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إدارة الشــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة
متثل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة واجهة حيوية بني السياسات العاملية يف اجملاالت 
الثالثة  املرتابطة  اجملاالت  يف  اإلدارة  وتعمل  الوطين.  الصعيد  على  تتخذ  اليت  واإلجراءات  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
الرئيسية التالية: ‘1’ جتميع وحتليل طائفة واسعة من البيانات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملعلومات اليت تستند إليها 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف استعراض املشاكل املشرتكة وتقييم خيارات السياسة العامة؛ ‘2’ تيسري املفاوضات اليت 
جتريها الدول األعضاء يف العديد من اهليئات احلكومية الدولية بشأن اإلجراءات املشرتكة اليت تتخذ للتصدي للتحديات 
العاملية القائمة أو املستجدة؛ و ‘3’ إسداء املشورة إىل احلكومات املهتمة بشأن طرق ووسائل ترمجة أُطر السياسة العامة اليت 
تستحدث فيما تعقده األمم املتحدة من مؤمترات ومؤمترات قمة إىل برامج على الصعيد القطري، والعمل من خالل املساعدة 

التقنية على بناء القدرات الوطنية.

مالحظة
ال ُتعرب التسميات املستخدمة أو طريقة عرض مادة هذا املنشور عن أّي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم 
املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد، أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيني 

حدودها أو ختومها.
ويشري مصطلح “بلد” على النحو املستخدم يف هذا املنشور أيضًا إىل األقاليم أو املناطق حسب االقتضاء.

تستخدم تسمييت “املناطق املتقدمة النمو” و“املناطق النامية” لألغراض اإلحصائية وال تعرّب بالضرورة عن حكم 
بشأن املرحلة اليت بلغها بلد أو منطقة معينة يف عملية التنمية.

الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم  تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام ويعين إيراد أحد هذه 
املتحدة.



ج

تصديـر

ُقّدم هذا التنقيح الثالث وهو مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات احليوية، إىل جلنة اإلحصاءات التابعة لألمم 
املتحدة يف دورهتا الرابعة واألربعني املعقودة يف عام 2013 واعُتمد رمسيًا يف دورهتا اخلامسة واألربعني املعقودة 
يف عام 2014. وهو األحدث يف سلسلة من عمليات استكمال مبادئ وتوصيات نظام اإلحصاءات احليوية 
الذي ُنشر ألول مرة يف عام 1953 1. وُنشر التنقيح األول يف عام 1973 2؛ كما صدر التنقيح الثاين يف 
عام 2001 3. وتوفر اجملموعة احلالية من املبادئ والتوصيات توجيهات بشأن إقامة نظام فّعال جلمع وجتهيز 
ونشر اإلحصاءات احليوية؛ وحتسني مصادر اإلحصاءات احليوية وبالدرجة األوىل أداء نظام التسجيل املدين 
ومكوناته؛ والدور الذي تؤديه مصادر اإلحصاءات احليوية التكميلية، مثل التعدادات السكانية واستقصاءات 

األسر املعيشية وسجالت الصحة العامة.
للمبادئ  السابقة  الطبعات  ومجيع  التنقيح  هذا  يف  صادر  هو  األساسي، كما  املعيار  على  يطرأ  ومل 
والتوصيات، واملتمثل يف إنتاج إحصاءات حيوية دقيقة وموثوقة ومنتظمة من نظام التسجيل املدين، أّي تغيري 
وما زال ساريًا كما كان دائمًا . ويف هذا الصدد، لئن كان مفهومًا أن التسجيل املدين هو املصدر املفضل 
واألفضل إلحصاءات األحوال املدنية، فقد استجدت احلاجة إىل متييٍز أكثر تفصياًل بني إحصاءات األحوال 
التسجيل  نظام  وهو  مصدرها،  وبني  بالسياسات  املتعلقة  للقرارات  أساسية  بيانات  جمموعة  بوصفها  املدنية 
وبالغ  أساسي  املدين عنصر  التسجيل  أن  مفادها  اليت  احلقيقة  أمهية يف ضوء  التمييز  املدين. ويكتسب هذا 
األمهية لتحديد حقوق األفراد وامتيازاهتم األساسية. ويفرض هذا الُبعد من أبعاد التسجيل املدين ضرورة حتديد 
اإلحصاءات احليوية بوضوح كناتج للتسجيل املدين ويف الوقت ذاته، توفري املبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء 

التسجيل املدين وإدارته وتشغيله وصيانته بطريقة سليمة.
ومشلت عملية تنقيح املبادئ والتوصيات لنظام اإلحصاءات احليوية مراحل عديدة. ففي املرحلة األوىل 
ُأرسلت مذكرة مفاهيمية بشأن نطاق ومضمون التنقيح املقرتح إىل مجيع السلطات اإلحصائية الوطنية. وجرى 
بعد ذلك جتميع الردود والتعقيبات وعرضها يف اجتماع فريق خرباء األمم املتحدة بشأن املعايري الدولية لنظام 
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية املعقود يف نيويورك يف الفرتة من 27 إىل 30 حزيران/يونيه 2011 4. 
واستناداً إىل أعمال هذا االجتماع ُأعد مشروع التنقيح األول بواسطة ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
وُعمم على أعضاء فريق اخلرباء إلبداء التعليقات واالقرتاحات اليت ُأدخلت يف املشروع الثاين. وقد ُعمم هذا 
ُقدم  أعاله،  ُذكر  النهائية. وكما  مداخالهتم  الُتمست  الذين  اخلرباء،  فريق  أعضاء  على مجيع  أيضًا  املشروع 
املشروع النهائي إىل جلنة اإلحصاءات يف دورهتا الرابعة واألربعني املعقودة يف الفرتة من 26 شباط/فرباير إىل 
1 آذار/مارس 2013. وُقّدمت النسخة احملررة الكاملة مبا يف ذلك املرفقات، والفهرس، واملسرد، إىل جلنة 

اإلحصاءات يف دورهتا اخلامسة واألربعني املعقودة يف عام 2014.
التنقيح  فيتألف  الثاين، وخيتلف عنه من جوانب شىت.  التنقيح  تنظيم  إعادة  الثالث  التنقيح  ويعكس 
عن  لتمييزه  احليوية،  اإلحصاءات  نظام  على  فقط  ويركز  األول  اجلزء  هي:  رئيسية  أجزاء  ثالثة  من  الثالث 
نظام التسجيل املدين، من حيث اخلصائص الرئيسية واملبادئ واملواضيع املوصى هبا. ويركز اجلزء الثاين على 
مصادر اإلحصاءات احليوية، مع توجيه االهتمام الرئيسي إىل التسجيل املدين: إنشاؤه، وأداؤه، وخصائصه؛ 
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مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيويةد

كما يتناول اجلزء الثاين أيضًا مصادر أخرى لإلحصاءات احليوية، تشمل، يف مجلة أمور، الدور الذي تضطلع 
بالتفصيل  الثالث  املعيشية. ويتناول اجلزء  السكانية واستقصاءات األسر  الصحية والتعدادات  املؤسسات  به 
العناصر الرئيسية الالزمة لضمان وجود إحصاءات حيوية منتظمة وموثوقة ودقيقة، مثل آليات ضمان اجلودة، 

والتقييم، واسرتاتيجيات حتسني نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.
ويتيح هذا املنشور دراسة واسعة النطاق لدور السجالت السكانية يف إطار كل من اإلحصاءات احليوية 
والتسجيل املدين على حّد سواء؛ ويبين على ما سبقه من منشورات، فيشمل أيضًا دراسة شاملة للدور الذي 
تضطلع به املؤسسات الصحية يف سياق العمل على مجع اإلحصاءات احليوية وأداء التسجيل املدين على حّد 
سواء؛ ويتضمن قائمة منقحة باملواضيع األساسية وغري األساسية لإلحصاءات احليوية؛ ويستكمل التصنيفات 

الدولية ذات الصلة املستخدمة يف سياق نظام اإلحصاءات احليوية.
ونظام  املدين  التسجيل  بنظام  واملتعلقة   5 املتحدة  األمم  عن  الصادرة  اخلمسة  األدلة  ولئن كانت 
اإلحصاءات احليوية، واليت رافقت التنقيح الثاين للمبادئ والتوصيات ال تزال مهمة وصاحلة إىل حّد كبري أيضًا 
يف سياق التنقيح الثالث، ينوه إىل هذا على أساس أنه سيجري حتديث وتعديل بعض أجزاء هذه األدلة حسب 

االقتضاء، كي تعكس النـُُهج املعاصرة وأفضل املمارسات.

والتثقيف  5 اإلعالم  تطوير 
يف  دراسات  واالتصال، 
واو،  السلسلة  الطرق، 
)منشورات   69 العدد 
املبيع:  رقم  املتحدة،  األمم 
سياسات  E.98.XVII.4(؛ 

عن  الكشف  وبروتوكوالت 
السجالت الفردية وحفظها 
يف  دراسات  باألرشيفات، 
واو،  السلسلة  الطرق، 
)منشورات   70 العدد 
املبيع:  رقم  املتحدة،  األمم 
اإلطار  إعداد  E.98.XVII.6(؛ 

يف  دراسات  القانوني، 
واو،  السلسلة  الطرق، 
)منشورات   71 العدد 
املبيع:  رقم  املتحدة،   األمم 
اإلدارة  E.98.XVII.7(؛ 

 ، نة والصيا لتشغيل  وا
الطرق،  يف  دراسات 
 72 العدد  واو،  السلسلة 
املتحدة،  األمم  )منشورات 
XVII.11.98(؛  املبيع:  رقم 
يف  دراسات  الحوسبة، 
واو،  السلسلة  الطرق، 
)منشورات   73 العدد 
املبيع:  رقم  املتحدة،   األمم 

.)E.98.XVII.10
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تقديــر

أعّدت هذا املنشور ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ومديرها بالنيابة هو استيفان شفاينفست.
ونذكر بالتقدير والعرفان املسامهات التالية.

المحّررون
سرديان مركتش، رئيس التحرير

هايوي تشن
مايكل برودسكي

فريق الصياغة
هايوي تشن، شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

غيامباولو النسيريي، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
سرديان مركتش، شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

المساهمون
كيكو أوساكي - توميتا، شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

آن بيديلكوم، شعبة السكان التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة
فالدميريا كانتوروفا، شعبة السكان التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة
ستيفن كيسامبريا، شعبة السكان التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة

برتا حنمياس، شعبة السكان التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة
شرييل سوير، شعبة السكان التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة

المراجعون - أعضاء فريق الخبراء
أندريا جني النيون، أسرتاليا

آنيكه مشيدر، أسرتاليا
أليسيا بركوفيتش، الربازيل

جيف التيمر، كندا
خوسيه دويب، كندا

جي وو، الصني
سامية زكريا غوتو، إثيوبيا

بتينا سومر، أملانيا



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيويةو

جريس بيدياكو، غانا
السلو كاجدي، هنغاريا

رامانان ترونيلفيلي فينكاتارامان، اهلند
فالريي نام، جامايكا

آنا مارغاريتا شافيز لوميلي، املكسيك
علي الرييسي، عمان

يعقوب اجلزايل، عمان
بونشاي كيجسانياوتني، تايلند

لوسي فيكرز، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
تشارلز روثويل، الواليات املتحدة األمريكية

غيامباولو النسيريي، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
راج غواتام مرتا، اللجنة االقتصادية ألفريقيا
غنن بيزونيه اشىت، مصرف التنمية األفريقي

جان بيرت مسيث، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
هارومي شيباتا ساالزار، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

ماريا دي فاتيما مارينو ديسوسا، منظمة الصحة للبلدان األمريكية
اليهاندرو استابان غيوسيت، منظمة الصحة للبلدان األمريكية

كارال أبو زهر، منظمة الصحة العاملية
دوريس ما فات، منظمة الصحة العاملية

التصميم وتنضيد الحروف
الغالف

وحدة التصميم البياين، ُشعبة االتصال باجلماهري، إدارة شؤون اإلعالم، األمانة العامة لألمم املتحدة
احملتويات الداخلية

العامة  اجلمعية  شؤون  إدارة  املطبعية،  التجارب  وتصحيح  النصوص  حتضري  قسم  احملتويات،  تصميم  وحدة 
وخدمات املؤمترات يف األمانة العامة لألمم املتحدة
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3

الفصل األول

التعريف، واملفاهيم، واستخدامات اإلحصاءات 
الحيوية

تعريف اإلحصاءات الحيوية والوقائع الحيوية لألغراض   - ألف 
اإلحصائية

الشخص  حياة  احليوية يف  بالوقائع  املتعلقة  لإلحصاءات  احليوية جتميعًا  اإلحصاءات  متثل   -  1
فضاًل عن اخلصائص ذات األمهية للوقائع ذاهتا وللشخص أو األشخاص املعنيني. وتوفر اإلحصاءات احليوية 

معلومات بالغة األمهية وحامسة بشأن السكان يف بلد من البلدان.
ولألغراض اإلحصائية، تعرَّف الوقائع احليوية بأهنا وقائع تتعلق حبياة وموت األفراد، فضاًل عن   -  2
أسرهم وحالتهم املدنية. وتتعلق الوقائع احليوية يف حّد ذاهتا باحلياة واملوت، وتشمل املواليد األحياء، والوفيات، 
والوفيات اجلنينية 1. والوقائع املزدوجة هي تلك اليت حتدث بصورة متزامنة يف حياة فردين، واليت ال ميكن أن 
أنثى. وتشمل  أم  الفرد ذكراً  الفردين دون حدوث تغيري سابق يف حياة  حتدث مرة أخرى يف حياة أّي من 
تلك الوقائع الزواج، والشراكة املسجلة، واالنفصال، والطالق، واالحنالل القانوين للشراكات املسجلة وبطالن 
الشرعية،  وإضفاء  التبين،  وتغطي  الذرية؛  تشمل  اليت  تلك  الرأسية هي  األسرية  الوقائع  فإن  وأخرياًً،  الزواج. 
واالعرتاف بالشرعية. وترد أدناه مباشرة قائمة تشمل كل واقعة من الوقائع اليت جتمع بشأهنا البيانات ألغراض 

اإلحصاءات احليوية وتعاريفها املوصى هبا:
الوالدة الحية: خروج املولود الناتج عن احلمل أو استخراجه بشكل كامل من بطن أمه، بغض النظر  •

عن فرتة احلمل، والذي بعد انفصاله عن األم، يتنفس، أو تبدو عليه أّي دالئل أخرى للحياة، مثل 
ضربات القلب، ونبضات احلبل الُسري، أو حركة واضحة للعضالت اإلرادية، سواء مت قطع احلبل 
الُسري أو ال تزال املشيمة موصولة؛ ويعترب كل ناتج عن والدة من هذا القبيل مولوداً حيًّا )وينبغي 
تسجيل كل الرضَّع األحياء وإحصاؤهم على هذا النحو، بصرف النظر عن فرتة احلمل، وسواء كانوا 
أحياء أو موتى يف وقت التسجيل، وإذا توفوا يف أّي وقت عقب الوالدة، ينبغي تسجيلهم وإحصاؤهم 

وفيات أيضاً(.
الوفاة: التوقف التام جلميع دالئل احلياة يف أّي وقت بعد إمتام والدة املولود حيًّا )توقف الوظائف  •

احليوية بعد الوالدة دون التمكن من إنعاش املولود(. )ويستثىن من هذا التعريف الوفيات اجلنينية، اليت 
يرد وصف مستقل هلا أدناه(.

الوفاة الجنينية 2: هي الوفاة قبل خروج نتاج احلمل أو استخراجه بصورة كاملة من بطن األم، بصرف  •
النظر عن فرتة احلمل؛ ويستدل على الوفاة بعدم تنفس اجلنني بعد انفصاله على هذا النحو أو عدم 
ظهور أّي دالئل للحياة عليه، مثل ضربات القلب، ونبض احلبل الُسري أو أّي حركة واضحة من 

بما يف ذلك حاالت اإلجهاض   1

القانوني.

باسم  أيضاً  إليها  يشار   2

و“املواليد  املوتى”  “األجنَّة 

املوتى”.
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العضالت اإلرادية )يالحظ أن هذا التعريف يشمل بصورة واسعة مجيع حاالت انتهاء احلمل فيما عدا 
املواليد األحياء، كما مت تعريفه أعاله( 3.

حتديد  • وميكن  الزوجية.  العالقة  مبوجبها  تنشأ  اليت  العملية  أو  االحتفال،  أو  احلدث،  هو  الزواج: 
مشروعية ذلك االقرتان بوسائل مدنية، أو دينية أو وسائل أخرى تقرها قوانني كل بلد. وقد ترغب 
بعض البلدان يف توسيع نطاق هذا التعريف ليشمل االحتادات املدنية إذا ُسجلت؛ ويف تلك احلالة، 
تشري الشراكات املسجلة عادة إىل مفهوم قانوين مسجل لدى السلطات العامة طبقاً لقوانني كل بلد، 

ويفضي إىل التزامات زوجية قانونية بني شخصني.
للطرفني احلق يف  • الزوجني وهو يعطي  انفصال  أّي  للزواج،  النهائي  القانوين  الطالق: هو االحنالل 

الزواج مرة أخرى وفقاً ألحكام مدنية، أو دينية و/أو أحكام أخرى حسب قوانني كل بلد. ويف حالة 
البلد الذي يعرتف بالشراكات املسجلة، يشري االحنالل القانوين للشراكة املسجلة إىل االحنالل النهائي 
القانوين لتلك الشراكة، وفقاً للقوانني الوطنية اليت متنح الطرفني احلق يف إعادة الدخول يف شراكة أخرى 

أو زواج آخر.
لقوانني كل بلد، وهو مينح كال  • اإللغاء: هو إلغاء أو إبطال الزواج بواسطة السلطة املختصة وفقاً 

الطرفني مركز من مل يقرتن باآلخر مطلقاً.
التفريق القضائي: وقف احتاد شخصني متزوجني، وفقاً لقوانني كل بلد، دون منح أّي من الطرفني  •

احلق يف الزواج مرة أخرى.
التبني: اختاذ طفل ولد من أبوين آخرين ومعاملته بصورة قانونية وطوعية كما لو كان ابن الشخص  •

الذي اختذه ابناً له، حسبما تنص عليه قوانني كل بلد.
إضفاء الشرعية: منح شخص مركز وحقوق شخص ولد يف كنف الزوجية بصورة رمسية، وفقاً لقوانني  •

كل بلد.
االعتراف بالشرعية: هو االعرتاف القانوين، طوعاً، أو جرباً، بأبوة طفل ُولد خارج كنف الزوجية. •

استخدام اإلحصاءات الحيوية 14  - باء 

ُيعد اكتساب املعرفة حبجم سكان أّي بلد وخصائصهم يف الوقت املناسب شرطًا ال بّد منه   -  3
احليوية مث حتليلها  اإلحصاءات  وُتعد  املستنرية.  القرارات  واختاذ  االقتصادي،  االجتماعي  التخطيط  ألغراض 
وتفسريها بعد ذلك، أساسية لتحديد األهداف وتقييم اخلطط االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك رصد برامج 
التدخالت الصحية والسكانية، وقياس املؤشرات الدميغرافية املهمة ملستويات احلياة أو جودهتا، من قبيل العمر 

ع. املتوقع عند الوالدة، ومعدالت وفيات الرضَّ
ولإلحصاءات احليوية قيمة كبرية أيضًا ألغراض ختطيط ورصد وتقييم الربامج املختلفة مثل   -  4
تلك اليت تتناول الرعاية الصحية األولية، والضمان االجتماعي، وتنظيم األسرة، وصحة األم والطفل، والتغذية، 
والتعليم، واإلسكان العام، وما إىل ذلك. ومن بني االستخدامات الدميغرافية لإلحصاءات احليوية ما يتعلق 
بإعداد التقديرات والتوقعات السكانية، والدراسات املتعلقة بالوفيات، واخلصوبة، والزواج، وبناء جداول احلياة.

وهناك مصادر خمتلفة لإلحصاءات احليوية مثل: سجالت الوقائع احليوية املستمدة من السجل   -  5
واستقصاءات  السكان،  تعدادات  الوفيات يف  اخلصوبة ومعدالت  بشأن  األثر  وأسئلة حمددة رجعية  املدين، 
عينات األسر املعيشية، والسجالت احليوية لعينات مناطق التسجيل وسجالت الصحة. ومن املهم أن تستخدم 

القانونية  الرشوط  تتباين   3

لتسجيل الوفيات الجنينية من 

بلد إىل آخر. وبحسب الرشوط 

األجنَّة  تسجل  بها،  املوىص 

جرام   500 تزن  التي  امليتة 

أو أكثر عند الوالدة، )أو التي 

أكملت 22 أسبوعاً من الحمل، 

قمة  من  طولها  يبلغ  التي  أو 

 25 القدم  أخمص  إىل  الرأس 

سنتيمرتاً أو أكثر، إذا لم يمكن 

وباإلضافة  الوزن(.  معرفة 

لألغراض  يوىص  ذلك،  إىل 

باالستعاضة  اإلحصائية، 

قبيل  من  مصطلحات  عن 

“الوفيات  أو  “اإلجهاض” 

أو  املبكرة”  الجنينية 

“الوفيات الجنينية املتأخرة”، 

أوزان  مقاييس  باستخدام 

الوفيات  معدل  مثل  محددة، 

كل  وزن  يبلغ  التي  الجنينية 

أكثر،  أو  غرام   1  000 منها 

الجنينية  الوفيات  ومعدل 

ما  منها  كل  وزن  يبلغ  التي 

غرام   1  000 و   500 بني 

منظمة  انظر  ذلك(.  إىل  وما 

التصنيف  العاملية،  الصحة 

لألمراض  الدويل  اإلحصائي 

مشاكل  من  بها  يتصل  وما 

العارش  التنقيح  صحية، 

 ،)1992 )جنيف،   )ICD-10(

املجلد 2. ويرجى مالحظة أنه 

األصلية  النسخة  صدور  منذ 

لألمراض،  الدويل  للتصنيف 

استكماله  جرى   )ICD-10(

يف  آخرها  كان  مرات،  ثالث 

التفاصيل  عام 2010. وتتاح 

http://apps.who. املوقع  من 

int/bookorders/anglais/de-

tart1.jsp?codlan=1&codcol

.=15&codcch=835

استخدامات  هو  هنا  يرد  ما   4

اإلحصاءات الحيوية يف عبارات 

االستخدامات  وترد  عامة. 

الفصل  يف  بالتفصيل  املحددة 

الثالث من الجزء األول.
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مصادر اإلحصاءات احليوية املختلفة نفس املفاهيم والتعاريف املتعلقة بالوقائع احليوية لضمان القابلية للمقارنة 
على الصعيدين الوطين والدويل.

ويفضل احلصول على اإلحصاءات احليوية من خالل نظام التسجيل املدين، فهذا هو أفضل   -  6
مستمرة.  وبصورة  املناسب  الوقت  يف  احليوية،  الوقائع  بشأن  والوافية  الدقيقة  املعلومات  منه  ُتستمد  مصدر 
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تشمل اإلحصاءات احليوية املستمدة من نظام التسجيل املدين )ومن السجالت 
السكانية( إحصاءات التدفق السنوي من أصغر األقسام املدنية، واليت ال ميكن أن يوفرها أّي نظام آخر جلمع 
البيانات. فإذا مل توجد مدخالت من السجل املدين، أو شاهبا نقص، فقد يتعني على بعض البلدان أن تلجأ 
إىل تعدادات السكان أو املسوح األسرية بالعينة، لتقدير اإلحصاءات احليوية الالزمة بأثر رجعي عن السنوات 
السابقة للمسح بشأن اخلصوبة ومعدالت الوفيات والزواج. وميكن أيضًا مجع اإلحصاءات املتعلقة باخلصوبة 
ومعدالت الوفيات والزواج من خالل إنشاء مناطق لتسجيل العينات. ويف بعض البلدان، تعتمد اإلحصاءات 
غري  األساليب  تطبيق  جانب  إىل  للبيانات،  األخرى  املصادر  تلك  على  التخطيط  ألغراض  الالزمة  احليوية 
املباشرة للتقديرات الدميغرافية. وجيب التشديد على أنه وإن كانت التعدادات السكانية، واستقصاءات العينات، 
اجلنينية،  الوفيات  ومعدالت  الوفيات،  ومعدالت  اخلصوبة،  ملستويات  تقديرات  توفر  قد  العينات  وتسجيل 
وحاالت الزواج والطالق، كما توفر تقديرات لوقائع الوفيات، حبسب سبب الوفاة يف حالة تسجيل العينات، 
إاّل أهنا ليست بدياًل عن نظام التسجيل املدين ألهنا ال ميكن أن توفر تفاصيل على مدى فرتات سنوات منتظمة 

مع حتقيق التغطية الشاملة.

استخدام اإلحصاءات يف تقدير حجم السكان ونموهم  -  ١

ُتعد إحصاءات املواليد والوفيات ضرورية إلعداد تقديرات السكان والتوقعات السكانية للبلد   -  7
برمته، فضاًل عن خمتلف مستويات املناطق اجلغرافية يف البلد. ونظراً ألن الزيادات السكانية حتسب بإضافة 
املواليد األحياء وتناقص السكان الذي يتم بطرح الوفيات، ويتأثر باهلجرة، ُتعد املعلومات بشأن عدد الوالدات 
احلية والوفيات اليت حتدث للسكان بالغة األمهية يف تقدير الزيادة الطبيعية )أو النقص الطبيعي( والتغيري السنوي 
يف حجم أولئك السكان وهيكلهم. وُتعد معرفة حجم ومنو السكان شرطًا أساسيًا للتخطيط على الصعيدين 
عنه  ال غىن  أمراً  السنوية  السكانية  بالتقديرات  املتعلقة  املعلومات  ُتعد  املوارد. كما  واإلقليمي ورصد  الوطين 

حلساب معظم املؤشرات.
اجلغرافية  التغطية  يف  املدين  التسجيل  عن  املتولدة  احليوية  اإلحصاءات  مزايا  أحد  ويتمثل   -  8
وتغطية اجملموعات السكانية الصغرية. وتنطوي بيانات التسجيل املدين املناسبة اليت حتقق مستوى مرتفعًا من 
التغطية على الصعيد الوطين على إمكانية السماح بتقدير الفوارق على الصعيد اإلقليمي أيضًا، ومن مث توفر 
معلومات بالغة القيمة ألغراض التخطيط على الصعيد اإلقليمي ورصد املوارد املناسبة يف جماالت مثل التعليم، 

والرعاية الصحية، والضمان االجتماعي على املستوى اإلداري املناسب.

استخدام اإلحصاءات الحيوية يف تنفيذ وتقييم برامج الصحة العامة   -  2
وصحة األم والطفل، فضالً عن الربامج الحكومية األخرى

ارتباطها مبصادر أخرى معلومات  توفر اإلحصاءات احليوية، يف حّد ذاهتا، أو من خالل   -  9
تستخدم يف التخطيط، والرصد، وتقييم الربامج احلكومية املتعلقة بالصحة العامة وحتسني صحة األم والطفل 

وبرامج حكومية أخرى.
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وستشكل اإلحصاءات احليوية املستمدة من التسجيل املدين املصدر التمثيلي الوطين الوحيد   -  10
للمعلومات املتعلقة بالوفيات حبسب سبب الوفاة، على أن يكون التسجيل املدين شاماًل، ومستمراً، ودائمًا. 
وُتعّد تلك املعلومات ذات قيمة كبرية لتقييم ورصد حالة الصحة للسكان، ووضع خطط التدخالت الصحية 
املناسبة. وميكن أن يوفر تسجيل الوفيات يف الوقت املناسب حبسب نوع الوفاة نظرات متعمقة يف وقت مبكر 
عن اجتاهات انتشار األمراض وبذا يساعد على تصميم اسرتاتيجيات الوقاية أو التدخل. وتتيح البيانات املوثوقة 
احلسنة التوقيت بشأن سبب الوفاة أيضًا إمكانية توفري إنذارات آنية بشأن الصحة العامة فيما يتعلق بالوفيات 
اليت تسببها األمراض النادرة. وقد تنبِّه املعلومات املتعلقة باألمناط غري العادية للوفيات والوفيات حبسب نوع 

الوفاة، مسؤويل الصحة العامة إىل ضرورة التدخل.
اإلحصاءات  توفر  إىل  استناداً  فّعالة  بصورة  الطفل  األم وصحة  رعاية  برامج  تنفيذ  وميكن   -  11
ع 5. وهذه البيانات اليت تصنَّف يف مجلة أمور،  املتعلقة باملواليد، والوفيات اجلنينية، ووفيات األمهات والرضَّ
حبسب مكان احلدوث )املستشفى، أو املنزل، أو املوقع احلضري/الريفي(، والوزن عند الوالدة، وسْن احلمل، 
وعدد الوالدات، وعمر األم معلومات قد تكون مفيدة عند ختطيط وتنفيذ وتقييم اخلدمات الرامية إىل الوقاية 

ع. من الوفيات النفاسية ووفيات الرضَّ
وميكن استخدام البيانات املتعلقة بالوالدات احلية واملصنفة حبسب الوزن عند الوالدة وكذلك   -  12
بشأن بنود أخرى من قبيل طريقة الوالدة، ومكان حدوثها، وطبيعة الرعاية األبوية، وخصائص األمومة لدراسة 
النامجة عن خصائص  الرعاية األبوية، والتشوهات واإلصابات  آثار طريقة الوالدة، وخربة األطباء، ومستوى 

الوالدة. وميكن االضطالع بتدخالت للمتابعة، بغرض توفري التدريب لألطباء وللحوامل.
ويعد تزايد أمهية تسجيل الوفيات اجلنينية اعرتافًا بقيمة ذلك التسجيل يف قياس حاالت الوفاة   -  13
ع خصائص إضافية  يف فرتة ما حول الوالدة 6 ونتائج احلمل. وستوفر مطابقة وثائق امليالد بوثائق وفيات الرضَّ
ألمهات املستقبل، مثل العمر، واحلالة الزوجية، واحلالة االجتماعية االقتصادية، ألغراض الدراسات املكثفة 

بشأن احلمل ونتائج الوالدة.
وتتطلب خدمات تنظيم األسرة بيانات متعلقة باخلصوبة وعمر األم وعدد الوالدات ألغراض   -  14
ختطيط برامج تنظيم األسرة وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وُتعد البيانات املتعلقة مبعدالت الزواج والعمر يف حالة 

الزواج للمرة األوىل مفيدة أيضًا لفهم ديناميات اخلصوبة.
وتتيح البيانات املتعلقة بالزواج والطالق حتليل أثر الطالق على األمهات واألطفال. وتشكل   -  15
تلك  تغدو  وقد  السكانية.  اجملموعات  معظم  يف  خاصة  بصفة  ضعيفة  فئة  وأطفاهلن  الوحيدات  األمهات 
املعلومات مفيدة يف وضع أحكام قانونية حلماية حقوق األمهات واألطفال يف حاالت الطالق ورصد املوارد 

تبعًا لذلك.
ويتيح ربط بيانات اخلصوبة بالبيانات اإلدارية األخرى من قبيل إحصاءات التعليم، الفرصة   -  16
إلجراء دراسة ألثر اخلصائص املتعلقة باألمومة يف حالة النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة. وبربط اإلحصاءات 
احليوية بتقدمي خدمات الصحة، ميكن تقييم نوعية اخلدمات املقدمة. فعلى سبيل املثال، ميكن إجراء حتليل 

بشأن أثر خمتلف أنواع اخلدمات الصحية )أّي اخلدمات العامة مقابل اخلدمات اخلاصة( على نتائج الوالدة.
ولإلحصاءات احليوية املستمدة من التسجيل املدين قيمة كبرية يف جماالت اجتماعية مهمة   -  17
املواليد،  تسجيل  ويوفر  اجملتمع.  وإعالتها كوحدات يف  األسر  تكوين  بدراسة  يتعلق  فيما  سيما  وال  أخرى، 
وحاالت الزواج والطالق، فضاًل عن األحداث األسرية األخرى - كحاالت التبين، على سبيل املثال - برهانًا 
ملموسًا على االعرتاف الرمسي بعملية تكوين األسر، وقد يفضي إىل نظرات متعمقة قيِّمة بشأن تطور تلك 

العملية على مدى الزمن. ومن بني مصادر املعلومات املهمة تقييم حدوث الوالدات خارج كنف الزوجية.

تعرَّف  األمهات”  “وفيات   5

بأنها وفاة املرأة أثناء حملها 

من  يوماً   42 غضون  يف  أو 

انتهاء الحمل، برصف النظر 

عن مدة الحمل ومكانه، جراء 

بالحمل  متصل  سبب  أّي 

إىل  وإدارته  الحمل  أدى  أو 

زيادة تفاقمه دون أن ينجم 

عن حادث أو طارئ عارض. 

الصحة  ملنظمة  ووفقاً 

العاملية )2012( فإن معظم 

 ٨0 تسبب  التي  املضاعفات 

الوفيات  جميع  من  املائة  يف 

الحاد  النزيف  هي  النفاسية 

يف  الوالدة  عقب  )النزيف 

العدوى  وحاالت  الغالب(، 

)بعد الوالدة عادة(، وضغط 

الحمل  أثناء  املعرتف  الدم 

التشنج  قبل  ما  )حاالت 

التشنج  وأثناء  النفايس 

غري  واإلجهاض  النفايس(، 

وفيات  وتشري  املأمون. 

ع  الرضَّ وفيات  إىل  ع  الرضَّ

من  الواحدة  السنة  حتى 

العمر.

تشري وفيات ما حول الوالدة،   6

منظمة  تعريف  حسب 

عدد  إىل  العاملية،  الصحة 

يف  والوفيات  املوتى  املواليد 

العمر  من  األول  األسبوع 

)الوفيات املبكرة للمواليد(.
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استخدام اإلحصاءات الحيوية لفهم األبعاد االقتصادية واالجتماعية   -  3
للسكان

ل املعلومات املتعلقة بعدد الوالدات احلية اليت حتدث على مدى فرتة من الزمن وتصنَّف  تشكِّ  -  18
املتعلقة  املعلومات  لتحليل ديناميات اإلجناب. وتعد  املنجبات، األساس  للنساء  املختلفة  حبسب اخلصائص 
بالوفيات، واملصنفة حبسب اخلصائص املختلفة للمتوفني، وال سيما من حيث العمر ونوع اجلنس، ضرورية 
حلساب جداول احلياة وتقدير احتماالت الوفاة يف خمتلف األعمار. ومن مث ُتعد تقديرات اخلصوبة والوفيات 
املستمدة على هذا النحو ضرورية ألسباب خمتلفة، مبا يف ذلك من أجل فهم ديناميات منو السكان املعنيني؛ 
وتقيم اجلوانب اإلنسانية للتنمية االجتماعية االقتصادية؛ وإجراء قياسات ألغراض التأمني والضمان االجتماعي، 

وملخاطر الوفاة للذكور واإلناث يف أعمار حمّددة.

استخدام اإلحصاءات الحيوية يف وضع مؤرشات التنمية  -  4

ُيعد استمرار توافر اإلحصاءات احليوية اجليدة النوعية مث حتليلها وتفسريها بعد ذلك، ضروريًا   -  19
لتحديد األهداف وتقييم اخلطط االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك رصد برامج التدخل يف جمايل الصحة 

والسكان، وقياس مؤشرات مستويات املعيشة وجودة احلياة، الدميغرافية واالجتماعية املهمة.
اخلصوبة  مؤشرات  خمتلف  حلساب  الالزمة  األساسية  البيانات  هي  احليوية  واإلحصاءات   -  20
والوفيات ومن بينها معدل اخلصوبة الكلي، ومعدل وفيات الرضع ومعدل وفيات األطفال دون اخلامسة من 
العمر، ومعدل الوفيات النفاسية، والعمر املتوقع عند الوالدة، ومعدل الوفيات اخلام، وهي مؤشرات قياس مهمة 

للتقدم اإلمنائي.
ومثة استخدام مهم آخر إلحصاءات املواليد والوفيات، باالقرتان باملعلومات املتعلقة باهلجرة،   -  21
ويتمثل يف إصدار تقديرات سكانية سنوية، متثل املقام لتجميع معظم املؤشرات، وليس فقط مؤشرات اخلصوبة 
والوفيات املشار إليها أعاله. فعلى سبيل املثال ال احلصر، يلزم الرقم اإلمجايل للسكان الحتساب نسبة السكان 
الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم )تعادل القوى الشرائية( - كمؤشر قابل للقياس مقابل التقدم 
احلاصل يف القضاء على الفقر املدقع واجلوع. وتلزم التقديرات السكانية القائمة على اإلحصاءات احليوية أيضًا 
 حلساب بعض املؤشرات االجتماعية والصحية، مثل معدل اإلملام بالقراءة والكتابة ملن ترتاوح أعمارهم بني 
15 عامًا إىل 24 عامًا؛ وانتشار فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب بني السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 

نة ملياه الشرب. 15 و24 عامًا؛ ونسبة السكان الذين يستخدمون مصادر حمسَّ

استخدامات أخرى  -  5

مصادر  وتكوينها  األسرة  املتعلقة حبجم  والبيانات  والزواج  والوفيات  الوالدة  معدالت  متثل   -  22
والزواج  الوالدة  معدالت  االجتاهات يف  ومتثل  العام.  باإلسكان  املتعلق  للتخطيط  الالزمة  للمعلومات  مهمة 
مؤشرات لالحتياجات املتعلقة باإلسكان يف املستقبل وحجم جمتمع املدارس والبيانات املتعلقة بتلك االجتاهات 

ضرورية للتخطيط من أجل توفري املرافق املدرسية، ولتدريب املعلمني.
يتعلق باألسواق املستقبلية للسلع االستهالكية مثل  وُتعد اإلحصاءات احليوية مفيدة فيما   -  23
األدوية، واألغذية، واملالبس واألثاث. وإذا ظلت معدالت الوالدة مرتفعة، فقد يتوقع أن يظل الطلب على 
مالبس األمومة مرتفعًا وأن يستمر الطلب على األدوية واألغذية واملالبس، واملعدات واألثاث؛ وأن تظل أسعار 
املساكن وأثاث املساكن مرتفعة. وُتعّد اإلحصاءات املتعلقة باملواليد والتوقعات مفيدة للشركات واملؤسسات 
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التجارية عند وضع خطة املخزونات من الثياب، والُلعب، ومعدات الُلعب، يف مجلة أصناف أخرى، لألطفال 
اآلخذين يف النمو.

وتكتسي حاالت الزواج أمهية بالنسبة لصناعة التشييد وتؤثر االجتاهات يف معدالت الزواج   -  24
القطاعات  التجارية لصانعي املالبس واألثاث، يف مجلة أمور أخرى. وتلك هي بعض  على آفاق األعمال 

التجارية اليت تستخدم اإلحصاءات احليوية املتاحة على املستوى احمللي.
ويلزم أن تكون اإلحصاءات احليوية املستمدة من خمتلف املصادر عالية اجلودة لتكون مبثابة   -  25
األساس لتحسني عملية صنع القرار. وينبغي أن يرمي منتجو اإلحصاءات احليوية إىل إنتاجها جبودة عالية 
من حيث اكتماهلا ودقتها، وتوفريها وحسن تواترها. فعلى سبيل املثال، يقتضي استخدام اإلحصاءات احليوية 
ألغراض التخطيط احمللي واإلقليمي أن حتقق تلك البيانات تغطية عالية على املستوى احمللي. والبّد أن تقتضي 
التنبيهات اآلنية بشأن الوفيات اليت تقدم إىل مسؤويل الصحة العامة توافر بيانات الوفاة يف التوقيت املناسب 
وبدقة. ومن املستصوب جداً أيضًا أن تستخدم خمتلف مصادر اإلحصاءات احليوية نفس املفاهيم والتعاريف 

للوقائع احليوية لتعزيز تكامل خمتلف املصادر وضمان قابليتها للمقارنة على الصعيدين الوطين والدويل.
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الفصل الثاني

نظام اإلحصاءات الحيوية: مبادئ توجيهية

تعريف نظام اإلحصاءات الحيوية  - ألف 

يف سياق تعريف نظام اإلحصاءات احليوية كمجموعة من املكونات املتفاعلة أو املستقلة اليت   -  26
تشّكل كاًل متكاماًل، ولألغراض اليت يتعني من أجلها تطبيق تلك املبادئ والتوصيات عليها، تتألف مكوناته 
مما يلي: )أ( التسجيل املدين، )ب( إعداد التقارير اإلحصائية، )ج( مجع وجتميع ونشر اإلحصاءات املتعلقة 
الثاين - 1 أدناه. والوقائع اإلحصائية املهمة هي كما يلي:  النحو املبنيَّ يف الشكل  بالوقائع احليوية، على 
الوالدات احلية، والتبين، وإضفاء الشرعية واالعرتاف بالشرعية؛ والوفيات، والوفيات اجلنينية؛ والزواج، والطالق، 

واالنفصال، وإلغاء الزواج )لالطالع على هذه التعاريف انظر الفقرة 2 من الفصل األول(.

الشكل الثاني - 1

نظام اإلحصاءات الحيوية

الوالدات احلية

الوفيات

الوفيات اجلنينية

الطالق

اإللغاء

التفريق القضائي

الزواج

التبين

إضفاء الشرعية

االعرتاف بالشرعية

حتديد اهلوية الوطنية
القوائم االنتخابية
جوازات السفر

مصادر إدارية إضافية

الطب الشرعي
الشرطة

أقالم احملاكم
الوثائق الصحية

مصادر تكميلية/مؤقتة

مسوحات التعدادات السكانية

اإلحصاءات احليوية
اخلصائص الرئيسية:

• التجميع
• التجهيز

• ضبط اجلودة
• النشر

التسجيل املدين 
ويشمل، سجالت 

السكان
املبادئ:

• إإللزام
• الشمول

• اإلستمرار
• السرية

احملاكم

املؤسسات 
القضائية

اخلدمات الصحية

املؤسسات املصرح هلا 
أو املخولة
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مصدر بيانات اإلحصاءات الحيوية  - باء 

املصدر البالغ األمهية لإلحصاءات احليوية هي وثائق الوقائع احليوية املستمدة من التسجيل   -  27
املدين، واليت تشري إىل مجع املعلومات باستمرار بشأن مجيع الوقائع احليوية ذات الصلة اليت حتدث داخل حدود 

البلد أو يف منطقة حمددة جيداً داخل بلد.
وما برحت املصادر التكميلية للبيانات، مثل التعدادات السكانية واالستقصاءات املتعمقة   -  28
بالعمليات  املتعلقة  املعلومات  وجلمع  املدين  التسجيل  بيانات  وإثراء  لتقييم  أيضًا  تستخدم  املعيشية  لألسر 

الدميغرافية والوبائية اليت ُتكمل املعلومات املستمدة عن طريق التسجيل املدين.
وتشمل املصادر اإلضافية يف نظام اإلحصاءات احليوية أسئلة حمددة بشأن اخلصوبة والوفيات   -  29
تضاف إىل تعدادات السكان، واستقصاءات عيِّنات األسر املعيشية، والوثائق احليوية املستمدة من عينات 
للتقدير  املباشرة  األساليب غري  وتطبيق  للبيانات  املصادر  وباستخدام هذه  الصحية.  الوثائق  ومن  التسجيل 
على  سيما  وال  التخطيط،  ألغراض  الالزمة  اإلحصائية  املؤشرات  ببعض  البلدان  بعض  برح  ما  الدميغرايف، 
إىل  الصعيد الوطين. ومن ناحية ثانية، فال بديل عن توافر املعلومات املستمرة بشأن الوقائع احليوية استناداً 
سجلها املدين. ومن الضروري أن تسعى البلدان لضمان دقة اإلحصاءات الصادرة عن ُنظمها، وحسن توقيتها 

واكتماهلا. ويتعني السماح، حسب االقتضاء، باستخدام مصادر بيانات تكميلية أو بديلة أخرى.

األولوية يف مجال جمع البيانات  - جيم 

لتسجيل  األوىل  األولوية  إعطاء  احليوية،  اإلحصاءات  نظام  حتسني  أو  إنشاء  عند  ينبغي   -  30
بيانات  وُتعد  اجلنينية.  الوفيات  وثيق  بشكل  وتليها  الوفيات،  أسباب  ذلك  مبا يف  والوفيات  احلية  الوالدات 
الرئيسية، مثل  الوالدات والوفيات أساسية لفهم ديناميات السكان وتتصل مباشرة بقياس مؤشرات الصحة 
ع واألطفال، والوفيات النفاسية والعمر املتوقع. وينبغي أن تكون أولوية مجع املعلومات املتعلقة بوترية  وفيات الُرضَّ
وخصائص الوفيات اجلنينية بنفس القدر املرتفع تقريبًا الذي يعطى للوالدات احلية والوفيات، نظراً لالهتمام 
املتزايد فيما يتعلق بالصحة بالوفيات اجلنينية، واحلاجة إىل املعلومات املتعلقة بذلك، للمساعدة على قياس 
نتائج احلمل، وصحة األم، والوفيات اليت حتدث قبل الوالدة مباشرة وأثناء الوالدة وبعدها بفرتة وجيزة. وتوضح 
األمهية املتزايدة لتسجيل الوفيات اجلنينية االعرتاف بأمهيتها يف قياس الوفيات يف فرتة ما حول الوالدة ونتائج 

احلمل.
وُتعطى أولوية أقل قلياًل جلمع اإلحصاءات املتعلقة بالزواج عن طريق التسجيل املدين. ولئن   -  31
كان الزواج التقليدي القانوين واملسجل ال يزال ميثل أهم وحدة لبناء األسرة يف كثري من اجملتمعات، فإن هناك 
عدداً متزايداً من الزجيات اليت تنشأ عن طريق االحتفاالت الدينية أو القبلية، واالحتادات “بالرتاضي” خارج 
نطاق القانون وحاالت الزواج املؤقت اليت كثرياً ما تتم دون تسجيل. وُتعّد اإلحصاءات القائمة على تسجيل 
الدراسة؛  وأغراض  اإلدارية  لألغراض  قيمة  ذات  الدينية  االحتفاالت  احلاالت  بعض  ويف  القانونية،  الزجيات 
ومن ناحية ثانية، ال تليب تلك البيانات دائمًا احلاجة إىل األخصائيني الدميغرافيني واالجتماعيني واالقتصاديني 
واملستعملني اآلخرين. وقد تفيد التعدادات السكانية وعينات االستقصاءات كمصادر أفضل للبيانات بشأن 
تكوين أو احنالل األنواع املختلفة من االحتادات الزوجية. ويوجه االهتمام خاصة إىل استصواب استكشاف 
االحتادات  أو  العرفية  )االحتادات  القانونية  غري  الزوجية  االحتادات  بشأن  املعلومات  على  للحصول  ُطرق 
بالرتاضي(، فنظراً خلصائص لتلك االحتادات، قد يتعذر مجع معلومات بشأهنا عن طريق نظام التسجيل املدين.
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وينبغي التأكيد على أن إلغاء الزواج، والتفريق القضائي، والتبين، وإضفاء الشرعية، واالعرتاف   -  32
بالشرعية، مفاهيم قانونية ويعتمد دخوهلا حيِّز النفاذ القانوين اعتماداً كبرياً على تسجيلها؛ ومن مث، فلألفراد 
مصلحة جلية يف تسجيل حدوث تلك الوقائع، نظراً ألن ذلك التسجيل يساعد على حتديد مركزهم. بيد أن 

مجع وإنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالوقائع، ليسا على نفس املستوى من األولوية.
وعندما يستخدم استقصاء عينة ميدانية أو تعداد سكاين كوسيلة تكميلية جلمع البيانات قد   -  33
تكون الوقائع اليت يلزم حبثها أيًّا من الوقائع احليوية، مثل الوالدات احلية، والوفيات، والوفيات اجلنينية، والزواج، 
والطالق. بيد أن األولوية األوىل ُتعطى للوالدات احلية والوفيات، ويليهما الزواج. وال ُيوصى جبمع معلومات 

عن الوفيات اجلنينية بسبب املشاكل املرتبطة بدقة اإلبالغ عن الواقعة.

مبادئ نظام اإلحصاءات الحيوية  - دال 

التغطية الشاملة. ينبغي أن يشمل نظام اإلحصاءات احليوية مجيع الوقائع احليوية احلادثة يف   -  34
كل منطقة جغرافية ويف كل جمموعة سكانية يف البلد.

االستمرارية. ُيعد مبدأ االستمرارية بالغ األمهية يف مجع وجتميع اإلحصاءات احليوية، حيث   -  35
يلزم أن توضح البيانات التقلبات القصرية األجل، مبا يف ذلك احلركات املومسية، فضاًل عن احلركات الطويلة 
األجل. وتتحقق االستمرارية بأيسر السبل عندما ينشأ التسجيل املدين بشكل كامل، حيث يصبح اإلبالغ 
شهريًا )أو كل رُبع سنة( وسنويًا نشاطًا متكرراً يف املنظومة. وعند استخدام اإلضافات التكميلية للتسجيل 
تلزم جهود خاصة  قد  احليوية،  للمعدالت  تقديرات  على  للحصول  العينات،  استقصاءات  قبيل  من  املدين 

لضمان توافر البيانات بصورة متكررة ومنتظمة.
السرية. ينبغي توفري احلماية للمعلومات الشخصية يف البيانات اجلزئية باإلحصاءات احليوية   -  36
إدارية  الوثائق ألغراض  لتلك  به  القيام  املزمع  االستخدام  تتسق مع  بدرجة  مرتبطة هبا  تقارير إحصائية  وأّي 
وإحصائية حمددة. وينبغي فتح التقارير اإلحصائية املستندة إىل الوقائع احليوية، سواء كانت مستمدة من نظام 
التسجيل أو مت احلصول عليها بأّي وسيلة أخرى، من قبيل استقصاءات العينات، أمام أوسع استخدام مشروع 
ممكن مبا يتناسب مع شواغل معينة تتعلق بتوفري ضمان السرية لألفراد الذين ُتسهم بياناهتم يف اإلحصاءات.

