقيـام حبمـالت      

ل املعلومات واحلءاظ علك أمـن قواعـد   متنقلة جم املناي  احلدودية، وقدرة املؤسسات علك تباد
ــني        ــخ املؤسســات، والتعــاون األفقــي فيمــا ب ــرميم مــا تلــا مــن ســجالت، وتعخي ــات، وت البياا

 سجالت األحوال املداية.  
 

 أمااة مجاعة ا يط ا ادئ   
تعمل أمااة مجاعة ا ـيط ا ـادئ علـك مسـاعدة سـكان جـخر ا ـيط ا ـادئ جم  قيـ            - 29

ــة املســت ــخ قــدرة الو ــاالت    التنمي ــة إمل تعخي دامة. وتــدف شــعبة اإلحصــاءات مــن أجــل التنمي
ــراض      ــات ألغـ ــوفي البيااـ ــك تـ ــادي علـ ــاعي واالقتصـ ــائي واالجتمـ ــيط اإلحصـ ــة للت  ـ الوينيـ
احلو مة. وتقدم ال عبة، بوج  ماا، الدعم االستراتيجي والتق  إمل البلدان ملسـاعدتا علـك   

حصـــاءات احليويـــة، وتنســـ  املبـــادرات امل ـــتر ة بـــني  ســـني اللماـــا للتســـجيل املـــدين واإل
الو االت، ومناا م ة عمـل من قـة ا ـيط ا ـادئ ل حصـاءات احليويـة، الـيت يـدعماا فريـ           
اتءاق بريخبن. وتتمكل أهداف هذا الءري  جم دعم البلـدان واألقـاليم جم  سـني تـوفي البيااـات      

دين الــوي  واإلقليمــي، و ســني حصــيلة  عــن املواليــد والوفيــات وأســباب الوفــاة علــك الصــعي 
االستكمارات. وتر خ ال عبة أي ا ب دة علك تعخيخ است دام الم البيااات اإلداريـة مكـل الـم    

الصـالت مـع الق اعـات األمـرل والـنلم       التسجيل املدين واإلحصـاءات احليويـة، وعلـك دعـم    
 اءات.  اإلحصائية الوينية عن يري  االستراتيجيات الوينية لت وير اإلحص

 
 االقتصادية ألفريقيا اللجنة  

تتــومل اللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا املســؤولية عــن و ــع مبــادئ توجيايــة ومنــاجيات   - 30
وأدوات ليلسترشـــد هبـــا جم  ســـني الـــم التســـجيل املـــدين واإلحصـــاءات احليويـــة جم البلـــدان  

قنيــة جم لــال ت ــوير األفريقيــة، وتقــدم اللجنــة إمل الــدول األع ــاء فياــا مــدمات است ــارية ت 
الماا للتسجيل املدين واإلحصـاءات احليويـة. وتتـومل اللجنـة أي ـا دور أمااـة براـامش أفريقيـا         
للتعجيـل بتحســني الــم التسـجيل املــدين واإلحصــاءات احليويــة. وتسـتمد األمااــة واليتــاا مــن    
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ــة املســؤولني عــن     ــوزراء األفارق ــذين   التوجياــات الصــادرة عــن ال ــدين ال أ ــبحوا التســجيل امل
كلون دءال دائما يندرج  من مءو ية اال اد األفريقي. وتتومل اللجنة، بو ـءاا األمااـة،   ي 

تنســي  بنــاء القــدرات وتقــدم املســاعدة التقنيــة وأا ــ ة الــدعوة والر ــد علــك الصــعيدين          
 والق ري. القاري

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا يط ا ادئ   

االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا وا ــيط ا ــادئ منــ ا شــامال متعــدد          تتــي  اللجنــة   - 31
مسـألة إمنائيـة رئيسـية،     األيراف لتعخيخ برامش التسجيل املدين واإلحصاءات احليويـة باعتبارهـا  