ويستند مبدأ السرية إىل حق الفرد يف أن يتوقع عدم استخدام املعلومات اليت ُتعطى يف سرية   -  37
للمسجل أو القائم باملقابلة إاّل ألغراض إحصائية أو إدارية مأذون هبا. وينبغي للسلطة الوطنية بدورها، اليت 
جتمع بيانات الوقائع احليوية وتعد باحملافظة على السرية، توقع أن تكون البيانات اليت يبلغها هبا األفراد كاملة 

ودقيقة، بصرف النظر عن حساسية املعلومات.
النشر المنتظم. ينبغي أن يكون احلّد األدىن للهدف من جتميع اإلحصاءات احليوية حتقيق   -  38
غرضني مها: )أ( توفري إحصاءات موجزة جملموع الوقائع احليوية شهريًا أو كل رُبع سنة ضمن جدول زمين يتسم 
االستخدامات  وألغراض  السكان،  تقدير  وبرامج  الصحي  التدخل  ألغراض  املعلومات  لتوفري  بسرعة كافية 
اإلدارية أو االحتياجات األخرى )ب( إنتاج تبويبات سنوية تفصيلية لكل نوع من أنواع الوقائع احليوية املصنفة 

تصنيفًا شاماًل حبسب خصائصها الدميغرافية واالجتماعية االقتصادية.
على  املوارد الستكماله  توافر  املهم ضمان  من  التفصيلية،  التبويبات  برنامج  وعند ختطيط   -  39
أساس ثابت بصورة منتظمة وحبسب جدول زمين يكفل استخدام حتليل العالقة املرتابطة يف ما بني العوامل 
الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية يف ختطيط وتشغيل وتقييم برامج الصحة العامة، بصورة فعالة وألغراض 
قابلة  اإلحصاءات  تلك  تكون  أن  ينبغي  اإلمكان،  وبقدر  واالجتماعية.  االقتصادية  اخلطط  وتقييم  إعداد 
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للمقارنة داخل البلد، ويف شىت مصادر البيانات الدميغرافية وعلى الصعيد الدويل مبا يسمح بإجراء حتليل الدويل. 
وإذا تطلبت ظروف معينة يف البلد االبتعاد عن املعايري الدولية، ينبغي أن يرافق نشر البيانات تفسري حلاالت 

االبتعاد وإشارة إىل طريقة حتويل العرض الوطين مبا يليب املعايري الدولية أو يدنو منها.

تحديد املسؤوليات والهيكل التنظيمي لنظام اإلحصاءات   - هاء 
الحيوية الوطني

ينبغي لإلطار القانوين لنظام اإلحصاءات احليوية القيام مبا يلي:  -  40
تكليف وكالة أو وكاالت حكومية بالقيام مبهام إنشاء وتشغيل وصيانة نظام لإلحصاءات احليوية  )أ( 

بغية ضمان إنتاج إحصاءات حيوية أساسية وحتليلها حتلياًل أولياً ونشرها؛
التسجيل،  بالتسجيل وشهادات  يتعلق  للواجبات واملسؤوليات فيما  النص على حتديد واضح  )ب( 

واإلبالغ، واجلمع، والتجميع، والتحليل، والتقييم، والعرض ونشر البيانات؛
إقامة هيكل أو هياكل تنظيمية بشكل مناسب من أجل إدارة وتشغيل وصيانة النظام بصورة  )ج( 

تتسم بالكفاءة؛
ربط إنتاج اإلحصاءات احليوية بنظام التسجيل املدين؛ )د( 

حتديد هيئة أو هيئات حكومية مركزية تكون مسؤولة عن وضع معايري التصميم وتنظيم خمتلف  )هـ( 
العمليات اليت سيتم من خالهلا مجع اإلحصاءات احليوية، وجتميعها، وجتهيزها، ونشرها وتوزيعها.

ويعتمد مكان الوكالة أو الوكاالت املسؤولة عن نظام اإلحصاءات احليوية يف اهليكل اإلداري   -  41
على الظروف الوطنية، لكن جيب أن يكون اهلدف هو حتقيق التنسيق على الصعيد املركزي وصعيد األطراف 
الوطنية، ودوائر اإلحصاءات  احليوية، ومراكر اإلحصاء  املدين ونظام اإلحصاءات  التسجيل  نظام  فيما بني 
السكانية واهلجرة، ودوائر اإلحصاءات الصحية، وما إىل ذلك، ومع مشاريع حبثية معرتف هبا رمسيًا تشمل 
عوامل دميغرافية مثل خصائص اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والطبية. وُيعد التنسيق والتعاون بصورة وثيقة 

أساسيان لضمان توحيد املفاهيم والتعاريف والتصنيفات يف شىت املصادر، والقضاء على ازدواج املسؤولية.
وألغراض إدارة وتشغيل وصيانة النظام بكفاءة، ميكن إضفاء املركزية أو الالمركزية على اهليكل   -  42
التنظيمي أو اهلياكل التنظيمية. وفيما يتعلق باهليكل العام، يعتمد يف إدارة النظام املركزي على الصعيد الوطين 
على مكاتب دون وطنية مبستويات حملية مناسبة. والُنظم الالمركزية هي تلك اليت تكون فيها املسؤولية الرئيسية 
عن التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية احمللية بيد السلطات دون الوطنية، من قبيل حكومات الواليات أو 
املقاطعات. ويف حالة األخرية، تضع منظمة وطنية معايري ومبادئ توجيهية وطنية لتطبيقها بصورة موحدة وتقوم 

بتجميع اإلحصاءات العامة للبلد من البيانات اليت تقدمها الكيانات دون الوطنية 7.
وميكن النظر يف عدة بدائل تتعلق بإدارة برامج اإلحصاءات احليوية. ويتمثل أحد اخليارات يف   -  43
وضع إدارة اإلحصاءات احليوية حتت دائرة اإلحصاءات الوطنية. ويف هذه احلالة، ُيصبح برنامج اإلحصاءات 
إدارة اإلحصاءات احليوية ضمن  العامة. ويتمثل خيار آخر يف وضع  احليوية جزًءا من برنامج اإلحصاءات 
مهام  مبختلف  لالضطالع  معينة  وكاالت حكومية  حتديد  الثالث يف  اخليار  ويتمثل  املدين.  التسجيل  إدارة 
اإلحصاءات احليوية املتصلة مبجاالت عمل كل منها. فعلى سبيل املثال قد تقوم وكالة اخلدمات الصحية جبمع 
وجتهيز البيانات املتعلقة باملواليد والوفيات والوفيات اجلنينية، يف حني تقوم دائرة اإلحصاءات العامة أو نظام 
احملاكم بتجميع إحصاءات الزواج والطالق. ويف حني أن مثة ترتيبات أخرى قد تكون ممكنة، من املهم على أّية 
حال أن يتم حتديد برنامج اإلحصاءات احليوية بصورة واضحة وأن تتمتع إدارته بدعم حكومي دائم قوي. ويف 

املعنون  الكتيِّب  يف  ترد   7

املدني  التسجيل  نظام  دليل 

الحيوية:  واإلحصاءات 

إدارتها وعملياتها وصيانتها 

للتسجيل  شاملة  دراسة 

والالمركزي  املركزي  املدني 

)األمم املتحدة، 199٨ د(.
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معظم البلدان، ال تتمتع الوكالة املسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات احليوية باملسؤولية عن االضطالع بالتسجيل 
الفعلي للوقائع. وبسبب اإلدارة املنفصلة هلذه املهام، ُيعد التنسيق فيما بني الوكاالت املسؤولة مهمًا بصورة 
خاصة، ألن ذلك الرتتيب يوفر فرصًا إضافية لوضع وتطوير وصيانة أدوات وبروتوكوالت مستقلة لتقييم جودة 

وتغطية التسجيل.

التكامل، والتنسيق، والتعاون يف نظام اإلحصاءات الحيوية  - واو 

ينبغي أن ُيستكمل التحديد الواضح للواجبات برتتيبات لتنسيق االحتياجات واخلدمات فيما   -  44
بني الوكاالت الرمسية املعنية بتسجيل الوقائع احليوية، وتلك املسؤولة عن جتميع احلقائق لألغراض اإلحصائية، 
أو  االقتصادية واالجتماعية،  باملسائل  يتصل  ما  أو حتليلية يف  إدارية  البيانات ألغراض  اليت تستخدم  وتلك 

ألغراض التخطيط، أو لتنفيذ وتقييم برامج الصحة العامة إما على الصعيد الوطين أو على الصعيد الدويل.
وينبغي احملافظة على التنسيق وال سيما فيما يتعلق بالتغطية والتعاريف والتصنيفات وتبويب   -  45
الربامج، وأيضًا مع السلطات املسؤولة عن تعدادات السكان أو األنواع األخرى من إحصاءات السكان، ومع 
املسؤولني عن إحصاءات اهلجرة، ومع الوكاالت املسؤولة عن إحصاءات الصحة العامة، ومع اإلحصاءات 

األخرى االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة.
ومن املهم أن توجد آليات للتعاون بني خمتلف املؤسسات يف نظام اإلحصاءات احليوية، أو   -  46
بني نظام اإلحصاءات احليوية وُنظم مجع البيانات األخرى، ليتسىن لتلك املؤسسات أن تعمل سويًا يف إطار 

خطة عمل مشرتكة.
ويتطلب االستخدام الواسع النطاق لإلحصاءات احليوية كعناصر بيانات ُتستخدم يف طائفة   -  47
واسعة من تطبيقات التخطيط والتحليل االجتماعية واالقتصادية درجة عالية من التكامل اإلحصائي. فيعتمد 
تقييم االحتياجات، وحتديد األهداف، وتقييم التقدم على توافر عدد كبري من السالسل اإلحصائية، اليت جيب 

أن تكون بياناهتا متسقة بصورة منطقية.
وتتباين الطرق اليت ميكن هبا حتقيق ذلك االتساق يف السالسل اإلحصائية حبسب اهليكل   -  48
اهليكل يف  أداء  لضمان كفاءة  اإلحصائية  لألنشطة  املركزي  التنسيق  ويستصوب  البلد.  داخل  التنظيمي يف 
إنتاج اإلحصاءات اليت تستند إىل مفاهيم وتعاريف وتصنيفات معيارية، واردة يف تبويبات، وتليب احتياجات 
املستهلكني يف الوقت املناسب ودون أخطاء، أو ازدواجية أو سهو. وينبغي أن ُيسند اإلشراف على ذلك 

التنسيق إىل جهاز إحصاء مركزي.
ينبغي أن توجه مبادئ  البلد  النظام مركزيًا أو غري مركزي يف  إذا كان  النظر عما  وبصرف   -  49
توجيهية معينة عملية التنسيق. فأواًل وقبل كل شيء، ينبغي وضع تشريعات وأنظمة موحدة على الصعيد الوطين 
لكل برنامج إحصائي وطين. وينبغي توخي العناية يف صياغة تلك التشريعات لضمان تطابق عناصر البيانات 
احملددة يف أحد أنظمة البيانات مع ما يقابلها يف نظام آخر. وينبغي أن تتسق تعاريف الوقائع احليوية الواردة 
يف الربامج اإلحصائية ويف نظام التسجيل املدين مع تلك املستخدمة بشأن نفس الوقائع يف نظام اإلحصاءات 
احليوية. ويف حالة مصادر اإلحصاءات الدميغرافية عامة، من املهم بصفة خاصة تنسيق املفاهيم، والتعاريف، 
والتصنيفات، والتبويبات مع تلك املستخدمة يف التعدادات السكانية، ويف االستقصاءات امليدانية القائمة على 

العينات، ويف إحصاءات اهلجرة الدولية.
والوفيات،  الوالدات،  قبيل  احليوية، من  الوقائع  لتعاريف  بالنسبة  التطابق  وال يسري شرط   -  50
والوفيات اجلنينية، وحاالت الزواج والطالق، فحسب بل وبالنسبة خلصائص األشخاص الذين حتدث هلم تلك 
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الوقائع، من قبيل النشاط االقتصادي، والوظيفة، والتحصيل التعليمي، ومكان اإلقامة املعتاد، والقسم اإلداري، 
واحلضر/الريف، وكل موضوع مشرتك يف مصادر البيانات )لالطالع على التعاريف املوصى هبا انظر الفصل 
الثالث من اجلزء األول(. وجيب أيضًا أن تؤخذ يف االعتبار القاعدة األساسية للسكان بغية كفالة االتساق 
بني بسط ومقام املعدالت احليوية يف وقت معنيَّ وعلى مدى فرتات أطول. ولذا ينبغي أن تشري األرقام املتعلقة 
البلدان ألغراض حساب املعدالت والنسب احليوية إىل  بالوالدات والوقائع احليوية األخرى اليت تستخدمها 
الوقائع اليت تشمل املقيمني وغري املقيمني يف البلد بشكل مستقل بغية كفالة االتساق بني أرقام بسط ومقام 

النسب.
وعندما يتم االتفاق على معايري دولية كما هو احلال يف جمال التعدادات السكانية ويف عدد   -  51
من اجملاالت ذات األمهية للوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة، من قبيل تصنيف أسباب الوفيات 
وما يرتبط هبا من تعاريف للوالدات احلية والوفيات اجلنينية، ودراسة اخلصائص االقتصادية والتعليم، يوصى 
بتطبيق تلك املعايري عند مجع البيانات ونشرها. وإذا تطلبت الظروف احمللية االبتعاد عن هذه املعايري، ميكن 
حتقيق هدف مفيد باحملافظة على قابلية مقارنة النتائج إذا أمكن التعبري عن التصنيفات احمللية بشكل ميكن 

حتويله إىل تصنيفات دولية كلما أمكن.
ومثة توصية أخرى لتحسني التنسيق بني اإلحصاءات احليوية واجلهات أو اهليئات املستخدمة   -  52
املعنية.  الوكاالت  تتألف من أعضاء موظفني يف  الوكاالت  تنسيق مشرتكة بني  بإنشاء جلنة  األخرى وتتعلق 
وينبغي أن جتتمع هذه اللجنة مرة واحدة على األقل يف السنة ملناقشة أّي مسائل قد تؤثر يف الوكاالت. وترد 
يف اجلزء الثاين توصية مماثلة إلنشاء جلنة تنسيق مشرتكة بني الوكاالت ألغراض التسجيل املدين. ومن املمكن 

أن تفي جلنة واحدة بكال االحتياجني.
ضروريًا  احليوية  اإلحصاءات  نظام  داخل  التنسيق  ُيعد  اخلارجي،  التنسيق  إىل  وباإلضافة   -  53
لضمان اتباع عمليات وممارسات موحدة على كل املستويات يف سائر النظام. وبصرف النظر عما إذا كان 
النظام مركزيًا أم غري مركزي، يتطلب األمر اتصاالت جيدة فيما بني خمتلف املكاتب املعنية جبمع املعلومات 
واحملافظة  للنظام  رفيعة  جودة  معايري  وضع  أجل  من  احليوية  اإلحصاءات  إلنتاج  املدين  التسجيل  نظام  من 
عليها. وجيب أن تعمل روابط االتصاالت يف كال االجتاهني: من املكاتب اإلقليمية إىل السلطة املركزية ومن 
السلطة املركزية إىل املكاتب امليدانية. وباإلضافة إىل ذلك جيب أن تكون االتصاالت جيدة بني من يعملون 
االتصاالت  أساليب  من  أن عدداً  تبني  وقد  والتحليل.  اإلحصاء  يعملون يف جمال  ومن  التسجيل  يف جمال 
يتسم بالفعالية يف ُنظم اإلحصاءات احليوية، ويشمل ذلك حلقات عمل ومؤمترات دولية، ووطنية، ونشرات 
إخبارية واستشاريني ميدانيني متجولني، واتصاالت عرب الشبكات اإللكرتونية. وُتسهم كل من هذه املمارسات 
للقضايا املشرتكة. وُيسهم نظام االتصاالت اجليد  املناسبة واملوحدة  يف حتديد املشاكل والتوصل إىل احللول 
يف إرساء العمل بروح الفريق يف النظام ويساعد على احلفاظ على املعنويات الطيبة بني العاملني. وينبغي أن 
تشمل شبكة االتصاالت أيضًا ممثلني عن جماالت خارج نطاق نظام اإلحصاءات احليوية، وبصورة رئيسية 
الوكاالت والتخصصات األخرى مناسبًا.  التنسيق مع  التسجيل املدين أو وزارة الصحة، عندما يكون  نظام 
فمن األفضل مثاًل أن يشارك أعضاء جلنة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت املذكورة أعاله يف األنشطة املطبقة يف 

شبكات االتصاالت.
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ضمان تقييم وضبط الجودة  - زاي 

يشري ضمان وتقييم اجلودة إىل اسرتاتيجيات وإجراءات لضمان جودة اإلحصاءات احليوية.   -  54
ويتم ضمان اجلودة يف كل مرحلة تشغيلية يف نظام اإلحصاءات احليوية. أما تقييم اجلودة فينطوي عادة على 
دراسات هلا أهداف حمددة، من قبيل تغطية إحصاءات الوالدات، وحتديد الوقائع احليوية غري املسجلة وتقييم 
أخصائيي ترميز أسباب الوفاة أو كفاءهتم. وتقاس جودة اإلحصاءات احليوية مبدى اكتماهلا وصحتها ودقتها، 
وتوافرها وحسن توقيتها. كما ينبغي أيضًا تقييم وقياس مدى اتباع إجراءات وبروتوكوالت السرية بدقة يف نظام 

اإلحصاءات احليوية يف ضوء املعايري الدولية ٨.
وينبغي وضع إجراءات ضمان اجلودة حبيث تغدو أنشطة منتظمة ومتكررة وتشمل أنشطة   -  55
أو مجع  املدين  التسجيل  طريق  عن  احليوية  الوقائع  وتسجيل  والتجهيز؛  والتجميع  اجلمع  مرحلة  يف  ميدانية 
اإلحصاءات عن طريق التعدادات السكانية واستقصاءات العينات؛ وممارسات االستفسار أثناء مجع البيانات 
التسجيل  ر مبا يكفي إلتاحة إدراج حلول يف وثائق  لضمان اكتشاف حاالت السهو واخلطأ يف وقت مبكِّ
الفحص  بأعمال  والقيام  وبصورة كاملة؛  بدقة  البيانات  نقل  لضمان  اإلحصائية  التقارير  ومتابعة  األصلية؛ 

واالستفسار عند حترير اإلحصاءات، ويف مرحليت الرتميز والتبويب.
ل أن يكون ذلك بواسطة  وميكن إجراء تقييم اجلودة دوريًا أو على أساس خمصص، ويفضَّ  -  56
سلطات خارجية. ومثة وسائل خمتلفة إلجراء تقييم اجلودة، وذلك إما بوسائل مباشرة أو غري مباشرة. وترد يف 
اجلزء الثالث بالتفصيل مبادئ توجيهية إضافية بشأن ممارسة خمتلف ُطرق التقييم فضاًل عن كيفية اختيار الطريقة 

املناسبة للتقييم.

االستقصاءات بالعينات املتعمقة يف نظام اإلحصاءات   - حاء 
الحيوية

ينبغي التسليم بقيمة االستقصاءات املتعمقة للعينات اليت ُتنفذ مقرونة بنظام التسجيل املدين   -  57
على أهنا وسيلة جلمع املعلومات )أ( اليت ال ميكن مجعها بكفاءة بواسطة التقارير اإلحصائية الشاملة الروتينية أو 
)ب( اليت تلزم فقط على فرتات متباعدة زمنيًا بصورة كبرية حبيث ال يستصوب إدراجها كبنود معلومات ميكن 

إبالغها بانتظام لألغراض اإلحصائية.

املبدأ  ينص  الصدد  هذا  يف   ٨

األساسية  املبادئ  من   6

عىل  الرسمية  لإلحصاءات 

إضفاء  يتعني   ’1‘  “ ييل:  ما 

البيانات  عىل  التامة  الرسية 

التي  باألفراد  املتعلقة 

تجمعها الوكاالت اإلحصائية 

اإلحصاءات،  إعداد  ألغراض 

بأشخاص  تعلقت  سواء 

معنويني،  أو  طبيعيني 

ويتعني استخدامها قرصاً يف 

األغراض اإلحصائية”.
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الفصل الثالث

مواضيع وقضايا يتعني تغطيتها يف نظام 
اإلحصاءات الحيوية

اختيار املواضيع والقضايا  - ألف 

العاملية املتعلقة بُنظم اإلحصاءات احليوية من  التوصيات  الواردة يف  ُتستمد قائمة املواضيع   -  58
اخلربات الوطنية. فعلى صعيد البلد، من الضروري تلبية كل من االحتياجات الوطنية واملعايري الدولية على حّد 
سواء، عند اختيار املواضيع والقضايا اليت سُتدرج يف نظام اإلحصاءات احليوية للبلد. ومبا أن املعايري الدولية 
مستمدة من التجارب الوطنية، فإن هاتني اجملموعتني من املعايري قلما تكونان غري متوافقتني. ويف بعض األحيان 
قد حيتاج البلد إىل مجع بيانات بتفصيل أكثر مما يلزم بغية تلبية أهداف املقارنة الدولية. ويف تلك احلاالت، 

ميكن مجع البيانات بطريقة تسمح بتقليصها يف شكل فئات تتفق مع املعايري الدولية.
للتمحيص  احليوية  اإلحصاءات  إنتاج  ألغراض  سُتبحث  اليت  والقضايا  املواضيع  وختضع   -  59
لتحديد ما إذا كانت البيانات املطلوبة قابلة ألن جتمع. وإذا مل ميكن توقع مجع بيانات جيدة النوعية بشأن 
موضوع ما، يتعني عندئذ استبعاد ذلك املوضوع. وميكن أحيانًا مجع بيانات بشأن موضوع حساس إذا اتضح 
وجود الضمانات املناسبة املتعلقة بالسرية بالنسبة للمجيبني. وإذا بدا أن صعوبة السؤال قد تصد اجمليبني عن 

تقدمي البيانات اجليدة النوعية يف إجابتهم، ميكن اختبار صياغات أسئلة بديلة سلفًا، يف عينة سكانية.

املواضيع والقضايا التي يتعني تغطيتها ألغراض   - باء 
اإلحصاءات الحيوية عن طريق نظام التسجيل املدني

يبحث هذا الفرع املواضيع اليت يتعني التحقق منها ألغراض اإلحصاءات احليوية عن طريق   -  60
نظام التسجيل املدين، يف إطار فئات الوالدات احلية، والوفيات، والوفيات اجلنينية، والزواج والطالق. وينبغي 
مجع املعلومات بشأن حدوث كل واقعة يف وقتها، وبشأن اخلصائص احملددة لكل واقعة وبشأن األشخاص 

املعنيني هبا مباشرة.
وترتَّب قائمة املواضيع املوصى هبا حول “أولوييت مجع” اثنتني، مع التسليم بأن ليس كل   -  61
البلدان سيمكنها التوافق مع املعايري يف نفس الوقت، أو العمل خبطوات موحدة لتحقيق التغطية الكاملة جلميع 
املواضيع املوصى هبا. وتشكل املواضيع ذات األولوية العالية املشار إليها حبروف داكنة، هدفًا فوريًا، أما تغطية 
املواضيع غري املشار إليها على هذا النحو، فتشكل هدفًا أقل إحلاحًا. ويف املمارسات الفعلية، يلزم ألغراض 
قضائية وإدارية تكملة املعلومات باملتعلقة باملواضيع املوصى هبا، بواسطة معلومات أخرى مطلوبة مبا يسمح 
بتحديد األشخاص والوقائع قيد النظر )انظر املرفق األول(. ويتم إجناز هذا مثاًل، من خالل )أ( إدراج رقم 
ل )د( إدراج اسم ولقب الشخص املعين  التسجيل املسلسل، )ب( إدراج مكان التسجيل، )ج( حتديد املسجِّ
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أو األشخاص املعنيني بالواقعة مباشرة، إدراج رقم اهلوية الشخصي، إن كان متاحًا )هـ( إدراج معلومات بشأن 
خصائص الشخص الذي يقوم بالبالغ، مبا يف ذلك رقم حتديد اهلوية، إن كان متاحًا وما إىل ذلك.

الواقعة  خصائص  )أ(  ومها:  رئيسيني  عنوانني  حتت  هبا  املوصى  املواضيع  م  تقسَّ وللتيسري،   -  62
قيد البحث و )ب( خصائص األشخاص املعنيني مباشرة بالواقعة، مثل، الطفل، واجلنني، واألبوين، واملتوىف، 

والشركاء يف الزواج، واملطلقني.
وجيري التمييز بصورة أكرب بني “املواضيع املباشرة” و “املواضيع املستخلصة”. فاملواضيع   -  63
وقت  يف  تعبَّأ  اليت  اإلحصائية  التقارير  بشأن  حمددة  أسئلة  طريق  عن  بياناهتا  جُتمع  اليت  تلك  هي  املباشرة 
اإلحصائية  التقارير  بشأن  معلومات  من  عادة  تستنبط  أو  فتحسب  املستخلصة  املواضيع  أما   التسجيل. 
وال تستمد من إجابات على أسئلة مباشرة. وتشمل أمثلة املواضيع املستخلصة “العمر”، إذا حسب بناء على 
ه بشأن تاريخ امليالد، و “احلدوث يف احلضر/الريف”، إذا اسُتنبط من السؤال املتعلق باملكان احملدد  سؤال مُوجِّ
حلدوث الواقعة أو حمل اإلقامة. وُتعد املواضيع املستخلصة عناصر تبويب ومتثل معلومات مهمة يتعني احلصول 
عليها من البيانات اليت مجعت والواردة يف التقارير اإلحصائية، على النحو املبني يف اجلدول الثالث - 1 أدناه.

املواضيع  بشأن  املدين  التسجيل  طريق  عن  اجملموعة  املسجلة  املعلومات  تبويب  ويظهر   -  64
حدثت  الذين  لألشخاص  املختلفة  اخلصائص  حبسب  املصنفة  الوقائع  عدد  أدناه  هبا  املوصى  واخلصائص 
الوقائع. وال حيتاج مستخدمو اإلحصاءات احليوية إىل األرقام املطلقة فحسب بل وإىل املعدالت  هلم تلك 
واملؤشرات اليت تشمل الربط بني عدد الوقائع وبني السكان املعّرضني للخطر. فيتم مثاًل احلصول على مؤشر 
ع، بقسمة عدد وفيات األطفال دون السنة الواحدة من العمر يف سنة تقوميية معينة على العدد  وفيات الرضَّ
الكلي للمواليد يف تلك السنة التقوميية. أما املعدل اخلام للوالدات، وهو مؤشر على اخلصوبة، فيتم احلصول 
عليه بقسمة العدد الكلي للوالدات احلية يف سنة من السنوات، على العدد املقدر للسكان املعّرضني للخطر، 
الوارد حتت كل موضوع معنون  الفرع  السنة. ويوفر  السكان يف نصف  السكان أو عدد  مثل متوسط عدد 

“خصائص السكان املعّرضني للخطر” بعض التوجيهات بشأن مصادر املقامات املناسبة.
ويف قائمة املواضيع الواردة يف الفقرة 66 أدناه، تشري األعداد الواردة داخل قوسني بعد كل   -  65
قيد إىل أرقام املواضيع الواردة يف الفرع دال أدناه بشأن التعاريف واخلصائص احملددة للمواضيع )انظر الفقرات 

70 - 210 أدناه(.
ويف قائمة املواضيع والقضايا التالية ألغراض اإلحصاءات احليوية، يشار إىل املواضيع األساسية   -  66
حبروف داكنة. ويشار إىل املواضيع اليت مُجعت من أجلها املعلومات مباشرة بالرمز  أما املواضيع اليت ُتستمد 

املعلومات بشأهنا فيشار إليها بالرمز . ويشار إىل املواضيع اإلضافية بالرمز ¦.

الجدول الثالث - 1

املواضيع التي يتعني بحثها ألغراض اإلحصاءات الحيوية عن طريق نظام التسجيل املدني

الوالدة الحية

خصائص الواقعة  ’١‘

تاريخ حدوث الواقعة )١(

تاريخ التسجيل )2(

مكان حدوث الواقعة )3(

محلة حدوث الواقعة )4(
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الحدوث يف الحرض/الريف )5(

مكان التسجيل )3(

نوع الوالدة )أّي مولود وحيد، توأم، ثالثة توائم، أربعة توائم، أو والدات 
متعددة أكثر( )37(



اختصايص توليد )38(

¦نوع مكان حدوث الواقعة )املستشفى، البيت وما إىل ذلك( )45(

خصائص املولود حديث الوالدة  ’2‘

نوع الجنس )12(

الوزن عند الوالدة )14(

خصائص األم  ’3‘

تاريخ امليالد )11(

العمر )11(

الحالة الزوجية )27(

الطفل املولود خارج كنف الزوجية )املركز الرشعي للطفل( )13(

التحصيل التعليمي )30(

¦حالة اإلملام بالقراءة والكتابة )31(

¦املجموعة العرقية و/أو الوطنية )32(

¦املواطنة )33(

¦حالة النشاط االقتصادي )34(

¦املهنة املعتادة )35(

املركز االجتماعي االقتصادي )36(

مكان اإلقامة املعتاد )6(

محلة اإلقامة )4(

إقامة حرضية/ريفية )5(

مدة اإلقامة يف املكان املعتاد )الحايل( )7(

¦مكان اإلقامة السابق )٨(

مكان/بلد امليالد )9(

املركز من حيث الهجرة )١0(

¦تاريخ آخر دورة شهرية لألم )15(

سن الحمل )15(

¦عدد الزيارات ألغراض الرعاية السابقة عىل الوالدة )16(

¦الشهر الذي بدأت فيه رعاية الحامل قبل الوالدة )17(

عدد األطفال الذين ولدوا أحياء لألم أثناء فرتة حياتها الكاملة )19(

ترتيب الوالدات أو عدد الوالدات )22(

¦األطفال الذين ولدوا لألم طوال حياتها الكاملة وال يزالون أحياء )20(

الوفيات الجنينية لألم خالل حياتها الكاملة )21(
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تاريخ آخر والدة حية سابقة )23(

الفرتة الفاصلة منذ آخر والدة حية سابقة )23(

تاريخ الزواج )26(

مدة الزواج )26(

خصائص األب  ’4‘

تاريخ امليالد )11(

العمر )11(

الحالة الزوجية )27(

التحصيل التعليمي )30(

¦حالة اإلملام بالقراءة والكتابة )31(

¦املجموعة العرقية و/أو الوطنية )32(

¦املواطنة )33(

¦حالة النشاط االقتصادي )34(

¦الوظيفة املعتادة )35(

¦املركز االجتماعي االقتصادي )36(

مكان اإلقامة املعتاد )6(

محل اإلقامة )4(

إقامة يف الحرض/الريف )5(

¦مدة اإلقامة يف مكان اإلقامة املعتاد ) الحايل( )7(

¦مكان اإلقامة السابق )٨(

¦مكان/بلد امليالد )9(

املركز من حيث الهجرة )10(

خصائص السكان املعّرضني للخطر  ’5‘

نصف  يف  السكان  عدد  هم  الحية  الوالدات  مؤرشات  حيث  من  للخطر  املعّرضون  السكان 
أو بحسب  الزوجية  الحالة  والجنس، وبحسب  العمر  املصنفون بحسب  السكان  أو  السنة 
السكانية،  التعدادات  من  مستقلة  بصورة  األرقام  عىل  الحصول  ويتعني  الجغرايف.  املوقع 
والسجالت السكانية، واستقصاءات العينات، وإجراء تقديرات يف فرتات ما بني التعدادات 

السكانية

الوفيات

خصائص الواقعة  ’١‘

تاريخ حدوث الواقعة )1(

تاريخ التسجيل )2(

مكان حدوث الواقعة )3(

مكان التسجيل )3(

محل حدوث الواقعة )4(

الحدوث يف الحرض/الريف )5(

سبب الوفاة )41(
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¦طريقة الوفاة )42(

¦هل استُخدمت نتائج الترشيح لتحديد سبب الوفاة )43(

حدوث الوفاة أثناء الحمل، أثناء الوالدة، بسبب الوالدة ومضاعفات النفاس )بالنسبة 
لإلناث 15 - 49 سنة من العمر( )44(

¦

مسؤول التصديق )39(

نوع التصديق )40(

¦املساعدة املقدمة يف وقت الوالدة )بالنسبة للوفيات دون السنة الواحدة من العمر( )3٨(

¦نوع مكان حدوث الواقعة )املستشفى، املنزل، وما إىل ذلك( )45(

‘2’خصائص املتوىف

تاريخ امليالد )11(

¦العمر )11(

نوع الجنس )12(

الحالة الزوجية )27(

¦التحصيل التعليمي )30(

¦حالة اإلملام بالقراءة والكتابة )31(

¦املجموعة العرقية و/أو الوطنية )32(

¦املواطنة )33(

¦حالة النشاط االقتصادي )34(

¦الوظيفة املعتادة )35(

¦املركز االجتماعي االقتصادي )36(

¦هل تم تسجيل امليالد )بالنسبة للوفيات دون السنة الواحدة من العمر( )1٨(

¦مولود يف كنف الزوجية )بالنسبة للوفيات دون السنة الواحدة من العمر( )13(

املركز الرشعي )بالنسبة للوفيات دون السنة الواحدة من العمر( )13(

مكان اإلقامة املعتاد )6(

مكان اإلقامة املعتاد لألم )بالنسبة للوفيات دون السنة الواحدة من العمر( )6(

محل اإلقامة )4(

إقامة يف الحرض/الريف )5(

¦مدة اإلقامة يف املكان املعتاد )الحايل( )7(

¦مكان اإلقامة السابق )٨(

¦مكان امليالد )9(

املركز من حيث الهجرة )10(

خصائص السكان املعّرضني للخطر  ’3‘
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أو  السكان،  هم  العامة  الوفيات  مؤرشات  حيث  من  للخطر  املعّرضني  السكان  خصائص 
السكان يف نصف السنة، أو السكان املصنفون بحسب العمر والجنس، أو بحسب الحالة 
من  مستقلة  بصورة  األرقام  عىل  الحصول  ويتعني  الجغرايف.  املوقع  بحسب  أو  الزوجية، 
تعدادات السكان، وسجالت السكان، واستقصاءات العينات، وإجراء تقديرات يف فرتات ما 

بني التعدادات السكانية.

السكان املعّرضون للخطر من حيث مؤرشات وفيات الرضع )األطفال دون السنة الواحدة 
من العمر( هم عادة الوالدات الحية، ويفضل الحصول عليها من نظام التسجيل املدني

الوفيات الجنينية

خصائص الواقعة  ’١‘

تاريخ حدوث الواقعة )والدة الجنني( )1(

تاريخ التسجيل )2(

مكان حدوث الواقعة )3(

محل حدوث الواقعة )4(

الحدوث يف الحرض/الريف )5(

مكان التسجيل )3(

نوع الوالدة )أّي مولود واحد، توأم، ثالثة توائم، أربعة توائم، أو والدات متعددة أكثر( 
)37(

¦

¦اختصايص توليد )3٨(

¦مسؤول التصديق )39(

نوع التصديق )40(

¦سبب الوفاة الجنينية )41(

¦نوع مكان حدوث الواقعة )املستشفى، املنزل، وما إىل ذلك( )45(

خصائص الجنني  ’2‘

نوع الجنس )12(

¦مولود يف كنف الزوجية )13(

املركز الرشعي )13(

¦الوزن عند الوالدة )14(

¦تاريخ آخر دورة شهرية لألم )15(

سن الحمل )15(

خصائص األم   ’3‘

تاريخ امليالد )11(

العمر )11(

¦عدد الزيارات السابقة عىل الوالدة )16(

¦شهر الحمل الذي بدأت فيه الرعاية قبل الوالدة )17(

األطفال املولودون أحياء لألم أثناء فرتة حياتها الكاملة )19(

ترتيب الوالدات أو عدد الوالدات )22(

¦األطفال املولودون لألم خالل فرتة حياتها الكاملة وال يزالون أحياء )20(
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الوفيات الجنينية لألم أثناء فرتة حياتها الكاملة )21(

تاريخ آخر والدة حية سابقة )23(

الفرتة الفاصلة منذ آخر والدة حية سابقة )23(

تاريخ الزواج )26(

مدة الزواج )26(

¦التحصيل التعليمي )30(

¦حالة اإلملام بالقراءة والكتابة )31(

¦حالة النشاط االقتصادي )34(

¦الوظيفة املعتادة )35(

¦املركز االجتماعي االقتصادي )36(

املجموعة العرقية و/أو الوطنية )32(

¦املواطنة )33(

¦محل اإلقامة )4(

مكان اإلقامة املعتاد )6(

إقامة يف الحرض/الريف )5(

مدة اإلقامة يف مكان اإلقامة املعتاد )الحايل( )7(

¦مكان اإلقامة السابق )٨(

¦مكان امليالد )9(

املركز من حيث الهجرة )10(

خصائص األب  ’4‘

تاريخ امليالد )11(

العمر )11(

¦التحصيل التعليمي )30(

¦حالة اإلملام بالقراءة والكتابة )31(

¦حالة النشاط االقتصادي )34(

¦الوظيفة املعتادة )35(

املركز االجتماعي االقتصادي )36(

مكان اإلقامة املعتاد )6(

محلة اإلقامة )4(

إقامة يف الحرض/الريف )5(

¦مدة اإلقامة يف مكان اإلقامة املعتاد )الحايل( )7(

¦مكان اإلقامة السابق )٨(

¦مكان امليالد )9(

املركز من حيث الهجرة )10(

¦املجموعة العرقية و/أو الوطنية )32(

¦املواطنة )33(
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خصائص السكان املعّرضني للخطر  ’5‘

الوالدات  هي  الجنينية  الوفيات  مؤرشات  حيث  من  للخطر  املعّرضني  السكان  خصائص 
ل أن تُستمد من نظام التسجيل املدني الحية، ويفضَّ

الزواج

خصائص الواقعة  ’١‘

تاريخ حدوث الواقعة )1(

تاريخ التسجيل )2(

مكان حدوث الواقعة )3(

محلة حدوث الواقعة )4(

الحدوث يف الحرض/الريف )5(

مكان التسجيل )3(

¦نوع الزواج )46(

خصائص العروس والعريس )منفصلة(  ’2‘

تاريخ امليالد )11(

¦العمر )11(

¦الحالة الزوجية )السابقة( )27(

¦عدد الزيجات السابقة )2٨(

¦ترتيب الزواج )2٨(

¦التحصيل التعليمي )30(

¦حالة اإلملام بالقراءة والكتابة )31(

¦حالة النشاط االقتصادي )34(

¦الوظيفة املعتادة )35(

¦املركز االجتماعي االقتصادي )36(

¦املجموعة العرقية و/أو الوطنية )32(

¦املواطنة )33(

مكان اإلقامة املعتاد )6(

¦محلة اإلقامة )4(

¦إقامة يف الحرض/الريف )5(

¦مدة اإلقامة يف مكان اإلقامة املعتاد )الحايل( )7(

¦مكان اإلقامة السابق )٨(

¦مكان امليالد )9(

¦املركز من حيث الهجرة )10(

خصائص السكان املعّرضني للخطر  ’3‘

أو سكان  السكان،  الزيجات، هم  للخطر من حيث مؤرشات  املعّرضني  السكان  خصائص 
الجغرايف.  املوقع  وبحسب  والجنس  العمر  بحسب  املصنفون  السكان  أو  السنة،  نصف 
السكان،  السكانية، وسجالت  التعدادات  من  مستقل  بشكل  األرقام  عىل  الحصول  ويتعني 

واستقصاءات العينات وإجراء تقديرات يف فرتات ما بني التعدادات السكانية
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الطالق

خصائص الواقعة  ’١‘

تاريخ حدوث الواقعة )1(

تاريخ التسجيل )2(

مكان حدوث الواقعة )3(

¦محلة حدوث الواقعة )4(

¦الحدوث يف الحرض/الريف )5(

مكان التسجيل )3(

خصائص الشخصني املطلقني )الزوج والزوجة بصورة منفصلة(  ’2‘

تاريخ امليالد )11(

¦العمر )11(

¦نوع الزواج قيد االنحالل )46(

¦عدد األطفال املعالني ألبوين مطلقني )25(

¦عدد األطفال املولودين أحياء من الزواج قيد االنحالل )24(

تاريخ الزواج )26(

مدة الزواج )26(

¦طريقة انحالل الزواج السابق )29(

عدد الزيجات السابقة )2٨(

¦ترتيب الزيجات )2٨(

¦التحصيل التعليمي )30(

¦حالة اإلملام بالقراءة والكتابة )31(

¦حالة النشاط االقتصادي )34(

¦الوظيفة املعتادة )35(

املركز االجتماعي االقتصادي )36(

¦املجموعة العرقية و/أو الوطنية )32(

مكان اإلقامة املعتاد )6(

محلة اإلقامة )4(

إقامة يف الحرض/الريف )5(

¦مدة اإلقامة يف املكان املعتاد )الحايل( )7(

¦مكان اإلقامة السابق )٨(

¦مكان امليالد )9(

املركز من حيث الهجرة )10(

¦مكان حدوث الزواج قيد االنحالل )3(

خصائص السكان املعّرضني للخطر  ’3‘

السكان املعّرضون للخطر من حيث مؤرشات الطالق هم السكان، أّي سكان نصف السنة، 
أو السكان املصنفون بحسب العمر والجنس، أو بحسب الحالة الزوجية، أو املوقع الجغرايف. 
السكان،  وسجالت  السكان،  تعدادات  من  مستقلة  بصورة  األرقام  عىل  الحصول  ويتعني 

واستقصاءات العينات، وإجراء تقديرات يف فرتات ما بني التعدادات السكانية.
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املواضيع والقضايا التي يمكن جمعها أثناء التعدادات   - جيم 
السكانية والدراسات االستقصائية القائمة عىل العينات 

لألرس املعيشية

ليس هناك بديل لنظام التسجيل املدين اجليد من حيث التصميم والصيانة كمصدر لبيانات   -  67
تفتقر  اليت  البلدان  تستخدم يف  قد  ثانية  ناحية  ومن  احليوية.  اإلحصاءات  إصدار  أجل  من  احليوية  الوقائع 
الكفاية  فيه  مبا  موثوقة  أو غري  القصور  يشوهبا  الدميغرافية  أخرى لإلحصاءات  املدين، مصادر  التسجيل  إىل 
السكان،  تعدادات  أّي  احليوية -  املعدالت  أو حساب  وتقدير  وقائع حيوية  معلومات عن حدوث  جلمع 

واستقصاءات األسر املعيشية باستخدام العينات.
البيانات  مصادر  تكون  جيدة،  بطريقة  صيانته  وتتم  املدين  التسجيل  ينشأ  عندما  وحىت   -  68
مستوى  لتقييم  استخدامها  ميكن  الدميغرافية،  للبارامرتات  مستقلة  تقديرات  لتوفري  مفيدة  األخرى  الدميغرافية 
الصحة.  وبيانات  الدميغرافية  للبيانات  تكميلية  أو كمصادر  احليوية،  واإلحصاءات  املدين  التسجيل  اكتمال 
وعالوة على ذلك ُتعد التعدادات السكانية ضرورية لتوفري املقامات الالزمة حلساب املعدالت والنسب احليوية 
السكانية  التعدادات  بيانات  استخدام  ُيعد  البسط(. وبصفة خاصة  )أرقام  املدين  التسجيل  ببيانات  مقرونة 

للحصول على املقامات أمراً ال غىن عنه عندما ال يكون نظام التسجيل املدين مقرتنًا بسجل للسكان.
وكثرياً ما ُتستخدم املواضيع والقضايا األساسية املبينة أدناه يف اجلدول الثالث -2 يف تعدادات   -  69
السكان واستقصاءات األسر املعيشية كأساس جلمع البيانات األساسية املتعلقة باخلصوبة والوفيات والزواج. 
وقد ُتسفر البيانات املقدمة عن تقديرات ملستويات اخلصوبة والوفيات والوفيات اجلنينية فضاًل عن احلالة الزوجية 
للشخص الذي جُترى معه املقابلة، بيد أن تلك املصادر لإلحصاءات ليست بدياًل عن نظام التسجيل املدين، 
حيث ال ميكنها تقدمي تفاصيل من قبيل تقديرات الوفيات حبسب سبب الوفاة، واملعلومات الوبائية األخرى 
وسلسلة املعدالت السنوية ملختلف األقسام اإلدارية. ومتيل التقديرات املستمدة من التعدادات واالستقصاءات 
إىل أن تكون ذات صلة بقضايا يشوهبا قصور يف اإلبالغ، مما يستلزم إدخال تعديالت بعد مجع البيانات. 
وباإلضافة إىل ذلك، توفر هذه املصادر بيانات حمدودة جداً بشأن الوقائع احليوية نفسها، نظراً ألن حبثها يركز 
على أفراد األسر املعيشية كوحدة، وليس كأفراد؛ ومن مث، فإن املعلومات اليت جُتمع بشأن الوقائع احليوية ختص 
تلك الوحدات، وال ختص أفراد األسر املعيشية كأفراد. وال يزال نظام التسجيل املدين الشامل الذي خيضع 

لصيانة جيدة أفضل مصدر وحيد للمعلومات بشأن الوقائع احليوية لألغراض اإلدارية والدميغرافية والوبائية.

الجدول الثالث - 2

معلومات بشأن القضايا واملواضيع التي يمكن جمعها يف التعدادات ويف املسوحات 
الدورية لتقدير الخصوبة ببيانات ذات صلة سابقة للمسح، والوفيات وحاالت الزواج 

معلومات يتعني جمعها يف تعدادات السكان واالستقصاءات القائمة عىل عينات  أوالً - 
الجولة الواحدة الرجعية األثر وهي تستخدم أسئلة من نوع أسئلة التعدادات

بالنسبة لجميع أفراد األرسة املعيشية  - ١

الصلة برئيس األرسة

رقم السطر الوارد يف االستبيان بشأن أمه أو أمها، إن كانت تعيش ضمن األرسة 
املعيشية
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تاريخ امليالد

اليتُم من ناحية األم أو األب )أو وجود األبوين عىل قيد الحياة(

الحالة الزوجية

بالنسبة للنساء الالتي يبلغن من العمر ١5 عاماً )أو الحّد األدنى املعتمد يف   - 2
البلد( وما فوقه

العدد الكيل لألطفال الذين ُولدوا أحياء، بحسب نوع الجنس

العدد الكيل لألطفال الذين ُولدوا وال يزالون أحياء، بحسب نوع الجنس

تاريخ امليالد ونوع الجنس آلخر طفل ولد حيًّا

بقاء آخر طفل مولود عىل قيد الحياة يف وقت إجراء التعداد أو االستقصاء

تاريخ وفاة آخر طفل ولد حيًّا

السن عند أول زواج

السن عند أول والدة

مدة الزواج )أو تاريخ أول زواج(

بالنسبة لألرس املعيشية  - 3

عدد الوفيات يف األرس املعيشية أثناء الشهور الــ 12 السابقة

بالنسبة لكل متوىف:

االسم

نوع الجنس

تاريخ امليالد

تاريخ الوفاة

سبب الوفاة، سواء حدثت أثناء الحمل، أو الوالدة أو فرتة النفاس

بيانات يتعني جمعها يف استقصاءات إفرادية متعمقة وحيدة رجعية األثر ثانياً - 

بالنسبة لجميع أفراد األرسة املعيشية، انظر الفرع األول أعاله  - ١

بالنسبة للنساء الالتي يبلغن من العمر ١5 عاماً أو ما فوقها )أو الحّد األدنى   - 2
املعتمد يف البلد(

لالطالع عىل األسئلة األساسية بشأن الخصوبة والوفيات والزواج، انظر الفرع األول 
أعاله

أسئلة بشأن تاريخ الوالدة )أو تاريخ األمومة/الحمل( موجهة للمرأة

بيانات يتعني جمعها بالنسبة لكل طفل ولد حيًّا )عند استخدام تاريخ الوالدات( 
وبالنسبة لكل نتيجة حمل )عند استخدام تاريخ الحمل(:

االسم

تاريخ امليالد
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نوع الجنس

حالة البقاء عىل قيد الحياة

العمر يف آخر عيد ميالد، إذا كان الشخص املعني حيًّا

العمر يف وقت الوفاة، إذا كان الشخص متوىف )أو تاريخ الوفاة(

سن الحمل، بالنسبة لوفاة الجنني )يف أسابيع حمل كاملة(

تاريخ حدوث الواقعة ، إذا كان األمر يتعلق بوفاة الجنني

بيانات يتعني جمعها بالنسبة للمرأة:

العمر

العمر عند الزواج األول

العمر عند أول والدة

فرتة الزواج )أو تاريخ الزواج األول(

تواريخ الزيجات

تعاريف ومواصفات املواضيع  - دال 

الوثائق احليوية مشفوعًا  ينبغي أن يكون كل موضوع يف تقرير اإلحصاءات احليوية أو يف   -  70
ل احمللي، باستخالص  بتعريف واضح وصريح وبسيط، يسمح لألشخاص املعنيني بتسجيل املعلومات أّي املسجِّ
املعلومات الالزمة لألغراض اإلحصائية بكل دقة ممكنة. ولتحقيق القابلية للمقارنة على الصعيد الدويل، ينبغي 
التأكيد أواًل على توفري تعاريف، تليها توصية بأن تكون تلك التعاريف متسقة مع املعايري الدولية املقررة، إن 
ُوجدت، ومع املمارسة الراهنة يف تعدادات السكان على أّي األحوال. وُتعد هذه النقطة األخرية ذات أمهية 
خاصة ألن حساب معدالت اإلحصاءات احليوية يعتمد على صلة تكرار اإلحصاءات احليوية بالتعدادات 
املناسبة للسكان. وما مل تعرف خصائص كل منهما بصورة متماثلة، سيتعذر - إن مل يكن من املستحيل - 

تفسري املعدالت الناجتة. وسيشار يف التعاريف الواردة أدناه إىل النقاط اليت ينبغي حتديد التناظر بشأهنا.
وتنطبق التعاريف واملواصفات الواردة أدناه على املواضيع املباشرة املوصى هبا أعاله، وعلى   -  71
املواضيع املستخلصة اليت تستند إىل واحد أو أكثر من املواضيع املباشرة 9. وما مل ينص على غري ذلك ينبغي 
أيضًا  ينبغي  العامة،  باملواضيع  يتعلق  وفيما  احليوية.  الواقعة  تاريخ حدوث  من  اعتباراً  البيانات  عن  اإلبالغ 
تطبيق تلك التعاريف يف املصادر التكميلية األخرى لإلحصاءات احليوية، وبالذات يف التعدادات السكانية، 

واالستقصاءات القائمة على العينات، حسب االقتضاء.

تاريخ حدوث الواقعة  -  ١

 التبويبات املوىص بها: والدات حية - 3، والدات حية - 4، وفيات - 3، 
وفيات - 4، وفيات - 1، وفيات الرضع - 2، الزواج - 1

تاريخ حدوث الواقعة هو التاريخ الدقيق حلدوث الواقعة، وينبغي التعبري عنه بصيغة اليوم،   -  72
اجلنينية،  والوفيات  احلية،  للوالدات  )بالنسبة  االقتضاء  عند  والدقيقة،  الساعة  عن  فضاًل  والسنة  والشهر، 

لديها  التي  للبلدان  يمكن   9

أكثر  حيوية  إحصاء  نُظم 

إدراج  يف  تنظر  أن  تقّدماً، 

ألغراض  أخرى  مواضيع 

تقاريرها  يف  الصحة 

الوالدات  بشأن  اإلحصائية 

الجنينية  والوفيات  الحية، 

الطبي  الخطر  عوامل  مثل: 

وإجراءات  للحمل،  بالنسبة 

التوليد، والتشوهات الخلقية 

األحياء  املواليد  من  لألطفال 

الجنينية،  الوفيات  من  أو 

ومقياس  التوليد،  وطريقة 

 ،Apgar score أبغار 

عىل  السابق  الدم  وفحص 

غري  واألحوال  الوالدة، 

الوالدة،  لحديثي  الطبيعية 

وما إىل ذلك.
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والوفيات(. وينبغي تسجيل السنة بصيغة األربعة أرقام. وتاريخ حدوث الطالق بصيغة اليوم والشهر والسنة 
إلصدار حكم الطالق.

وينبغي مجع املعلومات املتعلقة بتاريخ حدوث الواقعة بقدر من التفصيل يتيح استخدامها يف   -  73
حساب فرتات العمر إىل أقل من يوم واحد، عند االقتضاء.

ينبغي أن يستند العدد الكلي للوالدات احلية املسجلة، والوفيات، والوفيات اجلنينية، وحاالت   -  74
الزواج والطالق، إىل تاريخ حدوث الواقعة ، فهو األساس املوصى به كمرجعية زمنية لكافة التبويبات اإلحصائية 

احليوية.

تاريخ التسجيل  -  2

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 3، وفيات - 4

تاريخ تسجيل الواقعة احليوية هو تاريخ القيد يف نظام التسجيل املدين باليوم والشهر والسنة.   -  75
وجيوز أيضًا تسجيل الوقت يف ذلك اليوم أّي الساعة والدقيقة إذا ما اقتضى ذلك قانون التسجيل.

وينبغي حتليل أوجه التفاوت يف األزمنة املنقضية بني تواريخ التسجيل وتواريخ حدوث الوقائع   -  76
بغرض البحث بشكل متعمق يف الفجوات الزمنية بني حدوث الوقائع وبني تسجيلها، مما يوفر بعض املؤشرات 

عن حجم حاالت تأخر التسجيل ومشكلة قصور التسجيل.

مكان حدوث الواقعة والتسجيل  -  3

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 2، والدات حية - 2، والدات حية - 3، 
والدات حية - 13، وفيات - 2، وفيات - 3، وفيات - 4، وفيات - 5، وفيات - 11.

مكان حدوث الواقعة هو املوقع اجلغرايف يف البلد: )أ( احمللة )ب( القسم الرئيسي أو موقع   -  77
جغرايف آخر توجد فيه احمللة، وحدثت فيه الوالدة احليَّة، أو الوفاة، أو والدة اجلنني امليت، أو الزواج أو الطالق. 
وينبغي تقدمي املعلومات بتفصيل كاٍف إلتاحة تبويب أكرب وأصغر األقسام الفرعية اإلدارية، يف البلد، على 
األقل، حسب االقتضاء )انظر أيضًا “احمللة” )املوضوع 4( و “احلضر والريف” )املوضوع 5((. وينبغي أن 
تتخذ البلدان إجراءات تتناول “مكان حدوث الواقعة ” بالنسبة للوقائع احليوية عندما حتدث تلك الوقائع يف 

مركبات متحركة، من قبيل السفن، والطائرات، والقطارات، والسيارات.
وُتعد عمليات إحصاء أعداد الوقائع احليوية من حيث مكان حدوث الواقعة مفيدة لتخطيط   -  78
وتقييم خمتلف الربامج الطبية والصحية واالجتماعية. وعلى سبيل املثال، ُتعّد البيانات بشأن عدد الوالدات 
احلية من حيث مكان حدوث الواقعة مفيدة يف ختطيط وتقييم املرافق الطبية والقوة العاملة، ويف رصد حجم 
العمل وأداء نظام التسجيل املدين يف كل قسم مدين. وقد تشري التغريات غري العادية يف عدد الوالدات أو يف 
نسبة املواليد الذكور إىل اإلناث إىل مشاكل يف التسجيل أو تغيريات يف توفر الرعاية الطبية أو يف املرافق الصحية 
واملستشفيات. وُتعد البيانات بشأن الوفيات من حيث مكان حدوث الواقعة، مفيدة لتحليل أعداد الوفيات 
اليت حتدث يف املستشفيات، واملؤسسات األخرى، ويف األماكن العامة ويف املنازل، بالنسبة لكل قسم فرعي 
جغرايف يف البلد. وتعد تلك البيانات مفيدة يف التخطيط املتعلق باملرافق الطبية، وقوة العمل الالزمة يف جمال 

الرعاية الصحية.
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أو موقع  الرئيسي  القسم  احمللة )ب(  )أ(  البلد -  اجلغرايف يف  املوقع  التسجيل هو  ومكان   -  79
جغرايف آخر مت فيه تسجيل الوالدة احلية، أو الوفاة، أو والدة اجلنني امليت، أو الزواج أو الطالق يف نظام 
التسجيل املدين. وينبغي توفري هذه املعلومات بتفصيل كاٍف من خالل ختصيص كل مكتب تسجيل حمدد 
ألغراض إدارية خمتلفة، ويشمل ذلك العودة إىل نقاط سابقة لتوضيح املشاكل املتعلقة بالتسجيل واإلبالغ يف 
اجملال اإلحصائي، وحتليل حجم العمل يف مكتب التسجيل احمللي وتوزيع نقاط التسجيل جغرافيًا على أفضل 

وجه من حيث القرب املكاين املعقول من أماكن حدوث الوقائع احليوية.

املحلة  -  4

التبويبات املوىص بها: جميع الجداول

احمللة موضوع اشتقاقي ذو أولوية عليا يف نظام اإلحصاءات احليوية املستند إىل املعلومات   -  80
سكانية  جمموعة  بأهنا  احمللة  وتعرَّف  املعتاد.  اإلقامة  ومكان  الواقعة  حدوث  مكان  من  املستمدة  اجلغرافية 
متميزة )وُتسمى أيضًا مكانًا مأهواًل، أو مركزاً سكانيًا، أو مستوطنة، وما إىل ذلك(، ويعيش فيها السكان 
يف جمموعات متجاورة بأحياء سكانية، وهلا اسم أو مركز معرتف به حمليًا. وال ينبغي اخللط بني احمللة وأصغر 
األقسام املدنية يف البلد. ويف بعض احلاالت، قد يتطابق االثنان. بيد أنه يف حاالت أخرى، قد حيتوي حىت 
أصغر قسم مدين على حملتني أو أكثر. ومن ناحية أخرى، قد حتتوي بعض املدن أو البلدان الكبرية على قسمني 

مدنيني أو أكثر ينبغي اعتبارمها أجزاء من حملة واحدة عوضًا عن اعتبارمها حملتني منفصلتني 10.
مكان حدوث  إما  اجلغرافية  اجلداول  أساس  يكون  قد  احليوية،  اإلحصاءات  وعند جتميع   -  81
الواقعة، أّي احمللة، أو القسم املدين الرئيسي أو املكان اجلغرايف اآلخر الذي حدثت فيه الواقعة، أو مكان اإلقامة 
املعتاد، أّي احمللة اليت يقيم فيها الشخص املعين عادة )أحد األبوين، أو املتوىف، أو الشريك يف الزواج، وما إىل 

ذلك(.

الحرض والريف  -  5

التبويبات املوىص بها: جميع الجداول

أولوية عليا يف نظام اإلحصاءات احليوية املستند إىل  احلضر والريف موضوع اشتقاقي ذو   -  82
الوطنية يف  الفوارق  املعتاد. وبسبب  اإلقامة  الواقعة ومكان  املستمدة من مكان حدوث  املعلومات اجلغرافية 
اخلصائص اليت متيِّز املناطق احلضرية عن الريفية، فإن التمييز بني السكان احلضريني والسكان الريفيني ال يقبل 
 بعد يف معظمه تعريفًا واحداً ميكن تطبيقه على مجيع البلدان، أو حىت على البلدان داخل املنطقة. وعندما 
ال توجد توصيات إقليمية بشأن هذه املسألة، جيب على البلدان أن حتدد تعاريفها وفقًا الحتياجاهتا اخلاصة 11.

إىل  يستند  البلد  داخل  الريفية يف  واملناطق  احلضرية  املناطق  بني  التقليدي  التمييز  برح  وما   -  83
أعلى  ومستوى  للحياة  خمتلفة  طريقة  عادة  توفر  تعريفها،  طريقة  أيًّا كانت  احلضرية،  املناطق  بأن  االفرتاض 
التمييز غري واضح  هذا  أصبح  الصناعية،  البلدان  من  الريفية. ويف كثري  املناطق  مما هو موجود يف  للمعيشة 
وأصبح الفرق الرئيسي بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية من حيث ظروف املعيشة مييل إىل أن ُيصبح مسألة 
تتعلق بدرجة تركيز السكان. وبالرغم من أن الفوارق بني ُسُبل العيش ومستويات املعيشة يف كل من املناطق 
احلضرية واملناطق الريفية ال تزال كبرية يف البلدان النامية، فإن التحضر السريع لتلك البلدان أوجد حاجة كبرية 
للمعلومات املتعلقة باألحجام املختلفة للمناطق احلضرية. وحيدث هذا عندما ُيكمل التصنيف حبسب حجم 

احمللة تلك الثنائية احلضرية/الريفية - أو حىت حيل حملها، رهنًا بظروف البلد.

املبادئ والتوصيات املتعلقــة   10

واملساكن،  السكان  بتعدادات 

املتحدة،  )األمم   2 التنقيح 

 7٨  -  2 الفقرتان   ،)200٨

و2 - 79.

 -  2 الفقرة  نفسه،  املرجع   11

.٨1
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مفيدة  مؤشرات  احلضر/الريف  يف  حدوثها  احليوية حبسب  الوقائع  بشأن  املعلومات  وتوفر   -  84
الريفية من حيث  املناطق  أو  املناطق احلضرية  الوقائع احليوية يف  تباين بني حدوث  إذا كان هناك  بشأن ما 
منطها أو أثرها. وباملثل، قد تكون املعلومات املتعلقة بالوقائع احليوية من حيث مكان اإلقامة املعتاد؛ والفوارق 

احلضرية/الريفية فيما يتعلق بتكرار حدوث بعض تلك الوقائع احليوية مهمة أيضًا.

مكان اإلقامة املعتاد  -  6

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 2، والدات حية - 4، والدات حية - 5، والدات 
حية - 7، والدات حية - 9، والدات حية - 11، والدات حية - 12، والدات حية - 

15، والدات حية - 16، والدات حية - 17، والدات حية - 1٨، والدات حية - 19، 
والدات حية - 20، وفيات - 1، وفيات - 2، وفيات - 3، وفيات - 6، وفيات - 7، 

وفيات - ٨، وفيات - 9، وفيات الرضع - 1، وفيات الرضع - 3، وفيات الرضع - 
 4، وفيات الرضع - 5، الوفيات الجنينية - 1، الوفيات الجنينية - 4، الوفيات 

الجنينية - 5، الوفيات الجنينية - 6، الوفيات الجنينية - 9، الزواج - 1، الزواج - 
2، الطالق - 1، جدول تلخييص - 1، جدول تلخييص - ٨

مكان اإلقامة املعتاد هو املوقع اجلغرايف يف البلد، أو احمللة أو القسم املدين، أو البلد األجنيب،   -  85
ذلك  فيه  يقيم  الذي كان  املكان  نفس  يكون هذا هو  أن  يلزم  عادة. وال  احملدد  الشخص  فيه  يقيم  الذي 
الشخص، أو مكان إقامته القانوين، وقت حدوث الواقعة أو االستفسار. وألغراض اإلحصاءات احليوية، يعترب 

مكان اإلقامة املعتاد للوالدة احلية، أو وفاة اجلنني، أو وفاة الرضيع، هو املكان الذي تقيم فيه األم عادة.
ملعظم  بالنسبة  املعتاد  اإلقامة  مكان  حتديد  يف  صعوبة  هناك  تكون  لن  أنه  من  وبالرغم   -  86
األشخاص، فال مفر من أن حيدث بعض اخللط يف عدد من احلاالت اخلاصة، حيث يكون لبعض األشخاص 
أكثر من مكان لإلقامة. وقد تشمل هذه احلاالت أشخاصًا حيتفظون مبكانني أو أكثر لإلقامة، أو الطالب 
الذين يقيمون يف مدرسة، أو أفراد القوات املسلحة الذين يعيشون يف منشأة عسكرية، ولكن ال يزالون حيتفظون 
مبقار خاصة للمعيشة بعيداً عن املنشأة، واألشخاص الذين يبيتون بعيداً عن مساكنهم أثناء أسبوع العمل 
ولكن يعودون إىل منازهلم لبضعة أيام يف هناية كل أسبوع. وينبغي توضيح معاجلة كل تلك احلاالت بشكل 
جلي يف تعليمات التسجيل أو اإلحصاء. ويف معظم احلاالت، يتضح أن احلدود الزمنية املبينة بوضوح بشأن 
التواجد أو عدم التواجد يف مكان معني، واملستندة عادة إىل فرتة زمنية مقدارها 12 شهراً، تفيد يف حتديد إن 
ل يتعني عليها أن تضع أحكاما حمددة  كان الشخص يقيم هناك عادة أم ال. فالبلدان اليت يوجد هبا سكان رُحَّ

ل. لإلبالغ عن مكان إقامة األشخاص الرُحَّ
وتعترب البيانات بشأن عدد الوالدات والوفيات حبسب مكان اإلقامة املعتاد مفيدة ألغراض   -  87
على  حساهبا  ميكن  اليت  والوفيات،  الوالدات  معدالت  وتعترب  والوفيات.  للوالدات  اجلغرايف  التوزيع  دراسة 
مستويات دون وطنية، مهمة ألغراض التخطيط الربناجمي، والتقييم، والبحث يف كثري من جماالت التطبيق، من 
قبيل الصحة، والتعليم، والتقديرات والتوقعات السكانية، والسياسات االجتماعية واالقتصادية. وُيعد مكان 
اإلقامة املعتاد يف حاالت الزواج والطالق مفيداً أيضًا لدراسة الفوارق اجلغرافية يف أمناط تكوين األسر وتفككها.

وُتستخدم البيانات املتعلقة بالوالدات واملصنَّفة حبسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة   -  88
املعتاد لألم من أجل احلصول على معلومات عما إذا كانت األمهات ينجنب يف نفس القسم املدين الاليت 
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تتخذنه مكانًا إلقامتهن أو يف مواقع جغرافية أخرى. وُتعد البيانات املتعلقة بالوفيات حبسب كل من مكان 
حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد مفيدة لتفسري أمناط الوفيات ذات الصلة بالتنقل.

أصغر  تبويب  إلتاحة  بتفصيل كاٍف  املعتاد  اإلقامة  مبكان  املتعلقة  املعلومات  وينبغي مجع   -  89
املقيمني.  للمقيمني وغري  بالنسبة  التبويب، وكذلك  للبلد، والالزمة ألغراض خطة  الفرعية اجلغرافية  األقسام 
تلزم  الثاين،  املرفق  يف  الواردة  التبويبات  يف  هبا  واملوصى  اجلغرافية  بالتصنيفات  املتصلة  االحتياجات  ولتلبية 
معلومات لكل من األقسام املدنية الصغرى واحملالت. وينبغي أن تتسق أماكن اإلقامة املستخدمة يف التبويبات 
مع تلك املستخدمة يف تبويب أماكن حدوث الوقائع. وعالوة على ذلك، فإذا كان مصدر املعلومات هو نظام 
التسجيل املدين، ينبغي أن تتسق هذه األماكن مع تلك الواردة يف قاعدة بيانات تعداد السكان، مبا يسمح 

حبساب معدالت اإلحصاءات احليوية.

مدة اإلقامة يف مكان اإلقامة املعتاد  -  7

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 20

مدة اإلقامة هي الفرتة الفاصلة من الزمن حىت تاريخ حدوث الواقعة ، معرّباً عنها بسنوات   -  90
كاملة، ويكون كل شخص خالهلا قد عاش يف )أ( احمللة اليت تعترب مكان إقامته املعتاد يف وقت حدوث الواقعة 

و )ب( القسم الرئيسي أو القسم املدين اآلخر الذي توجد فيه تلك احمللة.
لوحدات  وفقًا  والطالق  والزواج  والوفيات  الوالدات  وقائع  بتجميع  القيام  عند  إذا حدث   -  91
املعتادة لألشخاص  أماكن اإلقامة  الوقائع عوضًا عن  الوقائع إىل أماكن حدوث  جغرافية، أن أحيلت تلك 
املعنيني، جيب توخي الدقة يف تفسري املعلومات املتعلقة مبدة اإلقامة بالنسبة لألحداث اليت وقعت لألشخاص 
الذين تركوا أماكن إقامتهم املعتادة. فيجب حتديد تلك الوقائع مبا يعين حدوثها ألشخاص غري مقيمني حىت 

ال حُتسب خطأ باعتبارها وقائع حدثت ملهاجرين ُجدد.
ولدى مجع املعلومات بشأن مدة اإلقامة، ينبغي توضيح أن االهتمام منصب على طول مدة   -  92

اإلقامة يف القسم املدين الرئيسي واحمللة، وليس على وحدة سكنية حمددة.
وينبغي مجع املعلومات املتعلقة مبدة اإلقامة حبيث تسمح بتصنيف الوقائع باعتبارها حادثة   -  93 
لــ )أ( مقيمني لفئات فرتات تقل عن السنة، ومن سنة إىل 4 سنوات، ومن 5 إىل 9 سنوات، و10 سنوات وما 
فوقها، وغري مذكورة، و)ب( عابرون، أو زوار، و )ج( أشخاص مل يذكر مركزهم باعتبارهم مقيمني، أو عابرين 
أو زوار. وهذا التصنيف هو نفس التصنيف املوصى به لتعداد السكان والذي يوفر أساسًا حلساب املعدالت.

مكان اإلقامة السابق  -  8

مكان اإلقامة السابق هو املوقع اجلغرايف يف البلد أو احمللة أو القسم الرئيسي أو املدين اآلخر،   -  94
أو البلد األجنيب، الذي أقام فيه الفرد قبل اهلجرة مباشرة إىل القسم املدين احلايل الذي يتخذه مكانًا معتاداً 

إلقامته.
البيانات  بدون  ذاهتا  القيمة يف حّد  السابق حمدودة  اإلقامة  املتعلقة مبكان  البيانات  تكون   -  95
املتعلقة مبدة اإلقامة يف املكان املعتاد، ألهنا ال توفر معلومات عن وقت اهلجرة الداخلية. ولذا، فعند حبث 
املوضوع، ينبغي أيضًا حبث مدة اإلقامة، إذا أمكن، ليتسىن تصنيف البيانات بصورة شاملة حبسب كل من 

مكان اإلقامة السابق وفرتة اإلقامة احلالية بالنسبة للواقعة احليوية ذات األمهية.
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السابق وفرتة اإلقامة، مثة هنج آخر جلمع  وعوضًا عن استخدام خليط من مكان اإلقامة   -  96
املعلومات املتعلقة باهلجرة مع تسجيل الوقائع احليوية ويتمثل يف االستفسار عن مكان اإلقامة يف وقت حمدد 
يف السابق. ومكان اإلقامة يف وقت حمدد يف السابق هو املوقع اجلغرايف يف البلد، أو احمللة أو القسم الرئيسي 
أو املدين اآلخر، أو البلد األجنيب الذي عاش فيه الفرد يف وقت حمدد يف السابق. وهذا موضوع مفيد بصفة 
خاصة يف سياق قياس الواقعة وخصائص اهلجرة واملهاجرين. ونظراً لتكرار استخدام هذا البند يف االستقصاءات 
امليدانية، ميكن أن يؤدي استخدامه اإلضايف ألغراض اإلحصاءات احليوية إىل طائفة متنوعة من جمموعات 

بيانات التعدادات واإلحصاءات احليوية املفيدة.
الوطنية. ويف معظم  فائدة لألغراض  املختارة هي األكثر  الزمنية  املرجعية  وينبغي أن تكون   -  97
احلاالت، ما برح هذا التاريخ يعترب سنة أو 5 سنوات سابقة على تاريخ حدوث الواقعة احليوية. ومما ينبغي 
ر أماكن إقامتهم املعتادة  أيضًا أن يؤخذ يف االعتبار عند اختيار التاريخ املرجعي القدرة احملتملة لألفراد على تذكُّ
بدقة قبل سنة أو 5 سنوات من تاريخ حدوث الواقعة. وباإلضافة إىل ذلك، قد تكون سنة الوصول إىل البلد 

مفيدة بالنسبة للمهاجرين الدوليني.
وبالتايل، فإن معايري اختيار املرجعية الزمنية املناسبة هلذا السؤال ينبغي أن تركز على إجياد   -  98
توازن بني فرتة طويلة مبا يكفي إلنتاج مقدار كبري من التغيريات املتعلقة باإلقامة مبا يكفي للدراسة وبني فرتة 
أخرى لن تزيد دون داٍع من عدد مرات التنقل املتعددة اليت رمبا حدثت وعدد املهاجرين الذين رمبا توفوا أثناء 
الفرتة الفاصلة، وهذان مها األمران اللذان ال ميكن اجلزم بشأهنما وقد مييالن إىل جعل النتائج متحيُّزة. وكلما 
بـَُعدت املرجعية الزمنية، كلما تعذر على املبلِّغ أن يعطي إجابة دقيقة للسؤال املتعلق مبكان اإلقامة السابق 
بسبب فجوات الذاكرة، ورمبا أيضًا بسبب التغريات اليت طرأت على احلدود أثناء الفرتة الفاصلة. وكذلك كلما 
طالت املدة، كلما ازداد امليل إىل تقدير احلجم بأقل من الالزم نظراً لتغيري أماكن إقامة األشخاص الذين توفوا 
وزيادة احتماالت التغيريات املتعددة ملكان اإلقامة. وقد يكون تاريخ آخر تعداد سكاين سابق أو استقصاء 
دميغرايف أسفر عن بيانات بشأن السكان حبسب مكان اإلقامة، مفيداً، حيث قد يوفر عناصر الزمة لتطبيق 
طريقة مغايرة لتقدير املكاسب الصافية واخلسائر الصافية للهجرة طوال الفرتة الفاصلة. وبالطبع، ستعتمد الفرتة 

املناسبة يف أّي حالة معينة على الظروف الوطنية، بدرجة كبرية.
وينبغي جتميع البيانات بطريقة تسمح بتصنيفها إىل )أ( غري املهاجرين أّي األشخاص املعنيني   -  99
بالوقائع والذين كانوا يف وقت حدوث الوقائع )أو االستفسارات( يعيشون يف نفس احمللة اليت كانوا يعيشون 
فيها يف التاريخ السابق )ب( املهاجرين، أّي األشخاص الذين كانوا يف وقت االستفسار يعيشون يف حملة خمتلفة 

عن مكان إقامتهم يف التاريخ السابق.

مكان امليالد  -  9

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 11

مكان امليالد هو املوقع اجلغرايف يف البلد، أو احمللة أو القسم الرئيسي أو املدين اآلخر، أو البلد   -  100
األجنيب، الذي ُولد فيه الشخص فعاًل. وينبغي أن تتخذ البلدان إجراءات تتناول أماكن ميالد حديثي الوالدة 

الذين ُولدوا يف مركبات متنقلة، من قبيل السفن، والطائرات، والقطارات أو السيارات.
الوطنيني(  )السكان  بلد معني  املولودين يف  متيِّز بني األشخاص  اليت  املعلومات  وُيعد مجع   -  101
بأّي  االضطالع  عند  ضروريًا  أجنيب(  بلد  يف  املولودين  )األشخاص  آخر  مكان  يف  املولودين  واألشخاص 
استفسار بشأن مكان امليالد. وحىت يف البلدان اليت تكون فيها نسبة من األشخاص املولودين خارج البلد غري 
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كبرية وترغب يف جتميع معلومات بشأن أماكن ميالد السكان الوطنيني والسكان غري الوطنيني جيب أواًل أن 
تفصل السكان الوطنيني عن السكان غري الوطنيني. ولذا يوصى بأن يوجه السؤال بشأن مكان امليالد جلميع 
األشخاص. وبالنسبة للمجيبني الذين ال يتمكنون من حتديد البلدان اليت ولدوا فيها، جيب إن أمكن، حماولة 

التأكد من القارة اليت ولدوا فيها.
ل إتاحة  وألغراض القابلية للمقارنة على الصعيد الدويل، فضاًل عن االستعمال الداخلي، يفضَّ  -  102
املعلومات بشأن مكان امليالد تبعًا للحدود الوطنية القائمة يف وقت حدوث الواقعة أو االستفسار. ومع ذلك 
فللتأكد من تلك القابلية للمقارنة، يلزم احلصول على معلومات ليس فقط بشأن بلد املولد، وإمنا بشأن القسم 
الرئيسي أو القسم املدين اآلخر أو حىت احمللة احملددة ليتسىن بصورة صحيحة إحالة أماكن امليالد للبلدان وفقًا 
للحدود القائمة. وينبغي تقييم استصواب ذلك اإلبالغ التفصيلي على أن يؤخذ يف االعتبار )أ( العدد احملتمل 
لألشخاص املولودين يف بلدان أجنبية من بلدان فقدت أراضي أو غنمتها و )ب( تكلفة ترميز عدد كبري من 

املواقع األجنبية احملددة.

املركز/الحالة من حيث الهجرة  -  ١0

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 11، والدات حية - 20

اهلجرة، أّي االنتقال الفعلي من مكان اإلقامة إىل مكان آخر، وُتستخدم كمتغري يف دراسة   -  103
تفاوت اخلصوبة والوفيات، والزواج، والطالق. واملواضيع اليت توفر معلومات بشأن نطاق واجتاه اهلجرة الداخلية 
وسبقت مناقشتها هي: )أ( مكان امليالد، )ب( مكان اإلقامة املعتاد، )ج( مكان اإلقامة السابق و )د( مدة 
اإلقامة يف مكان اإلقامة املعتاد. وميكن إدراج مكان اإلقامة يف وقت حمدد سابق عوضًا عن إدراج مكان اإلقامة 

السابق ومدة اإلقامة يف مكان اإلقامة املعتاد.

العمر وتاريخ امليالد  -  ١١

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 5، والدات حية - 6، والدات حية - 7، والدات 
حية - ٨، والدات حية - 9، والدات حية - 11، والدات حية - 12، والدات حية - 

1٨، وفيات - 6، وفيات - 7، وفيات - ٨، وفيات - 9، وفيات - 12، وفيات - 13، 
وفيات الرضع -2، وفيات الرضع - 3، وفيات الرضع - 4، الوفيات الجنينية - 1، 

الوفيات الجنينية - 3، الوفيات الجنينية - 6، الوفيات الجنينية - ٨، والدات حية - 
ووفيات جنينية - 3، الزواج - 2 ، الزواج - 3، الطالق - 2، الطالق - 3

والعمر هو الفرتة الفاصلة من الزمن بني يوم وشهر وسنة امليالد ويوم وشهر وسنة حدوث   -  104
الواقعة، معرباً عنها بأكرب وحدة مكتملة من التقومي الشمسي، من قبيل السنوات بالنسبة للبالغني واألطفال، 
ع دون السنة من  والشهور، واألسابيع واأليام والساعات أو الدقائق من احلياة، حسب االقتضاء، بالنسبة للرضَّ

العمر. وينبغي بذل قصارى اجلهود للتأكد من العمر الدقيق لكل شخص.
واليوم  والشهر،  السنة،  على  باحلصول  إما  العمر  بشأن  املعلومات  على  احلصول  وميكن   -  105
والساعة للميالد أو بتوجيه سؤال مباشر بشأن “العمر يف آخر تاريخ لعيد امليالد” والطريقة األوىل تفضي 
عادة إىل معلومات أدق لكن رمبا يتعذر تطبيقها يف حالة اجمليبني األميني. وُيعد جتهيز البيانات اإلضافية ضروريًا 
لتحويل “سنة - وشهر - ويوم امليالد” إىل “سنوات عمر مكتملة”، ولكن النتائج تكون أدق عادة، بشرط 
أن يكون تاريخ عيد امليالد األخري معلومًا للمجيب. وميكن جتهيز السؤال املباشر بشأن العمر يف آخر تاريخ 
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لعيد امليالد يف وقت أقل بيد أنه قد يفضي إىل نتائج أقل دقة، ألنه يسمح بشكل أيسر، بإجابات تقريبية، مبا 
يف ذلك تفضيالت بالنسبة لألعمار ذات السنوات الزوجية وتلك اليت تنتهي بالرقم “صفر” أو الرقم “5”. 
ومع ذلك قد يكون هذا هو السؤال الذي يعد استخدامه مناسبًا عندما ال يتسىن لنسبة كبرية من السكان 
إعطاء تواريخ ميالدهم الدقيقة. ومن مث فقد يعترب “العمر” موضوعًا اشتقاقيًا، عند حسابه من موضوع “تاريخ 

امليالد” ولكن ُيعد موضوعًا مباشراً عندما ال يتم احلصول على “تاريخ امليالد”.
التقديري. وكأداة مساعدة  العمر  بالضبط، ميكن تسجيل  العمر معلومًا  وعندما ال يكون   -  106
املفيد  من  يكون  قد  والكتابة،  بالقراءة  اإلملام  من حيث  األقل حظًا  معقول ألعمار  تقدير  على  للحصول 
واألوبئة؛  اجملاعات؛  قبيل  من  جيداً،  املعروفة  األحداث  بتواريخ  قائمة  من  املؤلف  التارخيي  التقومي  استخدام 
والكوارث الطبيعية، مثل ثورات الرباكني أو الزالزل؛ أو تشييد املعامل، أو السدود، واجلسور؛ أو فرض ضرائب 
أو أنظمة جديدة؛ والتغريات السياسية اهلامة. وميكن استخدام املناخ والدورات الزراعية واالحتفاالت الدينية 
أو الوطنية أيضًا. وميكن أيضًا حماولة تقدير عمر الفرد باستخدام معايري بسيطة للعمر الفسيولوجي أو باإلشارة 

إىل أعمار أفراد آخرين من األسرة املعيشية يعرف وجود صلة بينهم وبني الشخص الذي جيري تقدير عمره.
ويتطلب احلصول على معلومات موثوقة نسبيًا بشأن العمر بذل جهود خاصة من جانب   -  107
بالنسبة  العناية،  توخي  مثاًل  الزواج، وما إىل ذلك(. وجيب  الطبيب، موثِّق عقود  ل،  )املسجِّ باملقابلة  القائم 
للثقافات اليت حُيسب فيها الزواج بدًءا من السنة اجلديدة. ففي تلك اجملتمعات احمللية يعترب عمر الرضيع سنة 
عند مولده، ويصبح عمره سنتني يف السنة الالحقة )رمبا يكون هذا يف الثقافة الصينية أو اإلسالمية( ويستمر 
تقدمي سنة واحدة يف كل سنة جديدة الحقة، بغض النظر عن تاريخ امليالد الفعلي. ومن مث فما مل ُتبذل عناية 
ح أن ُتسفر اإلفادات املتعلقة بأعمار األشخاص  خاصة عند السؤال عن تاريخ امليالد بالتقومي الشمسي، يرجَّ

الذين يتبعون هذه العادة عن حتيُّز صعودي يبلغ حوايل السنة والنصف يف املتوسط.
األجنَّة  ووفيات  احلية  للوالدات  بالنسبة  واألب  األم  بعمر  املتعلقة  املعلومات  مجع  وينبغي   -  108
عامًا  و49  عامًا   15 بني  فيما  سنوات  مخس  منها  مدة كل  عمرية  فئات  إىل  بالتصنيف  تسمح  بطريقة 
حبيث تكون الفئتان الطرفيتان مها “ما دون 15 عامًا” و“50 عامًا فما فوقها”. وُيعد عمر األم بالنسبة 
للوالدات احلية متغرياً مهمًا جداً لدراسة اخلصوبة. فُتستخدم مثاًل معدالت اخلصوبة حسب األعمار، حلساب 
معدل اخلصوبة الكلي، الذي ميكن مقارنته باملعدالت املناظرة لسكان آخرين دون تأثر املقارنة بالفوارق بني 
اجملموعات من حيث تكوينها حبسب العمر ونوع اجلنس. ويستخدم أحيانًا عمر األب بالنسبة للوالدة احلية 

حلساب معدل خصوبة األب حبسب العمر.
ع عند وفاهتم بطريقة من شأهنا أن تسمح بتصنيفهم فـي  وينبغي مجع بيانات أعمار الرضَّ  -  109
فئــات عمريـة على النحو التايل: أقــل من 24 ساعــة، أيام أحادية حىت 6 أيـام؛ 7 - 13 يومًا؛ 14 - 20 
يومًا؛ 21 - 27 يومًا؛ 28 يومًا إىل أقل من شهرين؛ شهور أحادية للحياة من شهرين إىل 11 شهراً شاملة؛ 
ع. وميكن تبني أثر العوامل البيولوجية مقابل العوامل البيئية  مل يذكر. والعمر عامل مهم يف دراسة وفيات الرضَّ
ع الذين ميوتون بعد وقت قصري من والدهتم )أّي أقل من يوم، أو أقل من أسبوع أو أقل  من حيث نسبة الرضَّ
من شهر( مقارنة مبن يبقون على قيد احلياة يف الشهر األول من احلياة ولكن ميوتون قبل بلوغ السنة الواحدة 
من العمر. وهذه البيانات ضرورية حلساب مقاييس رئيسية يف جمال الصحة العامة من قبيل معدل الوفيات لفرتة 

ما حول الوالدة، ومعدل وفيات حديثي الوالدة.
ع بطريقة تسمح  وينبغي مجع املعلومات املتعلقة بأعمار األشخاص عند الوفاة خبالف الرضَّ  -  110
بالتصنيف إىل فئات عمرية على النحو التايل: أقل من سنة؛ سنوات أحادية حىت أربع سنوات؛ فئات تبلغ 
أعمارها ما بني 5 سنوات إىل 94 عامًا؛ و95 عامًا فما فوقها، ومل يذكر. وإذا مل ميكن تسجيل فئات عمرية 
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ع(؛  مدة كل منها مخس سنوات، ينبغي كحّد أدىن، بذل اجلهود لتمييز الفئات التالية: أقل من سنة واحدة )رضَّ
1 - 4 سنوات )سن ما قبل االلتحاق باملدرسة(؛ 5 - 14 سنة )سن االلتحاق باملدرسة(؛ 15 - 49 سنة 
)سن احلمل(؛ 15 - 64 عامًا )سن العمل(؛ و65 عامًا فما فوقها )كبار السن(. ويستخدم العمر عند 
الوفاة عادة حلساب معدالت الوفيات حبسب السن، الستخدامها يف إنشاء جداول للحياة وصايف معدالت 
اإلجناب. وُتعد معدالت الوفيات حبسب السن مقرونة مبؤشرات أخرى لتغريَّ السكان، مفيدة ألغراض التوقعات 

الدميغرافية حبسب طريقة العنصر.
وينبغي مجع املعلومات بشأن عمر العرائس والعرسان عند الزواج مبا يسمح بالتصنيف إىل   -  111
فئات عمرية على النحو التايل: أقل من 15 سنة؛ وفئات عمرية تبلغ أعمارها 5 سنوات إىل 74 عامًا؛ و75 
عامًا فما فوقها؛ ومل يذكر. ولسن الزواج بالنسبة للعرائس والعرسان آثار اجتماعية بالنسبة حلجم األسرة الكامل 

مستقباًل كما أنه مفيد ألغراض التخطيط يف جماالت من قبيل االقتصاد والتعليم.
وينبغي تصنيف أعمار األشخاص املطلقني بالطريقة ذاهتا اليت تصنَّف هبا أعمار الشركاء يف   -  112
الزواج. وُتعد أعمار األشخاص املطلقني مفيدة لتحديد أمناط العمر لألزواج املطلقني. وميكن استخدام التبويب 
الشامل لعمر الزوج والزوجة يف حالة الطالق، يف الدراسة االجتماعية للفوارق العمرية بني األزواج والزوجات 

باعتبارها عوامل استقرار أو عدم استقرار للزواج.

نوع الجنس  -  ١2

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 1، والدات حية - 9، وفيات - 1، وفيات - 
2، وفيات - 6، وفيات - 7، وفيات - ٨، وفيات - 9، وفيات - 11، وفيات الرضع 

- 2، وفيات الرضع - 3، وفيات الرضع - 4، الوفيات الجنينية - 1، الوفيات 
الجنينية - 2، الوفيات الجنينية - 3، الوفيات الجنينية - 4، الوفيات الجنينية - 

7، والدات حية - ووفيات جنينية - 3

يشري نوع اجلنس إىل اخلصائص البيولوجية وهو ضروري لوصف الطفل حديث الوالدة، أو   -  113
املتوىف أو اجلنني املتوىف. وينبغي تصنيف البيانات إىل “ذكر” و “أنثى”، ويف حالة وفاة اجلنني، يكون من 

املناسب أيضًا استخدام فئة “غري معلوم”.
وتفيد اإلحصاءات احليوية املصنفة حبسب نوع اجلنس أغراضًا خمتلفة. فعلى سبيل املثال،   -  114
تستخدم البيانات املتعلقة بالوالدات احلية حسب نوع اجلنس يف حساب نسبة نوع اجلنس عند الوالدة. وقد 
تشري التغريات غري العادية يف نسبة املواليد الذكور إىل اإلناث إىل مشاكل تتعلق بالتسجيل املتحيز جنسانيًا 
وقد يشري ارتفاع أو اخنفاض نسبة نوع اجلنس بطريقة غري عادية عند الوالدة إىل بعض التفضيل اجلنساين يف 
ع والوفيات حبسب نوع اجلنس حتليل أوجه التفاوت يف الوفيات حبسب نوع اجلنس. اجملتمع. وتتيح وفيات الرضَّ

األطفال املولودون يف كنف الزوجية )الحالة الزوجية لألم يف   -  ١3 
وقت والدة الطفل(

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 5، والدات حية - 12، وفيات جنينية - 2

وفقًا لقوانني البلد، وألغراض احلساب اإلحصائي، ميكن وصف املواليد األحياء أو األجنة   -  115
املوتى باعتبارهم “مولودين يف كنف الزوجية” إذا كانت األم متزوجة يف وقت الوالدة، أو “مولودين خارج 
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كنف الزوجية” إذا مل تكن األم متزوجة أثناء الوالدة. وبالنسبة للبلدان اليت تستخدم منوذجًا موحداً ألغراض 
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية، ينبغي إدراج هذا املوضوع يف القسم اإلحصائي من النموذج بغية استبعاد 
إمكانية وصم الطفل )الفرد( الذي ينطبق عليه ذلك. )وبنفس القدر - أو رمبا أكثر - ُيعد املصطلح األقل 
تفضياًل “غري الشرعي.” وصمًا( ونظراً ألن سجالت املواليد هي وثائق قانونية وال تقتصر قيمتها واستخدامها 
على وقت حدوث الواقعة احليوية فقط ولكن حيتفظ هبا وتستخدم على مدى فرتات طويلة من الزمن وجيب 
تعامل  أن  يفضل  املسجل،  الفرد  أثناء حياة  االستخدامات  واسعة من  أجل طائفة  آخرين من  إىل  تقدميها 
املعلومات املتعلقة بالوصم كمعلومات إحصائية جُتمع مقرتنة باحلالة الزوجية لألم يف وقت الوالدة، وال ينبغي 
جعلها جزًءا من الوثيقة القانونية. ولذا جيب إيالء اعتبار دقيق للطريقة اليت تسجل هبا املعلومات اليت قد ُتسبب 
احلرج، من قبيل احلالة الزوجية لألم أو حالة الطفل أو اجلنني املستمدة من حالة كنف الزوجية، وكذلك الطريقة 

اليت قد ُتستخدم هبا تلك املعلومات وتتاح لآلخرين.
الزوجية،  يف كنف  ُولد  قد  الطفل  إذا كان  مبا  املتعلقة  املعلومات  حساسية  من  وبالرغم   -  116 
على  مؤشراً  ُتعد  قد  فهي  البلدان.  من  لكثري  إحصائي  بقيمتها كموضوع  يتعلق  فيما  تقريبًا  خالف  فال 
قوة مؤسسة الزواج كعامل حمدد للوحدة األسرية، كما قد تكون مؤشراً على مستويات الصحة، والتحصيل 
التعليمي، والتدابري االجتماعية االقتصادية األخرى للطفل يف املستقبل. وبالنسبة للبلدان اليت ُيعد ذلك فيها 
من التدابري اإلحصائية املهمة، يستصوب تقسيم فئة خارج كنف الزوجية تقسيمًا فرعيًا إضافيًا إىل “معرتف 
به” و “غري معرتف به”، وتقسيم فئة “مل يذكر” تقسيمًا فرعيًا إىل “توجد معلومات عن األب” و“ال 

توجد معلومات عن األب”.
وإذا مُجعت املعلومات يف تقارير إحصائية فقط ألغراض إنتاج إحصاءات حيوية مصنفة، فال   -  117
جمال للحرج، نظراً ألن املواضيع اإلحصائية تظل سرية بشكل صارم. ومن ناحية أخرى، فإن العلم بأن موظفني 
البيانات.  املعلومات  اليت يقدم هبا “مبلِّغ”  الطريقة  يؤثر يف  التقارير اإلحصائية قد  النظام سيستعرضون  يف 

فينبغي إبالغه بأن املوضوع سري ومن مث يقل احتمال تشويه اإلحصاءات أو حتيُّزها.
الزوجية  احلالة  البلدان إلدراج  قاهرة يف بعض  ناحية أخرى، قد تكون هناك أسباب  ومن   -  118
أو الشرعية يف السجل احليوي ذاته، عوضًا عن إدراجها يف التقرير اإلحصائي. فقد تلزم املعلومات ألغراض 

املرياث، أو لتحديد استحقاقات وحقوق أخرى.
لذلك، وبصرف النظر عن الطريقة اليت تسجل هبا املعلومات )سواء كان يف السجل احليوي   -  119
ذاته أو يف تقرير إحصائي منفصل(، من الضروري أن يكون هناك نظام حلماية خصوصية وسرية املعلومات 
املوجودة يف الوثائق احليوية، واملرتبطة بالتقارير اإلحصائية. فإذا ُأدرجت املعلومات احلساسة يف اجلزء القانوين من 
الوثيقة احليوية، ينبغي إيالء االعتبار لتوفري أّي من نوعي النسخ: إما نسخة كاملة مصّدقة وحتتوي على مجيع 
البنود يف الوثيقة، أو “منوذج موجز” يصدق على التفاصيل األساسية املرتبطة بالواقعة فقط، من قبيل األمساء، 
والتواريخ، واألماكن اجلغرافية، وما إىل ذلك. وقد تصبح النسخة املوجزة بصورة روتينية النموذج املختار لتقدمي 

النسخ، إاّل يف الظروف اليت يلزم فيها النموذج برمته الستخدام قانوين أو إداري خاص.
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الوزن عند الوالدة  -  ١4

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 15، والدات حية - 16، والدات حية - 17، 
الوفيات الجنينية - 3، الوفيات الجنينية - 4، الوفيات الجنينية - 6، والدات حية 

- ووفيات جنينية - 2

فور  عليه  احلصول  يتم  الوالدة  املولود حديث  أو  للجنني  وزن  أول  هو  الوالدة  عند  الوزن   -  120
الوالدة. وبالنسبة للوالدات احلية، يفضل أن ُيقاس الوزن عند الوالدة يف غضون الساعة األوىل من احلياة، قبل 
حدوث أّي نقص مهم يف الوزن بعد الوالدة. وينبغي التعبري عن الوزن الفعلي بدرجة دقة القياس. وال ينبغي 
تسجيل الوزن يف جمموعات. وجيوز تسجيل الوزن باألرطال واألوقيات إذا كانت هذه هي وحدات القياس يف 

البلد؛ وينبغي حتويل القياس إىل غرامات فيما بعد كجزء من عملية التبويب.
وال تستبعد تعاريف الفئات من قبيل وزن “منخفض”، “منخفض جدًا” و “منخفض   -  121
اليت  الفئات  أو  الفئة  فئة  ما تشمل كل  بقدر  التصنيفات  وتتداخل  اآلخر.  منها  الوالدة، كل  عند  للغاية” 
تليها )أّي أن “منخفض” تشمل “منخفض جدًا” و “منخفض للغاية” وتشمل “منخفض جدًا” فئة 

“منخفض للغاية”(. ويعرَّف الوزن املنخفض عند الوالدة على النحو التايل:
الوزن املنخفض عند الوالدة = أقل من 500 2 غرام )وحىت 499 2 غرام، الوزن الشامل(؛ )أ( 

وزن منخفض جداً عند الوالدة = أقل من 550 1 غرام )وحىت 499 1 غرام، الوزن الشامل(؛ )ب( 
وزن منخفض للغاية عند الوالدة = أقل من 000 1 غرام )وحىت 999 غرام، الوزن الشامل(. )ج( 

ع وصحتهم أثناء فرتة  وميكن أن يوفر الوزن عند الوالدة املعلومات الالزمة لدراسة وفيات الرضَّ  -  122
الرضاعة وحىت فرتة الطفولة، نظراً ألن الوزن املنخفض عند الوالدة يرتبط بزيادة املخاطر الصحية ومشاكل النماء 
ع. وُتعد اإلحصاءات املتعلقة بالوزن عند الوالدة واملصنفة بصورة  أثناء الرضاعة ويرتبط ارتباطًا كبرياً بوفيات الرضَّ
شاملة حبسب التدابري االجتماعية االقتصادية لألسرة - مثل املستوى التعليمي لألم، على سبيل املثال - أساسًا 
مهمًا بصفة خاصة الستهداف فئات فرعية من السكان حتتاج إىل رعاية يف فرتة ما حول الوالدة وإىل خدمات 

طبية بعد الوالدة.