وتعمل اللجنة بالتعـاون مـع احلكومـات وجم إيـار شـرا ة إقليميـة مـع املنلمـات لـدعم ت ـوير           
ءات احليوية جم البلدان. ومـن األا ـ ة الـيت ت ـ لع هبـا التوعيـة        الم التسجيل املدين واإلحصا

بأمهيــة التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليويــة جم  قيــ  التنميــة ال ــاملة للجميــع واملســتدامة؛  
والعمل مع احلكومات وال ر اء إلجناز تقييمات لنلم التسجيل املدين واإلحصاءات احليويـة؛  

ــة ت ــم اجلاــ   ات املعنيــة بالتســجيل املــدين واإلحصــاءات احليويــة؛ ودعــم   وإقامــة شــبكة إقليمي
ــارف        ــك الصــعيد الق ــري؛ وا ــر املع ــات وال ــر اء جم تنســي  األا ــ ة املنجــخة عل احلكوم
واألدوات واملوارد. وا  لعت اللجنة بدور أمااة املؤمتر الوزاري األول ب أن التسجيل املـدين  

، 2014الــذي عقــد جم ت ــرين الكــاين/اوفم   واإلحصــاءات احليويــة جم آســيا وا ــيط ا ــادئ  
وأقر إيار عمل إقليميا لثهداف املتومـاة علـك الصـعيد اإلقليمـي      والذي اعتمد إعالاا وزاريا،

عقـد التسـجيل املـدين    ” 2024-2015والغايات ا ددة علك الصعيد الـوي ، وأعلـن الءتـرة    
 .  “واإلحصاءات احليوية جم آسيا وا يط ا ادئ

 
 االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  اللجنة 
تن ــر اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا البيااــات الوينيــة القابلــة للمقاراــة   - 32

واملتعلقة باألحوال املداية املسجلة )املواليـد والوفيـات وحـاالت الـخواج وال ـالق( جم املن قـة،       
وق هبـا لثحـوال املدايـة وا ـرجها أمـر      مقرواة بتحليل تكميلـي. و ـا أن إعـداد إحصـاءات موثـ     

 أساســي حــس يتســىن إجنــاز أعمــال الت  ــيط علــك حنــو أمكــل، تــدعم اللجنــة بلــداجا األع ــاء   
يتعل  باألا  ة من هذا القبيل، وذل  لتعخيخ الم التسجيل املدين جم مجيع أحنـاء املن قـة.    فيما

ــن املؤشــرات ال       ــات ع ــوفر البياا ــدل ت ــات مل ــة تقييم ــدم   ورــري اللجن ــة، وتق ــية جم املن ق رئيس
مذ رات تقنية، بغرض دعم البلدان األع اء جم إعداد إحصاءات و ديـد مؤشـرات تتءـ  مـع     

 املعايي والتعاريا الدولية.  
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جم إيــار دعــم  األا ــ ة الــيت ا ــ لعت هبــا مــؤمرا شــعبة اإلحصــاءات    -مامسا  
 براامش التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية  

 ري  العاملي للتسجيل املدين واإلحصاءات احليويةإا اء الء -ألا  
اوق  ت ـكيل فريـ  عـاملي للتسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة جم مناسـبة جاابيـة           - 33

علقدت جم الدورة ااامسة واألربعني للجنة اإلحصائية. و ّم االجتما  األّور اجلاات املعنيـة  
  اجلميـع علـك  ـرورة إا ـاء آليـة عامليـة مـن        الرئيسية علك الصعيدين اإلقليمي والدور؛ واتء

شــأجا متكــني األع ــاء مــن تقــدم دعــم منّســ  ومتــوازن جم  ســني الــم التســجيل املــدين            
واإلحصاءات احليوية باالستناد إمل مـ ات ولـال اهتمـام  ـل منـام. ومـن شـأن هـذ  اآلليـة          

 ـ ة ب ـكل فعـال وجم    أي ا أن متّكن األع اء من تبادل املعلومات عمـا ي ـ لعون بـ  مـن أا    
 الوقت املناسب.  