تاريخ آخر فرتة حيض لألم/سْن الحمل  -  ١5

 التبويبات املوىص بها: والدات حية - 16، الوفيات الجنينية - 5، 
الوفيات الجنينية - 7

احلمل  سْن  حلساب  لألم  حيض  فرتة  آلخر  والسنة(  والشهر،  )باليوم،  التاريخ  يستخدم   -  123
بالرضيع املولود حيًّا أو اجلنني امليت. ويتم هذا احلساب على أفضل وجه كجزء من عملية جتهيز بيانات الوثيقة 

وينبغي أاّل جيري يف وقت تسجيل الواقعة. وينبغي تسجيل التاريخ بالكامل )باليوم والشهر والسنة(.
وسْن احلمل حلديث الوالدة أو اجلنني امليت هو الزمن املنقضي الذي يقاس من أول يوم يف   -  124
آخر فرتة حيض لألم حىت تاريخ الوالدة. ويعربَّ عن سْن احلمل بأيام أو أسابيع كاملة )أّي أن الوقائع اليت حتدث 
خالل 280 إىل 286 يومًا كاماًل بعد بدء آخر فرتة حيض عادية تعترب أهنا حدثت يف 40 أسبوعًا كاماًل من 

احلمل(.
وألغراض حساب سْن احلمل من تاريخ أول يوم يف آخر فرتة حيض عادية حىت يوم الوالدة،   -  125
من املهم أن يفهم أن اليوم األول هو اليوم صفر وليس اليوم واحد؛ ولذا فإن األيام من صفر إىل 6 تناظر 
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“األسبوع الكامل صفر”؛ وتناظر األيام من 7 إىل 13 “األسبوع الكامل واحد”، ويناظر األسبوع األربعني 
للحمل “األسبوع الكامل 39”.

وإذا مل يتم مجع تاريخ آخر فرتة حيض عادية ينبغي أن يستند سْن احلمل، قدر اإلمكان، إىل   -  126
أفضل تقدير سريري. وعلى أّي حال، ينبغي أن يعربَّ عن سْن احلمل بفئات عمرية مدهتا أسابيع كاملة على 
النحو التايل: أقل من 20 أسبوعًا؛ 20 - 21 أسبوعًا؛ 22 - 27 أسبوعًا؛ 28 - 31 أسبوعًا؛ 32 - 35 

أسبوعًا؛ 36 أسبوعًا؛ 37 - 41 أسبوعًا؛ 42 أسبوعًا وما فوقها؛ “مل يذكر”.
وتوفر املعلومات بشأن سْن احلمل بالنسبة للمواليد األحياء واألجنَّة املتوفني معلومات مهمة   -  127
ألغراض البحث الصحي وألغراض سياسة الرعاية الطبية لألمهات وحديثي الوالدة. وميكن أن يساعد التبويب 
املتقاطع لسْن احلمل والوزن عند الوالدة بالنسبة للمواليد األحياء، أيضًا يف حتديد احلاالت غري املقنعة حبسب 

املعايري الطبية.

عدد الزيارات السابقة للوالدة  -  ١6

التبويبات املوىص بها: وفيات األجنة - 9

ويف حالة انتهاء احلمل مبولود حي أو جنني ميت، من املفيد معرفة إن كانت األم قد حصلت   -  128
على رعاية سابقة على الوالدة من دوائر الصحة، وإذا كان األمر كذلك، إن كانت تلك الرعاية كافية من حيث 
عدد الزيارات. ومن املهم حتديد الزيارة السابقة على الوالدة بالتعاون مع دوائر الصحة وتطبيق تعريف متفق 
عليه بصورة موحدة عند مجع تلك املعلومات. وألغراض التبويب وعرض البيانات، ينبغي استخدام اجملموعات 

التالية: ال زيارات؛ 1 - 3؛ 4 - 6؛ 7 - 9؛ 10 زيارات أو أكثر؛ “مل يذكر”.

الشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة للوالدة للحامل  -  ١7

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 17، والدات حية - 1٨، والدات حية - 19، 
الوفيات الجنينية - 9

ويف حالة انتهاء احلمل مبولود حي أو جنني ميت، من املفيد أيضًا معرفة الوقت الذي بدأت   -  129
فيه األم حتصل على الرعاية السابقة على الوالدة من دوائر الصحة، نظراً ألن الرعاية املبكرة أفضل بصورة كبرية 
ليس فقط بالنسبة لصحة األم وإمنا أيضًا بالنسبة لنتيجة احلمل ولصحة الطفل املولود حديثًا. وينبغي تقدمي 
اإلجابات بالنسبة هلذا املوضوع ال حبسب شهر معني، بل حبسب عدد األشهر املنقضية يف فرتة احلمل قبل 
أول زيارة للرعاية السابقة على الوالدة، عوضًا عن ذلك، أّي ينبغي أن تشري اإلجابة إىل ما إذا كانت الرعاية 
البيانات وعرضها، ينبغي  الثالث، أو الشهر اخلامس، وما إىل ذلك. وألغراض تبويب  قد بدأت يف الشهر 
م إىل: شهور احلمل الثالثة األوىل؛ شهور احلمل الثالثة  أن تستند اجملموعات إىل شهور محل ثالثة، وأن تقسَّ

الثانية؛ شهور احلمل الثالثة الثالثة؛ “مل حتدث رعاية سابقة للحمل”؛ و “مل يذكر”.
على  السابقة  الزيارات  “عدد  وموضوع  املوضوع  هذا  استخدام  ميكن  التحليل،  وألغراض   -  130
الوالدة” سويًا لتقييم مدى مالءمة الرعاية السابقة على الوالدة بالنسبة للمواليد األحياء واألجنة امليتة من حيث 

الوزن عند الوالدة، ونوع اجلنس، ونتيجة احلمل.
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هل تم تسجيل الوالدة؟  -  ١8

التبويبات املوىص بها: وفيات الرضع - 5

ع الذين ميوتون  ه بشأن الرضَّ يوفر هذا السؤال معلومات بشأن تسجيل الوالدات احلية ويوجَّ  -  131
الوالدات  بني سجالت  الربط  وتيسري  التسجيل  اكتمال  تقييم  منه  والغرض  العمر.  من  الواحدة  السنة  قبل 

ع املسجلة. املسجلة وسجالت وفيات الرضَّ

األطفال املولودون أحياء لألم أثناء فرتة حياتها الكاملة  -  ١9

التبويبات املوىص بها: والدات حية - ٨، والدات حية - 9، والدات حية - 10، 
والدات حية - 19، الوفيات الجنينية - ٨

حيدد هذا املوضوع حبيث يشمل مجيع األطفال املولودين أحياء لألم املعنية حىت وقت الوالدة   -  132
احليَّة احلالية أو وقت وفاة املرأة )بالنسبة لإلناث يف عمر اإلجناب وما فوقه(. وينبغي أن يشمل الرقم املسجل 
الطفل املولود حيًّا يف الوقت الراهن ومجيع األطفال املولودين أحياء )بنني وبنات(، سواء ُولدوا يف كنف الزوجية 
أم ال، وسواء ُولدوا يف إطار الزواج احلايل أو زجيات سابقة، بصرف النظر عما إذا كانوا أحياء أو موتى يف وقت 
االستفسار، وعما إذا كانوا يعيشون مع األم أو يف مكان آخر. ويف حالة خروج أجنة متعددة، ينبغي إحصاء 

كل طفل يولد حيًّا بصورة منفصلة.
وُتعد املعلومات بشأن “اجملموع الكلي لألطفال املولودين أحياء خالل فرتة حياة األم الكاملة   -  133
” موضوعًا مهمًا، يتعني إدراجه يف التقارير اإلحصائية بشأن الوالدات احلية، وبشأن وفيات اإلناث يف عمر 
اإلجناب وما فوقه؛ وبشأن الوفيات اجلنينية. وبالنسبة للمواليد األحياء الشرعيني، ينبغي النص على احلصول 

على معلومات بشأن عدد الوالدات احلية، من كل من الزواج احلايل والزجيات السابقة.
ويرتبط ترتيب الوالدات ارتباطًا قويًا مبستوى اخلصوبة وبنتائج الوالدة. وباإلضافة إىل معدالت   -  134
اخلصوبة حبسب العمر، حُتسب معدالت اخلصوبة حبسب ترتيب الوالدات أيضًا يف بعض احلاالت. وقد كانت 

هناك أيضًا دراسات تبني أن عدد الوالدات السابقة كان له أثر على نتيجة محل املرأة الحقًا.
وقد يكون مجع البيانات الدقيقة بشأن عدد األطفال املولودين أحياء مضنيًا. فمن ناحية،   -  135
ستشمل بعض اإلجابات الوفيات اجلنينية على سبيل اخلطأ، بينما قد تشمل من ناحية أخرى أطفااًل توفوا يف 
مرحلة الطفولة املبكرة؛ أو، قد ُتغفل اإلجابات الذرية اليت كرب أفرادها أو تركوا األسرة املعيشية بسبب إساءة 
تفسري مصطلح “أطفال”. ولذا يوصى يف إطار اجلهود املبذولة للحصول على املعلومات، بطرح السؤال بشأن 
“األبناء” و “البنات” عوضًا عن “األطفال”، وأن يكون جزًءا من جمموعة أسئلة تقصي تشمل، باإلضافة 
إىل )أ( مجيع حاالت خروج األجنة )الوالدات( السابقة، مبا فيها الوفيات اجلنينية، )ب( عدد املواليد املتوفني 
)وفيات األجنَّة(، )ج( عدد الذين ال يزالون أحياء، و )د( عدد الذين ولدوا أحياء ولكن توفوا. وأّي عدم 
اتساق بني اإلجابات على هذه األسئلة سيشري إىل بعض اخلطأ يف اإلجابة، األمر الذي ميكن مواصلة تقصيه.

وينبغي أن جُتمع البيانات املتعلقة بعدد األطفال املولودين أحياء أثناء فرتة حياة األم مبا يسمح   -  136
بتصنيف الوالدات احلية ووفيات األجنَّة حبسب ترتيب الوالدة، وترتيب الوالدة احليَّة )انظر املوضوع 22 أدناه(.
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األطفال املولودون األحياء لألم طوال فرتة حياتها الكاملة   -  20 
وال يزالون أحياء

حيدد هذا املوضوع حبيث يشمل مجيع األطفال املولودين أحياء لألم وال يزالون أحياء يف وقت   -  137
حدوث واقعة الوالدة احلية احلالية أو يف وقت وفاة األم. وينبغي أن يشمل العدد املسجل مولودها احلي احلايل 
إن كان حيًّا، يف وقت املرجعية التارخيية، ومجيع األطفال اآلخرين الباقني على قيد احلياة )بنني وبنات(، سواء 
كانوا مولودين من هذا الزواج احلايل أو من زجيات سابقة أو خارج كنف الزوجية، وبصرف النظر عما إذا كانوا 

يعيشون مع األم أو يف مكان آخر.

الوفيات الجنينية أثناء حياة املرأة الكاملة  -  2١

التبويبات املوىص بها: الوفيات الجنينية - ٨

حتدد هذه الفئة حبيث تشمل الوفيات اجلنينية مجيعها )بصرف النظر عن سْن احلمل وتشمل   -  138
حاالت اإلجهاض، سواء الذاتية أو املستحثة( اليت حتدث للمرأة املعنية حىت وقت الوالدة احلالية. وينبغي أن 
يشمل العدد مجيع األجنَّة املولودين موتى، مبن فيهم احلايل، سواء أن كانوا مولودين يف كنف الزوجية أم ال، 

وسواء كانوا نتيجة للزواج احلايل أو زواج سابق.

ترتيب الوالدات  -  22

التبويبات املوىص بها: والدات حية - ٨، والدات حية - 9، والدات حية - 10، 
والدات حية - 19، الوفيات الجنينية - ٨

قيد  امليت  للجنني  أو  احليَّة  للوالدة  العددي  الرتتيب  اشتقاقي وهو  الوالدة موضوع  ترتيب   -  139
ا إذا كان ذلك اخلروج ملولود  التسجيل، بالنسبة لكل حاالت اخلروج السابقة من رحم األم، بصرف النظر عمَّ
حي أو مولود ميت )جنني متوىف(، وسواء كان احلمل يف كنف الزوجية أو خارج كنف الزوجية. ويستند جمموع 
حاالت “اخلروج السابقة من الرحم” إىل اإلجابات املتعلقة باألسئلة املوجهة إىل األم أو املرأة بشأن األطفال 

املولودين أحياء )املوضوع 19( وبشأن األجنَّة املوتى )املوضوع 21( خالل فرتة حياهتا الكاملة.
وإذا ُحدد ترتيب الوالدة بناء على الوالدات احلية السابقة فقط، أو مسألة الشرعية السابقة   -  140
فقط، يقرتح استخدام مصطلحي “ترتيب الوالدة احليَّة” و “ترتيب الوالدة يف كنف الزوجية” )انظر املوضوعني 
19 و 20( على التوايل. وباملثل، فإن كانت هناك رغبة يف أن يقتصر ترتيب الوالدات على الوفيات اجلنينية 

السابقة، ينبغي استخدام مصطلح“ترتيب الوفيات اجلنينية”.
وينبغي تصنيف البيانات يف فئات ترتيبات أحادية )األوىل، الثانية، الثالثة وما إىل ذلك، وحىت   -  141

التاسعة، والعاشرة وما فوقها( وفئة “مل يذكر”.
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الفرتة الفاصلة منذ آخر والدة حيَّة سابقة/تاريخ آخر والدة حيَّة   -  23
سابقة

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 10

وميكن احلصول على املعلومات املتعلقة بالفرتة الفاصلة بعد الوالدة إما بتوجيه سؤال مباشر   -  142
بشأن عدد الشهور أو السنوات الكاملة املنقضية منذ آخر والدة حيَّة سابقة أو باحلصول على تاريخ أول والدة 

حيِّة سابقة أخرية، وحساب الفرتة الفاصلة بعد الوالدة يف مرحلة جتهيز البيانات.
وتقيس الفرتة الفاصلة الوقت املنقضي بشهور كاملة، بني يوم وشهر وسنة آخر والدة ملولود   -  143

حي، وتاريخ الوالدة احليَّة السابقة )انظر أيضًا املوضوع 19 بشأن األطفال املولودين أحياء لألم(.
وتشري املعلومات املتعلقة بالفرتة الفاصلة بعد الوالدة إىل الوقت املنقضي منذ وصول األم إىل   -  144
مركز معني يف عدد الوالدات )الرتتيب العددي للوالدات(. ويسمح هذا النوع من املعلومات بتحديد الوقت 
املنقضي بني الوالدات، لغرض جتميع التواريخ اإلجنابية لفرادى األمهات. وتسمح تلك املعلومات أيضًا بتحليل 

أثر الفرتة الفاصلة بعد الوالدة على نتائج الوالدة.

عدد األطفال املولودين أحياء لزواج قيد االنحالل  -  24

والدات  مجيع كل  يشمل  حبيث  االحنالل  قيد  لزواج  أحياء  املولودين  األطفال  عدد  حيدد   -  145
املولودين أحياء، أثناء الزواج، بصرف النظر عما إذا كانوا أحياء أو موتى يف وقت تقدمي طلب الطالق.

عدد األطفال املعالني للشخصني املطلقني  -  25

التبويبات املوىص بها: الطالق - 4

الثامنة  األحياء دون  لألطفال  الكلي  العدد  املعالني ألشخاص مطلقني هو  األطفال  عدد   -  146
عشرة من العمر والذين يعالون بواسطة أّي من طريف الطالق يف وقت تقدمي طلب الطالق. وينبغي أن يشمل 

هذا العدد أّي أطفال معالني من زجيات سابقة.
خُيتار “وقت تقدمي الطلب” كنقطة مرجعية ألن هذا هو بالفعل الوقت الوحيد الذي ميكن   -  147
فيه سؤال املبلِّغ عن مسائل من قبيل عدد األطفال املعالني. ومن املسلَّم به أن هذا رمبا يسبق التاريخ الفعلي 
للطالق بسنوات عديدة، وبالرغم من ذلك يبدو أن وقت تقدمي طلب الطالق هو النقطة املرجعية السليمة 
لتقييم العالقة بني عدد األطفال املعالني وبني حدوث الطالق. كما أنه يتفق أيضًا مع النقطة املرجعية من حيث 

الزمن لعدد األطفال املولودين أحياء للزواج قيد االحنالل )املوضوع 24(.

مدة الزواج/تاريخ الزواج  -  26

التبويبات املوىص بها: الطالق - 3، الطالق - 4

حتدد مدة الزواج باعتبارها الفرتة الزمنية الفاصلة بني يوم وشهر وسنة الزواج ويوم وشهر وسنة   -  148
اً عنها بسنوات كاملة. حدوث الواقعة قيد النظر، معربَّ

وميكن احلصول على املعلومات املتعلقة مبدة الزواج إما باحلصول على سنة وشهر ويوم الزواج،   -  149
أو بتوجيه سؤال مباشر عن فرتة الزواج بسنوات كاملة. ولئن كانت طريقة التاريخ ُتسفر عامة عن نتائج ذات 
بيانات أكثر دقة بشأن املدة، يتطلب احلساب خطوة إضافية أثناء مرحلة جتهيز البيانات. وتفرتض هذه الطريقة 
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أيضًا أنه سيتم تقدمي التاريخ الدقيق للزواج باليوم والشهر والسنة بالنسبة جلانب كبري من احلاالت. ومع ذلك، 
يوصى باستخدام السؤال املباشر بشأن مدة الزواج يف التعدادات السكانية وحيث ال يرجح أن تتمكن نسبة 
ل املدة باستخدام  كبرية من السكان من إعطاء التاريخ الدقيق. وإذا اقتضت الضرورة، ميكن أن يقدر املسجِّ

األسلوب املبني يف الفقرة 106 أعاله فيما يتعلق بالتحقق من العمر.
املولودين  األجنة  ووفيات  احلية  بالوالدات  مقرتنة  الزواج،  فرتة  بشأن  املعلومات  وُتستخدم   -  150
إما  تتعلق االستفسارات  قد  الذي سيجري،  التحليل  بنوع  لغرض حتليل اخلصوبة. ورهنًا  الزوجية،   يف كنف 
بــ “الزواج األول” أو “الزواج احلايل” لألم. وللتقليل من عدم الدقة يف اإلبالغ، ينبغي حتديد النقطة املرجعية 

بوضوح يف كل حالة.
وينبغي مجع املعلومات املتعلقة بالزواج يف شكل سنوات كاملة مبا يسمح بتصنيفها، على   -  151
النحو التايل: أقل من سنة واحدة؛ سنوات أحادية حىت 9 سنوات؛ 10 - 14 سنة؛ 15 - 19 سنة؛ 20 

سنة وما فوقها؛ “مل يذكر”.

الحالة الزوجية  -  27

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 5، والدات حية - 12، وفيات - 7، الوفيات 
الجنينية -12

احلالة الزوجية هي حالة األفراد حبسب قوانني أو عادات الزواج يف البلد. ويوصى بتحديد   -  152
فئات احلاالت الزوجية التالية: )أ( أعزب )مل يتزوج قط(، )ب( متزوج قانونًا، )ج( متزوج دينيًا، احتاد بالرتاضي، 
واحتاد عريف، )د( أرمل ومل يتزوج، )هـ( مطلق ومل يتزوج، و )و( متزوج ولكن منفصل قانونًا )انظر األمم املتحدة، 

2008، الفقرة 2 - 144(.
ومن الضروري أن تؤخذ يف االعتبار االحتادات العرفية )وهي قانونية وملزمة مبوجب القانون   -  153
بعض  ترغب  وقد  بالرتاضي.  أو  الفعلية  االحتادات  باسم  واملعروفة  القانون  نطاق  واالحتادات خارج  العريف( 
البلدان أيضًا يف أن متيِّز بني األشخاص املتزوجني الذين يعيشون مع أزواجهم وأولئك الذين يعيشون مبعزل عن 

أزواجهم.
ويف البلدان اليت تريد أن متيز بني )أ( األشخاص املرتبطني بزواج قانوين )تعاقدي أو مدين(،   -  154
)ب( واألشخاص املرتبطني بزواج ديين، )ج( واألشخاص املرتبطني باحتادات فعلية، )د( واألشخاص املتزوجني 
)و(  فعاًل،  منفصلني  ولكنهم  قانونًا  املتزوجني  واألشخاص  )هـ(  قانونًا،  منفصلني  ولكنهم  قانونيًا،  زواجًا 
واألشخاص املطلقني، ينبغي حتديد تكوين كل فئة بصورة واضحة واإلشارة إليها يف اجلداول اإلحصائية املنشورة.

وترهتن املعاملة اإلحصائية لألشخاص الذين احنل زواجهم الوحيد أو آخر زواج قانوين هلم   -  155
)تعاقديًا كان أو مدنيًا( باحلجم النسيب لتلك الفئة يف البلد. فإذا كانت الفئة كبرية من حيث احلجم، ينبغي 
أن تشكل فئة إضافية؛ أما إذا كان حجمها غري كبري، فينبغي تصنيف األفراد تبعًا حلالتهم الزوجية قبل احنالل 

زجياهتم.
وجيب أن تستند تلك التعديالت هلذا التصنيف، حسب ما قد تدعو احلاجة إىل القيام به،   -  156
بالبيئة واألعراف احمللية. ومن ناحية  الثقافات، إىل معرفة مباشرة  ملراعاة احلاالت اخلاصة املوجودة يف بعض 
ثانية، جتدر اإلشارة إىل أنه يف مجيع الثقافات، تشمل احلالة الزوجية سلسلة ترتاوح بني االحتادات القانونية 
واالحتادات بالرتاضي؛ ويف حدود ذلك اإلطار، قد تكون االحتادات أحادية أو تعددية. وسيحدد مدى تقبُّل 
األنواع املختلفة لالحتادات على الصعيد االجتماعي، التعديالت الالزمة لتلبية االحتياجات الوطنية. وعلى 
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سبيل املثال يف البلدان اليت تسمح بتعدد الزوجات، قد يكون من املستصوب إدراج سؤال بشأن عدد الزوجات 
احلاليات. وينبغي إدخال التعديالت يف إطار التصنيف األساسي من أجل احملافظة على القابلية للمقارنة على 

الصعيد الدويل قدر اإلمكان.
وال توفِّر الفئات املتعلقة باحلالة الزوجية واملبينة يف الفقرة 154 أعاله، معلومات كاملة بشأن   -  157
 نطاق االحتادات الفعلية اليت قد تكون شائعة يف بعض البلدان، من حيث درجات االستقرار املتباينة، كما 
ال تبني بصورة كافية مدى انتشار الزجيات الرمسية املقرتنة باحتادات فعلية مستقرة نسبيًا خارج كنف الزوجية. 
وُتعّد املعلومات بشأن هذه العالقات مفيدة جداً يف الدراسات املتعلقة باخلصوبة بيد أنه ال ميكن النص على 
توصية دولية بشأن هذه املسألة بسبب التباين الكبري للظروف يف ما بني البلدان. ومن ناحية أخرى ُيقرتح أن 
تنظر البلدان اليت ترغب يف حبث هذه العالقات يف إمكانية مجع بيانات منفصلة عن كل شخص من حيث 

الزواج الرمسي، ومن حيث االحتادات الفعلية، وبشأن مدة كل نوع من أنواع تلك احلاالت.
ويف الدراسة املتعلقة بالوالدات احلية، تسمح املعلومات املتعلقة باحلالة الزوجية لألم باشتقاق   -  158
املعلومات املتعلقة مبا إذا كان الطفل قد ُولد يف كنف الزوجية أو خارج كنف الزوجية. ومن الناحية اإلحصائية، 
قد ُتستخدم هذه املعلومات حلساب معدل اخلصوبة الزوجية ودراسة أوجه التباين يف اخلصوبة حبسب احلالة 
الزوجية لألم، لغرض إعداد سياسة الرفاه والسياسة االجتماعية. وتوفر احلالة الزوجية أيضًا معلومات بشأن أوجه 

التباين املتعلقة بالوفيات حبسب احلالة الزوجية.

عدد الزيجات السابقة/ترتيب الزواج  -  28

التبويبات املوىص بها: الطالق - 7

عدد الزجيات السابقة هو عدد الزجيات التعاقدية اليت مت الدخول فيها قبل الزواج قيد التعاقد   -  159
ا إذا كانت تلك الزجيات قد احنلت بسبب املوت أو الطالق. والزواج الذي احنل بالطالق، بغض النظر عمَّ

وترتيب الزواج موضوع اشتقاقي: فاملعلومات املتصلة به ُتشتق من املعلومات املطلوبة بشأن   -  160
عدد الزجيات السابقة. وميثل ترتيب الزواج ترتيب الزواج قيد التعاقد أو قيد احلل )أّي األول والثاين والثالث، 

وما إىل ذلك(.

طريقة انحالل الزيجات السابقة  -  29

الزوجني، و)ب( حكم  )أ( وفاة أحد  يلي:  ما  بواسطة  القانوين  الزواج  ميكن احنالل عقد   -  161
بالطالق أو )ج( اإللغاء )اإلبطال(.

وتشري الزجيات السابقة إىل الزجيات اليت جرى الدخول يف عقود بشأهنا قبل الزواج احلايل   -  162
الذي هو إما قيد التعاقد )يف حالة الزواج( أو قيد االحنالل )يف حالة الطالق(.

التحصيل التعليمي  -  30

 التبويبات املوىص بها: والدات حية - ٨، والدات حية - 15، وفيات - ٨، 
الزواج - 4، الطالق - 5

التحصيل التعليمي لألبوين، واألشخاص املتوفني، والعرائس، والعرسان واملطلقني هو أعلى   -  163
درجة تسُتكمل ضمن أكثر املستويات تقدمًا اليت جرى االلتحاق هبا يف النظام التعليمي يف البلد الذي مت 
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حتصيل التعليم فيه. ولألغراض الدولية، فإن الدرجة هي مرحلة التعليم اليت يتم تغطيتها عادية يف غضون السنة 
الدراسية.

ويضيف التحصيل التعليمي، باعتباره أحد املتغريات االجتماعية االقتصادية، قيمة لتحليل   -  164
حدوث الوقائع احليوية والتنبؤ هبا. فعلى سبيل املثال، تتيح إحصاءات الوالدات والوفيات حبسب التحصيل 
تنفيذ  وميكن  األم.  تعليم  ع حبسب  الرضَّ وفيات  ومعدالت  اخلصوبة  معدالت  خمتلف  دراسة  لألم  التعليمي 
السياسة االجتماعية الرامية إىل حتسني املستوى التعليمي لألم إذا ُوجد ارتباط بني تعليم األم وخصوبتها، فضاًل 
عن نتائج الوالدة. وينبغي تسجيل املعلومات املتعلقة بالتعليم الذي مت حتصيله يف شكل درجات يف إطار كل 
د للتعليم  مستوى مبا يسمح بتحديد املستويات التالية للتعليم، على حنو ما يوصي به التصنيف الدويل املوحَّ

12 :)ISCED 2011( الصادر عن اليونسكو
ملرحلة  برامج  املبكرة  الطفولة  تعليم  يشمل  صفر.  املستوى  للتعليم،  املوحَّد  الدويل  التصنيف 
الطفولة املبكرة تنطوي على عنصر تعليم دويل. وهناك فئتان لربامج املستوى صفر للتصنيف 
الدويل املوحد للتعليم ومها: تطوير التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم يف مرحلة ما قبل 
املرحلة  )يف  سناً  األصغر  لألطفال  مصمماً  تعليمياً  حمتوى  األوىل  وتشمل  االبتدائية.  الدراسة 
العمرية اليت ترتاوح بني صفر وسنتني(، واألخرى مصممة لألطفال من سْن 3 سنوات وحىت 

بداية مرحلة التعليم األويل.
األولية،  املدرسة  مرحلة  )أّي  االبتدائي  التعليم   .1 املستوى  للتعليم،  املوحَّد  الدويل  التصنيف 
املدرسة االبتدائية(، اليت توفر للتالميذ مهارات أساسية يف جماالت القراءة، والكتابة، واحلساب، 
وتضع أساساً متيناً للتعليم ولفهم اجملاالت األساسية للمعرفة، والتنمية الشخصية واالجتماعية، 

لتحضري التالميذ ملرحلة التعليم اإلعدادي.
التصنيف الدويل املوحَّد للتعليم، املستوى 2. التعليم اإلعدادي، وهو مصمم عادة للبناء على 
نتائج التعليم يف املستوى 1 من التصنيف الدويل املوحد للتعليم. واهلدف منه عادة وضع األسس 
للتعليم والتنمية البشرية مدى احلياة. وقد يشكل هذا األساس بعد ذلك نقطة انطالق ملواصلة 
توسُّع الُنظم التعليمية يف الفرص التعليمية. وقد توفر بعض الُنظم التعليمية بالفعل برامج للتعليم 
املهين، على املستوى 2 من التصنيف الدويل املوحد للتعليم واملصممة لتزويد األفراد باملهارات 

املناسبة للتوظيف.
التصنيف الدويل املوحَّد للتعليم، املستوى 3. التعليم الثانوي، وهو مصمم عادة لتكملة التعليم 
الثانوي استعداداً للتعليم من املستوى الثالث أو لتوفري مهارات مناسبة للتوظيف، أو لكليهما. 
وتوفر الربامج يف هذا املستوى للتالميذ برامج خمتلفة ومتخصصة، ومتعمقة من حيث التعليمات 

مما توفره الربامج على املستوى 2 من التصنيف الدويل املوحد للتعليم.
التصنيف الدويل املوحَّد للتعليم، املستوى 4. وهو التعليم ما بعد الثانوي وليس التعليم العايل 
ويوفر خربات تعليمية، مبنية على التعليم يف املستوى الثانوي حتضرياً لدخول سوق العمل فضاًل 
على  والكفاءات  واملهارات  املعرفة،  على  الفرد  إىل حصول  ويرمي  العايل.  التعليم  دخول  عن 

مستوى من التعقيد أدىن من خصائص مستوى التعليم العايل.
التصنيف الدويل املوحَّد للتعليم، املستوى 5. وهو تعليم للمستوى العايل قصري الدورة، ومصمم 
غالباً ليوفر للمشرتكني فيه معرفة فنية، ومهارات وكفاءات. وتستند هذه عادة إىل النواحي العملية 
وحمددة حبسب الوظائف، وتُعد الطالب للدخول إىل سوق العمل. ومن ناحية ثانية، فإن هذه 
الربامج قد توفر أيضاً مساراً جتاه برامج تعليمية عالية أخرى. وتصنَّف أيضاً برامج التعليم العايل 

معهد  اليونسكو،  انظر   12

ُمتاح   .)2012( اإلحصاءات 

http://www.uis. املوقع  عىل 

unesco.org/Education/

Documents/isced-2011-

.en.pdf
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األكادميية اليت دون مستوى بكالوريوس اآلداب أو العلوم أو ما يعادهلا، ضمن املستوى 5 من 
التصنيف الدويل املوحَّد للتعليم.

يعادهلا  ما  أو  العلوم  أو  املستوى 6. بكالوريوس يف اآلداب  للتعليم،  املوحَّد  الدويل  التصنيف 
من املستويات وهو مصمم غالباً لتوفري معرفة أكادميية و/أو فنية متوسطة للمشاركني، ومهارات 

وكفاءات، تؤدي إىل أول درجة من املؤهالت أو ما يعادهلا.
التصنيف الدويل املوحَّد للتعليم، املستوى 7. درجة املاجستري يف اآلداب أو العلوم أو املستوى 
املتقدمة،  الفنية  و/أو  األكادميية  باملعرفة  املشاركني  لتزويد  غالباً  مصمم  وهو  يعادهلا،  الذي 
تنطوي  وقد  يعادهلا.  ما  أو  املؤهالت  من  ثانية  درجة  إىل  تُفضي  اليت  والكفاءات،  واملهارات 

الربامج من هذا املستوى على عنصر حبثي مهم ولكن ال تؤدي بعد إىل منح مؤهل الدكتوراه.
التصنيف الدويل املوحَّد للتعليم، املستوى 8. الدكتوراه أو مستوى يعادهلا، وهو مصمم بصورة 
رئيسية حبيث يؤدي إىل مؤهل حبثي متقدم. وتكرس الربامج عند هذا املستوى للدراسة املتقدمة 
والبحوث األصلية وتقدمها عادة املؤسسات التعليمية العليا املوجهة للبحوث، مثل اجلامعات. 

وتوجد برامج الدكتوراه يف كل من اجملالني األكادميي والفين.
وينبغي أيضًا حتديد السكان الذين مل يلتحقوا باملدرسة. كما ينبغي توضيح أّي فوارق بني   -  165

التعاريف الوطنية والدولية يف منشور اإلحصاءات احليوية بغية تيسري املقارنات والتحليل.

الحالة من حيث اإلملام بالقراءة والكتابة  -  3١

تشري احلالة من حيث اإلملام بالقراءة والكتابة إىل كل من القدرة على القراءة والقدرة على   -  166
الكتابة. وينبغي مجع البيانات املتعلقة حبالة القراءة والكتابة حبيث متّيز بني األشخاص امللمني بالقراءة والكتابة 
واألشخاص غري امللمني بالقراءة والكتابة. ويكون الشخص ملمًا بالقراءة والكتابة إذا كان يستطيع أن يقرأ 
ويكتب مجلة بسيطة مع فهمها، بشأن حياته اليومية. ويكون الشخص غري ملم بالقراءة والكتابة إذا مل يستطع، 
أن يقرأ ويكتب مجلة بسيطة بشأن حياته اليومية، وفهم ما يفعله. ومن مث ينبغي اعتبار الشخص القادر على 
قراءة وكتابة األرقام أو امسه فقط، ُأميًا، كما هو احلال بالنسبة للشخص الذي يستطيع أن يقرأ لكن ال يستطيع 

أن يكتب والشخص الذي يستطيع أن يقرأ ويكتب مجلة حيفظها تتعلق بالشعائر.
وليست اللغة اليت يستطيع الشخص أن يقرأ ويكتب هبا، عاماًل يف حتديد اإلملام بالقراءة   -  167
والكتابة وال يلزم إدخاهلا يف االعتبار عادة. ويف البلدان املتعددة اللغات، قد تكون هذه املعلومات، مع ذلك، 

ضرورية لتحديد السياسة التعليمية ولذلك ُتصبح مبثابة موضوع استفسار إضايف مفيد.
وينبغي مجع البيانات املتعلقة باإلملام بالقراءة والكتابة بالنسبة جلميع األشخاص الذين ترتاوح   -  168
أعمارهم بني 10 سنوات وما فوقها. بيد أنه من أجل إتاحة مقارنة البيانات املتعلقة بأمية الكبار، ينبغي على 
األقل أن مييز أّي تبويب لألمية غري مصنف بصورة تشمل العمر بالتفصيل بني األشخاص دون اخلامسة عشرة 
من العمر واألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو ما فوقها. وينبغي تصنيف األشخاص دون العاشرة 

من العمر حتت فئة “ال ينطبق”.
بأميتهم،  االعرتاف  عن  األميني  األشخاص  بعض  جانب  من  احملتمل  اإلحجام  وبسبب   -  169
البيانات اليت جُتمع  والصعوبات املتعلقة بتطبيق اختبار لإلملام بالقراءة والكتابة أثناء البحث، فرمبا ال تكون 
ح أن يكون هذا القصور غري مهم، ينبغي أن ُيذكر ذلك كمؤهل يف أّي نشرات  دقيقة. فإذا ما اعُترب أن من املرجَّ
للبيانات. وينبغي وصف اختبار اإلملام بالقراءة والكتابة عند تطبيقه. ومن ناحية ثانية، إذا ارتئي أن البيانات 
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التحصيل  اعتبار  ينبغي  موثوقة،  غري  معلومات  عن  ستسفر  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  حالة  بشأن  جُتمع  اليت 
التعليمي )املوضوع 30( بدياًل.

املجموعة العرقية/الوطنية  -  32

مرهتنة  بلد  السكان يف كل  من  األمهية  ذات  احملددة  الوطنية  و/أو  العرقية  اجملموعات  ُتعد   -  170
بالظروف الوطنية الفردية. فبعض املعايري اليت حُتدد على أساسها اجملموعات العرقية هي معايري القوميات العرقية 
)أّي البلد أو منطقة املنشأ، لتمييزها عن اجلنسية أو بلد اجلنسية القانونية(، والعنصر، واللون، واللغة، والدين، 
فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اخلصائص.  هذه  من  خمتلفة  جمموعات  أو  والقبيلة،  املأكل،  أو  امللبس  وعادات 
بعض املصطلحات املستخدمة مثل “العنصر”، “األصل”، أو “القبيلة”، تنطوي على عدد من الدالالت 
املختلفة. ولذا جيب حتديد التعاريف واملعايري اليت يطبقها كل بلد لتقصي اخلصائص العرقية للسكان، حتديداً 
دقيقًا مبشاركة أو استشارة ممثلني عن الفئات اليت يرغب يف تصنيفها. ونظراً لطبيعة هذا املوضوع، ستتباين هذه 
التصنيفات وتعاريفها بصورة واسعة من بلد إىل بلد؛ ولذا فليس من احملتمل أن تكون هناك معايري مقبولة دوليًا.

وبسبب الصعوبات اليت قد تطرأ يف التفسري، من املهم عند مجع تلك البيانات توضيح املعايري   -  171
األساسية املستخدمة بشكل جلي حبيث يكون معىن التصنيف واضحًا متامًا. وُيقرتح أيضًا أاّل يشمل التصنيف 
األّويل إاّل فئات عامة قليلة، تاركًا االحتمال مفتوحًا أمام املزيد من التحليل التفصيلي للمجموعات القبلية 

املهمة أو غريها مىت كان ذلك مناسبًا.

الجنسية  -  33

ُتعرَّف جنسية )اآلباء، أو املتوفني، أو العرائس، أو العرسان، أو املطلقني( باعتبارها الصلة   -  172
اخلاصة بني الفرد ودولته، واليت يكتسبها باملولد أو التجنُّس، وسواء كان ذلك مبوجب إعالن، أو اختيار، أو 
زواج، أو بوسائل أخرى وفقًا للتشريع الوطين. وجدير باملالحظة أن اجلنسية ال تطابق بالضرورة مع بلد املولد.

وينبغي مجع البيانات املتعلقة باجلنسية حبيث تسمح بتوصيف األشخاص املعنيني باعتبارهم   -  173
)أ( مواطنني باملولد، )ب( أشخاص اكتسبوا اجلنسية بعد املولد ومن خالل التجنس، أو االختيار، أو الزواج، 
أو اإلعالن، وما إىل ذلك، و )ج( أجانب. وينبغي أيضًا مجع املعلومات املتعلقة ببلد جنسية األجانب. ومن 
املهم تسجيل بلد اجلنسية على هذا النحو وعدم استخدام صفة لإلشارة إىل اجلنسية، نظراً ألن بعض هذه 

الصفات هي نفسها املستخدمة لتحديد اجملموعات العرقية.
وبالنسبة للبلدان اليت يشمل سكاهنا نسبة كبرية من املواطنني املتجنسني، ستسمح املعلومات   -  174

اليت متيز بني املواطنني باملولد واملواطنني بالتجنُّس، مثاًل، بدراسة الفوارق احملتملة املتعلقة باخلصوبة والوفيات.
عدميي  األشخاص  )أ(  بــ  يتعلق  فيما  ُتتخذ  اليت  القرارات  بشأن  تعليمات  إصدار  وينبغي   -  175
اجلنسية، )ب( األشخاص مزدوجي اجلنسية، )ج( األشخاص قيد التجنُّس و )د( أّي فئات أخرى غري حمددة 

اجلنسية.

حالة النشاط االقتصادي 13  -  34

التبويبات املوىص بها: وفيات - 13

حالة النشاط االقتصادي )بالنسبة لآلباء، واملتوفني، والعرائس، والعرسان، واملطلقني( هي   -  176
حالة كل شخص فيما يتعلق بنشاطه االقتصادي العادي يف غضون السنة التقوميية اليت تسبق سنة حدوث 

هذا  إصدار  مع  بالتزامن   13

الدويل  املؤتمر  يقوم  املنشور، 

العمل  إحصاءات  لخرباء 

بشأن  الدويل  املعيار  بتنقيح 

اقتصادياً،  النشطني  السكان 

والعمالة  والبطالة،  والوظائف، 

الناقصة. وسرتد هذه التغيريات 

يف إضافة إىل هذا املنشور، تتاح 

عىل شبكة اإلنرتنت.
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الواقعة احليوية. وينبغي تسجيل حالة النشاط العادي الذي ساد طوال معظم االثنني واخلمسني أسبوعًا )أو 
معظم الــ 365 يومًا( خالل السنة التقوميية السابقة. وينبغي مجع املعلومات بالنسبة لكل شخص يبلغ احلّد 
األدىن من العمر أو ما فوقه والذي يتعنيَّ تبويب اخلصائص االقتصادية بشأنه، من حيث إن كان الشخص 

املعين نشط اقتصاديًا أو غري نشط اقتصاديًا عادة.
وينبغي إيالء اهتمام خاص للفئات اليت قد يصعب تصنيفها خاصة، مثل العامالت كأفراد   -  177
أسر بدون أجر يف جمال الزراعة، والشباب الباحثني عن العمل ألول مرة، واألشخاص الذين يتقاضون معاشات 

بسبب التقاعد من وظيفة، ويعملون يف وظيفة أخرى يف الوقت ذاته.
وينبغي حتديد احلّد األدىن للعمر املعتمد للسؤال عن النشاط االقتصادي تبعًا لظروف كل   -  178
بلد، لكنه ال ينبغي مطلقًا أن يزيد عن 15 عامًا. وينبغي أن ختتار البلدان اليت توجد هبا نسبة كبرية من قوة 
العمل اليت متارس أنواعًا من األنشطة يف جماالت الزراعة والتعدين والنسيج والتجارة على نطاق صغري، رمبا 
يشارك فيها األطفال، سنًّا أدىن أقل من البلدان اليت ال يشيع فيها توظيف األطفال الصغار. وينبغي من ناحية 
ثانية على األقل، أن يفرق أّي تبويب للخصائص االقتصادية غري مصنف تصنيفًا شاماًل حبسب العمر، بني 

األشخاص دون اخلامسة عشرة من العمر واألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وما فوقها.
وتعد املرجعية الزمنية احملددة للبيانات املتعلقة باخلصائص االقتصادية أساسية بالنسبة ملفهوم   -  179
السكان النشطني اقتصاديًا. ومن املوصى به أن تكون الفرتة املرجعية الزمنية املعتمدة ألغراض اإلحصاءات 

احليوية هي السنة التقوميية السابقة على السنة اليت حدثت فيها الواقعة احليوية.
ويشمل السكان النشطون اقتصاديًا عادة مجيع األشخاص من كال اجلنسني الذين يوفرون أو   -  180
هم مستعدون لتوفري إمدادات من العمالة إلنتاج سلع وخدمات اقتصادية أثناء الفرتة املرجعية الزمنية املختارة 
ألغراض البحث. وهي تشمل كاًل من األشخاص املوجودين يف قوة العمل املدنية ومن خيدمون يف القوات 
املسلحة. وتضم قوة العمل املدنية األشخاص العاملني والعاطلني أثناء الفرتة املرجعية الزمنية. وينبغي التمييز بني 

هاتني اجملموعتني وفقًا للمعايري احملددة أدناه.
يتألف العاملون من مجيع األشخاص، مبن فيهم العاملون يف جمال العمالة األسرية، والذين   -  181
كانوا يعملون أثناء الفرتة املرجعية الزمنية احملددة بالنسبة للبيانات املتعلقة باخلصائص االقتصادية )انظر الفقرة 
179(؛ أو الذين كانوا يؤدون أعمااًل اضطلعوا هبا فعاًل ولكنهم تغيبوا عن العمل مؤقتًا منذ ذلك الوقت، 
بسبب مرض أو إصابة، أو بسبب نزاع صناعي، أو بسبب إجازة أو غياب بإذن، أو غياب بدون إذن، أو 
بسبب ارتباك العمل مؤقتًا ألسباب من قبيل سوء حالة الطقس، أو ُعطل ميكانيكي، أو ألهنم كانوا يعملون 

حلساهبم؛ أو كانوا من العاملني حلساهبم ولكنهم مل يكونوا يعملون مؤقتًا أثناء الفرتة املرجعية.
ويتألف العاطلون عن العمل من مجيع األشخاص الذين كانوا أثناء الفرتة املرجعية ال يعملون،   -  182
ولكن يسعون إىل العمل التماسًا لألجر أو الربح، مبن فيهم أولئك الذين مل يسبق هلم العمل أبداً. ويشمل ذلك 
أيضًا األشخاص، الذين مل يكونوا يسعون إىل العمل أثناء الفرتة املرجعية بسبب مرض مؤقت، أو ألهنم أعدوا 
ترتيبات لبدء عمل جديد عقب الفرتة املرجعية أو ألهنم كانوا مسرحني دون أجر بصفة مؤقتة أو ألجل غري 
مسمى. وعندما تكون فرص العمل حمدودة جداً، ينبغي أن تشمل فئة العاطلني عن العمل أيضًا األشخاص 
الذين مل يكونوا يعملون وكانوا جاهزين للعمل بيد أهنم مل يكونوا يسعون هبّمة للعمل العتقادهم أنه ال توجد 
فرص عمل مفتوحة. وينبغي أن متيز البيانات املسجلة بشأن العاطلني األشخاص الذين مل يعملوا مطلقًا من 

قبل.
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وعند وضع تصنيف حبسب حالة النشاط االقتصادي، ينبغي أن تأخذ املشاركة يف النشاط   -  183
العاملني واألشخاص  ينبغي إدراج األشخاص  النشاط غري االقتصادي؛ ومن مث،  االقتصادي األسبقية على 

العاطلني عادة،، ضمن فئة السكان النشطني اقتصاديًا حىت وإن كانوا مثاًل، طالبًا أو أرباب أسر أيضًا.
ويتألف السكان غري النشطني اقتصاديًا يف العادة من الفئات الوظيفية التالية:  -  184

أرباب األسر: األشخاص من كال اجلنسني، غري املصنفني باعتبارهم نشطني اقتصادياً عادة،  )أ( 
واألقارب  البيوت  ربَّات  مثل  اخلاص،  منزهلم  املنزلية يف  بالواجبات  القيام  يشاركون يف  والذين 
املنازل  العاملون يف  املنزل واألطفال )وبالرغم من ذلك، يصنف  اآلخرين املسؤولني عن رعاية 

ويتقاضون أجوراً، باعتبارهم نشطني اقتصادياً عادة(؛
الطالب: األشخاص من كال اجلنسني، غري النشطني اقتصادياً عادة، وامللتحقون بأّي مؤسسة  )ب( 

تعليمية، عامة أو خاصة، لتلقي تعليمات منتظمة يف أّي مستوى تعليمي؛
املستفيدون من املعاش التقاعدي أو من اإليرادات الرأمسالية: هم األشخاص من كال اجلنسني،  )ج( 
أو  ممتلكات  من  إيرادات  على  وحيصلون  عادة،  اقتصادياً  نشطني  باعتبارهم  املصنفني  وغري 
استثمارات أخرى، أو من فوائد أو من عوائد إجيارات أو من معاشات عن أنشطتهم السابقة 

وال ميكن تصنيفهم باعتبارهم طالباً أو أرباب بيوت؛
فئات أخرى: األشخاص من كال اجلنسني، غري املصنفني باعتبارهم نشطني اقتصادياً، وحيصلون  )د( 
على معونة حكومية أو دعم خاص، ومجيع األشخاص اآلخرين غري املدرجني يف أّي من الفئات 

املذكورة أعاله، من قبيل األطفال غري املنتظمني باملدارس.
ونظراً ألن بعض األفراد ميكن تصنيفهم يف أكثر من فئة من السكان غري النشطني اقتصاديًا   -  185
عادة )فقد يكون الشخص طالبًا ورب بيت يف الوقت ذاته(، ينبغي أن تشري تعليمات التسجيل إىل ترتيب 

أفضلية تسجيل األشخاص يف فئة أو أخرى.

الوظيفة املعتادة  -  35

تشري وظيفة )اآلباء، واملتوفني، والعرائس، والعرسان، واملطلقني( إىل نوع العمل الذي اضطلع   -  186
به الشخص العامل أثناء السنة التقوميية السابقة على سنة حدوث الواقعة احليوية )أو الذي اضطلع به العاطل 
قبل ذلك(، بصرف النظر عن الصناعة، أو املركز يف العمل والقطاع )أّي رب عمل، أو موظف، وما إىل ذلك( 

حيث ينبغي تصنيف الشخص.
وينبغي تنبيه احملللني ومستخدمي بيانات اإلحصاءات احليوية حبسب الوظائف إىل أنه يف ما   -  187
يتعلق مبنشورات اإلحصاءات احليوية، قد تعطي املقاييس املستخدمة بشأن الوقائع احليوية اليت حتدث إلحدى 
فئات الوظائف يف البسط، وحساب تعداد مجيع األشخاص من السكان املصنفني حبسب هذه الوظيفة نفسها 
يف املقام، نتائج مضللة وغري صحيحة )فالتعداد يسجل عادة الوظيفة احلالية، أما بالنسبة ألغراض اإلحصاءات 
احليوية، تعرَّف الوظيفة باعتبارها الوظيفة املعتادة للفرد أثناء السنة السابقة لسنة حدوث الواقعة احليوية(. وقد 
يتمثل اإلجراء األفضل يف أن تنسب الوقائع احليوية يف فئة وظيفية معينة إىل العدد الكلي للوقائع احليوية بالنسبة 
جلميع الوظائف أّي استخدام نسبة متناسبة عوضًا عن املعدل )انظر الفقرة 210 بشأن املعدالت والنسب(.

وألغراض املقارنات الدولية، يوصى بأن جُتّمع البلدان بياناهتا بشأن الوظائف وفقًا للتصنيف   -  188
الدويل املوحد للمهن )ISCO-08( )جنيف، مكتب العمل الدويل، 2008(. وإذا مل ميكن هذا، ينبغي النص 
بشأن الفئات يف التصنيفات املستخدمة لكي ميكن حتويلها إىل التصنيف الدويل املوحد للمهن املذكور أعاله 
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)ISCO-08( أو لفئات التصنيف األصغر )املكونة من رقمني( يف هذا التصنيف على األقل. وإذا مل تكن 
التصنيف الدويل املوحد للمهن )ISCO-08(، ينبغي إيراد توضيح  البيانات الوطنية مصنفة مبا يتماشى مع 

بشأن الفوارق يف منشورات اإلحصاءات احليوية.

املركز االجتماعي االقتصادي  -  36

التبويبات املوىص بها: وفيات - 13

بسبب  االقتصادي  االجتماعي  املركز  ملوضوع  دويل  تعريف  على  النص  اآلن  حىت  يتعذر   -  189
اخلصائص  إىل  متامًا  االقتصادي  االجتماعي  املركز  يستند  أن  وميكن  متيزه.  اليت  للخصائص  الوطنية  الفوارق 

االقتصادية أو تراعى فيه خصائص أخرى، من قبيل التحصيل التعليمي وخصائص اجتماعية مماثلة.
ويتمثل الغرض من تصنيف الوقائع احليوية حبسب املركز االجتماعي االقتصادي يف حتديد   -  190
الفئات، اليت يتسم كل منها خبصائص اجتماعية اقتصادية متشاهبة، ورمبا تكون خمتلفة عن فئات اجتماعية 
اقتصادية أخرى فيما يتعلق خبصائصها ذات الصلة باإلحصاءات احليوية. وميكن استخدام هذه الفئات بعد 
ذلك لدراسة العالقة بني املركز االجتماعي االقتصادي لألفراد وبني إحصاءات حيوية خمتارة، مثل معدالت 

ع، ومعدالت الوفاة حبسب األسباب، وما إىل ذلك. الوالدة، ومعدالت وفيات الرضَّ

نوع الوالدة  -  37

التبويبات املوىص بها: والدات حية - وفيات جنينية - 1

التقرير  به  يتعلق  الذي  احلمل  لنتاج  التعددي  أو  الفردي  الطابع  إىل  الوالدة  نوع  يشري   -  191
اإلحصائي. وينبغي أن يوصف كل رضيع يولد حيًا أو جنني يولد ميتًا بأنه فرد، أو توأم، أو ثالثة توائم وما إىل 
ذلك، وينبغي أيضًا حتديد ترتيب والدته من حيث صلته بأشقائه املولودين حديثًا )األول من بني اثنني، الثاين 
من بني اثنني، األول من بني ثالثة، وما إىل ذلك(. وينبغي أيضًا النص على اإلشارة إىل نوع اجلنس بالنسبة 
للفرد أو األفراد اآلخرين فضاًل عن حالته )حالته أو حالتهم( فيما يتعلق بالوالدة حيًا أو ميتًا )الوفيات اجلنينية(.

ومن الناحية اإلحصائية، تفيد املعلومات املتعلقة بنوع الوالدة غرضني خمتلفني ومها: )أ( دراسة   -  192
االجتاه بالنسبة للمولود الوحيد، والتوأم، والثالثة توائم، أو الوالدات األعلى من حيث الرتتيب على مدى الزمن 

و )ب( حتليل أثر نوع الوالدة على نتائج الوالدة.

اختصايص توليد  -  38

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 13، والدات حية - 14

اختصاصي التوليد هو الشخص الذي يساعد األم على والدة الرضيع احلي أو اجلنني امليت.   -  193
قابلة،  قابلة، )د(  باعتباره: )أ( طبيب، )ب( ممرضة، )ج( ممرضة -  التوليد   وينبغي أن يصنَّف اختصاصي 

)هـ( مساعد طيب آخر، )و( شخص عادي أو )ز( “مل يذكر”.
توفر الرعاية عند الوالدة معلومات مفيدة بشأن استخدام مرافق الرعاية الطبية ومواردها. وُتعد   -  194
اإلحصاءات املتعلقة بالوالدات احلية حبسب موقع الوالدة وخدمات اختصاصي التوليد ذات أمهية كبرية يف 

ع. تقييم احلاجة إىل اخلدمات الطبية وإتاحة نظرة متعمقة يف أمناط وفيات الرضَّ
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مسؤول التصديق  -  39

التبويبات املوىص بها: وفيات - 11، الوفيات الجنينية - 10

مسؤول التصديق هو الشخص املأذون له مبوجب القانون بالتصديق على واقعة الوفاة أو وفاة   -  195
اجلنني، ويصدِّق يف حالة الوفاة، على ظروف الوفاة )كاحلوادث، أو االنتحار، أو القتل، أو األسباب الطبيعية( 
واملرض احملدد أو اإلصابة أو األسباب األخرى احملددة للوفاة. وينبغي مجع البيانات بطريقة تسمح بتصنيف 
الوفيات طبقًا ملا إذا كان الذي صدَّق على الوفاة الطبيب أو اجلراح الذي عاجل املتوىف أثناء مرضه العضال، 
أو املمارس الطيب الذي فحص اجلثمان بعد الوفاة، أو الطبيب الشرعي، أو سلطة قانونية - طبية أخرى، أو 

القابلة، أو املمرضة )أو شخص متدرب آخر( أو شخص عادي.
ويعترب التصديق الطيب على سبب الوفاة أو وفاة اجلنني من مسؤولية الطبيب املعاجل عادة، إن   -  196
وجد. ويف حالة الوفيات اليت مل حتظ بعناية طبية أو الوفيات اليت يعتقد بأهنا تعزى إىل العنف )كاحلوادث، أو 
االنتحار، أو القتل(، يكون املسؤول الطيب القانوين )الطبيب الشرعي أو قاضي الوفيات املشتبه فيها( مسؤواًل 
عن التصديق مبوجب قوانني تلك البلدان. وعلى أّي حال، إذا قام بتحديد سبب الوفاة فرد مؤهل طبيًا أو 
مسؤول طيب قانوين، تلزم اإلفادة عن األمراض أو اإلصابات وتسجيلها بالشكل والتفصيل الواردين يف معظم 
النسخ احلالية للنموذج الدويل للشهادة الطبية على سبب الوفاة، املستنسخة يف الفقرة 496 أدناه. وينبغي بقدر 
اإلمكان، استكمال شهادة منفصلة عن سبب الوفاة يف فرتة ما حول الوالدة )الوفيات اجلنينية ووفيات املواليد 
العاملية،  الصحة  )انظر منظمة  الشهادات  أيضًا حمتوى وتصميم تلك  العاملية  الصحة  اجلدد(. وتوفر منظمة 

2011، الفرع 4 - 1 - 3(.

نوع التصديق  -  40

التبويبات املوىص بها: وفيات - 11، الوفيات الجنينية - 10

)انظر  التصديق  مسؤول  هوية  إىل  يستند  فهو  اشتقاقيًا:  موضوعًا  التصديق”  “نوع  يعد   -  197
املوضوع 39(، الذي قد يكون طبيبًا، أو ممارسًا طبيًا، أو طبيبًا شرعيًا، أو سلطة قانونية طبية، أو قابلة، أو 

ممرضة، أو شخصًا عاديًا.

سبب الوفاة  -  4١

التبويبات املوىص بها: وفيات - 10، وفيات - 12، وفيات الرضع - 4

أسباب الوفاة هي “كل تلك األمراض، وظروف االعتالل أو اإلصابات اليت أدت إىل الوفاة   -  198
أو أسهمت فيها وظروف احلادثة أو العنف اليت أدت إىل تلك اإلصابات” )املرجع نفسه، الفرع 4 - 1 - 1(. 
ولألغراض اإلحصائية ال تعترب أعراض الوفاة وأمناطها، من قبيل قصور القلب أو فشل اجلهاز التنفسي، أسبابًا 

للوفاة.
السبب  بأنه  الرئيسية  اإلحصائية  التبويبات  ألغراض  يستخدم  الذي  الوفاة  سبب  وحدد   -  199
األساسي للوفاة. ويعرَّف السبب األساسي للوفاة على أنه “)أ( املرض أو اإلصابة اليت بدأت سلسلة األحداث 
املؤدية إىل الوفاة مباشرة، أو )ب( الظروف احمليطة باحلادثة أو العنف واليت أدت إىل اجلرح القاتل” )املرجع 

نفسه، الفرع 4 - 1 - 2(.
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ومن وجهة نظر الصحة العامة والوقاية من األمراض والوفاة املبكرة، من املهم فهم عملية   -  200
االعتالل من بدايتها إىل ختامها وكسر سلسلة األحداث هذه. ويتمثل أجنع أهداف الصحة العامة يف احليلولة 
دون انطالق السبب املعجل لألحداث. وهلذا، ُعرِّف السبب األساسي للوفاة بأنه أساس إحصاءات االعتالل 
حبسب سبب الوفاة. وترد بالتفصيل يف الفصل الرابع من اجلزء الثاين عملية التصديق على السبب )األسباب 

األساسية للوفاة(.
ولضمان التطبيق املوحد للمبدأ املذكور أعاله، ال مناص من استخدام منوذج التصديق الطيب   -  201
الذي أوصت به مجعية الصحة العاملية. فاستخدام ذلك النموذج يسند مسؤولية اإلشارة إىل سلسلة األحداث 
إىل املمارس الطيب الذي يوقِّع على الشهادة الطبية على الوفاة. والنموذج مصمم حبيث يسهل اختيار السبب 
عن  املسؤول  الطيب  املمارس  يكون  أن  ويفرتض  أكثر.  أو  ظرفني  تسجيل  عند  سيما  وال  للوفاة،  األساسي 
التصديق يف مركز أفضل من أّي فرد آخر لتقرير أّي ظروف االعتالل أّدت إىل الوفاة مباشرة وتوضيح الظروف 

السابقة اليت أدت إىل هذا السبب إن ُوجدت )املرجع نفسه، الفرع 4 - 1 - 3(.

طريقة الوفاة  -  42

يرمي هذا املوضوع إىل إعطاء مسؤول التصديق على الوفاة اخليار يف أن يشري إىل أن الوفاة   -  202
كانت بسبب أحد العوامل التالية: أسباب طبيعية، حادثة، انتحار، قتل، أو “طريقة غري حمددة” باإلضافة 

إىل توفري تشخيص أو حتديد سبب معني.
ويف كثري من البلدان جيب أن يكون الطبيب الشرعي، أو أّي مسؤول طيب قانوين آخر معنيًا   -  203
مبا إذا كانت الوفاة نتيجة للعنف أو ُيشتبه أن تكون كذلك )أّي إن كانت طريقة الوفاة حادثًا، أو انتحاراً، أو 

قتاًل( أو إنه ال ميكن حتديد الطريقة بعد االستعراض و/أو الفحص الدقيق عقب الوفاة.

هل استُخدمت نتائج الترشيح  -  43

يرمي هذا املوضوع إىل املساعدة على تقييم جودة بيانات أسباب الوفاة. وُتعد البيانات بشأن   -  204
نسبة الوفيات اليت تفحص بعد الوفاة واألسباب األساسية للوفاة املبنية على تلك الفحوص مفيدة لتقييم مدى 

مالءمة التصديق الطيب على الوفيات.

الوفاة أثناء الحمل، أو الوالدة أو فرتة النفاس  -  44

التبويبات املوىص بها: وفيات - 10، وفيات - 12، وفيات الرضع - 4

الوفاة اليت حتدث أثناء احلمل، أو الوالدة، أو فرتة النفاس هي وفاة املرأة عندما تكون حاماًل   -  205
أو يف غضون 42 يومًا من إسقاط احلمل، بصرف النظر عن سبب الوفاة. ونظراً لالهتمام باحلّد من الوفيات 
النفاسية على الصعيد العاملي، توصي منظمة الصحة العاملية بإدراج بند يف وثائق الوفاة حيدد أولئك النساء 
)املرجع نفسه، الفرع 5 - 8 - 1(. ويتيح هذا حتديد أسباب وفاة النساء الاليت ال مينت ألسباب متعلقة 

باحلمل مباشرة ولكن بسبب ظروف أخرى رمبا تفاقمت جراء احلمل.
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نوع مكان حدوث الواقعة  -  45

التبويبات املوىص بها: والدات حية - 13، والدات حية - 14، وفيات - 5

يشري هذا املوضوع إىل نوع املكان الذي حدثت فيه الواقعة احليوية املعنية )موقع احلدوث(.   -  206
وينبغي تصنيف املواليد، والوفيات اجلنينية، والوفيات العامة، باعتبارها حدثت يف “مستشفى” )حبسب تعريف 
كل بلد(، “مؤسسة أخرى”، “يف املنزل”، أو “مكان آخر”. وينبغي اعتبار احلدث قد وقع يف مكان آخر 
املنزل؛ ويشمل مصطلح  إذا مل يقع يف مستشفى أو مؤسسة أخرى )كالسجن أو مرفق االحتجاز( أو يف 
الطرق  قبيل  من  العامة،  املمهدة  غري  والطرق  والسيارات،  والسفن،  والطائرات،  القطارات،  آخر”  “مكان 

واألرصفة.

نوع الزواج  -  46

الزواج هو نوع الفعل، أو االحتفال، أو العملية اليت مبوجبها تنشأ أو نشأت العالقة القانونية   -  207
للزوج والزوجة. وينبغي مجع البيانات حبيث تسمح بتصنيف حاالت الزواج باعتبارها مدنية، ودينية، ومدنية/

دينية أو عرفية.

السكان املعّرضون للخطر  -  47

التبويبات املوىص بها: جميع الجداول

الدميغرافية  املقاييس  حلساب  ضرورية  للخطر  املعّرضني  بالسكان  املتعلقة  املعلومات  ُتعد   -  208
األساسية وحتليل اإلحصاءات احليوية. وميكن احلصول على املعلومات الالزمة املتعلقة بالسكان من أحدث 
املناسب )أّي  التسجيل  التعدادات، وسجالت السكان، وحسابات نظام  التعدادات، والتقديرات فيما بني 
العدد الكلي للوالدات احلية أو العدد الكلي للوفيات( أو، يف حالة االستقصاءات امليدانية، إحصاء أفراد األسر 

املعيشية املوجودين وأولئك املتغيبني مؤقتًا أثناء إجراء االستقصاء.
بشأهنم  قد حتدث  الذين  السكان(  تقدير  )أو  السكان  هم  للخطر  املعّرضون  والسكان   -  209
للخطر؛ ويف حالة  السكان معّرضًا  ُيعد جمموع  السنوية،  الوفيات  واقعة حيوية من نوع معني. ففي حالة 
ع، يشكل  الطالق، يكون السكان املتزوجون يف ذلك الوقت هم املعّرضون للخطر؛ وبالنسبة لوفيات الرضَّ
ع املولودون أحياء السكان املعّرضني للخطر، وما إىل ذلك. ومن ناحية أخرى، حُتسب الوقائع احليوية  الرضَّ
عادة أثناء فرتة من الزمن، سنة تقوميية )سنة ميالدية( يف العادة، بينما حيسب تعداد السكان يف نقطة زمنية 
ثابتة. ولذا فإن كثرياً من مقاييس اإلحصاءات احليوية حُتسب كمعدالت يتألف فيها بسط العملية احلسابية 
من عدد الوقائع احليوية اليت حتدث أثناء سنة معينة، بينما ميثل املقام )السكان املعّرضون للخطر( العدد 
كنقطة املنتصف من نفس السنة. ويعترب املقام يف تلك احلاالت تقديراً لعدد األشخاص الذين تعرضوا خالل 
تلك السنة إىل “املخاطر” املعنية )أّي الوفاة أو الزواج(. وتستخدم مقاييس اإلحصاءات احليوية األخرى 
أثناء فرتة من الزمن بالنسبة لكل من البسط واملقام )مثل حساب  إحصاءات للوقائع احليوية اليت حتدث 
ع، حيث يتألف البسط من عدد وفيات األطفال دون السنة الواحدة من العمر اليت حتدث أثناء  وفيات الرضَّ
تلك السنة ويتألف املقام من عدد الوالدات احلية اليت حدثت أثناء تلك السنة ذاهتا، ويستخلص كال الرقمني 

من بيانات التسجيل املدين(.
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ومن خالل االستخدام )وسوء االستخدام( املشرتك تطلق تسمية معدالت، غري املناسبة من   -  210
ع وهو نسبة يف احلقيقة(،  الناحية التقنية، على كثري من مقاييس اإلحصاءات احليوية )مثل معدل وفيات الرضَّ
وكثرياً ما يستلزم حساب املقاييس استخدام قيمة يف املقام ال متت بصلة للسكان املعّرضني للخطر فعاًل )وذلك 
التقديري  اجملموع  احلية على  الوالدات  بقسمة عدد  الذي حيسب  الوالدات،  ملعدل  بالنسبة  مثاًل  احلال  هو 
للسكان يف منتصف السنة عوضًا عن قسمته على عدد اإلناث يف عمر اإلجناب، وهو التقدير األصح للسكان 
املعّرضني للخطر فيما يتعلق بالوالدات احليَّة(. وال ينبغي أن تنتقص هذه االختالالت أو ما يشاهبها من أمهية 
ربط احلسابات األولية لإلحصاءات احليوية بقيمة مقام حمّدد سلفًا ومقبول عامليًا يشمل السكان املعّرضني 
البلدان على  الزمن، وفيما بني  البلدان على مّر  القابلية للمقارنة على الصعيد الوطين يف  للخطر بغية تعزيز 

الصعيد الدويل.
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الفصل الرابع

تجميع وتجهيز اإلحصاءات الحيوية

التخطيط املسبق  - ألف 

احليوية  البيانات  وحتدد  إحصائي.  برنامج  أّي  لنجاح  األمهية  بالغ  املسبق  التخطيط  ُيعد   -  211
 والشكل الذي تسجل به البيانات نوع اإلحصاءات اليت ميكن جتهيزها. وبصرف النظر عن طريقة التجهيز، 
ال ميكن أن تكون اإلحصاءات اليت مت جتميعها وتبويبها أكثر دقة واكتمااًل من البيانات اليت اسُتمدت منها.

وينبغي أن حتدد خطة جتهيز اإلحصاءات عدة أهداف. ويتمثل اهلدف األول يف ضمان   -  212
جتميع املعلومات اليت تلزم ملستخدمي البيانات الرئيسيني. ويتمثل اهلدف الثاين يف التأكد من نوع التبويبات 
حتديد  الضروري  فمن  املستعملني،  احتياجات  مجيع  تلبية  املستحيل  من  ألنه  ونظراً  للمستخدمني.  الالزمة 
ألن  األجل  طويلة  برجمة  تلزم  أنه  هو  الثالث،  واهلدف  أمهها.  ُيعترب  ما  لتلبية  والسعي  املستخدم  أولويات 
ولذلك،  مقدمًا.  سنوات  ببضع  ذلك  قبل  عادة  تتم  معينة  سنة  اإلحصائي يف  الربنامج  إلدارة  التحضريات 
ُتعد اخلطة اليت تستغرق ثالث أو أربع سنوات جلمع البيانات وتدقيقها، واالستفسار بشأهنا وترميزها، وفرزها 

وتبويبها، وحتليلها وتقييمها وتفسريها ونشر النتائج بالغة األمهية لضمان جناح هذه الربامج.

التغطية  - باء 

ينبغي قدر اإلمكان، جتميع إحصاءات حيوية جملموع املساحة اجلغرافية للبلد، ولكل قسم   -  213
رئيسي أو قسم مدين أصغر آخر ولكل بلدة رئيسية أو مدينة. وينبغي أن متيز اإلحصاءات احليوية أيضًا بني 
املناطق احلضرية واملناطق الريفية بالنسبة للبلد ككل على األقل وبالنسبة لكل قسم رئيسي أو قسم مدين أصغر 
آخر. ويتيح عرض اإلحصاءات احليوية هبذه املستويات على املستخدم احلصول على إحصاءات حيوية بشأن 
فرادى املناطق ذات األمهية، باإلضافة إىل عرض أوجه التباين فيما بني املناطق احمللية يف فرادى أجزاء البلد. 
وعند استخدام العينات مثاًل، يف استقصاء قائم على العينات، يتعني مع ذلك جتميع اإلحصاءات احليوية 
للمناطق املأخوذ منها العينات، بطريقة تتيح متييز األقسام املدنية الصغرى عند االقتضاء، واإلبقاء على أوجه 

التفاوت بني املناطق احلضرية/الريفية.
وعندما يكون مصدر اإلحصاءات احليوية هو التسجيل املدين، ينبغي بذل قصارى اجلهود   -  214
للتأكد من أن اإلحصاءات احليوية الوطنية تشري إىل جمموع السكان يف البلد. ويف احلاالت اليت يكون فيها 
تسجيل الوقائع احليوية لفئات فرعية مهمة من السكان، أقل من 90 يف املائة من حيث االكتمال أو عندما 
تكون نوعية البيانات سيئة، ينبغي وضع تبويبات منفصلة ملختلف شرائح السكان، مقرونة ببيان واضح بشأن 

القيود واحلدود على البيانات كلما ظهرت اإلحصاءات.
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ويف البلدان اليت تتفاوت فيها بصورة كبرية اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لشرائح كبرية   -  215
ل، يوصى قدر اإلمكان باحملافظة على هوية كل  من السكان، مثل اجملموعات العرقية )أو الوطنية( أو الرُحَّ

جمموعة فرعية مهمة من السكان يف التبويبات.
وينبغي إدراج مجيع الوقائع احليوية اليت حتدث للسكان املقيمني عادة يف اإلحصاء الكلي   -  216
للمنطقة اجلغرافية ذات األمهية، بصرف النظر عن مكان حدوث الواقعة. وبالنسبة للوقائع اليت تشمل شخصني، 
من قبيل الزواج والطالق )الوقائع الثنائية(، ينبغي أن تكون منطقة أو بلد حدوث الواقعة مكان اإلقامة املشرتك 
املعتاد للشركاء )يف الزواج أو الطالق(؛ وبصورة تلقائية ينبغي أن يؤخذ كأساس مرجعي، مكان إقامة الشريك 

الذكر )بالنسبة للعالقات املختلفة اجلنس( أو الشريك األكرب سنًا )بالنسبة للعالقات اجلنسية املثلية(.
وسُيسهم االمتثال للتوصيات الدولية يف احلّد من خماطر ازدواجية اإلحصاء، وال سيما بالنسبة   -  217

للوقائع احليوية املتعلقة بشخصني )الوقائع الثنائية(.

التجميع املركزي عىل الصعيد الوطني من التقارير   - جيم 
اإلحصائية اإلفرادية

ينبغي جتميع وتبويب اإلحصاءات احليوية الوطنية بصورة موحدة بالنسبة للبلد، مع توحيد   -  218
استخدام التعاريف والتصنيفات والرتميز واالستفسارات وإدخال للبيانات، وإجراءات التدقيق يف سائر العملية. 
وينبغي أن تتفق التبويبات، كحّد أدىن، مع خطط التبويب احملددة سلفًا، وأن تسمح باملرونة واملواءمة الالزمتني 

لتلبية االحتياجات الوطنية والدولية.
ولضمان إنتاج أعلى مستويات الدقة، والتوحيد واملرونة، يوصى بالتجميع املركزي من التقارير   -  219
اإلفرادية، سواء كانت ورقية أو إلكرتونية. ويف احلاالت اليت تكون فيها أعداد الوقائع احليوية كبرية جداً إذا 
جهزت على املستوى املركزي، ميكن اعتماد هنج ال مركزي تؤسس مبقتضاه مكاتب دون وطنية لالضطالع 
جبميع املهام أو مهام حمتارة لتجهيز البيانات. وعند جتميع البيانات بطريقة ال مركزية جيب أن ُتصدر السلطة 
الوطنية املركزية مبادئ توجيهية خطية مفصلة تتناول تلك اإلجراءات من قبيل الرتميز، والتحرير، واالستفسار، 

وإدخال البيانات.

مراقبة استالم التقارير اإلحصائية  -  ١

تتمثل أوىل خطوات إعداد ضوابط املراقبة يف وضع جدول دقيق للتقارير. ويسري هذا املبدأ   -  220
بالنسبة لكل من النظامني اليدوي واإللكرتوين. ومىت ُوضع اجلدول، جيب على موظف االستالم مراقبة استالم 
التقارير بشكل دؤوب، وعليه يف هذا الصدد، أن يعاجل قضايا املواعيد الدقيقة واستكمال التقارير. وينبغي أن 
تسمح طريقة املراقبة للمكتب بالتأكد مما إذا كانت التقارير ترد يف الوقت احملدد أم ال، وما إذا كانت اإلفادات 
تصل من كل منطقة إبالغ جغرافية. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكشف طريقة املراقبة ما إذا كان تكرار 

اإلبالغ متسقًا مع ما كان جيري يف الفرتة السابقة.

التحرير/التدقيق  -  2

يتطلب حترير الوثائق اإلحصائية فحصًا إلكرتونيًا بواسطة الربامج احلاسوبية وفحصًا بصريًا   -  221
للتأكد من أن التقارير الواردة إىل املكتب املركزي كاملة ودقيقة وأن األخطاء قد قلت إىل أدىن حّد. وينبغي 
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الكشف عن أّي بنود ناقصة، أو غري متسقة أو مبهمة كما ينبغي إجراء التصويبات بالتشاور مع وكالة مجع 
البيانات املسؤولة عن تلك األخطاء.

االستفسار  -  3

ينبغي توجيه أسئلة أو “استفسارات” بشأن البنود الواردة يف التقرير اإلحصائي، واليت مل ترد   -  222
بشأهنا ردود، أو تكون الردود بشأهنا غري متسقة أو غري مناسبة، وذلك بإحالة البند إىل وكالة مجع البيانات 
للتوضيح. وينبغي اعتماد عملية االستفسار هذه كجزء ال يتجزأ من نظام اإلحصاءات احليوية، بغية حتسني 
اإلحصاءات النامجة. وُيعد برنامج االستفسار املستمر أداة لتثقيف مقدمي املعلومات أيضًا بشأن احلاجة إىل 

بيانات رفيعة اجلودة.
ومن املهم توجيه االستفسار إىل مكتب اإلبالغ املناسب أو الشخص املسؤول عن تقدمي   -  223
البند املعين. وإذا مل ميكن للمكتب الوطين أن يستفسر من هذا الفرد مباشرة )مثل، الطبيب، أو القابلة، أو 
األسرة املعيشية اليت جتري مقابلتها( قد يستلزم األمر االتصال باملكتب احمللي أو اإلقليمي ومطالبته باالتصال 

باملصدر املناسب.
وبناء على االستفسار، جيب إحالة البيانات املصوبة يدويًا أو إلكرتونيًا إىل املكتب املركزي   -  224
تقريراً  املكتب احمللي  البلد، قد يرسل  الالمركزية(. ويف بعض مناطق  الوطين، يف حالة  املكتب دون  )أو إىل 
مصوبًا. ويف بعض املناطق األخرى ميكن احلصول على املعلومات املصوبة إلكرتونيًا. ويف كلتا احلالتني، إذا 
كانت للبند أمهية قانونية إىل جانب األمهية اإلحصائية )أّي مكان حدوث الواقعة أو تاريخ الوفاة(، من املهم 
إدخال التصويب يف الوثيقة القانونية باإلضافة إىل التقرير اإلحصائي. وجيب إنشاء آلية يف مكتب التسجيل 

املدين احمللي للتأكد من هذا.

تقدير بنود البيانات الناقصة أو غري املتسقة  -  4

لن يتمخض إجراء االستفسار املبني أعاله دائمًا عن املعلومات الناقصة أو املصوبة املنشودة.   -  225
فإذا كان احلال كذلك فرمبا ميكن “تقدير” املعلومات الالزمة. والتقدير هو عملية حتديد قيمة حمتملة لبند 
قيمته احلقيقة غري معلومة. فمثاًل، إذا كانت املعلومات بشأن “نوع اجلنس” ناقصة، فقد ُتستنبط من األمساء 

املعطاة للشخص؛ وإذا كان العمر ناقصًا، فقد ُتستخدم بعض اآلليات إلنتاج عمر تقديري.
وينبغي استخدام التقدير باعتباره أداة مساعدة كمالذ أخري يف السعي لتوفري البيانات الناقصة   -  226
أو غري الصحيحة بشكل جلي، وينبغي استخدامه فقط إذا فشلت عملية االستفسار املبينة أعاله يف إنتاج 
لألغراض  ستستخدم  مقدرة  قيمة  أّي  أن  جليًا  يكون  أن  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  املنشودة.  املعلومات 
ثانية،  ناحية  14؛ ومن  للتقدير  القانونية. وهناك طرق شائعة عديدة  الوثيقة  لتعديل  وليس  فقط   اإلحصائية 

ال ينبغي إجراء التقدير بأّي شكل إاّل بعد السعي أواًل لالستفسار.

ترميز البيانات  -  5

الرتميز هو ترمجة بنود املعلومات إىل ِقيم عددية لتيسري جتهيز البيانات. وُتدرج بعض بنود   -  227
املعلومات، مثل العمر، أو الوزن عند الوالدة، يف التقارير باعتبارها ِقيمًا عددية وال يلزم ترمجتها، بالرغم من أنه 
ينبغي ترميز وحدة القياس )مثل الساعات، واأليام، والشهور أو السنوات يف حالة العمر أو الكيلوغرامات، 
والغرامات، واألرطال، واألوقيات يف حالة الوزن( باإلضافة إىل القيمة العددية، عند االقتضاء. ويف ما يتعلق 

تعدادات  تنقيح  دليل  انظر   14

التنقيح  واملساكن،  السكان 

الطرق،  يف  دراسات   ،1

/٨2 الرقم  واو،  السلسلة 

األمم  )منشورات   1 التنقيح 

E.09. املبيع:  رقم  املتحدة، 
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مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية5٨

ببعض البنود األخرى، من قبيل نوع اجلنس، واحلالة الزوجية وحالة اإلملام بالقراءة والكتابة، فنظراً ألن عدد 
االختيارات احملتملة لإلجابات حمدود، من املفيد طباعة أجوبة مرمزة مسبقًا يف النموذج. ونظراً ألن ترميز تلك 
البنود يكون مباشراً يف العادة، فال يلزم تفسريها. ومن الضروري دائمًا حتديد الرموز اليت يتعني استخدامها يف 

احلاالت اليت تكون اإلجابة عليها “مل يعرف” أو “مل يذكر”.
ومن ناحية أخرى، يلزم ترميز كثري من البنود، من قبيل سبب الوفاة، ومكان حدوث الواقعة ،   -  228
ومكان التسجيل، ومكان اإلقامة والوظيفة، طبقًا للتعليمات. ولذا ينبغي إعداد التعليمات اخلطية الواضحة، مبا 
يف ذلك التصنيفات اليت ستستخدم والتعاريف ذات الصلة. وكلما اقتضى األمر، ينبغي أن تتبع يف هذا الصدد 
ومنظمة  الدولية،  العمل  منظمة  قبيل  من  منظمات  الصادرة عن  هبا  املوصى  الدولية  اإلحصائية  التصنيفات 
الصحة العاملية. وُتعد احملافظة على التعليمات اخلطية والقرارات املتخذة لتطبيق تلك التعليمات من سنة إىل 

سنة مهمة إلجراء التحليل والتفسري املناسبني هلذه البيانات.

ً تحويل البيانات إىل شكل مقروء إلكرتونيا  -  6

قد ينطوي مجع البيانات من تقارير إحصائية إفرادية ورقية بغية نقلها إىل وسائط إلكرتونية من   -  229
أجل مواصلة جتهيزها على إدخال تعديالت أو إضافات على سلسلة خطوات التجميع املذكورة أعاله. فعلى 
سبيل املثال، قد يتطلب النسخ اللفظي الفعلي للبيانات يف شكل مقروء بواسطة احلاسوب “ترميز” البيانات 
باستخدام لوحة املفاتيح املرتبطة باحلاسوب أو “القراءة” اآللية لنماذج مصممة خصيصًا باستخدام أجهزة أو 
براجميات للتعرف الضوئي على احلروف. وجيب من ناحية أخرى، قبل استعمال أّي من هاتني الطريقتني جلمع 
البيانات، استكمال مراقبة استالم التقارير ومعظم خطوات التحرير والرتميز املقررة إن مل يكن كلها. وإن كانت 

هناك أّي ضرورة لالستفسار جيب استكماهلا أيضًا ليتسىن حتويل البيانات إىل شكل إلكرتوين.
ورهنًا بالرباجميات احلاسوبية احملددة قيد االستخدام، رمبا ميكن االضطالع ببعض التحرير،   -  230
البيانات. فعلى سبيل  والرتميز والتقدير للبيانات الناقصة أو غري املتسقة كعملية آلية متزامنة مع مهمة مجع 
املثال، ميكن للحاسوب أن يساعد يف ترميز بنود خمتارة عند إدخاهلا وذلك بتحديد رمز اشتقاقي مثل الرمز 
“حضري/ريفي”، استناداً إىل إدخال رمز “مكان حدوث الواقعة ”. وميكن للحاسوب أيضًا حترير قيود لِقيم 
“خارج النطاق”، مثل العمر والوزن عند الوالدة غري املرجحني أو املستحيلني كما ميكنه تقدير الِقيم الناقصة 

استناداً إىل القواعد املسبقة )األمم املتحدة، 2010 هـ(.
وإذ مت ترميز البيانات يف احلاسوب، مثة احتمال دائمًا حلدوث أخطاء غري مقصودة كجزء   -  231
من عملية النسخ اللفظي. وهلذا السبب، فإنه يف ما يتعلق بكل نوع من الوثائق، ُيعد من املمارسات اجليدة 
تقسيم العمل إىل جمموعات، ووضع نظام للتحقق ميكن مبوجبه إعادة القيام بالعمل بصورة مستقلة بالنسبة 
لعينة صغرية من كل جمموعة، ومقارنة النتائج مع نتائج النسخ اللفظي املستمدة من الوثائق املتطابقة الناجتة من 
عملية قيد البيانات األصلية. وإذا جتاوز التباين حداً مقرراً سلفًا، ينبغي جتهيز اجملموعة برمتها )انظر الفقرات 

233 - 239 أدناه(.
وإذا كان نظام التسجيل املدين للبلد آليًا يوصى بأن تسند إىل سلطة التسجيل املدين، إما   -  232
على املستوى املركزي أو املستوى دون الوطين مسؤولية مجع البيانات، وحتويل البيانات اليت مت قيدها إىل شكل 
يليب  اعتماد منوذج فردي  النهج  احليوية. ويتطلب هذا  التسجيل واإلحصاءات  نظامي  إلكرتوين يف كل من 
احتياجات املعلومات يف كل من نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية )األمم املتحدة، 1998 هـ( 15. 
ومبوجب هذا الرتتيب، لن تتعامل وكالة اإلحصاءات احليوية مع قيد البيانات مباشرة وستتلقى عوضًا عن ذلك، 
امللفات اإللكرتونية الالزمة إلنتاج اإلحصاءات احليوية، من سلطة التسجيل املدين. وينبغي نقل هذه امللفات 

التسجيل  نظامي  دليل  انظر   15

الحيوية:  واإلحصاءات  املدني 

الحوسبة، دراسات يف الطرق، 
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مبوجب اتفاق بني الوكالتني، ينص على توفري الثقة واحلماية املناسبتني بشأن البيانات اليت ميكن حتديدها بشكل 
منفرد )األمم املتحدة، 1998 باء( 16.

ضمان الجودة  -  7

على حنو ما جرت مناقشته من قبل، يلزم وضع إجراءات ضمان اجلودة باعتبارها أنشطة   -  233
عادية وروتينية يف نظام اإلحصاءات احليوية يف مجيع املراحل وهي - اجلمع، والتجميع والتجهيز. وينبغي كشف 
وتصويب حاالت اخلطأ والسهو اليت قد تطرأ على التقارير اإلحصائية األصلية، وأثناء ترميز وإدخال البيانات 

وفرزها، وإدراجها يف املوقع الشبكي، قبل نشر اإلحصاءات احليوية.
وميكن كشف أخطاء الرتميز بتسجيل عينة من البيانات املسجلة بصورة منفصلة يف مناذج   -  234
العملية شخص آخر غري الذي قام بعملية الرتميز األصلية. إما  اإلبالغ اإلحصائية. وجيب أن يؤدي هذه 
إن كان يكفي التحقق من الرتميز على أساس العينة أو يف مجيع مناذج التقارير فذلك مرهون مبستوى اخلطأ 

املكتشف. وينبغي تقرير حدود التجاوز وإعادة أعمال الرتميز إذا مت جتاوز احلدود.
وتتمثل اخلطوة التالية يف مراقبة النسخ اللفظي للبيانات. فإذا اسُتخدم كل من األسلوبني اآليل   -  235

واليدوي للنسخ اللفظي يلزم أن جتري جمموعة من احملققني املستقلني عملية حتقق بنسبة مائة يف املائة.
وإذا اسُتخدم جتهيز البيانات احلاسوبية ميكن ممارسة ضمان اجلودة بطرق عدة. فإذا اسُتخدم   -  236
البيانات  التحقق من الرتميز وإدخال  البيانات يدويًا كخطوة أوىل يف عملية احلوسبة، ينبغي أن يتم  إدخال 
بواسطة تسجيل وإعادة ترميز العمل كله أو عينة منه، على النحو املذكور أعاله. وميكن استخدام احلاسوب 
بعد ذلك لالضطالع بعمليات فحص معقدة ومستفيضة للبيانات من خالل استخدام برنامج حترير مصمم 
املقبول أو ال تتسق مع  النطاق  ِقيم تتجاوز  أو  ناقصة،  ِقيم  اليت هبا  حبيث يضع“عالمة” على السجالت 
البيانات األخرى ذات الصلة. وينبغي فحص الوثائق احملددة على هذا النحو، من حيث كل من الرتميز وأخطاء 

قيد البيانات على حّد سواء. وميكن تقدير بعض أنواع البيانات الناقصة بواسطة احلاسوب.
وبصرف النظر عن نوع النسخ اللفظي سواء كان آليًا أو يدويًا أو حاسوبيًا، فإنه إذا كانت   -  237
البيانات ستستخدم بالنسبة لنظام التسجيل امليداين فضاًل عن نظام اإلحصاءات احليوية، جيب عدم التهاون 
مطلقًا بشأن األخطاء؛ ومن مث يلزم التحقق بنسبة مائة يف املائة. ومن ناحية أخرى، ال ُيسمح باستخدام أّي 

تقدير للبيانات يف امللف ألغراض التسجيل املدين نظراً ألن لكل بند داللته القانونية.
وميكن التحقق من البيانات املدرجة يف اجلداول يف كل من النظامني اليدوي واآليل عن طريق   -  238
الوسيلة، ميكن لشخص أن يقرأ من اجلداول األصلية يف حني  التجارب املطبعية للجداول. وهبذه  تصحيح 
يتصفح اآلخر البيانات املدرجة. ومثة طريقة ثانية الكتشاف األخطاء يف البيانات املدرجة عن طريق “الفحص 
الداخلي”، الذي قد يشمل إمجايل اجملاميع الفرعية على اهلوامش للمجموع الكلي للجدول وفحص االتساق 
فيما بني عدة جداول. وتتطلب اخلطوة األخرية ملراقبة األخطاء يف اجلداول اآللية أو اليدوية إجراء استعراض 

تقين للتبويبات للتأكد من موثوقيتها واتساقها ومعقوليتها.
وإذا اسُتخدم نظام آيل من املهم أن تكون اجلداول الناجتة قد خضعت لفحص دقيق بشأن   -  239
مصداقيتها واتساقها، نظراً ألن األخطاء قد تصدر عن طريق أخطاء الربجمة. ولذا، فمن املهم للغاية أن يفحص 
كل من أخصائيي اإلحصاءات وموظفي جتهيز البيانات على حّد سواء، مجيع التبويبات بغية الكشف عن 

أكرب عدد من األخطاء قدر املستطاع وتصويبها.

انظر دليل نظامي التسجيل   16
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التبويب/الجدولة  - دال 

جيب أن يراعى يف التحضري خلطة التبويب احلاجة إىل توفري ما يكفي من التفاصيل لتلبية   -  240
املعايري املتعلقة مبا يلي: )أ( درجة تغطية اإلحصاءات املنتجة مبوجب اخلطة؛ )ب( جودة تلك اإلحصاءات 
من حيث دقة واكتمال اخلصائص اليت مجعت بالنسبة لكل واقعة حيوية؛ )ج( مدى تضمن اجلداول لتفاصيل 
كافية لكشف العالقات املهمة؛ )د( ُحسن توقيت توافر اإلحصاءات، مبا يف ذلك يف املنشورات. وباإلضافة 
إىل ذلك، هناك مبادئ ناظمة ينبغي التقيُّد هبا عند إعداد التبويبات وبناء عليها: )أ( ينبغي إعداد اجلداول 
وتوفري املعلومات عن مستوى اكتمال التسجيل للمستخدمني، حىت وإن مل يكتمل التسجيل؛ )ب( عند ابتعاد 
التعاريف عن تلك املقبولة دوليًا، ينبغي توضيح التعاريف بلغة يسهل فهمها؛ )ج( ينبغي إعداد اجلداول بصورة 
منتظمة ويف الوقت املناسب. ولتلبية مجيع املعايري، ينبغي إعداد برنامج التبويب وفقًا للمبادئ األساسية املبينة 

أدناه.

التغطية  -  ١

يتمثل الشرط األساسي يف نظام اإلحصاءات احليوية يف تسجيل كل واقعة حيوية حتدث يف   -  241
منطقة جغرافية يشملها النظام مرة واحدة فقط لألغراض القانونية، وأن يبلغ عنها لألغراض اإلحصائية يف إطار 
الفرتة الزمنية املنصوص عليها مبوجب القانون، مما يتيح التغطية بنسبة مائة يف املائة - أو التغطية الشاملة -. 
ولذا ينبغي أن تشمل اجلداول اإلحصائية كل املنطقة اجلغرافية وأن تشمل الوقائع املتعلقة بكل فئات السكان 
يف املنطقة واليت حدثت أثناء فرتات زمنية حمددة. وبسبب تأخر تسجيل بعض الوقائع احليوية أو تسجيلها بعد 
املهلة احملددة، قد يقل اكتمال تغطية اجلداول لألغراض اإلحصائية عن نسبة مائة يف املائة يف اإلحصاءات 

النهائية للوقائع املسجلة. وينبغي بذل قصارى اجلهود للتغلُّب على هذا القصور.
وحىت إذا مل تكتمل التغطية يف نظام اإلحصاءات احليوية، يوصى مع ذلك بتبويب مستوى   -  242

التغطية املوجود وتوفري املعلومات الكافية يف هذا الصدد.

املرجعية السكانية  -  2

هناك عمومًا، فرق ضئيل نسبيًا بني سكان البلد املقيمني والسكان املوجودين يف ذلك البلد   -  243
يف وقت معني، نظراً ألن األشخاص الذين يسافرون على صعيد دويل أو بطريقة أخرى غري موجودين يف مكان 
إقامتهم املعتاد - من قبيل مندويب األعمال التجارية، والعسكريني، والدبلوماسيني، والسياح - يشكلون عادة 
نسبة ضئيلة جداً من السكان، وال يرجح أن يسهموا يف الوفيات أو حاالت الوالدة بأعداد كبرية. وبسبب هذه 
األعداد الصغرية نسبيًا وصعوبة ترتيب تبادل املعلومات على الصعيد الدويل، أو تعميم التقارير املتعلقة بالوقائع 
احليوية بني البلدان املعنية، يعترب أحيانًا إمجايل الوقائع احليوية اليت حتدث ضمن احلدود الوطنية للبلد تقريبًا جيداً 
إلمجايل تلك الوقائع اليت حدثت بني سكانه. ومع ذلك ينبغي بذل كافة اجلهود املعقولة مبا يضمن أن تشري 
اإلحصاءات احليوية فعاًل إىل السكان املقيمني عادة، بصرف النظر عن املكان الذي حدثت فيه الواقعة احليوية 

فعاًل.

املرجعية الزمنية  -  3

ينبغي أن يتمكن برنامج تبويب اإلحصاءات احليوية من توفري ما يلي يف أّي سنة تقوميية   -  244
الكلية للوالدات احلية، والوفيات، والوفيات اجلنينية، والزواج  للتسجيل )أ( األعداد الشهرية أو رُبع السنوية 
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والطالق و )ب( جداول سنوية تفصيلية )أّي بعد 3 أو 6 شهور من سنة التسجيل(. وينبغي أن تشري اجلداول 
النهائية والتفصيلية إىل فرتات حمددة من السنة التقوميية مثل الشهور، وأرباع السنة، حسب االقتضاء.

ينبغي أن تستند التبويبات النهائية ألّي فرتة من السنة التقوميية إىل الوقائع اليت حدثت بالفعل   -  245
وليس إىل وقائع جملرد أهنا ُسجلت فقط أثناء تلك الفرتة. فإذا كان من الضروري من الناحية اإلدارية تبويب 
األرقام النهائية حبسب تاريخ التسجيل عوضًا عن تاريخ حدوث الواقعة، ينبغي االضطالع بدراسات تقييمية 
لتحديد الدرجة اليت يقارب فيها نوع من التبويبات النوع اآلخر. ومن املستصوب بالطبع، نشر حتليالت هذه 

العالقة.
جتميعها  جيب  اليت  اآلنية  سنوية  الرُبع  أو  والشهرية  األسبوعية  املوجزات  إعداد  وألغراض   -  246
بسرعة، ميكن استخدام اإلحصاءات اليت تشري إىل تاريخ التسجيل؛ ولكن يف هذه احلالة، من املهم بيان املدى 
الذي ميكن معه افرتاض أن إحصاءات الوقائع املسجلة خالل الفرتة قيد البحث، يقارب إحصاءات الوقائع 

اليت حدثت بالفعل خالل تلك الفرتة.
وبالتايل، فإن التبويبات السنوية حبسب تاريخ التسجيل تكون مناسبة فقط بالنسبة للبلدان   -  247
املبوبة على هذا األساس ميكن استخدامها استخدامًا متباداًل، لكافة األغراض  البيانات  اليت يتقرر فيها أن 
العملية، مع تلك املبوبة حبسب تاريخ حدوث الواقعة. وهذا يعين فعاًل أنه ما مل يكن التسجيل حسن التوقيت 
ويف حكم املكتمل، ال تكون اإلحصاءات حبسب تاريخ التسجيل بدياًل مستصوبًا لإلحصاءات اليت مت جتميعها 
حبسب تاريخ حدوث الواقعة. ويعين هذا أيضًا أنه يلزم أن تشفع اإلحصاءات حبسب تاريخ حدوث الواقعة 
مبقياس لدرجة التسجيل الناقص. والسبب يف تنفيذ هذا املبدأ هو أن استبدال اجلداول حبسب تاريخ التسجيل 
جبداول حبسب تاريخ حدوث الواقعة سيفضي إىل تشوهات يف اإلحصاءات ما مل خيتلف تاريخ التسجيل عن 

تاريخ حدوث الواقعة اختالفًا ملحوظًا.
الذي ميكن  النهائي  التاريخ  للتبويب حتديد  أساسًا  الواقعة  تاريخ حدوث  اختيار  ويقتضي   -  248
إعداد التبويبات النهائية بعده. ونظراً للسماح بفرتات خمتلفة من الوقت ميكن أثناءها تسجيل الواقعة، وضرورة 
أن يشمل اإلحصاء الوقائع اليت حدثت أثناء الفرتة التقوميية، فمن اجللي أنه ال ميكن توقع اكتمال التسجيل 
وإعداد التقارير اإلحصائية للوقائع اليت حدثت ُقرب هناية الفرتة التقوميية إىل حني مرور بعض الوقت من السنة 
الالحقة. ولذا، ينبغي إعداد التبويبات السنوية النهائية على أساس التقارير اإلحصائية الواردة قبل تاريخ حمدد 

أو “مهلة” حمددة.
وتشمل العوامل اليت يتعني مراعاهتا يف تقرير املهلة احملددة على الصعيد الوطين الفرتة الزمنية   -  249
القانونية املسموح هبا للتسجيل حبسب نوع الواقعة احليوية. وينبغي أن يعكس القرار أيضًا مراعاة عدد املكاتب 

اليت جيب أن مير هبا التقرير ليصل إىل السلطات اإلحصائية، وكفاءة االتصاالت وأّي عوامل أخرى مهمة.
وينبغي تبويب التقارير اليت ترد بعد انتهاء املهلة، بصورة منفصلة حبسب تاريخ حدوث الواقعة   -  250
إلتاحة حتليل املشاكل املتعلقة بتأخر التسجيل واإلبالغ؛ وعادة، ال ُتعّد تبويبات وطنية تفصيلية مسهبة بشأن 
هذه التقارير املتأخرة. ومع ذلك، ففي احلاالت اليت يكون فيها حجم التقارير املتأخرة كبرياً، ينبغي أخذها يف 

االعتبار يف التبويبات املطبوعة على الصعيد الوطين، نظراً ألن جتاهلها سيؤدي إىل احنراف كبري يف النتائج.
شكل  يف  ُتنشر  اليت  البيانات  تشمل  أن  دائمًا  ينبغي  املعلومات،  وصول  وقت  وأيًّا كان   -  251
إلكرتوين مجيع الوقائع اليت حدثت يف السنة املرجعية. وحىت إن وصلت تلك البيانات بعد املوعد النهائي بفرتة 
طويلة، جيب حتديث اإلحصاءات احليوية اليت تشري إىل السنة املعنية اليت حدثت فيها الواقعة، تبعًا لذلك. وهذا 

مهم وال سيما بالنسبة لنشر البيانات على شبكة اإلنرتنت، واليت ينبغي دائمًا أن تعكس أحدث حالة.
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املرجعية الجغرافية  -  4

وينبغي أن ُتعد التبويبات النهائية للمناطق اجلغرافية األصغر من جممل األراضي الوطنية، مثل   -  252
األقسام الرئيسية أو األقسام املدنية األخرى، وكذلك املدن، وفقًا ملكان اإلقامة املعتاد. وباإلضافة إىل ذلك، 
ينبغي إعداد تبويبات مثل تبويبات أماكن حدوث الوقائع حسب ما تقتضيه األغراض اإلدارية أو األغراض 

األخرى.
ويف ما يتعلق بالتبويبات املؤقتة أو املسبقة، لن تكون هناك مشكلة فيما يتعلق مبكان اإلقامة   -  253
ثانية،  ناحية  ومن  وطنية.  على جماميع  مبنية  التبويبات  تلك  تكون  أن  بشرط  الواقعة   مقابل مكان حدوث 
ال ميكن أن تستند التبويبات املسبقة للوحدات اإلدارية دون الوطنية إىل مكان اإلقامة عادة بسبب صعوبة 
إحالة الوقائع إىل مكان اإلقامة املعتاد بسرعة. ولذا فمن املفيد بالنسبة للتبويبات املؤقتة أو املسبقة التمييز على 
النحو التايل، بني الوقائع احلادثة يف وحدة جغرافية حمددة: )أ( الوقائع اليت حتدث ألشخاص توجد أماكن 
إقامتهم املعتادة يف الوحدة و )ب( الوقائع اليت حتدث ألشخاص توجد أماكن إقامتهم املعتادة خارج الوحدة.