واتءــ  امل ــار ون علــك أن األهــداف الرئيســية للءريــ  هــي )أ(  قيــ  التقــارب بــني     - 34
ــدين         ــجيل املـ ــامل جم التسـ ــش شـ ــاد جـ ــل اعتمـ ــن أجـ ــات مـ ــتراتيجية والواليـ ــات االسـ األولويـ

مـن الصـعد   واإلحصاءات احليويـة، وتيئـة بيئـة متكـن مـن  قيـ  املخيـد مـن التعـاون علـك  ـل            
الوي  واإلقليمي والعاملي؛ )ب( وتبـادل املعلومـات وتنسـي  األا ـ ة امل ـ لع هبـا عامليـا مـن         
أجل دعم الخمم احلار علك الصعيدين اإلقليمي والـوي ؛ )ج( واستقصـاء املخيـد مـن الءـرا      
ة واالستءادة مناا للتعجيل بتحسني الـم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة؛ )د( والتوعيـ      

 بأمهية مسألة التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية بو ءاا  رورة إمنائية.  
وت  لع شعبة اإلحصاءات بدور أمااة الءريـ  العـاملي للتسـجيل املـدين واإلحصـاءات       - 35

احليوية. واتء  الءري  علك عقـد اجتمـا  سـنوي مباشـر واحـد علـك األقـل جم ايويـورك، وأن         
دورة اللجنــة اإلحصــائية. واتعءــ  علــك أن تلعقــد اجتماعــات   يكــون موعــد  قريبــا مــن تــواري  

أمرل حسب احلاجة أو حينما تسن  الءر ة، علك أن يكون توقيتـاا مباشـرة بعـد االجتمـا      
الرئيسي ب أن التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية املعقود علك الصعيد العـاملي أو اإلقليمـي.   

ت االفترا ية وتبادل الرسائل اإللكترواية ت كل هـي  وباإل افة إمل ذل ، حلّدد أن االجتماعا
أي ا ميارات مناسبة للءري  جم إجناز أعمالـ . ويتـألا أع ـاء الءريـ  مـن منلمـات حكوميـة        
دولية وإقليمية ملتخمة بت وير برامش التسجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة، وميكلـاا جم الءريـ       

 .(11) بار املوهءني فياا

__________ 

ــوبر  (11)  ومصــرف ،  ــان مــن بــني املنلمــات األع ــاء مصــرف التنميــة األفريقــي،    2014جم ت ــرين األول/أ ت
فريقيا، واللجنة االقتصادية آلسيا وا ـيط ا ـادئ، واللجنـة االقتصـادية     االقتصادية ألالتنمية اآلسيوي، واللجنة 
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جم أديـس   االجتمـا  األول  ثالثة اجتماعات بعد اجتماع  األّور. وعلقدوعقد الءري   - 36
 اجتما  جاايب جم االجتما  الت اوري العاملي ب ـأن الت  ـيط    2014أبابا جم ايسان/أبريل 

واجلوااـب التقنيــة لالســتكمار جم الـم التســجيل املــدين واإلحصـاءات احليويــة. وأمــا االجتمــا     
ــد جم أيلول/ســبتم  ــاين فعلق ــدور إلدارة     2014  الك ــؤمتر ال جم ســيول،  اجتمــا  جــاايب جم امل

مسـائل ا ويــة. وقــرر الءريـ  جم تلــ  املناســبة أن يســتعرض املـواد واملن ــورات املوجــودة الــيت    
ــا تنءيــذ هــذا       ــة. وجيــري حالي أعــّدها  ــل ع ــو ب ــأن التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليوي

لتــدامل فيمــا بــني املــواد التقنيــة، وعــن   االســتعراض الــذي ياــدف إمل الك ــا عــن مــواين ا  
جم ت ــرين  اجملــاالت الــيت ي ــوهبا اقــ  جم املعــارف. وعلقــد االجتمــا  الكالــ  جم بــااكوك        

،  ناسبة املؤمتر الوزاري ب ـأن التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة جم      2014الكاين/اوفم  
ــا ي       ــاا م ــور، من ــدة أم ــادئ. واســتعرض األع ــاء ع ــدين   آســيا وا ــيط ا  كتســي  التســجيل امل