وكما لوحظ يف الفقرات 85 - 89 أعاله، ميثل إصدار تعريف ملكان اإلقامة املعتاد حتديًا   -  254
صعبًا ومعقداً، ويتفاوت تبعًا للقانون الوطين واحمللي. ولألغراض اإلحصائية، يوصى باإلبقاء على تعريف مكان 
اإلقامة املعتاد على ما هو عليه مثل التعريف املقرر بالنسبة ألغراض تعدادات السكان )األمم املتحدة، 2008، 
الفقرات 2 - 46 إىل 2 - 51(. ويسمح هذا حبساب معدالت دميغرافية أساسية وذلك بربط وقائع حيوية 

مبجموعات سكانية مناظرة.
وبغية كفالة االتساق الوطين والدويل والقابلية للمقارنة، ينبغي حتديد مكان اإلقامة املعتاد   -  255

ألغراض التبويب على النحو التايل:
الوالدات احلية: مكان اإلقامة املعتاد لألم يف وقت والدة املولود احلي.

الوفيات اجلنينية: مكان اإلقامة املعتاد لألم يف وقت والدة اجلنني امليت.
وفيات الرضَّع: مكان اإلقامة املعتاد لألم يف وقت وفاة الرضيع )أو مكان اإلقامة املعتاد للطفل، 

إذا كانت األم متوفاة(.
الوفيات: مكان اإلقامة املعتاد للمتوىف يف وقت الوفاة.

وتتوفر خطط التبويب يف املرفق الثاين لتسهيل الرجوع إليها. والقصد من خطة التبويب أن   -  256
تفيد كدليل توجيهي إلعداد اإلحصاءات احليوية.
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وسيلة.  بأجنع  احليوية  اإلحصاءات  بيانات  لنشر  وتوجيهات  مبادئ  الفصل  هذا  يعرض   -  257
اليت تناسب خمتلف اجلماهري املستهدفة، ويقرتح هُنجًا لالتصال  البيانات  وهو يبحث خمتلف وسائل عرض 

باملستعملني بشأن املنتجات اإلحصائية.

أنواع نرش البيانات ألف - 

املنشورات السنوية  -  ١

ينبغي أن يوفر برنامج التبويب يف نظام اإلحصاءات احليوية الوطين بيانات سنوية يف تلك   -  258
التصنيفات الالزمة لدراسة توزيعات تكرار الوقائع احليوية، واالجتاهات الزمنية والفوارق اجلغرافية ألهم خصائص 
الوقائع احليوية. وجيب أن تتاح تلك البيانات يف الوقت املناسب من خالل النشر أو بوسائل نشر أخرى من 
قبيل التبويب املخصص يف الوسائط اإللكرتونية حسب االقتضاء. ويرد يف املرفق الثاين استعراض مفصل لربنامج 

تبويب وطين، يشمل موجزات جلداول أساسية.
واضح،  تفسريي  بنص  مقرونة  اإلحصائية  اجلداول  تكون  أن  ينبغي  التقارير،  إعداد  عند   -  259
وبتحليل إن أمكن. وتعد الشروح ذات أمهية خاصة لتوضيح القيود والشروط املتعلقة بالبيانات لزيادة جدواها 
كمواد مصدرية. وُيعد حتليل البيانات، مبا يف ذلك حساب املعدالت احليوية مستصوبًا جداً أيضًا مبثل ما هو 

احلال بالنسبة الستخدام األرقام واخلرائط والرسوم البيانية لتوضيح النقاط املهمة.
وينبغي أن تتسق منشورات اإلحصاءات احليوية مع خطة يتم تنفيذها بدقة، أّي أهنا ينبغي   -  260
أن تكون جزًءا من سلسلة مصممة لتلبية احتياجات حمددة للمستخدم؛ كما ينبغي أيضًا إصدارها وفقًا جلدول 
منتظم وتوقيت مناسب. وينبغي أن تكون كل سلسلة قابلة للتحديد بسهولة لتيسري إعداد امللفات واملراجع يف 

املكتبات. وهذا ضروري إذا أريد ملكتب اإلحصاءات أن يليب مهمة اخلدمة اليت أنشئ من أجلها.
ومىت ُنشرت اإلحصاءات احليوية، يتعني أن تكون اخلطوة اليت تليها إتاحة تلك اإلحصاءات   -  261
احليوية للمستخدمني ليتسىن بذلك تلبية أغراض النظام برمته. ومتثل اإلحصاءات احليوية املنشورة الناتج الرئيسي 
لنظام اإلحصاءات احليوية، وما مل ُيتح هذا الناتج للمستخدمني الرئيسيني واجلمهور، ال يتوقع منهم االستعداد 
لدعم النظام. ولذلك، ينبغي أن يكون توفري الوسائل لنشر اإلحصاءات احليوية يف الوقت املناسب شاغاًل 
البيانات حمل شك أو غري  أساسيًا من حيث دعم سلطة نظام اإلحصاءات احليوية. وعندما تكون جودة 
معروفة، ينبغي إتاحتها بالرغم من ذلك على أن توصف بوضوح، وُتشفع باحملاذير والشروط املناسبة الالزمة 

لتنبيه املستعملني حلاالت سوء التفسري احملتملة.
وتوفر املنشورات السنوية للمستعمل مصدراً منتظمًا ميكن االعتماد عليه لبيانات اإلحصاءات   -  262
احليوية؛ وتوفر تلك املنشورات لوكالة اإلحصاءات احليوية رؤية واضحة من حيث تلبية االحتياجات الوطنية، 
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والغرض منها، وأمهيتها للمجتمع. وتوفر املنشورات السنوية معلومات سنوية لإلدارات احمللية والبلدية وعلى 
مستوى البلد مما يسمح هلا باستكمال قاعدة بياناهتا السكانية حبسب نوع اجلنس والعمر يف إطار التفاعل مع 
قاعدة بيانات تعدادات السكان. وتكتسب ُنُظم املعلومات اجلغرافية املزيد من األمهية البالغة حيث تعزز نشر 

اإلحصاءات احليوية.
وحسن التوقيت عامل مهم من حيث إتاحة بيانات اإلحصاءات احليوية. وُيعد إصدار تقرير   -  263
بيانية، وخمططات، وخرائط، وحتليالت،  بيانات، ورسومًا  مطبوع بشكل جذاب، وواٍف، ويتضمن جداول 
هدفًا جديراً بالتحقيق لنظام اإلحصاءات احليوية. وينبغي أيضًا إتاحة الوصول إىل البيانات السنوية يف أشكال 
أخرى قابلة للتحميل - أشكال تتيح للمحتاجني إىل بيانات اإلحصاءات احليوية املزيد من االستخدام املباشر 

أو املريح.
وينبغي أن يشمل التقرير السنوي أيضًا تذييالت توفر نسخًا من مناذج مجع اإلحصاءات   -  264
بنود  وتعريف  والتصنيف،  الرتميز  مبخططات  تتعلق  تقنية  ومالحظات  الوقائع،  أنواع  من  نوع  لكل  بالنسبة 
التقرير،  الواردة يف  احليوية  إنتاج معدالت اإلحصاءات  املستخدمة يف  للصيغ  احليوية، وتفسرياً  اإلحصاءات 
ومالحظات بشأن نواحي القوة والقيود يف البيانات املنشورة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تنشر املنشورات 
الواقعة،  الزمنية، حبسب سنة حدوث  املهلة  انتهاء  بعد  والتسجيل  التسجيل  تأخر  بشأن  معلومات  السنوية 

ملساعدة املستعملني والباحثني على إعادة تكوين السالسل الزمنية للوقائع احليوية.

النرشات الشهرية والُربع سنوية  -  2

تفيد النشرات الشهرية والرُبع سنوية، باإلضافة إىل النشرة السنوية للبيانات، عدة أغراض.   -  265 
فال يلزم أن تكون البيانات الواردة يف تلك النشرات شاملة أو مصنفة تصنيفًا شاماًل مستفيضًا. ومن ناحية 
ثانية، ميكن أن تنبِّه اجملاميع املختارة اليت مت جتميعها على أساس شهري ورُبع سنوي املوظفني املسؤولني بالتغريات 
غري العادية يف أعداد الوقائع احليوية على حنو مستكمل نسبيًا. وهذه التقارير ذات أمهية كبرية ألغراض رصد 
األوبئة كما تفيد أيضًا كأداة ملراقبة اجلودة الكتشاف البيانات الناقصة أو البيانات السيئة الرتميز بشكل خطري 

يف وقت مبكر.
وجيد احملللون واملستخدمون اآلخرون للبيانات أهنا ذات قيمة الستعراض املعدالت احليوية   -  266
الرئيسية استناداً إىل فرتة متحركة من 12 شهراً. وحُتسب هذه كل شهر بإسقاط تكرار أقدم شهر وإحالل 
أحدث قيمة مكانه، وبذا يعطى كل شهر معداًل حيويًا تقديريًا استناداً إىل فرتة الشهور الــ 12 األخرية. وينبغي 
إتاحة النشرات الشهرية والرُبع سنوية للمهتمني أو احملتاجني إىل معلومات مؤقتة، لكن يف العادة ال يلزم نشر 

تبويباهتا على أوسع نطاق على غرار النشرات السنوية.

نرش اإلحصاءات الحيوية بوسائط إلكرتونية  -  3

األقراص  مثل  اإللكرتونية  الوسائط  متزايدة  بصورة  البلدان  تستخدم  أن  الشائع  من  أصبـح   -  267
منشورة  البيانات  تكون  وقد  البيانات.  لنشر   )CD-ROMs or the Internet( اإلنرتنت  شبكة  أو  املدجمة 
ينشئوا جداول  أو  املعلومات  منها  املستعملون  أن يستخلص  بيانات ميكن  قواعد  أو يف  تبويبات  يف شكل 
حمددة ذاتيًا. وال تكمن ميزة استخدام الوسائط اإللكرتونية، مقارنة بالشكل الورقي التقليدي، يف أهنا مؤاتية 
للبيئة وفعالة من حيث التكلفة فحسب، بل ويف قدرهتا على تلبية احتياجات حمددة للمستمعل. وباإلضافة 
الوسائط  باستخدام  اليت ميكن نشرها  املعلومات  يوجد حّد حلجم  تكاليفها ال  اخنفاض  فبسبب  إىل ذلك، 

اإللكرتونية أساسًا.
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بشأن  مبعلومات  مشفوعة  للمستعملني  تقدميها  ينبغي  البيانات،  نشر  يف  أساسي  وكمبدأ   -  268
احملتوى، والسياق، والقيود على اإلحصاءات لزيادة فهمهم للبيانات وخصائصها. وبشكل أكثر حتديداً، فبسبب 
تنفيذ اسرتاتيجيات  إلكرتونيًا، قد حتتاج وكاالت اإلحصاءات احليوية إىل  املتاحة  للمعلومات  الكبري  احلجم 
معينة ترمي إىل تعزيز نشر اإلحصاءات من خالل الوسائط اإللكرتونية. وتشمل األمثلة عن هذه األساليب 
تقدمي املعلومات إىل املستعملني على مستويات خمتلفة؛ وإعداد مبادئ توجيهية أساسية لعرض املعلومات؛ 
وربط البيانات الفوقية مباشرة بالبيانات اإلحصائية؛ واستخدام أدوات تصوير البيانات جلعل القصص املتعلقة 

باإلحصاءات شيقة وسهلة القراءة للسماح للمستخدمني باكتشاف أمناط يف البيانات اإلحصائية.

نرش البيانات الجزئية  -  4

وباإلضافة إىل البيانات على املستوى اإلمجايل، ميكن توفري وثائق إحصاءات حيوية إفرادية   -  269
لبعض املستعملني لألغراض البحثية، مبوجب اتفاق مع املستعمل بشأن السرية واستخدام البيانات فيما بني 

الوكالة اإلحصائية واملستعملني. وعادة، حُتذف املعلومات احملددة للهوية من امللف حلماية خصوصية األفراد.

تبويبات خاصة حسب الطلب  -  5

هناك مناسبات ال تليب فيها النشرة السنوية وال النشرة الشهرية أو الرُبع سنوية وال البيانات   -  270
املتاحة يف الوسائط اإللكرتونية احتياجات املستعمل تلبية كاملة. ومن املفيد يف تلك احلاالت أن تتمكن وكالة 
اإلحصاءات احليوية من توفري تبويبات خاصة لتلبية احتياجات حمددة للمستعمل. واألكثر فائدة، يف حالة 
التبويبات اخلاصة أن تتمكن وكالة اإلحصاءات احليوية من تقدمي استشارات حتليلية للعميل مما قد يساعد على 
ضمان تفسري البيانات اإلحصائية احليوية املبوبة تبويبًا خاصًا تفسرياً صحيحًا. وميكن أن تؤدي الدراسات اليت 
تشمل حتلياًل للبيانات يف منطقة صغرية، وحتلياًل لعينات البيانات أو حتلياًل لبيانات اإلحصاءات احليوية مثاًل، 

ومضاهاهتا ببيانات مصدر آخر، إىل وضع تبويبات خاصة.

إعالن البيانات باء - 

يعرَّف إعالن البيانات يف هذا السياق بأنه النشر االستباقي للمعلومات باستخدام وسائل   -  271
حنو  على  هبذا  وللقيام  االتصاالت.  ر  تيسِّ بطريقة  املستعملني  اهتمامات  من  متنوعة  طائفة  تناسب  خمتلفة 
فّعال، جيب كفالة أن تكون املعلومات املقّدمة من جانب وكالة اإلحصاءات احليوية مناسبة لطائفة متنوعة 
من املستعملني. ويف كثري من احلاالت سيتطلب الوصول إىل اجلمهور احملتمل بعض “الرتويج” للبيانات أو 

املعلومات ذات الصلة.
لألفرقة  اجتماعات  دوريًا  اإلحصاءات  وكالة  تعقد  قد  املستعملني،  مع  االتصال  ولتحقيق   -  272
بغرض مناقشة إتاحة البيانات واستخدامها بشكل صحيح. ويف اجتماعات األفرقة من هذا القبيل، ميكن الرد 
بكفاءة على أساس مرة واحدة فحسب، عوضًا عن املرة تلو املرة، على سؤال قد ُيطرح، جراء اتصال مستعملني 
منفصلني متعددين. وقد تفيد االجتماعات أيضًا كمنرب يتم احلصول فيه على ُمدخل من املستعمل مباشرة 

بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للوكالة أن تليب احتياجاته على أفضل وجه.
وباإلضافة إىل عقد اجتماعات لألفرقة، ميكن استخدام إخطارات الرسائل الربيدية اإللكرتونية   -  273
اليت ُترسل إىل املشرتكني بشأن أحدث البيانات أو املنشورات املتاحة. وما برحت بعض البلدان تستفيد من 
الوسائط االجتماعية إلعالن املعلومات املتعلقة مبنتجاهتا اإلحصائية. ومن املؤكد أن كاًل من إخطارات الرسائل 
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املستمرة  االتصاالت  باملزيد من  أيضًا  االتصال وتسمحان  بعملية  ُتعجالن  اإللكرتونية والشبكة االجتماعية 
االستباقي  االتصال  ُيعّد  االتصال،  املستخدمة يف  الطريقة  نوع  فأيًّّا كان  ثانية،  ناحية  املستعملني. ومن  مع 

باملستعملني مهمًا.



الجزء الثاني

مصادر اإلحصاءات الحيوية
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الفصل األول

مقدمة

يتمثل اهلدف األساسي هلذا التنقيح للمبادئ والتوصيات لنظام اإلحصاءات احليوية يف تقدمي   -  274
اإلحصاءات احليوية والتسجيل املدين ككيانني منفصلني، ويتمثل اهلدف النهائي يف حتديد وصيانة واستغالل 
هذين الكيانني كعنصرين لنظام منسق ومرتابط لتسجيل وإنتاج اإلحصاءات احليوية. وُتعد إجراءات تسجيل 
الوالدات والوفيات مهمة بنفس القدر ألغراض التسجيل املدين بصيغة قانونية وألغراض اإلحصاءات احليوية 

يف سياق مصادر اإلحصاءات؛ ومن مث فإن أعمال املسجلني املدنيني وأخصائيي اإلحصاءات مرتابطة.
وتوفر اإلحصاءات احليوية املتولدة عن هذا النظام أكثر املعلومات قيمة وانتظامًا ودقة وأمهية   -  275
بشأن اخلصوبة والوفيات، مبا يف ذلك بالنسبة للمناطق الصغرية؛ وتتيح حساب التقديرات والتوقعات السكانية 
تكوين  لدراسات  وتفيد كأساس  الصغرية؛  املناطق  مستوى  على  اخلصوبة  أمناط  حتديد  تتيح  التقريبية؛ كما 
جداول احلياة - وذلك فيض من غيض من االستخدامات الكثرية لإلحصاءات احليوية املتولدة مباشرة عن 

التسجيل املدين واليت توضح أمهيتها البالغة يف توفري املعلومات اإلحصائية املناسبة.
الوقت  الذي جياهبه يف  املتطلبات من حيث احملتوى  تعقيد وإحلاح  يزداد  الوقت ذاته،  ويف   -  276
الراهن منتجو اإلحصاءات احليوية. ويلزم أن تتجاوز البيانات إنتاج املؤشرات اجليدة اإلعداد مثل املعدالت 
األولية للخصوبة والوفيات، ومتوسط العمر عند الوالدة األوىل، ومعدالت اخلصوبة حبسب العمر، يف مجلة 
أمور أخرى كثرية. ويتجه جتميع اإلحصاءات التفصيلية بشأن مجيع األنشطة اليت تقدمها دوائر الصحة أثناء 
احلمل، والوالدة والرعاية بعد الوالدة، وإن صح ذلك تقنيًا إزاء التداخل بني اإلحصاءات احليوية واإلحصاءات 
الصحية، إىل أن يغدو أمراً ال غىن عنه لتقييم أداء وتكلفة النظام الصحي. واحلال أيضًا أن معدالت اخلصوبة 
تتباين رهنًا بالعرق، والدخل، والتعرض للعنف يف أوساط األسر املعيشية، وضغط الوقت على املرأة من حيث 

توفري ما حتتاجه األسرة، ضمن عوامل أخرى كثرية.
وباإلضافة إىل ذلك، هناك أنواع أخرى من الوقائع ذات أمهية دميغرافية مسلَّم هبا، من قبيل   -  277
حركات اهلجرة والتجنُّس، واليت ال ختضع عادة لتسجيل مدين ومن مث تقتضي إعداد أدوات إحصائية منفصلة 
ومجع البيانات وتقديرها كميًا. وباملثل، فإن التسجيل املدين من حيث تعريفه، ال يغطي االحتادات الزوجية غري 
املسجلة، من قبيل االحتادات الزوجية مبوجب القانون العام، ومبوجب القانون العريف وبالرتاضي، مما يعين أنه 

يلزم تصميم أساليب منفصلة لتوليد اإلحصاءات املهمة.
وبالتايل، فمن الضروري أن يكمل اإلحصاءات احليوية املتولدة من التسجيل املدين ُمدخل   -  278
من مصادر أخرى للمعلومات من قبيل التعدادات السكانية، واالستقصاءات السكانية، وسجالت اخلدمات 
الصحية والسجالت اإلدارية األخرى، رهنًا بالرتتيبات القانونية. وهذا ضروري لتعميق الفهم بالعوامل اليت تؤثر 
يف الوقائع والظواهر احليوية، من قبيل توزيع الدخل، والفقر، وظروف املعيشة، واحلصول على املياه املأمونة 

واخلدمات الصحية، ضمن أمور أخرى.
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الفصل الثاني

التسجيل املدني كمصدر لإلحصاءات الحيوية

تعريف التسجيل املدني: الطريقة والنظام ألف - 

يعرَّف التسجيل املدين باعتباره التسجيل املستمر والدائم واإللزامي والشامل للوقائع احليوية   -  279
وخصائصها اليت حتدث يف ما يتعلق بالسكان، كما ينص عليها مرسوم أو الئحة وفقًا للمتطلبات القانونية 
لكل بلد. وينفَّذ التسجيل املدين بصورة رئيسية ألغراض إنشاء الوثائق اليت ينص عليها القانون. ومن الثابت 
متامًا فائدة هذه السجالت كأفضل مصدر لإلحصاءات احليوية. ويسبق وصف موجز للتسجيل املدين كطريقة 

ونظام مناقشة طريقة تنفيذ نظام التسجيل املدين الذي تتوفر له القابلية للبقاء.
ويشري مصطلح “طريقة التسجيل املدين” إىل اإلجراء املستخدم يف مجع املعلومات األساسية   -  280
بشأن حدوث وخصائص الوقائع احليوية اليت حتدث لسكان بلد )أو منطقة( يف غضون فرتة زمنية حمددة، 
القانونية وإنتاج اإلحصاءات احليوية. وينبغي متييز هذه  القيمة  إليها إعداد السجالت احليوية ذات  ويستند 
الطريقة عن الطرق األخرى جلمع البيانات املتعلقة بالسكان نظراً ألهنا ينبغي أن تكون مستمرة ودائمة مبوجب 

القانون. وتتمتع املعلومات اليت جتمع يف إطار هذا النظام بسند قانوين.
أهنا  مبعىن  انتشار،  إحصاءات  وليست   - معدالت  إحصاءات  هي  احليوية  واإلحصاءات   -  281
إحصاءات توفر مقياسًا على أساس الوقت القائم حلدوث بعض أنواع الوقائع احليوية ألفراد سكان حمددين 
خالل فرتة زمنية حمددة. وقد أثبتت التجربة أن التسجيل املدين هو الطريقة املوثوقة الوحيدة للحصول على 
سجل مستمر وجار للوقائع اليت حتدث يف سائر الفرتة. ولكفالة كل من الطابع القائم لإلحصاءات ودقتها فيما 
يتعلق بالتواريخ واخلصائص، ينبغي استكمال وثيقة التسجيل يف أسرع وقت ممكن بعد حدوث الواقعة. وتتمثل 

أبسط وأسرع وسيلة لتحقيق هذه الغاية يف االستعانة مببلغ لتقدمي املعلومات الالزمة مبجرد حدوث الواقعة.
ويعين التسجيل أيضًا باعتباره عملية مستمرة أن العملية دائمة. ولن يسفر التسجيل الذي   -  282
حُيتفظ به لفرتات قصرية مث يسمح بزواله بعد ذلك، عن بيانات وتدابري مفيدة، سواء كإحصاءات لنسب قائمة 

أو كمؤشرات للتغيري على مر الزمن.
ويعد سْن التشريعات اليت جتعل من التسجيل إلزاميًا أفضل وسيلة لضمان تسجيل الوقائع   -  283
نظام  متطلبات  تلبية  تكفل  التشريعات على جزاءات  تلك  تنص  أن  وينبغي  ودائم.  احليوية بشكل مستمر 
التسجيل. وعلى هذا فإن طريقة التسجيل تتميز ليس فقط بالطابع املستمر ملالحظاهتا، وإمنا أيضًا بطابعها 

اإللزامي. وكلتا السمتني أساسيتني لتنفيذ وصيانة النظام بنجاح.
ويشمل نظام التسجيل املدين مجيع الرتتيبات املؤسسية والقانونية والتقنية الالزمة ألداء مهام   -  284
التسجيل املدين بطريقة تقنية وسليمة ومتناسقة وموحدة يف شىت أحناء البلد، مع األخذ يف االعتبار بالظروف 

الثقافية واالجتماعية اخلاصة بذلك البلد.
وتشمل مهام التسجيل: تسجيل الوقائع احليوية؛ وختزين الوثائق احليوية، وحفظها واسرتجاعها؛   -  285
ومحاية السرية؛ وإصدار التصديقات، واخلدمات األخرى للعمالء؛ وتسجيل وإبالغ املعلومات املتعلقة بالوقائع 
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احليوية لألغراض اإلحصائية؛ وتوفري معلومات وبيانات موثوقة وحسنة التوقيت للوكاالت احلكومية األخرى، 
التقاعدية؛ واخلدمات االنتخابية، وخدمات  املعاشات  من قبيل وزارة الصحة، وسجالت السكان، وأنظمة 

حتديد اهلوية الشخصية، واملؤسسات البحثية.

الدور األسايس لنظام التسجيل املدني  - باء 

يتمثل الغرض األساسي للتسجيل املدين يف توفري صكوك قانونية ذات أمهية مباشرة لألفراد.   -  286
فاجملتمعات اليوم، حىت أقلها تقدمًا، تتسم بتعقيد كبري يف العالقات بني األشخاص وبزيادة تفشي البريوقراطية 
يف املعامالت بني األفراد والدولة؛ ولذا فمن املهم ضمان التيقُّن يف املسائل القانونية، وتوفري صكوك ثبوتية 
خاصة للفرد تسمح له أن يثبت مبا ال يدعو جمااًل للشك، حقائق تتعلق بوجوده، وهويته، وحبالته الشخصية 
وحالة أسرته. والِعلَّة الرئيسية لوجود التسجيل املدين - أّي الغرض األساسي منه والذي جيب على الدولة أن 
تيسره - أن يكون مبثابة مؤسسة قادرة على الكشف عن حقائق تتعلق باحلالة املدنية استناداً إىل مبادئ قانونية 
تقنية، ميكن من خالهلا طمأنة األفراد بشرعية وصحة احلالة املدنية املتعلقة بالوقائع العتمادهم جتاه األفراد 
اآلخرين أو جتاه اإلدارة ذاهتا، بواسطة وثائق التسجيل العام املعروفة باسم التصديقات. والغرض من النشاط 
التسجيلي، وطريقة التسجيل - واليت تتألف من مجع بيانات احلالة املدنية وتسجيلها بصورة إلزامية ومستمرة 
ودائمة توطئة خلزهنا - هو بالضبط لضمان امكانية استخدامها الحقًا يف أّي مناسبة ويف أّي وقت عندما يلزم 

إثبات صحتها وقانونيتها بشكل صحيح وبالضمانات الالزمة )األمم املتحدة، 1998 جيم( 17.

امليزات القانونية وميزات الحماية لألفراد  -  ١

وإىل جانب مالحظة األمهية املباشرة والشاملة للتسجيل املدين بالنسبة للسلطات العامة -   -  287
الصعيدين  بيانات أساسية لوضع اخلطط على  التسجيل  باستخدام طريقة  اليت جُتمع  املعلومات  توفر  حيث 
األم  وخدمات صحة  األسرة،  تنظيم  وبرامج  األسرة  رعاية  وبرامج  وصحية،  طبية  لربامج  واإلقليمي  الوطين 
والطفل، وخدمات اجتماعية أخرى، وبرامج الصحة العامة ملكافحة األمراض املعدية، وبرامج البحوث الصحية، 
والدراسات االجتماعية والدميغرافية وما إىل ذلك - ينبغي التأكيد على أن الدور الذي يؤديه التسجيل املدين يف 
إثبات كثري من حقوق اإلنسان الواردة يف اإلعالنات الدولية واالتفاقيات الدولية، وإقرارها وتنفيذها وإعماهلا، 
يوضح أحد أهم املسامهات يف األداء الطبيعي للمجتمعات )املرجع نفسه، الفقرة 192(. وبصورة أساسية، 
ميكن حتديد جمموعتني من حقوق اإلنسان يف هذا الصدد ومها: )أ( حقوق اإلنسان اليت تقتضي من الدولة 
حقوق  اتفاقية  من   7 باملادة  عماًل  اسم،  واختيار  التسجيل  يف  احلق  مثل  احليوية،  الوقائع  تسجيل   ضمان 
الطفل 1٨ و )ب( حقوق اإلنسان اليت قد ترهتن ممارستها بالوقائع احليوية اليت سجلت، مثل احلق يف التصويت، 

عماًل باملادة 21 )3( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 19.

امليزات اإلدارية  -  2

ويتمتع النظام الفعال لتسجيل الوقائع احليوية مبزايا إدارية معينة ال توجد يف أّي نظام آخر.   -  288
فاالحتفاظ بالوثائق اإلفرادية لكل واقعة حيوية يسمح باستخدامها لتحديد جمموعة فرعية من السكان الذين 
ع احملتاجني للتحصني أو الرعاية الصحية، واألمهات  يلزمهم تدخل أو خدمات على أساس إفرادي، مثل الرضَّ
اجُلدد الاليت حيتجن للرعاية بعد الوضع، واألسر املعيشية احملتاجة إىل خدمات الصحة العامة عقب حالة وفاة 
إثر مرض معٍد. ويسمح التسجيل الشامل برصد أسباب الوفاة، وباالحتفاظ بسجالت للسكان، وسجالت 

انظر دليل نظامي التسجيل   17

املدني واإلحصاءات الحيوية: 

إعداد إطار قانوني، دراسات 

واو،  السلسلة  الُطرق،  يف 

األمم  )منشورات   71 رقم 

E.98. املبيع:  رقم  املتحدة، 

XVII.7، الفقرة 74.

مجموعة  املتحدة،  األمم   1٨

 ،1577 املجلَّد  املعاهدات، 
رقم 27531.

 217 العامة  الجمعية  قرار   19
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حتديد اهلوية الشخصية، وقوائم الناخبني، وسجالت صناديق املعاشات التقاعدية، وما إىل ذلك. وباإلضافة 
إىل ذلك، يتيح نظام التسجيل الكامل تلبية احلاجة إىل البيانات واملعلومات املتعلقة بأقسام مدنية أو جغرافية 
باملناطق  املتعلقة  البيانات  التكلفة للحصول على  اقتصادية من حيث  املدين أجنع وسيلة  صغرية. والتسجيل 

السكانية األصغر حجمًا بشكل مستمر.

امليزات اإلحصائية  -  3

يتمتع نظام التسجيل املدين الشامل بعدد من املزايا اإلحصائية عن الوسائل األخرى للحصول   -  289
على اإلحصاءات احليوية: فهو ُينتج وثائق خالية نسبيًا من أنواع معينة من أخطاء الردود اليت ال ختضع ألخطاء 
العينات؛ ويوفر بيانات إحصائية للتخطيط، واإلدارة والبحوث على أّي مستوى جغرايف أو إداري مطلوب؛ 
وهو مستمر بطبيعته؛ ومىت أنشئ، ميكن احلصول على إحصاءات بتكلفة أقل نسبيًا ألهنا تكون عندئذ نتيجة 
عملية إدارية؛ وميكنه تسجيل بيانات ال ميكن احلصول عليها يف استفسار ميداين من قبيل الوزن عند الوالدة 
أو سبب الوفاة؛ ويوفر خمزونًا من الوقائع اليت ميكن تقييمها مقابل تلك املوجودة يف سجالت أخرى ومقابل 

بيانات التعداد، وتستخدم كنقطة انطالق لدراسات أكثر عمقًا بشأن اخلصوبة، واالعتالل والوفيات.

وقائع حيوية يوىص بتسجيلها  - جيم 

متاثل الوقائع احليوية اليت يوصى بإدراجها يف نظام التسجيل املدين تلك اليت أدرجت وعرَّفت   -  290
يف اجلزء 1. ومن املهم أن تتفق تعاريف الوقائع احليوية لألغراض القانونية مع تلك املتعلقة بأغراض اإلحصاءات 
احليوية، وذلك لكفالة القابلية للمقارنة على الصعيدين الوطين والدويل. وتشمل تلك الوقائع ما يلي: الوالدات 
احلية، الوفيات اجلنينية، الوفاة، الزواج، الطالق، إلغاء الزواج، التفريق حبكم قضائي، التبين، إضفاء الشرعية، 

واالعرتاف بالشرعية.
وال يقوم كل بلد بتسجيل مجيع الوقائع احليوية أو نشر إحصاءات بالوقائع املسجلة، ولو   -  291
أن هذا ال يزال هدفًا هنائيًا. وال ميلك بعض البلدان حىت اآلن الوسائل لتسجيل كل نوع من الوقائع احليوية 
أو يشعر باحلاجة إىل ذلك. ولتيسري إنشاء أو حتسني نظام التسجيل املدين، حُيدد ترتيب ألولويات تسجيل 
الوقائع احليوية. فالوقائع احليوية ذات األولوية العليا هي الوالدات احلية، والوفيات، والوفيات اجلنينية، والزواج، 
والطالق. وينبغي أن ُتعطى األولوية العليا للوالدات احلية، والوفيات ألهنما أساسيان لتقييم النمو السكاين 
فضاًل عن صحة السكان. وينبغي أن يعطى لتسجيل الوفيات اجلنينية وخصائصها األولوية العليا اليت تلي ذلك، 

وال سيما بسبب قيمتها من حيث فهم اخلصوبة، ونتائج اخلصوبة واحلمل.

مبادئ طريقة التسجيل املدني  - دال 

يتمثل الغرض من نظام التسجيل املدين للبلد يف تسجيل وختزين املعلومات املتعلقة حبدوث   -  292
أو  القانونية  إليها يف االستخدامات  االحتياج  املعلومات عند  باسرتجاع  وقائع حيوية وخصائصها والسماح 
اإلدارية أو اإلحصائية أو غريها. وُينجز العمل من خالل طريقة التسجيل. وُيضطلع بالتسجيل املدين بصورة 
رئيسية ألن الوثائق القانونية النامجة عنه ذات قيمة حسب ما ينص عليه القانون؛ ويف الوقت ذاته، يعرتف على 

الصعيد العاملي بفائدة هذه السجالت باعتبارها مصدراً رئيسيًا لإلحصاءات احليوية.
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وميكن وصف طريقة التسجيل املدين كما يلي: إلزامية، وشاملة، ومستمرة ودائمة، وسرية.   -  293
إمكانية  يكفل  مبا  الطريقة  هذه  تطبيق  طريق  عن  املتولدة  بالوثائق  االحتفاظ  ينبغي  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

اسرتجاعها بشكل إفرادي حسب االقتضاء.
إلزامية. جيب أن يكون نظام التسجيل املدين للبلد إلزاميًا لضمان تشغيله بسالسة وفعالية.   -  294
ولئن كان من الضروري بالنسبة لكل بلد أن يضع قانونًا بشأن التسجيل، فاجلدير باملالحظة أن وجود ذلك 
القانون ليس شرطًا كافيًا لضمان قيام عموم اجلمهور باإلبالغ عن حدوث وقائع حيوية. فالتسجيل بوصفه 
إلزاميًا ينبغي أن يرتبط بفرض بعض أشكال العقوبات على من ال ميتثلون لقانون التسجيل أّي أن عدم تسجيل 
حدوث الواقعة احليوية ينبغي أن يستوجب عقوبة بواسطة القانون. ونظراً ألنه قد ال يلجأ دائمًا إىل العقوبات 
يف ما يتعلق بعدم االمتثال لقوانني التسجيل كما أن العقوبات قد تشكل أيضًا رادعًا عن التسجيل، فال مناص 
من وجود أساس قانوين للمالحقة القانونية لضمان ممارسة االمتثال العام لقانون التسجيل. ولذا يعد اإلطار 

القانوين للتسجيل املدين أساسيًا لتشغيله بصورة سليمة كنظام مرتابط ومنسق وسليم تقنيًا.
البلدان بالنسبة حلاالت عدم  وبالرغم من األحكام املوجودة بشأن العقوبات يف عدد من   -  295
يتعلق  النحو  هذا  على  االمتثال  لعدم  سبب  وأهم  منخفضًا.  التسجيل  اكتمال  مستوى  يزال  ال  االمتثال، 
باالفتقار إىل احلوافز للتسجيل. فيجب وضع حوافز ليس فقط للحث على االمتثال لقانون التسجيل اإللزامي 
التسجيل،  إثبات  التمتع هبا عند  اليت سيجري  االمتيازات واحلقوق  فإىل جانب  للتشجيع عليه.  أيضًا  وإمنا 
ينبغي أن تقدم ُنظم التسجيل الوطنية، يف إطار البيئات االجتماعية الثقافية لكل منها، حوافز أخرى عملية 

االستخدام، وال سيما على املستوى الفردي.
األفراد  من  بواسطة كل  التسجيل  نظام  من  مشتقة  قيمة  أقصى  حتقيق  لضمان  شاملة.   -  296
البلد  سكان  على  التسجيل  شروط  تطبيق  جيب  اإلحصاءات،  ومعلومات  احليوية  السجالت  ومستخدمي 
التقسيم الفرعي للسكان. وعندما توجد أوجه تباين كبرية يف  برمته، بشكل مستقل عن املكان اجلغرايف أو 
مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية يف أجزاء خمتلفة من البلد، قد يلزم وضع إجراءات خاصة لتسجيل 
وقائع حيوية معينة. ومن ناحية ثانية، جيب احلفاظ على مشول التسجيل املدين. وينبغي أيضًا تسجيل الوقائع 

احليوية اليت حتدث للسكان املقيمني مؤقتًا يف اخلارج.
مستمرة ودائمة. تتطلب استمرارية ودوام طريقة التسجيل وجود وكالة تتمتع باستقرار إداري   -  297
كاٍف ال حيّد عامل الزمن من تشغيلها. ويعتمد دوام تلك الوكالة على السلطة املمنوحة إلدارة التسجيل املدين 
اإلحصائية  والبيانات  التسجيل  النظام شرطًا الستمرارية  دوام  وُيعد  املدين.  للتسجيل  قانون  من خالل سْن 
احليوية، وهو ما يلزم لفهم كل من األرقام القائمة فضاًل عن االجتاهات يف قياسات اإلحصاءات احليوية، فهمًا 

مفيداً.
سرية. جُتمع بواسطة طريقة التسجيل املدين طائفة من املعلومات بشأن أفراد من السكان.   -  298
ولئن كانت كل املعلومات اليت جُتمع ذات أمهية، فإن بعض البيانات، عند ربطها بفرد حمدد، قد تكون شخصية 
وحساسة للغاية. وللتشجيع على تقدمي بيانات كاملة وصادقة للنظام، جيب محاية سرية املعلومات، أّي جيب 
طمأنة مقدمي املعلومات بأهنا لن تستخدم إاّل يف األغراض املقررة بواسطة القانون و/أو بصورة جتميعية حبيث 
ال ميكن حتديد هوية األفراد 20. ومن ناحية ثانية، ال ينبغي أن تتدخل األحكام املتعلقة بالسرية يف اإلجراءات 

اإلدارية.
وال ينبغي ألحكام السرية أن تكون من الصرامة حبيث تستبعد استخدام الوثائق ألغراض   -  299
الدراسات اخلاصة، وال أن ُتضعف من قيمة تلك الوثائق باعتبارها وثائق قانونية. وبالنظر إىل الفوائد اليت ميكن 
أن جتىن على نطاق واسع يف اجملال اإلداري وجمال الصحة العامة واجملال االجتماعي، من وثائق التسجيل املدنية 

التأكيد عىل أن الرسية  يجب   20

يف سياق التسجيل املدني لها 

التي  األبعاد اإلضافية  بعض 

املبادئ  سياق  يف  توجد  ال 

لإلحصاءات  األساسية 

عىل  ولالطالع  الرسمية. 

هذا  يف  اكتماالً  أكثر  تفصيل 

املتحدة  األمم  انظر  الصدد، 

)199٨ ب(.
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الدقيقة، يستحيل توفري ضمان السرية املطلقة وميكن توفريه فيما يتصل باستفسارات إحصائية صرفة. بيد أنه 
ميكن توضيح أحكام السرية بطريقة تضمن استخدام الوثائق ألغراض البحث دون الكشف علنًا عن هوية 
وخصائص األطراف املعنية. وبصورة مماثلة، ال يلزم أن تشمل نسخ الوثائق اليت سُتستخدم لتحديد الوقائع 
القانونية )أّي إثبات حدوث الواقعة أو إثبات العمر، وما إىل ذلك( بعض أو كل البنود اإلحصائية. ونظراً ألمهية 
السرية جلودة البيانات وفائدهتا ينبغي أن ُيدرج كجزء من قانون التسجيل املدين، حكم بشأن سرية املعلومات 

حلماية خصوصية األفراد.

خصائص أخرى لطريقة التسجيل املدني  - هاء 

هدف برنامج التسجيل  -  ١

يتمثل هدف برنامج التسجيل يف حتقيق التغطية الكاملة للسكان ليتسىن تسجيل كافة أنواع   -  300
الوقائع احليوية اليت حتدث ألفراد السكان بدقة وبصورة كاملة ويف الوقت املناسب وفقًا لقانون التسجيل.

إسناد املسؤوليات والهياكل التنظيمية للتسجيل املدني عىل الصعيد   -  2
الوطني

ينبغي أن ُتسند املسؤولية عن إنشاء وتطوير نظام التسجيل املدين إىل وكالة أو وكاالت يف   -  301
احلكومة الوطنية.

وينبغي أن يرتافق إسناد املهام مع حتديد واضح للواجبات واملسؤوليات فيما يتعلق بالتسجيل؛   -  302
والقيد؛ وحفظ الوثائق؛ وإعداد التقارير اإلحصائية؛ ومجع البيانات، وجتميعها، وحتليلها، وعرضها، ونشرها؛ 

واستعراض النظام وتقييمه بصورة نقدية.
ومن الضروري عند القيام بوضع نظام التسجيل املدين وإدارته وصيانته، إيالء اعتبار للعالقة   -  303
ما ُيضطلع هبما حتت إشراف وزارات خمتلفة يف احلكومة.  التسجيل ومهمة اإلحصاءات، وكثرياً  بني مهمة 
فيمكن مثاًل، أن توضع مهام التسجيل ضمن اختصاص وزارة مثل وزارة الداخلية، أو احلكم احمللي، أو وزارة 
الصحة أو وزارة العدل. وتكمن مسؤولية إنتاج اإلحصاءات احليوية وحتليلها بصورة رئيسية ضمن اختصاص 
دائرة اإلحصاءات املركزية للبلد عادة، واليت قد تكون مستقلة بدورها وتشكل جزًءا من وزارة االقتصاد، أو 
املالية، أو التجارة. ومن ناحية أخرى، من الشائع بالنسبة لوزارة الصحة أن تكون مسؤولة أو معنية بصورة كبرية 
بإنتاج وحتليل اإلحصاءات احليوية، وال سيما يف جماالت الوالدة والوفيات العامة والوفيات اجلنينية، ووفيات ما 
ع. وبسبب ما يصادف كثرياً من تقسيم ملسؤولية تسجيل اإلحصاءات احليوية يف  حول الوالدة، ووفيات الرضَّ
ما بني الوكاالت احلكومية املنفصلة، من املهم حتديد املسؤوليات بشكل واضح. ويعتمد اختيار هيكل إداري 
حمّدد لالضطالع هباتني املهمتني املرتابطتني اعتماداً كبرياً على الظروف والتفضيالت الوطنية. ومن ناحية ثانية، 
فأيًّا كان اهليكل التنظيمي، إذا أريد للنظام أن يعمل بصورة ناجحة، جيب أن يكون هناك حتديد واضح بشكل 
جلي للمهام واملسؤوليات املنوطة بكل وكالة من الوكاالت يف احلكومة املعنية بتسجيل الوقائع احليوية وبتجميع 

اإلحصاءات احليوية.

اإلطار القانوني للتسجيل املدني )أ( 

ميكن ضمان تسجيل الوقائع احليوية على أفضل وجه بصورة مستمرة ودائمة بواسطة تشريع   -  304
نظام  إدارة  يف  أساسي  مساهم  القانوين  واإلطار  الوطين.  الصعيد  على  إنفاذه  إىل  ترمي  آلية  وإنشاء  سليم 
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واألنظمة  القواعد  يوفر  لكونه  القانوين،  لإلطار  الكبرية  لألمهية  ونظراً  بكفاءة.  وصيانته  وتشغيله  التسجيل 
الالزمة لتسجيل الوقائع اليت تؤثر يف احلالة املدنية لألفراد تسجياًل مستمراً ودائمًا، ينبغي على البلدان أن تتأكد 
احملتملة جلمع  واألوقات  الوكاالت  وأدوار خمتلف  اإلداري،  اهليكل  أيضًا  القانوين حيدد  واإلطار  من حتديثه. 
املعلومات، وإنتاج اإلحصاءات احليوية، واستخدام الوكاالت للمعلومات يف أداء مهامها. وقانون التسجيل 
املدين هو عنصر يف اإلطار القانوين، وينبغي أن يوفر مبادئ توجيهية حمددة واضحة بشأن نوع اهليكل التنظيمي 
املعتمد لنظام التسجيل املدين يف البلد أو املنطقة، وحقوق والتزامات مجيع األطراف عند القيام بتنفيذ أحكامه. 
وينبغي أن يغطي أنواع الوقائع احليوية اليت جيب تسجيلها، وتعاريفها، وحتديد املبلغني بالنسبة لكل نوع من أنواع 
الوقائع، واملهالت الزمنية املسموح هبا لتسجيل كل نوع من أنواع الوقائع احليوية، واإلجراءات املتعلقة بالتسجيل 

بعد املهلة املسموح هبا، وواجبات املسجلني، والعقوبات املتعلقة بعدم االمتثال، وختزين الوثائق وحفظها 21.
ومحاية  املعلومات  بسرية  تتعلق  أحكامًا  أيضًا  املدين  التسجيل  قانون  يتضمن  أن  وينبغي   -  305
خصوصية األفراد، كما ينبغي أن ينص بصورة واضحة يف القانون أو يف لوائح داعمة حتّدد من له احلق يف 
ل بشأن أفراد آخرين. وينبغي أن  احلصول على نسخ من الوثائق احليوية واحلصول على املعلومات من املسجِّ
تشمل هذه األحكام آليات مناسبة لنقل امللفات املتعلقة بالوثائق احليوية فيما بني وكاالت احلكومة لألغراض 
املأذون هبا، وإجراءات الوصول إىل ملفات البحث املعتمدة، مبا يتسق مع احلماية العامة للسرية، وال سيما 

بالنسبة لنظام اإلحصاءات احليوية ألغراض إنتاج إحصاءات حيوية مستمرة.

الهياكل التنظيمية للتسجيل املدني )ب( 

على حنو ما جرت اإلشارة إليه أعاله، جيب أن ُتذكر بوضوح مصطلحات الرتتيب اإلداري   -  306
واإلدارية  والسياسية  القضائية  باهلياكل  املدين. ورهنًا  التسجيل  تشريع  املدين يف  بالتسجيل  املتصلة  لألعمال 

للبلد، فضاًل عن تقاليده، ميكن أن يصبح النظام مركزيًا أو ال مركزيًا.

نظام التسجيل املدني املركزي  ’1‘

التسجيل  عمل  لتوجيه  وطنية  سلطة  ذات  مركزية  وكالة  املركزي  للنظام  تكون  أن  ينبغي   -  307
املدين وتنسيقه ورصده على الصعيد الوطين. وميكن للمكتب املكلف هبذه الواجبات أن يعزز املعايري الوطنية 
وإجراءات التسجيل املوحدة بالنسبة جلميع الوقائع احليوية اليت حتدث يف البلد يف ما بني مجيع فئات السكان 

)األمم املتحدة، 1998 د(.
وينبغي أن متارس وكالة التسجيل الوطنية مبوجب الرتتيب املركزي، كاًل من التوجيه اإلداري   -  308
للتسجيل  مكاتب  ُتنشئ  أن  وينبغي  واحمللية.  الوطنية  دون  املدين  التسجيل  مكاتب  لشبكة  بالنسبة  والتقين 
احمللي، وتوفر مواد خطية للمسجلني احملليني ترمي إىل توجيه عملهم اليومي، وتنسيق إجراءات التسجيل يف 
سائر النظام، واإلشراف على أعمال التسجيل اليت تقوم هبا املكاتب احمللية وتقييمها، مبا يكفل تلبية متطلباهتا 

القانونية واإلحصائية.
وينبغي أن يكون املكتب املركزي مسؤواًل عن التنسيق مع الوكاالت احلكومية األخرى اليت   -  309
احليوية  الوقائع  إبالغ حبدوث  تعمل كجهات  اليت  الصحة  فيها خدمات  مبا  املدين،  التسجيل  نظام  تدعم 
وجهات تصديق على أسباب الوفاة، واحملاكم والدائرة اإلحصائية اليت تقوم بتجميع بيانات التسجيل ونشر 

اإلحصاءات احليوية.

ج(   199٨( املتحدة  األمم   21

لقانون  نموذجاً  تعرض 

التسجيل املدني.
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نظام التسجيل املدني الالمركزي )املرجع نفسه(  ’2‘

ميكن يف النظام الالمركزي، أن يدار التسجيل املدين على مستوى األقسام املدنية الرئيسية،   -  310
من قبيل الدولة، أو املقاطعة أو اإلدارة. وينبغي إنشاء مكتب تسجيل مدين مركزي يف العاصمة، أو البلدة 
املوجودة يف كل قسم رئيسي، لتوجيه ورصد أعمال التسجيل املدين يف القسم الرئيسي. ويف كثري من البلدان 
ذات النظام السياسي االحتادي اعتمد إقليم كبري أو شرحية كبرية من السكان اإلدارة املركزية للتسجيل املدين.

وإجراءات  أحكامًا  تعتمد  أن  املدين  للتسجيل  مركزي  ال  نظام  لديها  اليت  للبلدان  وينبغي   -  311
قانونية موحدة للتسجيل املدين. وبصفة عامة، وضعت البلدان ذات األنظمة الالمركزية أحكامًا إلعداد قانون 
منوذجي ولوائحه ليتسىن لكل قسم مدين رئيسي إصدار قوانينه ولوائحه اخلاصة ولكن وفقًا للنموذج املوصى 
به بصورة وثيقة. ومن الضروري إجياد وكالة على الصعيد الوطين إلنفاذ املعايري الدنيا أو العمل بالتعاون مع 
املكاتب الالمركزية لضمان وجود ممارسات وإجراءات موحدة عمومًا للتسجيل املدين وإحصاءات حيوية قابلة 

للمقارنة يف سائر البلد.

الوحدات التشغيلية يف النظام  ’3‘

بأعمال  تضطلع  أن  ينبغي  الوطين،  الصعيد  على  اإلداري  الرتتيب  نوع  عن  النظر  وبغض   -  312
التسجيل املدين مكاتب تسجيل مدنية حملية. وألغراض اإلشراف والرقابة، ميكن أن تنشأ مكاتب تسجيل مدين 
دون وطنية الستدامة العالقة بني املكاتب الوطنية واملكاتب احمللية. وترتبط مناطق التسجيل األّولية ووحدات 

التسجيل الثانوية ارتباطًا وثيقًا مبكتب التسجيل احمللي.

نوع الوكالة التي تدير التسجيل املدني )ج( 

الوقائع  تسجيل  عن  املسؤولية  إسناد  ينبغي  اإلداري  وتنظيمه  البلد  جغرافية  تسمح  عندما   -  313
احليوية إىل الوكاالت احمللية الرمسية اليت تعتمد مباشرة فيما يتعلق مبسائل التسجيل املعنية، على مكتب وطين 
ميكنه القيام بالتنسيق والتوحيد واإلشراف وتعزيز كفاءة التسجيل للدرجة الالزمة لتلبية كل من االحتياجات 

القانونية واإلحصائية.
ومع أن من املسلَّم به أن اهلدف من الكفاءة اإلدارية ال ينبغي أن يكون العامل الوحيد الذي   -  314
حيدد نوع املنظمة املسؤولة عن التسجيل اليت قد ُينشئها البلد، إاّل أن هناك ميزات ملركزية التسجيل يف إطار 
السلطة الوطنية، يف بعض الظروف. وتيسر الرقابة املركزية توحيد النماذج واإلجراءات والطرق. ومن شأهنا، إذا 
ُأديرت بطريقة سليمة، أن حتفز أيضًا على حتسني التسجيل من خالل توفري التنسيق التقين، واملشورة واملساعدة 
وإعداد  التسجيل،  لقانون  د  املوحَّ التفسري  من  وضع كل  وميكن  والتقييم.  الرصد  خالل  ومن  للمسجلني، 
إجراءات قابلة للمقارنة عند معيار متيز حمدد والتقيُّد جبدول زمين حمدد لإلبالغ عن الوقائع احليوية واحملافظة 

على ذلك بسهولة أكرب عن طريق نظام للمراقبة املركزية.
وجيب أن يكون نوع التنظيم املعتمد ألغراض التسجيل متفقًا مع ظروف البلد كما جيب أيضًا   -  315
حتديده يف إطار اهلياكل احلكومية أو اهلياكل الرمسية األخرى القائمة. وبصفة خاصة ينبغي استخدام مرافق 
ل عن حدوث حاالت والدة ووفيات جنينية،  إدارات الصحة للمساعدة يف التسجيل، وذلك بإخطار املسجِّ
ووفيات. وباملثل تستفيد بعض البلدان من املساعدة املقدمة من الكنيسة أو من هيئات دينية منظمة أخرى 

تطلب إثباتًا للتسجيل املدين كشرط ملمارسة املهام الكنسية، من قبيل التعميد، والزواج، واجلنائز.
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التكامل والتنسيق يف نظام التسجيل املدني  -  3

بالتشغيل  يتعلق  فيما  مهمًا  اعتباراً  املدين  التسجيل  نظام  والتنسيق يف  التكامل  قضية  ُتعد   -  316
السلس املتسم بالكفاءة. ولئن كان كثري من االعتبارات املبينة أدناه قد نوقش يف الفصل الثاين من اجلزء األول 
باعتبارها أساسية لتكامل وتنسيق نظام اإلحصاءات احليوية، إاّل أهنا تناقش مرة أخرى يف هذا املقام لقابليتها 
أو  مركزيًا  اهليكل  وسواء كان  احليوية.  اإلحصاءات  عن  فضاًل  املدين  للتسجيل  بالنسبة  وأمهيتها   لالنطباق 

ال مركزيًا، جيب بناء عمليات التنسيق والتكامل يف نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.

الترشيعات واللوائح املوحدة عىل الصعيد الوطني )أ( 

البلد مركزيًا أم ال مركزي،  ا إذا كان منوذج نظام التسجيل املستخدم يف  النظر عمَّ بصرف   -  317
فمن الضروري أن تكون هناك قوانني ولوائح تسجيل موحدة حتدد السياسات واإلجراءات األساسية اليت جيب 
تطبيقها يف كل جزء من البلد. وبدون هذه املعايري والشروط املوحدة، قد ال ميكن حتقيق اكتمال التسجيل يف 
بعض املناطق وسيكون تفسري اإلحصاءات احليوية وقابليتها للمقارنة على الصعيدين الوطين والدويل مشوبًا 

بالقصور.
ويستصوب النص على تسجيل موحد يف سائر البلد، حىت وإن كان مدى االمتثال لقانون   -  318
التسجيل  بقصر  السكان. وال يوصى  املختلفة من  والقطاعات  املناطق  يتفاوت بني  أن  التسجيل من شأنه 
اإللزامي على جزء واحد من السكان، مهما كان كبرياً، إاّل يف البلدان اليت تسود فيها ظروف غري مرضية. 
وعندما يكون االمتثال لشروط التسجيل ال يزال يف مرحلة مبكرة من اإلعداد، ينبغي أن تقوم الوكالة املسؤولة 
عن اإلحصاءات احليوية بإدخال التعديالت، على مستويات اإلحصاء أو التجميع أو التبويب، حلماية جودة 

النتائج النامجة.

لجنة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت )ب( 

لتنسيق االحتياجات واخلدمات بني  للواجبات ترتيبات  الواضح  التحديد  ينبغي أن ُتكمل   -  319
الوكاالت الرمسية املعنية بتسجيل الوقائع ألغراض قانونية، وتلك املسؤولة عن جتميع املعلومات بشأن الوقائع 
باملسائل  متصلة  وحتليلية  إدارية  البيانات ألغراض  باستخدام  تقوم  اليت  وتلك  اإلحصائية،  لألغراض  احليوية 
سجالت  وصيانة  العامة،  الصحة  برامج  وتقييم  لتنفيذ  أو  التخطيط،  وألغراض  واالجتماعية،  االقتصادية 

السكان، وملفات حتديد اهلوية الشخصية، وما إىل ذلك.
وينبغي أيضًا احملافظة على التنسيق يف ما يتعلق بالتغطية، والتعاريف، وخمططات التصنيف   -  320
وبرامج التبويب، مع السلطات املسؤولة عن تعداد السكان، واالستقصاءات الدميغرافية القائمة على العينات، 
وسجالت السكان، وإحصاءات اهلجرة، وإحصاءات الصحة العامة، ومع الوكاالت املسؤولة عن اإلحصاءات 

االجتماعية واالقتصادية عمومًا.
وينبغي أن تكون آللية التنسيق املنشأة لتحقيق هذه األهداف عالقة مباشرة بالوكالة املسؤولة   -  321

عن التنسيق العام لنظام اإلحصاءات الوطين ومع تلك املسؤولة عن ختطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وليس مما يتسم بالكفاءة أو الفعالية حماولة االضطالع مبهام التنسيق املشرتكة بني الوكاالت   -  322
هذه عن طريق سلسلة من االجتماعات الثنائية، أو اللجان، أو االتصاالت مع الوكاالت األخرى، واحدة يف 
إثر واحدة. وعوضًا عن ذلك ينبغي إنشاء جلنة تنسيق مشرتكة بني الوكاالت، تتألف من ممثلني عن وكالة معنية 

أو مهتمة.
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أعمال التنسيق واالرتباط واالتصال يف نظام التسجيل املدني   )ج( 
ومع املستعملني

باإلضافة إىل التنسيق اخلارجي، ُيعد التنسيق داخل نظام التسجيل املدين ضروريًا مبا يكفل   -  323
ا إذا كان النظام مركزيًا أم غري مركزي،  اتباع عمليات وممارسات موحدة عند كل مستوى. وبصرف النظر عمَّ
يلزم وجود اتصاالت جيدة فيما بني خمتلف املكاتب املعنية بالتسجيل املدين وبإنتاج اإلحصاءات احليوية من 
أجل وضع معايري رفيعة للجودة واحملافظة عليها. وجيب أن تعمل الروابط يف كال االجتاهني: من املكاتب احمللية 
إىل السلطة املركزية ومن السلطة املركزية إىل املكاتب امليدانية. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون االتصاالت 

جيدة بني من يعملون يف جمال التسجيل ومن يعملون يف جمال إنتاج اإلحصاءات احليوية وحتليلها.
وقد تكون بعض أساليب االتصاالت فّعالة يف كل من نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات   -  324
احليوية، مبا يف ذلك استخدام حلقات العمل الدورية، واملؤمترات، واالجتماعات الوطنية، والرسائل اإلخبارية، 
واستخدام اخلرباء االستشاريني امليدانيني املتنقلني. ومتثل الشبكات املعاصرة، ووسائط اإلعالم، القائمة على 
اإلنرتنت، منرباً مثاليًا إلقامة اتصاالت فعالة يف الوقت احلقيقي يف ما بني خمتلف املكاتب واملؤسسات. ومن 
املناسب إدراج ممثلني من الوكاالت األخرى من خارج النظام يف شبكة االتصاالت عند التنسيق مع الوكاالت 
والتخصصات األخرى. فينبغي مثاًل إدراج ممثلني من وكالة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت املذكورة أعاله يف 

اجملاالت املناسبة من شبكات االتصاالت.

تحديد املسؤوليات وتنظيم التسجيل املدني عىل الصعيد املحيل  -  4

التوصيات املتعلقة باملسجلني املدنيني املحليني )أ( 

ل املدني املحيل ومركزه تعيني املسجِّ  ’1‘

ل املدين احمللي املسؤول املأذون له مبوجب القانون لتسجيل حدوث الوقائع احليوية  ُيعد املسجِّ  -  325
ومتثيل السلطة القانونية للحكومة يف جمال التسجيل املدين. ونظراً ألن مهام التسجيل تشمل عموم اجلمهور 
ل املدين احمللي مسؤواًل عن احملافظة على عالقة ثابتة ومستمرة مع اجملتمع احمللي. وتعتمد  يوميًا، ُيعد املسجِّ
فعالية التسجيل واستكماله على قدرة املسجلني وموقفهم وخربهتم يف اضطالعهم بالتزاماهتم. ونظراً ألمهية دور 
ل احمللي يف نظام التسجيل املدين، جيب على سلطات التسجيل املدين توخي العناية يف اختيار وتعيني  املسجِّ

املسجلني املناسبني ونواهبم يف كل مكتب تسجيل حملي رئيسي أو ثانوي.
يستخدم  أن  اجلمهور، جيب  عموم  احتياجات  ويليب  املدين  التسجيل  نظام  ينجح  ولكي   -  326
املسجلني املدنيني احملليني على أساس التفرغ، وأن يتمتعوا مبركز واستحقاقات اخلدمة املدنية وأن ُتدفع هلم أجور 

مناسبة عن أعماهلم.
حيظى  أن  املناسب، جيب  الوقت  ويف  ودقيق  بشكل كامل  التسجيل  إنتاج  من  وللتمكن   -  327
االضطالع  من  هذا  وسيمكنهم  هلا.  اخلدمات  يقدمون  اليت  احمللية  اجملتمعات  ودعم  باعرتاف  املسجلون 
مع  تعاونية  ترتيبات  خالل  من  حدوثها،  عند  احليوية  بالوقائع  اإلحاطة  ومواصلة  بإخالص،  مبسؤولياهتم 
األشخاص املطلعني، مثل موظفي املستشفيات والعيادات واملراكز الصحية، فضاًل عن مسؤويل مراسم الدفن، 

ومسؤويل الكنائس، وكتبة احملاكم.
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ل املدني املحيل واجبات ومسؤوليات املسجِّ  ’2‘

ل بوضوح، مبوجب قانون التسجيل املدين وهي  ينبغي النص على واجبات ومسؤوليات املسجِّ  -  328
تشمل عادة القيام باملهام التالية أو اإلشراف عليها:

تسجيل معلومات حمددة تتعلق بالوقائع احليوية وفقاً للطرق واإلجراءات املقررة؛ )أ( 
كفالة االمتثال لقانون التسجيل؛ )ب( 

كفالة الدقة واالكتمال لكل وثيقة؛ )ج( 
اعتماد تدابري حسب االقتضاء لتمكني اجلمهور من أن حييط علماً بضرورة التسجيل وإجراءاته  )د( 

وشروطه، وبقيمة اإلحصاءات احليوية؛
تويل عهدة الوثائق؛ )هـ( 

التقرير اإلحصائي لكل واقعة حيوية مسجلة وإحالتها إىل وكالة التجميع وفقاً  ضمان تكملة  )و( 
جلدول زمين منظم، توطئة لتجهيز البيانات ونشرها؛

إصدار التصديقات أو ُنسخ من الوثائق احليوية عند الطلب؛ )ز( 
تقدمي اخلدمات للعمالء؛ )ح( 

التأكد من أن التصديق على سبب الوفاة جزء من الوثائق يف حالة تسجيل الوفاة. )ط( 
أو  املتعذر  من  النقل، جتعل  أو  األرضية،  والتضاريس  باملسافة،  تتعلق  عوامل  ُوجود  وعند   -  329
املستحيل على مبلغي املعلومات زيارة مكتب تسجيل لتسجيل الوقائع احليوية، ينبغي توفري املوارد للمسجلني 
لالضطالع مبهامهم الرمسية على أساس التنقل، واألفضل أن يكون ذلك من خالل جوالت منتظمة يف نطاق 

ل. واليتهم لتمكني األسر املعيشية من تسجيل وقائع رمبا تكون قد حدثت منذ آخر زيارة للمسجِّ
وينبغي أن تشمل مهام املسجل احمللي أيضًا أنشطة صممتها إدارة النظام لتعزيز وتقييم كفاءة   -  330
النظام، من قبيل تنفيذ برامج للنشر العام باللغات العامية، وتأمني الدعم من جانب القادة احملليني لتنوير الرأّي 
احمللي، وتشجيع مراقبة أراضي املدافن لضمان تأمني احلصول على تصاريح الدفن قبل حدوث الدفن ووضع 

إجراءات تقييم ترمي إىل قياس درجة اكتمال التسجيل.
وميكن يف حاالت كثرية تأمني الدعم الالزم لالضطالع بتلك األنشطة من جانب الدائرة   -  331

اإلحصائية وإدارة الصحة.
ولكي يضطلع املسجلون املدنيون احملليون بواجباهتم املطلوبة، ينبغي إما أن يقيموا يف مناطق   -  332
التسجيل اليت انتدبوا إليها أو حيتفظوا مبكاتب حملية فيها. وينبغي أن يكون املسجلون يف مكاتبهم يف األيام 
والساعات املقررة حبسب قوانني أو لوائح التسجيل املدين. وإىل جانب إظهار إملامهم هبذه القوانني واللوائح، 
ينبغي للمسجلني أن يبلغوا اجلمهور بالتزاماهتم لضمان التسجيل الكامل والفوري. ويوصى بشدة بأن يقوم 

املسجلون احملليون بدور إجيايب ال سليب من أجل حتسني تغطية وجودة تسجيل الوقائع احليوية.
ويف جمال التسجيل، يكون املسجلون مسؤولني عن اإلملام بالتقارير املتعلقة جبميع الوالدات   -  333
احلية، والوفيات، والوفيات اجلنينية، وحاالت الوفاة، والزواج والطالق واستالم تلك التقارير، فضاًل عن أّي 
وقائع حيوية أخرى قد ختضع للتسجيل يف مناطق كل منهم من الناحية القانونية؛ كما جيب أن يكونوا ملمني 
بقانون التسجيل وأن يتولوا مسؤولية تفسري ذلك القانون وتأمني االمتثال له. وجيب عليهم أيضًا نشر أعمال 
عن  مسؤولني  املسجلون  ويعترب  وفوري.  بشكل كامل  التسجيل  ضمان  بغية  اجلمهور  والتزامات  مكاتبهم 
اإلشراف على تكملة الوثائق اخلطية اليت تصف كل واقعة، والفحص النقدي لتلك الوثائق والتصديق على دقة 
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املبلِّغ؛ وجيب أن يتخذوا خطوات للحصول على البيانات الناقصة ومعاجلة البيانات اليت تبدو غري صحيحة. 
وجيب أن يتوىل املسجلون حفظ الوثائق القانونية، وتيسري البحث يف امللفات، وإصدار تصاريح الدفن وُنسخ 
قة من الوثائق. وعالوة على ذلك، جيب أن يقدموا شكاوى ضد من ال يقومون بتسجيل الوقائع احليوية،  مصدَّ

ل مبوجب القانون. والقيام بأّي مهام تسجيل أخرى، قد تلزم من مكتب املسجِّ
تقرير  وتقدمي  استكمال  املسجلون  يكفل  أن  الرمسية جيب  اإلحصائية  االحتياجات  ولتلبية   -  334
إحصائي عن كل واقعة حيوية مسجلة أو أن يقدموا عوضًا عن ذلك البيانات املطلوبة يف شكل مقبول )أّي 
إلكرتونيًا( إىل السلطات املختصة املكلفة بتجميع اإلحصاءات احليوية. وينبغي القيام هبذا يف الوقت املناسب 
وبشكل دوري، ولكن ينبغي أن يوضع هلذا جدول زمين يتيح الوقت الكايف إلجناز أقصى عدد من حاالت 
التسجيل، وفحص استكمال ودقة البيانات الواردة يف التقرير والتحقق منها. ويف الوقت ذاته، ينبغي أن يتيح 
اجلدول الزمين لتقدمي التقارير أو البيانات اإلحصائية للسلطات اإلحصائية الوقت الكايف إلنتاج اإلحصاءات 
احليوية املعاصرة الالزمة. وقد ُيطلب من املسجلني أيضًا إبالغ سلطات الصحة احمللية حبدوث وقائع حيوية 
النامجة عن أسباب حمددة. وعالوة على ذلك، يتعني أن يكفل  الوالدات احلية، والوفيات  قبيل  معينة، من 
حالة  يف  الوفاة،  ألسباب  بالنسبة  سيما  وال  اإلحصائي،  املكتب  إىل  املقدمة  التقارير  استكمال  املسجلون 

تسجيل الوفاة.

تحسني كفاءة املسجلني املحليني  ’3‘

جيب أن يكون املسجل املدين، سواء كان حمليًا أو وطنيًا على علم بالقوانني واللوائح املتعلقة   -  335
بيانات اإلحصاءات احليوية، وإبالغها، وجتميعها. وجيب  بالتسجيل املدين فضاًل عن ُطرق وإجراءات مجع 
أن خيضع املسجلون املدنيون لتوجيه أساسي وأن يتلقوا تدريبًا يف التسجيل واإلبالغ اإلحصائي قبل ندهبم 
إىل مراكز عملهم. ويلزم التفتيش على أعماهلم بصورة روتينية. ويف هذا الصدد ال حتقق الزيارات هدفًا تثقيفيًا 
فحسب، بل حتقق أيضًا هدفًا حتفيزيًا. ويعد توفري األدلة واإلجراءات احلالية املناسبة بنفس القدر من األمهية. 
ومن حني آلخر، جيب أيضًا أن يتلقى املسجلون املدنيون تدريبًا يف مكان العمل لتحديث ما يقومون به من 

أعمال.
والتعليمات  التوجيه  لتوفري  اختاذ خطوات  يناظرها  ما  أو  الوطنية  التسجيل  لسلطة  وينبغي   -  336
للمسجلني يف اضطالعهم بواجباهتم ومسؤولياهتم، مبا يف ذلك إصدار أدلة مستحدثة وتنظيم فصول التدريب 
النظام. فاملسجلون احملليون هم ركائز نظام  العام بشأن طريقة حتسني  التوجيه  الدورية. وينبغي كذلك توفري 

التسجيل، وجيب أن يضطلعوا مبسؤولياهتم بطريقة ليس من شأهنا احملافظة على النظام فحسب بل وحتسينه.
وُيعد إنشاء رابطة مهنية للمسجلني املدنيني واألخصائيني اإلحصائيني على الصعيد الوطين،   -  337
لتشجيع تبادل اآلراء بشأن تنفيذ قوانني التسجيل، واستنباط اسرتاتيجيات حتسني التسجيل، وسيلة مهمة يف 
مجلة أمور، لتحسني جودة أعمال املسجلني، واألخصائيني اإلحصائيني، واألخصائيني الصحيني والباحثني. 
وهلذا النهج ميزة بالنسبة لكل من نظامي التسجيل املركزي والالمركزي كما أنه مفيد بصفة خاصة إذا كانت 
إدارة البلد لنظام التسجيل املدين تتسم بالالمركزية. وُتعد الرابطة املهنية الواحدة مفيدة بصفة خاصة يف ضمها 
لكل املوظفني املنخرطني يف تسجيل وحتليل الوقائع احليوية للبلد معًا، إما فعليًا، أو من خالل االتصاالت 

اخلطية، بغية تشجيع التوحيد، وممارسات التسجيل اجليدة، وحّل املشاكل ولألغراض املهنية.
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العقوبات املتعلقة بعدم االمتثال للقانون، والقواعد، واللوائح  ’4‘

ُيتوقع من املسجل املدين، بوصفه موظفًا مدنيًا أن ينفذ بأمانة أحكام القانون ومجيع القواعد   -  338
واللوائح املنطبقة. ولذلك، جيب أن تكون هناك عقوبات مقررة يف قانون التسجيل املدين بالنسبة لعدم القيام 
ل العام( مسؤولة أمام السلطات املختصة  بذلك. ويف احلاالت اجلنائية، تكون سلطة التسجيل العليا )املسجِّ

ل: إلنفاذ القانون. وجيب توضيح العقوبات يف القانون يف احلاالت اليت يكون فيها املسجِّ
مل يسجل الواقعة احليوية أو خصائصها، حسبما أفاده املبلِّغ؛ )أ( 

قد فقد، أو أتلف أو غريَّ أّي وثائق مسجلة أو مسح حبدوث ذلك الفقدان أو التلف أو التغيري؛ )ب( 
مل يوفر ملقدمي طلبات التسجيل احلماية الكافية خلصوصيتهم وسريتهم؛ )ج( 

تبنيَّ أنه مذنب النتهاك أحكام قانون التسجيل أو قواعده أو لوائحه؛ )د( 
مل يقم بتعبئة وثائق اإلحصاء أو تقدميها. )هـ( 

ومع أن من الضروري بالنسبة للنظام النص على عقوبات بشأن عدم االمتثال، فمن املهم   -  339
بنفس القدر تشجيع املسجلني احملليني، من خالل توفري احلوافز، على بذل قصارى جهودهم لدعم النظام 
وحتسينه. وُتعد احلوافز مثل منح مركز دائم يف اخلدمة املدنية، والتطوير الوظيفي، وفرص التدريب، والرتفيع على 
أساس اجلدارة، واجلوائز اخلاصة، وأشكال االعرتاف األخرى باألعمال املتميزة، مسامهات مهمة يف إعداد فريق 

من املسجلني احملليني املوثوقني اخلرباء الذين يعتمد عليهم.

توصيات بشأن وحدات التسجيل املحيل )ب( 

مناطق التسجيل األولية: عدد وحجم وحدات التسجيل األولية  ’1‘

ل  منطقة التسجيل األولية )الوحدة( هي ذلك اجلزء من إقليم البلد الذي يسند إىل مسجِّ  -  340
مدين حملي تسجيل الوقائع احليوية اليت حتدث به. ولذا فإن كل منطقة تسجيل أولية هي إقليم اختصاص أحد 
املسجلني املدنيني احملليني. وينبغي أن يكون حجم منطقة التسجيل األولية، من حيث كل من املنطقة اجلغرافية 
ل املسؤول من إيالء االهتمام الالزم لتلك املنطقة لغرض إنتاج تسجيل كامل وحسن  ن املسجِّ والسكان، ما ميكِّ
التوقيت. وينبغي أن يدير تلك املنطقة أحد املسجلني احملليني وأن يكون الوصول إليها سهاًل بالنسبة للجمهور 

الذي متده باخلدمات.
وُيعد حتديد عدد مكاتب التسجيل املدين احمللية واختيار مواقعها بشكل سليم من االعتبارات   -  341
التسجيل األولية متفقة مع  التسجيل املدين برمته بكفاءة. وينبغي جعل حدود منطقة  املهمة لتشغيل نظام 
ليست  املدين  التسجيل  احتياجات  ألن  فنظراً  ثانية،  ناحية  ومن  البلد.  يف  الصغرى  املدنية  األقسام  حدود 
التسجيل كخطوة مهمة لكفالة  تعديل حدود منطقة  النظر إىل  العامة، جيب  دائمًا مثل احتياجات اإلدارة 
الوصول إىل املكاتب احمللية وتشجيع اكتمال التسجيل وُحسن توقيته. وينبغي إلدارة التسجيل املدين أن جُتري 
تعديالت على وحدات التسجيل األولية، عند االقتضاء، بإعادة تعيني حدودها أو بإنشاء وحدات جديدة 

عند االقتضاء.
وينبغي إنشاء مكاتب التسجيل احمللية بأعداد كافية وإقامتها يف مواقع تكفل تيسري وصول   -  342
اجلمهور إليها؛ كما ينبغي اإلبقاء عليها مفتوحة للعمل خالل ساعات مناسبة ليتسىن للمبّلغني االمتثال لشروط 

التسجيل يف غضون الوقت الذي يسمح به القانون.
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وينبغي أن يراعى يف حتديد عدد املكاتب احمللية سواء منها األولية أو الثانوية، اليت قد تلزم   -  343
للبلد العوامل التالية: )أ( حجم سكان املنطقة؛ )ب( املوارد املتاحة من املوظفني ألداء أعمال التسجيل وتوافر 
تدريب املوظفني؛ )ج( املوارد املادية املتاحة لكل مكتب؛ )د( سهولة الوصول إليها، مبا يف ذلك عوامل من 
قبيل املسافة والتضاريس الطبيعية، والنقل، واملرافق واملناخ؛ )هـ( مستوى إملام السكان بالقراءة والكتابة؛ )و( 

مستوى بساطة اإلجراءات؛ و )ز( جودة وكفاية الوثائق األساسية.
وبالنسبة لعدد وحدات التسجيل األولية اليت ينبغي أن توجد يف البلد واحلجم األمثل الذي   -  344
جيب أن تكون عليه فهما مسألتان مرتابطتان بشكل وثيق. فإذا مل يكن هناك ما يكفي من مكاتب التسجيل، 
ستغدو املنطقة اجلغرافية اليت يتعني على الوحدة تغطيتها أكرب مما هو مستصوب. وسيضاف إىل املتاعب املتعلقة 
أخرى،  ناحية  ومن  التسجيل.  اكتمال  يعين عدم حتقق  مما  املكتب،  إىل  بالوصول  ترتبط  بالسفر صعوبات 
سيعوق إنشاء كثري من املكاتب احمللية اإلشراف على أعمال التسجيل وسيخلو من الكفاءة ويكون باهظ 

التكلفة. وعالوة على ذلك، يعد توافر املسجلني املدنيني احملليني ذوي املؤهالت املناسبة حمدوداً دائمًا.
التسجيل اخلطوة األوىل صوب  اجملتمع إىل مكتب  أجزاء  وُيعد ضمان سهولة وصول كل   -  345
حتقيق التسجيل الكامل. فإذا وجب أن يسافر الفرد مسافة كبرية، ويتكبد متاعب ونفقات شخصية لتسجيل 
الواقعة، فقد يتأخر التسجيل أو ُيهمل متامًا. وإذا فتح مكتب التسجيل لبضع ساعات فقط يوميًا أو يف أيام 
معينة من األسبوع، يصبح وصول اجلمهور إليه حمدوداً بصورة خطرية وقد يتعذر حتقيق االمتثال للشروط. وهلذا 
السبب، ينبغي أن تزيد القوانني املدنية أو املمارسة اإلدارية عدد الساعات واأليام يف األسبوع اليت ينبغي فتح 

مكتب التسجيل املدين فيها للجمهور إىل أقصى حّد ممكن، بغية إجناز األعمال.
وينبغي أن ميكن حجم وحدة التسجيل من حيث كل من املساحة والكثافة السكانية بالقدر   -  346
التسجيل بشكل دقيق وشامل. وقد يشمل  ل منح تلك الوحدة االهتمام الالزم إلنتاج  الذي يتيح للمسجِّ
هذا االهتمام االستمرار يف اإلحاطة بوسيلة أو بأخرى، جبميع الوقائع اليت حتدث يف املنطقة، أو ببساطة، 
معاجلة مجيع الطلبات املتعلقة بالبحث يف التسجيل أو النسخ املصدقة بسرعة. وبالنسبة للمسجل املشرف، قد 
يستدعي هذا القدرة على فحص أو اختبار أعمال املسجلني التابعني له بصورة دورية. وبالنسبة لكل مسجل 
يعين هذا اإلحاطة بالوقائع اليت حدثت، وتسجيلها بدقة وعلى الفور يف السجالت الرمسية، واستكمال وإحالة 
التقارير اإلحصائية على أساس ُحسن التوقيت. وينبغي مراعاة الصرامة يف جتنب التأخر عن اجلدول الزمين مع 

ما ينجم عنه من تراكم يف األعمال.

وحدة التسجيل الثانوية )الفرعية(  ’2‘

ولتحسني تغطية التسجيل بالنسبة للمواليد األحياء والوفيات والوفيات اجلنينية، ميكن للبلدان   -  347
أن ُتنشئ مكاتب تسجيل مدنية إضافية )ُتسمى وحدات التسجيل الثانوية أو الفرعية( يف مواقع خمتارة يكون 
املرافق  إقامة وحدة إضافية، من قبيل املستشفيات أو  بدرجة كافية تستدعي  الوقائع احليوية كبرياً  فيها عدد 
الصحية األخرى الواقعة ضمن والية الوحدة األّولية. وينبغي أن يستتبع إنشاء مكتب التسجيل الثانوي تعيني 
مسجل مسؤول، وجيب أن يكون هناك تعريف واضح حلدود منطقة التسجيل، اليت قد تغطي أحيانًا مناطق 

حملية خارج أقسام املستشفى.

وحدات التسجيل املتنقلة لألماكن النائية  ’3‘

وبالنسبة لتلك املناطق من البلد اليت تنخفض فيها جداً الكثافة السكانية الالزمة لتربير إنشاء   -  348
وحدة تسجيل دائمة أو حيث تكون إمكانية الوصول إىل وحدة التسجيل القائمة حمدودة بسبب التضاريس 
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اجلغرافية أو املسافة، ينبغي النظر يف إجياد وحدة تسجيل متنقلة )فوق األرض، أو يف البحر أو جواً(. وتسافر 
تلك الوحدة إىل أماكن حمددة سلفًا طبقًا جلدول زمين ثابت ومعلن عنه بصورة جيدة وتبقى يف كل مكان 
من هذا القبيل وقتًا كافيًا جلمع وتسجيل بيانات التسجيل الالزمة بالنسبة للوقائع احليوية اليت رمبا حدثت منذ 

زيارهتا األخرية.

تحديد مبّلغ مسؤول بصورة قانونية عن كل نوع من الوقائع  -  5

احليوية،  الواقعة  احمللي عن حدوث  ل  املسجِّ إىل  تقريراً  يقدم  أن  املبّلغ  القانون من  يقتضي   -  349
وخصائصها، واألشخاص املعنيني هبا مباشرة، وخصائصهم. ويف حالة عدم وجود أدلة مستندية، ميكن أن 

يؤدي املبلغ عمل الشاهد على حدوث الواقعة.
مستوصفات  أو  مستشفيات  يف  والدات  )أّي  مؤسسات  يف  احليوية  الوقائع  حدثت  وإذا   -  350
الوالدة، أو حاالت وفاة يف دور الرعاية الصحية أو املستشفيات، وما إىل ذلك(، تتمثل أجنع النـُُهج يف حتديد 
املؤسسة باعتبارها املبلغ. ويف هذه احلالة، حيدد رئيس املؤسسة عادة بعض املوظفني لتويل مسؤولية مجع البيانات 
ل  الشخصية الضرورية واملعلومات الطبية واملعلومات األخرى الالزمة من وثائق املؤسسة وضمان إبالغ املسجِّ
بالوقائع احليوية اخلاصة اليت حتدث يف املؤسسة. ويعد حتديد املؤسسات باعتبارها جهات مبلِّغة عن الوقائع 
احليوية اليت حتدث ضمن والياهتا فّعااًل بصفة خاصة يف البلدان أو املناطق داخل البلدان اليت حتدث فيها نسبة 
كبرية من الوقائع يف املؤسسات )أّي الوالدات يف املستشفيات يف مناطق املدينة الكربى(. ويف حالة الوفيات، 
تبنّي لبعض البلدان أن من املفيد أن ُيطلب من مسؤول مراسم الدفن مجع البيانات الشخصية املتعلقة باملتوىف 
ل. وال يؤثر هذا يف مسؤولية مسؤول التصدِيق الطيب على  من أقرب الناس إليه وتقدمي املعلومات إىل املسجِّ

أسباب الوفاة، الذي ال يزال جيب أن يقدم معلومات عن سبب الوفاة بالشكل املقرر دوليًا.
احليوية  الواقعة  يسجل  أن  القانونية  الناحية  من  ميكنه  ل  املسجِّ أن  يف  املبلِّغ  أمهية  وتكمن   -  351
على  قادراً  يكون  أاّل  املبلِّغ  على  وجيب  خطيًا.  أو  شفويًا  إما  قانونًا،  احملدد  املبلِّغ  إعالن  إىل  استناداً  فقط 
توفري املعلومات الدقيقة الضرورية للتسجيل، أّي لألغراض القانونية فحسب، بل البيانات الالزمة لألغراض 

اإلحصائية أيضًا.
وينبغي أن يتقرر حتديد املبلِّغ بوضوح، بالنسبة لكل نوع من أنواع الوقائع احليوية وبصورة   -  352 
ال لبس فيها أيضًا، يف قانون التسجيل املدين مبا يكفل وجود شخص واحد، وواحد فقط يكون مسؤواًل بصفة 
رئيسية عن توفري املعلومات الالزمة للتسجيل. وبالرغم من ذلك، قد حيدد القانون مبّلغني بديلني ويقرر ترتيب 
ل احمللي  كل منهم يف االضطالع مبسؤولياته. وما مل يدرك املبّلغون أهنم مطالبني مبوجب القانون بإبالغ املسجِّ

بالواقعة احليوية وأن ال أحد آخر يشاطرهم املسؤولية، فال ميكن توقع امتثاهلم.
وينبغي على سلطات التسجيل العمل على نشر القضايا املتعلقة مبكان التسجيل وكيفيته   -  353

وموعده، بصورة دائمة22.
املهم مالحظة أن وظيفة  اجلنينية، من  الوالدات والوفيات والوفيات  بتسجيل  يتعلق  وفيما   -  354
املبلِّغ هي اإلعالن، وال جيب اخللط بينها وبني املهمة التكميلية وهي التصديق الطيب على الوالدات احلية أو 
سبب الوفاة أو الوفيات اجلنينية. وينبغي أن يكون اإلعالن عن حقيقة الوالدة أو الوفاة إلزاميًا أو إجباريًا بالنسبة 
للمبلغ احملدد، وينبغي دائمًا أن يكون سبب للوفاة أو الوفاة اجلنينية املصدق عليه جزًءا ضروريًا من معلومات 
التسجيل، مبثل ما هو بند إحصائي ضروري. وعادة، تقع املسؤولية عن اإلبالغ عن حدوث الوفاة على أقرب 
أقرباء املتوىف، وهو شخص عادي، بينما تقع بالضرورة، املسؤولية عن التصديق على سبب الوفاة على الطبيب 

التوجيهية  املبادئ  تتوفر   22

بشأن هذه القضايا يف الدليل 

التسجيل  نظامي  بشأن 

املدني واإلحصاءات الحيوية: 

والتثقيف  املعلومات،  إعداد 

األمم  )منشورات  واالتصال 

E.98. املبيع:  رقم  املتحدة، 

املتحدة،  )األمم   )XVII.4

199٨ ألف(.
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املعاجل أو على الطبيب الشرعي، أو مسؤول الفحص الطيب الذي يتوىل املسؤولية عن احلالة، يف حالة كون املعين 
باألمر املوظف القانوين الطيب.

وترد فيما يلي قائمة باملبّلغني املناسبني أو مصدر املعلومات املناسب، والبدائل املقرتحة، مع   -  355
ترتيب ذلك من حيث أولوية التفضيل بالنسبة لألنواع املختلفة من الوقائع احليوية.

الوالدات الحية والوفيات الجنينية

رئيس املؤسسة )أو الشخص احملدد لالضطالع بذلك( إذا حدثت الوالدة يف مؤسسة، أو  -  1
األم  -  2

األب  -  3
اختصاصي التوليد  -  4

أقرب األقرباء إىل األم  -  5
أّي شخص آخر راشد ملم باحلقائق  -  6

وفيات الرضع

رئيس املؤسسة )أو الشخص احملدد لالضطالع بذلك( إذا حدثت الوفاة يف مؤسسة، أو  -  1
األم  -  2

األب  -  3
أقرب األقرباء إىل األم  -  4

أّي شخص راشد آخر ملم باحلقائق  -5

وفاة الشخص الراشد

رئيس املؤسسة )أو الشخص احملدد لالضطالع بذلك( إذا حدثت الوفاة يف مؤسسة، أو  -  1
أقرب األقرباء )أّي الزوجة أو الشريك الباقي على قيد احلياة، أو األخ، أو األخت، أو أب أو أم   -  2

املتوىف(
أّي شخص راشد آخر ملم باحلقائق  -  3

الزواج

العروس والعريس  -  1

الطالق

أّي من الطرفني  -  1
طالب الطالق  -  2
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عملية التسجيل املدني  - واو 

عند اإلبالغ عن حدوث واقعة حيوية، يتصل املبلغ مبكتب التسجيل املدين احمللي، شخصيًا   -  356
يف معظم األحوال، كي يطلب تسجيل واقعة حيوية يف غضون األجل احملدد الذي نص عليه القانون.

وترد فيما يلي كل خطوة تشكل جزًءا من عملية التسجيل.  -  357

مكان التسجيل  -  ١

ميكن أن يتم تسجيل الواقعة احليوية حبسب مكان حدوث الواقعة أو حبسب مكان اإلقامة   -  358
املعتاد. وأيًّا كان املعيار املعتمد، من املهم أن ينص قانون التسجيل جبالء على مكان تسجيل كل نوع من 
 الوقائع. ومكان اإلقامة املعتاد هو املوقع اجلغرايف )أو العنوان( الذي يقيم فيه عادة الشخص احملدد. ومع أنه 
املعتاد.  اإلقامة  مكان  حتديد  يف  صعوبات  توجد  فقد  احلدوث،  مكان  حتديد  يف  عادة  مشاكل  توجد  ال 
فعلى سبيل املثال قد يكون لبعض األشخاص أكثر من مكان إقامة )مثل رجال األعمال، والطالب الذين 
يعيشون بعيداً عن منزل الوالدين أو أفراد القوات املسلحة(، ومثة آخرون قد ال يكون هلم مكان معتاد لإلقامة 
)كاملتشردين الذين يعيشون بوصفهم عابرين دائمني(، يف الوقت الذي رمبا يكون فيه آخرون ال يزالون يسعون 
لإلقامة )مثل الالجئني(. وينبغي النص بوضوح على معاملة كل من هذه احلاالت يف قانون التسجيل. وقد 

اعتمد معظم البلدان مكان حدوث الواقعة كمعيار لتسجيل املواليد، والوفيات، والوفيات اجلنينية.
وييسر تسجيل الوقائع احليوية حبسب مكان حدوث الواقعة عملية التسجيل ويسرّعها. ومن   -  359
 ناحية ثانية، فإن التسجيل حبسب مكان اإلقامة يعطي صورة أفضل للتغيريات الدميغرافية للسكان املقيمني. 
وال يستبعد كال اخليارين أحدمها اآلخر. فأواًل وقبل كل شيء، مييل معظم الوقائع احليوية إىل احلدوث يف مكان 
اإلقامة ذاته. وثانيًا، من املهم عند تسجيل املعلومات، احلصول على كل من مكان احلدوث ومكان اإلقامة 
على حّد سواء. ولذلك ميكن إنتاج التبويبات حبسب كل من املكانني على حّد سواء. ويف حاالت الزواج 
والطالق، ُتعد التبويبات حبسب مكان احلدوث املمارسة املعتادة، نظراً ألن مكان اإلقامة السابق ألحد الطرفني 

أو لكليهما له أمهية حمدودة.
ولألغراض اإلحصائية فضاًل عن األغراض القانونية، يوصى عند تسجيل مكان اإلقامة املعتاد   -  360

لكل واقعة حيوية حمددة، احلصول على أماكن إقامة ما يلي من األشخاص:

مكان اإلقامةالواقعة احليوية
األمالوالدات احلية
ع األم أو الرضيعوفيات الُرضَّ

املتوىفالوفاة

الوقت املسموح به للتسجيل  -  2

املبّلغ اإلبالغ عن  فيها على  اليت جيب  الزمن  الفرتة من  للتسجيل هو  به  املسموح  الوقت   -  361
ل. وينبغي أن تكون فرتة الزمن حمددة يف قانون التسجيل املدين  حدوث الواقعة احليوية وعن خصائصها للمسجِّ

بالنسبة لكل نوع من أنواع الوقائع احليوية.
ل الفرتة الزمنية األقصر للتسجيل عن الفرتة الزمنية األطول. والسبب الرئيسي لذلك  وُتفضَّ  -  362
التفضيل هو أن املبلغ قد ينسى بعض تفاصيل الواقعة أو قد ال يقوم باإلبالغ عن الواقعة عندما تكون الفرتة 
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الزمنية طويلة جدًا، مما يؤدي إىل سوء اإلبالغ أو اإلبالغ الناقص للوقائع. وفيما يتعلق بالوفيات والوفيات 
ل  اجلنينية، ينبغي أن حيدث التسجيل يف أقرب وقت ممكن ألسباب تتعلق بالصحة العامة ولضرورة قيام املسجِّ

فقط بإصدار تصريح الدفن أو احلرق بعد استكمال تسجيل الوفاة.
وألن كل نوع من أنواع الوقائع احليوية خمتلف عن األنواع األخرى، ال يلزم أن يكون الوقت   -  363
املسموح به للتسجيل هو نفسه بالنسبة لكل منها. ومن ناحية ثانية، ينبغي اشرتاط حسن توقيت وضع التقارير 
البلد وأن  بعد حدوث الواقعة بأسرع ما ميكن. واألفضل أن تطبَّق إجراءات وفرتات زمنية موحدة يف سائر 
تكون الفرتة القصوى املسموح هبا بني حدوث الواقعة وبني التسجيل اإللزامي للواقعة احليوية أقصر ما ميكن 
بغية تيسري التسجيل يف احلال وبدقة. وجيوز إتاحة فرتة مساح مدهتا سنة واحدة بعد حدوث الواقعة إذا كانت 

هناك ظروف خمففة.
تكلفة التسجيل الجارية  -  3

املواليد  للتسجيل، يوصى بعدم تقاضي رسوم عند تسجيل  بلوغ تغطية كاملة  كي يتسىن   -  364
والزواج والطالق والوفيات اجلنينية والوفاة يف غضون الفرتة الزمنية احملددة بواسطة قانون التسجيل. وينبغي أن 
قة من الوثائق احليوية. وميكن حتصيل  ترتبط الرسوم اليت يتم تقاضيها بالغرض من اإلصدار، مثل النسخ املصدَّ
الرسوم يف حاالت تأخر تسجيل الوقائع احليوية حسبما ينص عليه تشريع التسجيل. وبالنسبة لألفراد، ميكن 
أن ترتبط الرسوم مبدى التأخري أو طبيعة املعلومات، أّي تغيري االسم، أو إضفاء الشرعية، أو حاالت التبين 
أو حتديد النسب. وينبغي السماح بإجراء التصويبات الطفيفة النامجة عن األخطاء الكتابية املكتشفة يف وقت 
التسجيل، أو الدفن أو احلرق، باجملان. وميكن تقدمي نسخ باجملان بالنسبة للشهادات اليت تطلبها الوكاالت 

العامة كجزء من واجباهتا العادية.

اإلثبات الالزم بالنسبة لتسجيل الوقائع الحيوية  -  4

ل إثبات حدوث الواقعة احليوية من املبلغ. ورهنًا  تبدأ عملية التسجيل عندما يتسلم املسجِّ  -  365
بنوع الواقعة، وظروفها، قد يشمل اإلثبات وثائق قانونية، وشهادات طبية، وشهود، أو إعالن شخصي أو 

خليطًا من ذلك.
األدلة املستندية بصفة عامة، أكثر موثوقية من تلك اليت يقدمها الشاهد. ولذلك ينبغي دائمًا   -  366
قبول الشاهد باعتباره يقدم إثباتًا تكميليًا للواقعة. ومن ناحية ثانية، قد ال تكون األدلة املستندية متاحة دائمًا. 
فمثاًل قد ال تكون الشهادة الطبية قد صدرت إذا حدثت الوالدة دون رعاية طبية. ويف حالة عدم وجود األدلة 
ل احمللي مسؤواًل حصل على تدريب، جيوز إعطاؤه الصالحية ليحدد مىت ميكن  املستندية، وعندما يكون املسجِّ

قبول اإلثبات املقدم من الشاهد ومىت ميكن قبول التسجيل على أساس املعلومات املقدمة من املبلغ فقط.
وعند تسجيل حاالت الطالق وإلغاء الزواج، والتفريق القضائي، تلزم نسخة حرفية من احلكم   -  367
القضائي أو املرسوم املمنوح هلذه الواقعة كإثبات قبل تسجيل الواقعة. وقد تلزم وثائق قانونية مماثلة لتسجيل 
حاالت االعرتاف بالشرعية وإضفاء الشرعية والتبين. وينبغي أن يوضع يف االعتبار أنه ال ميكن استبدال هذه 
األنواع من اإلثبات بالشهود أو مبجرد إعالن من املبلغ. ويف حالة تسجيل الزواج، يلزم الرتخيص بالزواج عمومًا.