ــد           ــا بع ــة مل ــة التنمي ــة ب ــأن م  ــة بالنســبة للمناق ــات اجلاري ــن أمهي ــة م واإلحصــاءات احليوي
 .  2015 عام
،  ـّممت شـعبة اإلحصـاءات وأا ـأت املوقـع ال ـبكي للءريـ ،        2014ومالل عـام   - 3٧

 .  http://unstats.un.org/unsd/demographic/CRVS/GlobalCRVS.htmlوعنواا : 
 

عرض التنقـي  الكالـ  للمبـادئ والتو ـيات املتعلقـة بها ـاء الـام ل حصـاءات          -اء ب 
 احليوية  

بعــد  ــدور تقريــر األمــني العــام عــن اإلحصــاءات الدميغرافيــة الــذي ق ــّدم إمل اللجنــة      - 3٨
، أ عــّدت يبعــة (12)2014اإلحصــائية جم دورتــا ااامســة واألربعــني املعقــودة جم آذار/مــارس   

الكالـ  للمبـادئ والتو ـيات املتعلقـة بها ـاء الـام ل حصـاءات احليويـة وال ــر          رصيـة للتنقـي   
 .(13)اصاا اإلاكليخي جم م بوعات وعلك اإلاترات

وتعمــل شــعبة اإلحصــاءات حاليــا علــك إعــداد سلســلة مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة     - 39
ة الوينيـة. واللمـت   ودون اإلقليمية لتيسي تنءيذ هذ  املبـادئ والتو ـيات جم الـنللم اإلحصـائي    

__________ 

، ومصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة، ومنلمـة      “ ـل امـرأة و ـل يءـل    ”واالجتماعية لغريب آسيا، ومبادرة 
ااـة  األمن والتعاون جم أوروبا، وال را ة جم لال اإلحصاء من أجل التنميـة جم القـرن احلـادي والع ـرين، وأم    

مجاعــة ا ــيط ا ــادئ، واليوايســيا، وبراــامش األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وشــعبة األمــم املتحــدة للســكان،           
 و ندوق األمم املتحدة للسكان، وشعبة اإلحصاءات، والبن  الدور، ومنلمة الصحة العاملية.

 (12) E/CN.3/2014/16. 
ــاح علــك العنــوان  .A.13. XVII. 10من ــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (13)   /http://unstats.un.org/unsd :مت

demographic/standmeth/principles/default.htm. 
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االقتصــادية ألفريقيــا، و ااــت   حلقــة العمــل األومل مــن هــذ  السلســلة باالشــتراك مــع اللجنــة  
موّجاة إمل  ل من اا اء اإلحصائيني واملسـجلني مـن البلـدان األفريقيـة النايقـة باإلاكليخيـة،       

ــا  ــم   5إمل  2مــــن  وعقــــدت جم أديــــس أبابــ ــااون األول/ديســ ــعبة 2014 ــ . وتعمــــل شــ
حصاءات حاليا، بواس ة الءري  العاملي للتسجيل املدين واإلحصـاءات احليويـة، علـك  ديـد     اإل

شــر اء علــك الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي مــن أجــل ا ــر املعــايي اإلحصــائية الدوليــة املنقحــة 
للتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية عن يري  إعداد حلقات عمل علـك الصـعيدين اإلقليمـي    

 ي وعقدها جم مناي  أمرل،  السيا وأمريكا الالتينية.  ودون اإلقليم
ويقت ــــي  ــــدور التنقــــي  الكالــــ  للمبــــادئ والتو ــــيات املتعلقــــة بها ــــاء الــــام  - 40

ــدين        ــجيل املـ ــة بالتسـ ــ  واملتعلقـ ــة بـ ــات املقتراـ ــة والكتيبـ ــدي   األدلـ ــة  ـ ــاءات احليويـ ل حصـ
 (14)دين واإلحصـاءات احليويـة  واإلحصاءات احليوية، مكل دليل التدريب علك الم التسجيل املـ 

. وبناء علـك  (15)أو دليل الم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية: إدارتا وعملياتا و يااتاا
ذل ، تعتخم شعبة اإلحصاءات تنقـي  دتويـات األدلـة ذات الصـلة تـدرجييا حـس تتـي  للبلـدان         

ة واملعايي املعا رة إلا اء الـم  لموعة  املة وددثة من املن ورات املتعلقة باملبادئ التوجياي
 التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية و/أو  سيناا جم مجيع أحناء العا .  

 
 مر خ معارف التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية   -جيم  

باإل ـــافة إمل إعـــداد من ـــورات عـــن املعـــايي الدوليـــة جم لـــال التســـجيل املـــدين          - 41
شعبة  اإلحصاءات مر خا ملعارف التسـجيل املـدين واإلحصـاءات     واإلحصاءات احليوية، تتعاد

ــة ) ــادل وت ــاي ر املعــارف واملعلومــات   http://unstats.un.org/unsd/vitalstatkbاحليوي ( لتيســي تب
املتعلقة بالتسجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة علـك الصـعيد الـدور. ويعمـل مر ـخ املعـارف          

ــة، واملمارســات واألا ــ ة   علــك توثيــ  وا ــر املبــادئ التوجي  ــة، واملقــاالت البحكي ــة املناجي اي
الق رية جم لال التسجيل املدين واإلحصـاءات احليويـة. ويقـدم املر ـخ أي ـا معلومـات تغ ـي        
لــارا التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليويــة، وذلــ  قــدر املســت ا  وحســب مــا هــو متــاح.  

 و سين .   اح إلكترواياوستوا ل شعبة اإلحصاءات تعّاد هذا املورد املت
  

__________ 
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 ااال ة واالستنتاجات -سادسا  
إدرا ا لل ابع املتعـدد الق اعـات لـنلم التسـجيل املـدين وإحصـاءات األحـوال املدايـة          - 42

ولقيمتــاا بالنســبة للاويــة القااوايــة وحقــوق اإلاســان والصــحة واحلكــم الرشــيد واإلدارة، زاد  
ــن الصــعد ا      ــك  ــل م ــنلم عل ــذ  ال ــام هب ــاول    االهتم ــار تن ــاملي. وجم إي ــي والع ــوي  واإلقليم ل

ــا، شــادت الســنوات       ــة األوســع ا اق ــة جم ســياق التنمي التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليوي
األمــية اختــاذ العديــد مــن املبــادرات لتحســني الــنلم الوينيــة للتســجيل املــدين واإلحصــاءات    

ا ـاء الـام مـن هـذا القبيـل      احليوية. وأعرب عدد متخايد مـن البلـدان عـن التخامـات راسـ ة به     
به ــالح النلــام املوجــود واقتــرن ذلــ  جم  ــكي مــن األحيــان بــاإلرادة السياســية، وزادت     أو

منلمات دولية وإقليمية من الدعم الذي تقدم  لتحقيـ  مـا تتومـا  اجلاـود الوينيـة. وأع ـت       
دا مـن الـدفع   وثـورِة البيااـات مخيـ    2015املناق ات اجلاريـة ب ـأن م ـة التنميـة ملـا بعـد عـام        

 الغتنام هذ  الءر ة الءريدة إلحداب التغيي.  
والــرا لتنــامي الــخمم جم لــال التســجيل املــدين واإلحصــاءات احليويــة، تعمــل شــعبة     - 43

توسـيع ا ـاق أا ـ تاا جم املن قـة، ب ـرق منـاا إا ـاء الءريـ  العـاملي           حاليا علك اإلحصاءات
علـك التـرويش الءعـال للتنقـي  الكالـ  للمبـادئ       لنلم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة، و    

 .  2014عام  والتو يات املتعلقة بها اء الام ل حصاءات احليوية الصادر
 واللجنة اإلحصائية مدعوة إمل اإلحاية علما هبذا التقرير. - 44
 
 