ل املدين تعدها عمومًا وكاالت خمتلفة ألغراض خمتلفة.  واألدلة املستندية املقدمة إىل املسجِّ  -  368
ل املدين احمللي ملمًا جبميع أنواع الوثائق وتصاميمها والغرض  ولذا ففي أثناء التسجيل، يتعني أن يكون املسجِّ
منها، حىت ال يتعرض للخداع. ويف بعض احلاالت، وبالنسبة لبعض أنواع الوقائع احليوية، ُتضم الوثيقة القانونية، 
والشهادة الطبية، والتقرير اإلحصائي يف منوذج واحد. ومن مث ميكن استخدام نفس النموذج كإثبات حلدوث 
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الواقعة احليوية، ووثيقة تسجيل، وتقرير إحصائي. ويف حاالت أخرى، قد تتضمن الوثيقة القانونية والشهادة 
الطبية معلومات مفيدة بيد أهنا قد ال تكون مرضية متامًا ألغراض التسجيل واإلحصاءات احليوية. ويف تلك 
احلاالت، من املستصوب بالنسبة إلدارة التسجيل املدين االتصال بالوكاالت املعنية اليت تصدر النماذج املعنية 
وتطلب إليها حتسني تلك النماذج كي تتمكن من تلبية احتياجات متعددة. ويف الوقت ذاته، ينبغي أاّل تفرض 

مسألة التسجيل واملعلومات اإلحصائية عبئًا على املسؤولني عن إعداد الوثيقة.

الحكم بشأن تأخر التسجيل والتسجيل بعد فرتة السماح  -  5

تأخر التسجيل هو تسجيل الواقعة احليوية بعد الفرتة الزمنية احملددة قانونًا ولكن يف غضون   -  369
فرتة السماح. وعلى حنو ما أشري إليه أعاله )الفقرة 363(، ُتعد فرتة السماح عادة سنة واحدة عقب حدوث 

الواقعة احليوية.
أما التسجيل بعد فرتة السماح فهو تسجيل الواقعة احليوية بعد انقضاء املهلة املسموح هبا.   -  370
وحىت يف أفضل ُنُظم التسجيل املدين يرجح أن حيدث التسجيل بعد انقضاء املهلة املسموح هبا. ورهنًا مبدى 
التأخر، قد ُتسفر هذه التسجيالت عن حاالت سهو يف اإلحصاءات احليوية املبوبة إذا متت عقب تعرض 

ملف سجالت سنة معينة لعملية جتهيز هنائية.
وحاالت  التسجيل  تأخر  حاالت  معاجلة  على  املدين  التسجيل  قوانني  تنص  أن  وينبغي   -  371
مهلة  انقضاء  بعد  ما  فرتة  طول  احليوية وحبسب  الوقائع  نوع  السماح حبسب  فرتة  انقضاء  بعض  التسجيل 
السماح. وينبغي أن تشري تلك األحكام إىل األدلة املستندية الالزمة اليت قد تقبل. وجيوز أيضًا وضع جدول 

رسوم حبسب طول مدة التأخري: فكلما طالت املدة، زادت الرسوم.
التسجيل:  تأخر  أو  السماح  فرتة  انقضاء  بعد  التسجيل  يف  تسهم  عديدة  قضايا  وهناك   -  372
فبعضها يتعلق بتشغيل مكتب التسجيل املدين ويتعلق البعض اآلخر باجملتمع احمللي ذاته. وفيما يتعلق مبكتب 
إذا كانت إجراءات  السماح  بعد مهلة  التسجيل  املناسب إىل  الوقت  السليم ويف  التسجيل  التسجيل، مييل 
التسجيل متشابكة للغاية، وتكلفة التسجيل مرتفعة للغاية أو مل يكن من اليسري الوصول إىل مكاتب التسجيل. 
وفيما يتعلق باجملتمع احمللي، حُيتمل حدوث التسجيل بعد انقضاء مهلة السماح أو تأخر التسجيل إذا مل يدرك 

عموم اجلمهور ضرورة التسجيل أو كان يعوزه االهتمام بالتسجيل.
فرتة  انقضاء  بعد  التسجيل  من  للحّد  اجلهود  ببذل  املدين  التسجيل  إدارة  تقوم  أن  وجيب   -  373
اجلزاءات،  وضع  يف  العناية  توخي  وينبغي  رئيسية.  أمهية  املدين  التسجيل  نظام  ولتحسني كفاءة   السماح. 
وال سيما العقابية منها، يف ما يتعلق بالتسجيل بعد انقضاء فرتة السماح. وعلى النقيض مما قد يتوقع، ال تشجع 
اجلزاءات على التسجيل وتستتبع املخاطرة برتك أجزاء مهمة من السكان بعيداً عن تسجيل الوقائع احليوية مما 
يؤدي إىل إعالنات زائفة بشأن البيانات املهمة، وال سيما تواريخ احلدوث. وميكن احلصول على نتائج أكثر 
التثقيفية اليت تستهدف اجلمهور وبواسطة استحداث تدابري حفز تستهدف زيادة  فعالية من خالل الربامج 

اهتمام اجملتمع احمللي بتسجيل الوقائع احليوية يف الوقت املناسب )األمم املتحدة، 1998 أ(.

وثيقة تسجيل الوقائع الحيوية  -  6

تسجل وثيقة تسجيل الوقائع احليوية املعلومات بشأن حدوث نوع معني من الوقائع احليوية.   -  374
فهي تتضمن معلومات بشأن خصائص معينة للواقعة واألشخاص ذوي الصلة هبا. ولوثيقة تسجيل الوقائع 
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احليوية قيمة قانونية كما أن وضعها دينامي أيضًا أّي أهنا ُعرضة للتصويبات والتعديالت طوال فرتة حياة األفراد 
املعنيني.

ل احمللي، أثناء عملية التسجيل، وعند تسلمه األدلة املستندية  وكقاعدة عامة جيب على املسجِّ  -  375
إحصائيًا  احليوية وتقريراً  الواقعة  ُيعد وثيقتني - وثيقة تسجيل  أن  احليوية،  الواقعة  املبلغ، بشأن حدوث  من 
مناظراً. وتصبح وثيقة التسجيل جزًءا من ملفات التسجيل. وبالنظر إىل استخداماهتا الكثرية، ينبغي ختزينها 
بصورة سليمة وحفظها بشكل دائم. أما التقرير اإلحصائي فُيحال إىل الوكالة املسؤولة عن جتميع اإلحصاءات 
املطلوبة. وهاتان مها  بالقضايا واملواضيع  يتعلق  للتأكد من دقته واستكماله يف ما  ُأعد وُفحص  احليوية مىت 
الوثيقتان األكثر أمهية يف التسجيل املدين. وبينما تتم حوسبة التسجيل املدين، يندمج هذان العنصران من ناحية 
أخرى بالفعل، يف ُمدخل حموسب واحد يف النظام. ومن ناحية ثانية، ففي احلاالت اليت يعتمد فيها التسجيل 
املدين على القيد اليدوي، تستدعي احلاجة ضمان وجود إجراءات موحدة إلعداد هذه الوثائق. وتناقش أدناه 
هذه القضية املتعلقة بتسجيل الوقائع احليوية. وقد ُيفضل بعض البلدان، مع ذلك، استخدام شكل خمتلط يف 
كل من األغراض القانونية واإلحصائية على حّد سواء، ويف تلك احلالة، يكون التقرير اإلحصائي تقريراً مزدوجًا 
لسجل الوقائع احليوية. وبصرف النظر عن الوسيلة املستخدمة يف إعداد وثيقة تسجيل الوقائع احليوية، من 
الضروري أن يتاح األصل ونسخة واحدة ألغراض جتميع ملفات التسجيل املدين املركزية واحمللية. ومن املهم 
أيضًا أن تكون النماذج موحدة يف سائر البلد. ففي البلدان اليت جتمع فيها وثيقة التسجيل وبيانات التقرير 
وهذا  اإلحصائية.  والعناصر  القانونية  العناصر  بني  جلية  بصورة  التمييز  ينبغي  واحد،  منوذج  يف  اإلحصائي 
 مهم نظراً ألن النسخ املصدَّق عليها من اجلزء القانوين من الوثائق ُتعد بعد ذلك من تلك النماذج املشرتكة؛ 

وال جيب استنساخ البنود املناسبة فقط لألغراض اإلحصائية يف النسخ املصدَّق عليها من الوثائق.
ويلزم إدراج أحكام حمددة يف لوائح التسجيل املدين لإلشارة إىل أن النسخة املزدوجة من وثيقة   -  376

السجل هلا نفس القيمة القانونية كالنسخة األصلية.
وتعد مسألة قرار اعتماد نوع حمدد من وثائق التسجيل بالغة األمهية وتتطلب النظر بصورة   -  377
متأنية، نظراً لوجود مزايا ومساوئ ترتبط بكل نوع من الوثائق. وجيب أن يؤخذ يف االعتبار مقدار احليِّز املتاح 

وتصميم واختيار األثاث والوسائل األخرى لتخزين وحفظ الوثائق، فضاًل عن خصائص الوثائق ذاهتا.

طرق ووسائل إعداد وثائق الوقائع الحيوية )أ( 

 - قويًا  تأييداً  احليوية  اإلحصاءات  نظام  بشأن  والتوصيات  للمبادئ  احلايل  التنقيح  يؤيد   -  378
وبشكل ال لبس فيه - إعداد ُنُظم مدنية حموسبة واستخدام تكنولوجيات معاصرة يف إعداد وصيانة كل من 
عنصري التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. ومن ناحية ثانية، فالواقع أنه نظراً الستخدام األساليب اليدوية 
يف عدد من الظروف، لتسجيل الوقائع احليوية، آثرنا أن نبحث بإجياز السجالت اليت أُنتجت باستخدام تلك 

األساليب - أّي دفرت التسجيل، سجل الورقات غري اجمللدة )الورقة الواحدة( وسجل البطاقات.
دفرت التسجيل. يف دفرت التسجيل، تكون مناذج التسجيل اخلالية املطبوعة مسبقًا جملدة معًا   -  379
يف دفرت مسيك الغالف، يتيح إدخال كل وثيقة حيوية بالتتابع عند تقدميها. ومن مث ترتب وثائق الوقائع احليوية 
بالرتتيب الذي ُسجلت فيه وليس برتتيب حدوثها. ويتطلب هذا اخليار أن يكون التقرير اإلحصائي معداً بصورة 
منفصلة. وُتقيد املعلومات اخلطية يف السجل، وجيب أن ُيعد دفرت تسجيل مزدوج يدويًا ألغراض احتياطية. 

وتزيد هذه الطريقة من احتمال دخول أخطاء أثناء عملية النسخ.
سجل األوراق املنفصلة أو سجل البطاقات. يتميز سجل األوراق املنفصلة وسجل البطاقات   -  380
بأن هلما أساسًا نفس اخلصائص. ومها خيتلفان فقط من حيث طريقة صيانة السجالت وحفظها بعد ذلك. 
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ل كل واقعة حيوية يف منوذج منفرد. وميكن إعداد النسخ املزدوجة من الوثائق باستخدام ورق الكربون  وتسجَّ
أو جمموعات من النماذج املتعددة النسخ أو بواسطة النسخ الضوئي. وإذا ُصممت بصورة سليمة ميكنها تلبية 
االحتياجات من املعلومات لكل من نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. أّي أنه ميكن استخدام 

وثيقة التسجيل كتقرير إحصائي أيضًا إذا أبقي على التمييز بني املواضيع القانونية واملواضيع اإلحصائية.
وثائق التسجيل اإللكرتوين. يؤدي تسجيل وختزين الوثائق احليوية يف شكل إلكرتوين، الذي   -  381
املزايا  وتتمثل  وخارجه.  النظام  داخل  الوثائق  ربط  تسهيل  إىل  املدين،  التسجيل  طرق  وأنسب  أجنع  ل  يشكِّ
تعديل  تسهل  امللفات؛  ختزين  حيِّز  متطلبات  من  بصورة كبرية  حتّد  يلي:  ما  يف  اإللكرتوين  للنظام  الرئيسية 
قة من الوثائق؛ تدخل بيانات  وتصويب الوثائق؛ تسرع باسرتجاع الوثائق الفردية؛ تنشئ بصورة آلية نسخًا مصدَّ
كل من املعلومات القانونية واملعلومات اإلحصائية بطريقة مفردة، مما يسمح بتكوين قاعدة بيانات التسجيل 
املدين الشاملة للبلد؛ تتيح دخول مستخدمني متعددين إىل ملف مركزي واحد؛ تنتج بشكل آيل فهرسًا أجبديًا 
و/أو زمنيًا؛ جتري دورات تكرارية شهرية من امللفات الرئيسية الستعراض استكمال تغطية ودقة بنود البيانات 
يف امللفات؛ وتنتج بصورة فعالة ويف الوقت املناسب إحصاءات حيوية دقيقة من ملفات التسجيل )أو من 
امللفات اإلحصائية ملواصلة جتهيزها من ِقَبل وكالة اإلحصاءات احليوية(. ومن ناحية ثانية، يثري استخدام النظام 
احلاجة إىل تشريع آذن؛  احتمال  فيها مثل:  النظر  املدين قضايا عديدة جيب  التسجيل  اإللكرتوين ألغراض 
واحلاجة إىل حتليل وتصميم حموسب دؤوب وشامل قبل اختاذ خطوات أخرى يف عملية إضفاء الطابع اآليل؛ 
إدخال التحديثات باستمرار مع تطور التكنولوجيا؛ احلاجة إىل معدات حاسوبية؛ تكلفة املعدات؛ توافر وتكلفة 
الرباجميات املناسبة للنظام؛ مبا يف ذلك ضوابط الوصول املأذون به إىل امللفات وتوفري الدعم واحلماية للملفات 

بصورة مناسبة؛ واحلاجة إىل توفري التدريب املناسب للموظفني لصيانة املعدات وامللفات اإللكرتونية.
التسجيل املدين هي أن يوفر للسكان  لنظام  الرئيسية  املهام  التأكيد على أن أحد  وينبغي   -  382
خدمات شاملة، من قبيل إصدار شهادات امليالد والوفاة، وهي أساس مجيع الوثائق القانونية األخرى اليت قد 
حيتاجها الفرد طوال فرتة حياته. ويف هذا السياق، ال ميكن لغري الُنُظم املتكاملة اإللكرتونية اليت تسجل الوقائع 
احليوية وتصدر الوثائق املرافقة أن توفر احللول السريعة واملوثوقة والشاملة. ويف عدد من البلدان، توفر مكاتب 
التسجيل املدين “حزمة” من اخلدمات اليت تتاح باستخدام الُنُظم اإللكرتونية. فمثاًل، عند تسجيل الوالدة، 
يتصل مكتب التسجيل آنيًا مبؤسسة الصحة احمللية، مبّلغًا إياها باخلدمات اليت قد يلزم تقدميها لألم واملولود 

احلديث الوالدة.

تخزين وثائق الوقائع الحيوية وحفظها )ب( 

اعتبارات الحيِّز والتخزين  ’1‘

نظراً ألن التسجيل املدين عملية مستمرة، يتطلب هذا إيالء ختزين الوثائق اهتمامًا جديًا،   -  383
خاصة وأن تلك الوثائق ترتاكم على مّر السنني. وينبغي دائمًا تقييم متطلبات احليِّز يف ما يتعلق بتخزين الوثائق 

بصرف النظر عن شكل التسجيل املستخدم - يدويًا كان أم إلكرتونيًا.
وبنفس القدر من األمهية من حيث ختزين الوثائق األصلية جيب اختاذ تدابري مناسبة لتخزين   -  384
الوثائق املزدوجة يف موقع جغرايف  الوثائق األصلية. ويوصى بتخزين  النسخ املزدوجة أو االحتياطية من تلك 

خمتلف عن املوقع اجلغرايف الذي ختزن فيه الوثائق األصلية.
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طرق الحفظ والسالمة  ’2‘

جيب أن يكون حفظ الوثائق أحد األمور ذات األولوية العليا يف نظام التسجيل نظراً ألمهية   -  385
الوثائق. ومجيع أنواع املواد املخزونة ُعرضة للفقدان أو التدهور على مر الزمن. وُيعد ختزين البطاقات يف خزائن 
معدنية، وال سيما إن كانت مغلقة، أسلم بال شك من خزن الكتب أو اإلضبارات فوق أرفف مفتوحة. وإذا ما 
اسُتخدمت األرفف املفتوحة، ينبغي أن توضع الدفاتر واإلضبارات يف غرف مغلقة بعيداً عن املناطق املفتوحة 
للجمهور. ويف حالة الوثائق اإللكرتونية، يلزم إعداد حتديثات منتظمة لوسائط التخزين، حيث تتغري التكنولوجيا 

بسرعة على مّر الزمن.
بنوعية  وثيقًا  ارتباطًا  وترتبط  األجل  حمدودة  البطاقات  ووثائق  الورقية  الوثائق  حياة  وُتعد   -  386
املخزون ذاته، فضاًل عن بيئة التخزين. فالرطوبة، والضوء، واحلشرات، والقوارض والنريان، فضاًل عن جمرد البلى 
واالستعمال أعداء لتلك الوثائق. وينبغي أن توجد سياسات، من مجلة تدابري احلماية األخرى، إلعادة وثائق 

التسجيل اليت تدهورت حالتها إىل حالتها األصلية.
وُتعد انسكابات األغذية واملشروبات أيضًا هتديداً للوثائق املخزونة، بصرف النظر عن طريقة   -  387

التخزين. فيجب حظر الشرب واألكل بصرامة، بالقرب من ملفات التسجيل.
والكوارث  النريان  عليها،  واحملافظة  احليوية  الوثائق  تراعى يف خطط محاية  أن  أيضًا  وجيب   -  388
الطبيعية، من قبيل الفيضانات والزالزل. وجيب أن توجد معايري تستخدمها سلطة التسجيل، وتستخدم يف كل 

مكتب تسجيل حملي.
وتشري السالمة أيضًا إىل احلماية ضد السرقة وضد الضياع والتلف. وباإلضافة إىل ذلك، تعد   -  389
مجيع أنواع الوثائق ُعرضة للتغيري االحتيايل. فإذا كانت الوثائق ورقية، ميكن احلّد من التغيري االحتيايل باستخدام 

أنواع خاصة من الورق.
وباإلضافة إىل اخلطوات االحرتازية املستنبطة لتوفري احلماية من أّي من هذه التهديدات أو   -  390
غريها لسالمة وصحة ملفات التسجيل، يلزم وضع خطط لسيناريو “أسوأ احلاالت”، أّي احلالة اليت حتدث 
فيها واقعة غري مؤاتية بالرغم من اإلجراءات املوجودة حلماية الوثائق. ويتمثل أفضل خط للدفاع يف وجود إجراء 

إلعداد نسخ مزدوجة من امللفات وختزينها يف موقع خمتلف عن موقع امللفات األصلية.
وبصرف النظر عن الوسيلة املستخدمة إلعداد نسخ احتياطية للملفات، جيب وضع إجراءات   -  391
لتحديث امللفات االحتياطية حبيث ميكنها أن تعكس اإلضافات والتعديالت وحاالت احلذف أو التغيريات 
األخرى املدخلة على امللفات األصلية أو على النسخ املتداولة للوثائق ليتسىن إعادة تكوين امللفات األصلية 

بدقة إن نشأت احلاجة إىل ذلك.

الحاجة إىل تخزين السجالت الحيوية وحفظها بصورة مركزية  ’3‘

الوثائق احليوية هي وثائق قانونية حيتاجها كل من األفراد واجملتمع، لطائفة واسعة من األغراض،   -  392
على مدى فرتات ممتدة من الزمن. وجيب ختزينها واحملافظة عليها بصورة مناسبة لتيسري اسرتجاعها. وإذا لزمت 
نسخ من إحدى الوثائق ولكن مل يعرف مقدم الطلب املكان احمللي للملفات، فقد ُيصبح حتديد مكان الوثيقة 
مهمة شاقة. وتقل إىل أدىن حّد خماطر الضياع الذي ال ميكن إصالحه، كما يتم تعزيز سالسة الوصول، عندما 
جتري احملافظة على مجيع الوثائق احليوية للبلد يف ملف مركزي حيظى حبماية جيدة، مع وجود نسخ احتياطية 
خمزونة بشكل آمن يف مناطق تسجيل حملية ويف احملفوظات. وإذا احتفظ مبلفات ثانوية أو احتياطية يف نقطة 
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إليها  املوقع، وميكن أن يطلب  التسجيل احمللية كمرافق ختزين خارج  منشأها األصلي احمللية، تعمل مكاتب 
املساعدة يف إعادة تكوين امللف املركزي، عند االقتضاء.

تخزين وحفظ وثائق التسجيل األخرى ذات الصلة )ج( 

جيب أن حتظى الوثائق الثانوية، من قبيل أوامر احملكمة، وأوراق التبين، واألدلة املستندية اليت   -  393
تقدم لتصويب األخطاء، أو حذف أو تغيري املركز املدين والتعديالت األخرى على أصل وثيقة تسجيل الواقعة 

احليوية، بنفس القدر من احلماية واحلفظ مثل الوثائق احليوية املتعلقة هبا.

السياسات املوىص بها لإلفراج عن املعلومات املتعلقة بوثائق الوقائع  )د( 
الحيوية اإلفرادية 23

ينبغي أن تكون هناك توجيهات بشأن السياسة العامة املقررة يف القانون واللوائح، تنص على   -  394
عدم الكشف عن املعلومات املتعلقة بفرادى وثائق الوقائع احليوية إاّل لألشخاص املأذون هلم بصفة حمددة، 
مثل املسجلني أنفسهم؛ أو ممثليهم القانونيني؛ أو أقرب األقرباء، كالزوجة، أو األب، أو االبن، أو االبنة؛ أو 

األشخاص اآلخرين الذين هلم حق مباشر وملموس يف الوقائع الواردة يف الوثيقة.
وينبغي سلفًا، توضيح إجراءات تقاسم امللفات مع الوكاالت الرمسية األخرى املأذون هلا، مبا   -  395
يف ذلك أّي قيود على االستخدام وحاالت الكشف املسموح هبا، يف وثيقة يتم التوقيع عليها بصورة مشرتكة 

ل العام، ورئيس الوكالة املشاركة. من جانب أعلى سلطة يف التسجيل املدين أّي املسجِّ
اليت  احليوية  الوثائق  معلومات  يف  البحث  الكشف ألغراض  طلبات  تقدمي  ينبغي  وباملثل،   -  396
ل العام للموافقة عليها. وينبغي أن تكون املوافقة مستندة إىل االمتثال  حتدد هوية أفراد أو مؤسسات إىل املسجِّ

للمعايري املتعلقة مبثل ذلك الكشف واليت جيب أن تكون مبينة بوضوح يف اللوائح.

محتوى الوثيقة الحيوية لألغراض القانونية )هـ( 

الُنهج  أدىن  ويتمثل  التسجيل.  قانون  احليوية شروط  التسجيل  وثائق  يليب حمتوى  أن  جيب   -  397
يف أن تشمل تلك الوثائق املعلومات الكافية فقط لتوفري اإلثبات القانوين للواقعة، أّي البيانات الشخصية، 
وتاريخ ومكان حدوث الواقعة، ومكان اإلقامة املعتاد. ومن ناحية ثانية، قد يستخدم حمتوى الوثيقة احليوية 
ليس لألغراض القضائية فحسب وإمنا لألغراض اإلحصائية أيضًا. فإذا كان احلال كذلك، جيب إدراج كل من 
البيانات اإلحصائية والبيانات القانونية يف خمطط الوثيقة )لالطالع على تفاصيل البنود املوصى هبا وتعريفها 

ألغراض التقارير اإلحصائية، انظر اجلزء األول(.
وترد يف املرفق األول املواضيع املوصى بإدراجها يف الوثائق احليوية للوالدات والوفيات والزواج   -  398

إما وحدها، حبيث تشكل وثيقة قانونية بسيطة، أو باالقرتان مع البنود اإلحصائية الواردة يف اجلزء األول.
البنود  قائمة  يف  ورودها  عن  فضاًل  هنا،  وترد  مزدوج،  غرض  خلدمة  البنود  بعض  وتصلح   -  399
اإلحصائية: وهي أوصاف قانونية مهمة لواقعة وظروفها بيد أهنا ضرورية للعرض والتحليل اإلحصائيني أيضًا. 
وقد ُتقرتح مواضيع قانونية موصى هبا بالنسبة لوقائع حيوية أخرى بواسطة تلك الواردة هنا )أّي أنه بالنسبة 
للوفيات اجلنينية، ينبغي استخدام خليط من املواضيع املستمدة من قوائم الوالدات احلية والوفيات، بينما ميكن 
أن ُتستمد املواضيع املتعلقة بوثائق الطالق من تلك الواردة يف وثائق الزواج(. وينبغي أن تكون مفاهيم وتعاريف 

املواضيع هي نفسها املستخدمة لألغراض اإلحصائية.

ترد املبادئ التوجيهية بشأن   23

هذه القضايا يف األمم املتحدة 

)199٨ ب(.
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ترقيم الوثائق الحيوية )و( 

ينبغي ترقيم وثائق تسجيل كل نوع ترقيمًا متتاليًا سنويًا. وُيعد نظام الرتقيم ضروريًا لتحديد   -  400
وثيقة تسجيل كل واقعة، نظراً ألن ذلك أحد قواعد البحث يف الوثائق وإعداد الفهرس.

وبالنسبة للبلدان اليت تستخدم نظام ترقيم لتحديد اهلوية الشخصية أو تعتزم إعداد نظام من   -  401
هذا القبيل، ميكن حتديد رقم واحد لكل فرد، يف وقت تسجيل مولده أو يف وقت قيده يف ملفات التسجيل 
ألول مرة )أّي كأجنيب مقيم(. وميكن بعد ذلك استخدام هذا الرقم يف مجيع وثائق تسجيل الوقائع احليوية 
الالحقة للشخص املعين، وأيضًا يف طائفة واسعة من الوثائق األخرى اليت حيصل عليها الفرد أثناء فرتة حياته 
)مثل جواز السفر، ورخصة القيادة، بطاقة الضمان االجتماعي، وما إىل ذلك(. وميكن تكوين هذا الرقم من 
سلسلة من األرقام املستمدة من اخلصائص املختلفة املتعلقة بالواقعة احليوية احملددة خاصة، مبا يف ذلك رمز 
املكان اجلغرايف حلدوث الواقعة، ومتثيل رقمي لتاريخ حدوث الواقعة والرقم املسلسل املعطى للوثيقة يف السجل.

ولنظام الرتقيم هذا ميزات أخرى أيضًا وهي: أنه عندما يكون ذلك الرقم موجوداً يف الوثائق   -  402
األصلية، فضاًل عن وجوده يف النسخ، فإنه يصلح كمحدد سريع ملكتب التسجيل احمللي، ولتاريخ حدوث 
الواقعة واملوقع املتسلسل للوثيقة يف امللفات. وهو يعزز بصورة كبرية أيضًا جودة روابط الوثيقة. وقد يغدو نظام 
أيضًا يف حتديد الوثائق املزيفة أو اليت حدث فيها تغيري بصورة غري سليمة إذا كان الرقم  الرتقيم هذا مفيداً 
غري متسق مع البيانات األخرى يف الوثيقة. ومن ناحية ثانية، ينبغي توفري الضمانات ملنع اآلخرين من إساءة 

استخدام هذا الرقم وانتهاك السرية.
ويرهتن العدد الفعلي ألرقام العدد التعريفي بعدد البنود اليت يتعنيَّ متثيلها، أّي عدد األرقام   -  403
الالزمة لتمثيل كل بند من بنود العنصر وعدد الوقائع اليت يلزمها ترقيم مسلسل كل سنة. وُيعد السماح باحلجم 
األقصى احملتمل هلذا العدد مهمًا بصفة خاصة إذا استخدم جتهيز البيانات إلكرتونيًا يف كل من التسجيل املدين 

أو يف نظام اإلحصاءات احليوية.

الرموز التكميلية )اإلضافات( يف وثائق تسجيل الوقائع الحيوية  -  7

ينبغي أن تعكس وثيقة التسجيل املدين احلالة املدنية للشخص املسجل. فإذا تغريت احلالة   -  404
املدنية أو االسم، ينبغي تعديل الوثيقة بطريقة توضح التغيري، وتعكس اخلصائص الدينامية لوثيقة التسجيل 

احليوية.
والرموز  للزوجني،  القضائي  والتفريق  الزواج،  وإلغاء  بالطالق،  املتعلقة  الرموز  إدخال  ينبغي   -  405
التكميلية يف وثيقة تسجيل الزواج لدى تقدمي املبلِّغ احلكم القضائي بشأن الوقائع اليت من هذا القبيل. وعندما 
حتدث تلك الوقائع املذكورة أعاله يف مكان غري مكان تسجيل الزواج وتعني تسجيل الوقائع حبسب مكان 
احلدوث، ينبغي اختاذ الالزم إلخطار املكان األصلي لتسجيل الزواج بشأن تلك التغيريات ليتسىن إدخال رموز 

تكميلية يف وثيقة الزواج.
ع واألطفال، يف وثيقة تسجيل الوالدة  وتوضع ملحوظة بشأن واقعة الوفاة، وال سيما الُرضَّ  -  406
كوسيلة لتوفري احلماية ضد أحد أنواع االستخدام االحتيايل لنسخ وثائق الوالدة، حيث يسعى بعض األفراد 
للحصول على هويات زائفة. وتعد وثيقة الوالدة بصفة خاصة ُعرضة لذلك النوع من سوء االستخدام ألن 

الوكاالت تقبلها كوثيقة لتحديد اهلوية.
وباملثل، يتطلب تسجيل حاالت االعرتاف بالشرعية، وإضفاء الشرعية، والتبين، وتغيري االسم   -  407
قد ختتار بعض  ولذا  املناظرة.  الوالدة  وثيقة تسجيل  تكميلية يف  إدخال رموز  )األلقاب(  واللقب  )األمساء( 



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية94

البلدان أاّل ُتعد وثائق إفرادية منفصلة بالنسبة لتلك الوقائع، باستثناء ما يتعلق بالتبين، نظراً ألنه ينبغي اإلبقاء 
عليها سرية فيما يتعلق باملتَبىن 24.

وينبغي أن تأذن احملاكم بإدخال الرموز التكميلية يف وثائق التسجيل املدين أو أن يتم إدخاهلا   -  408
إذا أذن هبا فقط مبوجب الئحة أو توجيه إداري آخر.

وجيب إدخال اإلضافات أو التغيريات يف وثائق التسجيل بطريقة ليس من شأهنا تغيري أّي   -  409
من القيود األصلية. ولذا فإن من األمهية القصوى مبكان أن يسمح خمطط وثيقة التسجيل حبيِّز واسع إلدخال 
تلك اإلضافات. وعالوة على ذلك، من املهم إدخال التغيريات يف النسخة املزدوجة ليتسىن إحالة النسخ إىل 
مكان التخزين املركزي وإىل حمفوظات أخرى. ولئن كانت املبادئ هي ذاهتا بالنسبة للوثائق الورقية، إاّل أن 
الطرق املستخدمة إلدخال إضافات أو تغيريات يف الوثائق اإللكرتونية قد ختتلف. فيمكن إدخال الشروح يف 
ملفات احلاسوب أو ملفات األقراص املدجمة مباشرة يف جزء من الوثيقة مصمم للشروح. وميكن إدخال الشروح 
يف ملفات وثائق أشرطة امليكروفيلم بإجياد سجل ميكروفيلم اسطواين منفصل. وبعد ذلك جيب إعداد طريقة 

لتوصيل الباحث مبكان الوثيقة الـيت أدخلت عليها الشروح يف اسطوانة امليكروفيلم اجلديدة 25.

التعديالت )التصويبات( عىل الوثائق الحيوية 26  -  8

وقد تستدعي وثائق التسجيل املدين إدخال تعديل إذا تبنيَّ أهنا حتتوي على أخطاء كتابية أو   -  410
غريها ُأدخلت أثناء التسجيل. وينبغي أن ينص قانون ولوائح التسجيل على تصويب األخطاء، وحتديد اجلهة 
اليت تقوم بإدخال التصويبات وحتت أّي ظروف ميكن إدخاهلا. وهناك ثالثة مصادر للسلطة ميكن من خالهلا 

إدخال التصويبات.
مناسبة،  بوالية  وحدها  احملاكم  إىل  الوثائق  على  التعديالت  إدخال  سلطة  إسناد  فيمكن   -  411 
وال سيما عندما تنطوي التصويبات على جوانب قانونية للتسجيل، مثل تواريخ احلدوث. ويف احلاالت اليت 
قد يوجد فيها بعض الشك بشأن صحة القيد أو خالف بشأنه، ومل يكن من الواضح أن التباين نتيجة خطأ 
متعمد أو كتايب، جيب إدخال التصويبات بناء على صدور تسوية قضائية فقط. بيد أن اإلجراءات القضائية 
تكون عمومًا، بطيئة ومعقدة وباهظة التكلفة. ومبوجب هذا النوع من الرتتيبات، يكون تصويب األخطاء يف 

وثائق التسجيل عملية مضنية.
وقد ُتسند سلطة إدخال التعديالت إىل سلطة التسجيل املدين ذاهتا بصفتها القيِّم القانوين   -  412
عملية  من  الرتتيبات جيعل  من  النوع  وهذا  احليوية.  الوثائق  بفرادى  مرتبطة  تقارير  وأّي  احليوية  الوثائق  على 
تصويب األخطاء أبسط وأسرع وأقل تكلفة. ولوكالة التسجيل املدين مصلحة خاصة فيما يتعلق بدقة التسجيل 
وصحته ومثل هذا الرتتيب يوفر فرصة أخرى للوكالة املركزية لإلشراف على أعمال املسجلني احملليني ورصدهم.

وقد تشمل سلطة إدخال التعديالت خليطًا من النهجني املذكورين أعاله، حيث يستخدم   -  413
إجراء إداري لتصويب األخطاء الظاهرة وتتخذ عملية قضائية عندما تكون هناك آثار أو مسائل قانونية حمل 

نزاع.
الوسيلة  عن  النظر  بغض  احليوية،  الواقعة  وثيقة  يف  تصويب  أّي  إدخال  يتم  أن  وينبغي   -  414
املستخدمة، بطريقة تكفل أن تعكس كل نسخة معدلة، سواء كانت متداولة أو حمفوظة، التغيريات. ويتطلب 

هذا إجياد نسخ مزدوجة من التغيريات إلحالتها إىل املواقع اليت حتتفظ بنسخ متداولة أو حمفوظة من امللفات.

لالطالع عىل توجيهات بشأن   24

أمثلة  انظر  القضايا،  هذه 

و507،   ،504 الفقرات  يف 

األمم  من  و510  و50٨ 
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توصيات بشأن إصدار نسخ مصدَّقة من وثائق تسجيل الوقائع   -  9
الحيوية

ملختلف  التسجيل  شهادات  إصدار  يف  املدنيني  للمسجلني  املهمة  املهام  إحدى  تتمثل   -  415
األغراض القانونية واإلدارية وأغراض أخرى. وتشكل كل شهادة من الوثائق، اليت ُسجلت وُخزنت وُحفظت 
اإلثبايت  للطابع  ونظراً  العامة.  املكاتب  ويف  القانون  حماكم  أمام مجيع  فيها  الواردة  بالتفاصيل  شهادة  بدقة، 

لشهادات الوثائق احليوية، ينبغي أن يتضمن تشريع التسجيل املدين حتديداً لطريقة اإلصدار.
للشهادات  بالنسبة  املؤمَّن  الورق  استخدام  أمكن،  إن  ينبغي  والتزوير،  الغش  ضد  وكرادع   -  416
)ورق معد خصيصًا للكشف فوراً عن عمليات الكشط(، ولو أن هذا قد يزيد من التكلفة. ويتوافر الورق ذو 
احلواف البارزة املطبوعة )أّي احلواف البارزة كتلك اليت توجد على الشيكات السياحية( لدى عدد حمدود من 
الشركات اليت ُتنتج مثل تلك الوثائق. وجيب أن يصدق على كل شهادة ببيان تصديق وبتوقيع املسجل املدين 
أو األشخاص اآلخرين احملددين للقيام بذلك يف نظام التسجيل املدين. وينبغي أن يوضع فوق التوقيع أو يف 
مكان آخر يف الشهادة خامت رمسي حمفور بطريقة بارزة كي يضيف إىل صحتها ويزيد من صعوبة إعداد الوثائق 

املزورة.
وجيب توخي العناية مبا يكفل إتاحة الوصول إىل نسخ الوثائق لألشخاص املأذون هلم فقط.   -  417
ل، أو زوجته، أو أطفاله، أو  قة من الوثائق احليوية إاّل للشخص املسجَّ فمثاًل، يوصى بأاّل تصدر نسخ مصدَّ
أبويه، أو الوصي عليه، أو ممثله املأذون له. وقد ُيسمح لآلخرين باحلصول على نسخ إذا أثبتوا أن الوثيقة تلزمهم 

لتحديد حقوق ملكيتهم اخلاصة أو محايتها 27.
وجيوز أن ُيسمح أيضًا بالوصول إىل معلومات الوثائق احليوية ألغراض إدارية رمسية يف ظل   -  418
ظروف ختضع للمراقبة. فيمكن تزويد الوكاالت الرمسية بناء على طلب مقَدم إىل املسجل، بنسخ من الوثائق أو 
البيانات بشرط أن ُتستخدم املعلومات ألداء واجباهتا الرمسية فقط وأن تكون أّي حاالت كشف عن املعلومات 
اليت من شأهنا حتديد هوية الشخص )أو املؤسسة( قد أذن هبا حتديداً القانون أو الالئحة أو اتفاق خطي مع 
املسجل العام. وباملثل، ميكن السماح بالوصول إىل املعلومات ألغراض حبثية بشرط أن ُتدرج يف القانون أو 

اللوائح ضمانات كافية حلماية خصوصية األشخاص املعنيني.

الروابط بني الوثائق الحيوية يف نظام التسجيل  -  ١0

هناك أسباب إحصائية وإدارية على حّد سواء لربط الوثائق يف نظام التسجيل. ويتضح هذا   -  419
ع  ع ووثائق الوالدات وذلك مبطابقة وثائق وفيات الرضَّ الربط بني وثائق وفيات الرضَّ بصورة أفضل يف حالة 
يف ملف الوفيات مع الوثائق املناظرة يف ملف الوالدات احلية، مما يسمح باجلمع بني املعلومات املستمدة من 
وثيقة الوالدة، من قبيل الوزن عند الوالدة، والسن أثناء احلمل، واخلصائص األخرى لألم والرضيع عند الوالدة، 
واملعلومات املستمدة من وثيقة الوفاة، وال سيما سبب )أسباب( الوفاة. وُيسهم اجلمع بني بيانات كال النوعني 
من الوثائق يف إنتاج جمموعة من البيانات أكثر ثراء من حيث املعلومات اإلحصائية القيِّمة مما ميكن استخالصه 
من امللفني منفصلني. وباإلضافة إىل ذلك، قد تتحسن نوعية نظام التسجيل املدين بواسطة هذا الربط من 
خالل حتديد حاالت الوالدة غري املسجلة واكتشاف أوجه عدم االتساق يف اإلبالغ عن البنود الواردة يف كل 

من وثائق الوالدات احلية ووثائق الوفيات على حّد سواء.
وميكن أيضًا االضطالع بربط سجالت وفيات الرضع بسجالت املواليد كوسيلة ملنع نوع   -  420
معني من االستخدام االحتيايل لسجالت املواليد. فالشخص الذي يرغب يف احلصول على هوية مزيفة قد 

لالطالع عىل عرض تفصييل   27

املتحدة  األمم  انظر  شامل 

)199٨ ب(.
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ر له  يتقدم بطلب للحصول على نسخة من شهادة ميالد رضيع متوىف من نفس نوع اجلنس ولكن لو قد ُقدِّ
أن يعيش ألصبح يف نفس عمر احملتال مقدم الطلب تقريبًا. فتصدر عندئذ نسخة من وثيقة والدة تستخدم 
لتكوين هوية زائفة، يغدو احتمال اكتشافها أقل مما لو كانت هوية مفرتضة لشخص حي. ولتوفري احلماية 
ضد هذا التحايل، يقوم كثري من مكاتب الوثائق احليوية بربط وثائق وفيات الرضع بوثائق الوالدات املناظرة، 
ويضعون “عالمة” هي كلمة “متوىف” يف وثيقة الوالدة. وباملثل، يتم إدخال رقم التسجيل املسلسل من وثيقة 
الوفاة يف وثيقة الوالدة. وتفيد هذه القيود كتحذيرات ملكاتب التسجيل حىت تتوخى احلذر عند تلقي طلبات 

احلصول على نسخ من هذه الوثائق اليت حتتوى على تلك العالمة.
وُتعد الرتتيبات األخرى لربط الوثائق يف نظام التسجيل املدين - مثل ربط وثائق الوالدات   -  421
بوثائق زواج األبوين ووثائق الزواج بوثائق الطالق - أقل شيوعًا بيد أنه قد تكون هلا إمكانية إحصائية مفيدة 

بالرغم من ذلك.
افرتاضات  على  تنطوي  أهنا  حيث  معقدة  عملية  امللفات  لربط  املعايري  وضع  يكون  وقد   -  422
باحتمال حتقيق تطابق حقيقي عندما ال تكون مجيع املتغريات املشرتكة يف الوثيقتني متوافقة متامًا. وُيعد نظام 
الرتقيم الشامل عونًا رئيسيًا يف تقييم أوجه التطابق احملتملة. وبالطبع لن تكون لكل وثيقة يف امللف وثيقة مطابقة 
يف امللف اآلخر. فمثاًل ليس كل رضيع حدثت وفاته يف نطاق اختصاص السجل املدين قد ولد بالضرورة يف 
نفس نطاق هذا االختصاص. وعالوة على ذلك، قد يتعني حبث امللفات اليت ترجع إىل أكثر من سنة واحدة 
ع قد ولدوا يف نفس السنة اليت حدثت فيها وفاهتم  لغرض الوصول إىل حاالت مطابقة؛ فمثاًل رمبا يكون الرضَّ

أو يف السنة السابقة لوفاهتم.

الروابط بني الوثائق الحيوية ووثائق النُُظم األخرى  -  ١١

قد حتدث املطابقة ليس فقط يف وثائق نظام التسجيل املدين وإمنا أيضًا بني قواعد بيانات   -  423
التسجيل املدين وبني قواعد املستعملني اخلارجيني. فقد يود سجل للعيوب اخللقية مطابقة وثائقه مع ملف 
بالباقني على احلياة  املتعلقة  السرطان مطابقة وثائقه  الوالدات إلجراء فحوص االستكمال. وقد يود سجل 
مع نظام وثائق الوفيات. وقد ترغب وحدة تسجيل الناخبني ومكتب اختيار احمللفني أو مكتب حتديد اهلوية 
الوفيات. وقد يرغب  الوثائق مع ملفات  املتوفني مبطابقة تلك  الشخصية يف إخالء وثائقها من األشخاص 
الباحثون اخلارجيون الذين يتابعون حالة جمموعة يف مطابقة حاالت مفقودة يف املتابعة مع ملفات الوفيات. 
وقد ترغب دراسة لتكاليف الصحة يف مطابقة اخلدمة االجتماعية أو وثائق الفواتري الطبية مع نظام الوالدات 

أو الوفيات. ويعتمد تسجيل السكان اعتماداً كبرياً على وثائق الوقائع احليوية لتحديث ملفاته.
وُيعد ربط وثائق الوالدات والوفيات املستمدة من ملفات سنوية مناسبة مع الوثائق املستمدة   -  424
من التعداد العشري، طريقة لتقييم جودة بيانات البنود املشرتكة يف كل من الوثيقة احليوية ويف استبيان التعداد، 
استكمال  و/أو  التعدادات  تغطية  بنقص  املتعلقة  التدابري  لدراسة  جيداً  به  معرتف  أسلوب  أيضًا  أهنا  كما 

التسجيل، ولو أهنا باهظة التكلفة عادة.
وعند استخدام ربط الوثائق، ينبغي إيالء اعتبار خاص لقضايا اخلصوصية والسرية. وحىت   -  425
عندما يتم الربط إلكرتونيًا، قد تسنح فرص لكشف السرية بطريقة غري مناسبة وغري متعمدة وهو ما جيب توقعه 

ومنعه إىل أقصى درجة ممكنة.
وتوفر النـُُهج املعاصرة للتسجيل املدين اليت تعتمد على ُنظم حاسوبية جيدة اإلعداد فرصة   -  426
قوية لربط الوثائق من خمتلف قواعد البيانات ومطابقتها، ومن مث تتيح إنشاء مصادر إحصاءات مل تكن متاحة 
من قبل. فعلى سبيل املثال، يوفر ربط الوثائق املستمدة من تسجيل الوالدات مع الوثائق الطبية لألم قبل الوالدة 
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 وبعدها إمكانية حتقيق فهم تفصيلي لبيانات صحة األم وتفاصيل عملية الوالدة والرعاية بعد الوالدة. وباملثل، 
ال يقتضي طلب احلصول على رخصة قيادة تقدمي شهادة امليالد، حيث ميكن الوصول إىل املعلومات مباشرة 
من نظام التسجيل املدين. ولذا، كلما أصبح التسجيل املدين حموسبًا، سيزداد ربط ومطابقة الوثائق بقواعد 
البيانات احلكومية األخرى لألغراض اإلحصائية وغري اإلحصائية زيادة كبرية - بشكل ال ميكن جتنبه - مما 

سيؤدي إىل ضرورة تنظيم هذا اإلجراء عن طريق الصكوك القانونية املناسبة.

تسجيل بيانات التسجيل املدني وإبالغها وجمعها لألغراض   -  ١2
اإلحصائية

أنواع نماذج التقارير اإلحصائية ومحتواها )أ( 

يتعني على املسجل احمللي أن ُيعد يف وقت التسجيل، تقريراً إحصائيًا عن كل واقعة حيوية   -  427
ل. وعلى املبلِّغ أن يقدم إىل املسجل، املعلومات الواردة يف ذلك التقرير، واملستمدة من الشهادة الطبية  تسجَّ

ومستندات اإلثبات األخرى. وينبغي أن تكون البيانات دقيقة وحسنة التوقيت وكاملة قدر اإلمكان.
وسريهتن ضبط طرائق التقارير اإلحصائية مبا إذا كان التسجيل املدين يعمل بطريقة يدوية،   -  428
أو حموسبة أو بطريقة خمتلطة. وال يفرِّق النهج املعاصر، القائم على شبكة حواسيب تتيح االتصال بني خمتلف 
املكاتب، بني الوثائق اليت سيتم تسجيلها فقط وتلك املخصصة لألغراض اإلحصائية، فالوثيقة الواحدة قد 
تشمل معلومات تلزم لتلبية كال الغرضني. ويتمثل االعتبار املهم الوحيد يف التأكد من حذف االسم عند نقل 
وثيقة من مكتب التسجيل إىل مكتب اإلحصاءات، مع اإلبقاء على احملددات التعريفية الفريدة األخرى، من 

قبيل رقم حتديد اهلوية، بغية تلبية شروط السرية واخلصوصية.
ويف البلدان اليت تتم فيها العمليات يدويًا بصورة رئيسية، قد يكون منوذج التقرير اإلحصائي   -  429
ل احمللي بالتعامل  جزًءا من منوذج التسجيل، أّي يكون النموذج مصممًا لكال الغرضني. ويسمح هذا للمسجِّ
فقط مع نوع واحد من مناذج التسجيل يف عملية التسجيل، وبذا يتجنب النسخ الذي حيتمل أن يؤدي إىل 

أخطاء.
ويف بلدان أخرى، يشكل منوذج التسجيل والتقرير اإلحصائي وثيقتني منفصلتني. ويف البلدان   -  430
املعلومات اليت ختص  تتعلق ببعض  التسجيل املدين  بيانات من وثائق  القانونية مجع  اليت متنع فيها األحكام 
البنود  الشرعية، يوفر منوذج إحصائي منفصل وسيلة جلمع هذه  الطبية، والعنصر، أو  البيانات  األفراد، مثل 
وغريها لألغراض اإلحصائية. وعالوة على ذلك، فإن لدى معظم البلدان حاليًا قوانني إحصائية تضمن سرية 
املعلومات اإلحصائية على أساس فردي. فإذا كان منوذج التسجيل والنموذج اإلحصائي وثيقتني منفصلتني قد 

يصبح من األيسر احلصول على معلومات ألغراض إحصائية وإنفاذ األحكام املتعلقة بالسرية.
ويبحث اجلزء األول تفاصيل حمتوى التقرير اإلحصائي فيما يتعلق بكل نوع من أنواع الوقائع   -  431

احليوية.
وينبغي أن تكون مناذج التقارير اإلحصائية للوقائع احليوية موحدة يف البلد برمته. وُيعد توحيد   -  432
أشكال النماذج بنفس األمهية فيما يتعلق بالتقرير اإلحصائي نظراً لتعلقه بالسجل القانوين. وهذا التوحيد عامل 

مهم أيضًا لتحقيق املزيد من الكفاءة يف العملية اإلحصائية.
فيما يتعلق  وسيكون توحيد التقارير على املستوى الوطين بالنسبة لكل واقعة حيوية مفيداً   -  433

بتعليمات التوحيد املوجهة للمسجلني، وهذا اعتبار ال ينبغي إغفاله عند تصميم التقارير اإلحصائية.
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وتعزز التقارير اإلحصائية املنفصلة لكل نوع من أنواع الوقائع احليوية كفاءة اإلبالغ لألغراض   -  434
اإلحصائية، وتساعد على حتقيق استكمال ودقة فرادى بنود املعلومات. وال يوصى بالتقارير اإلحصائية املتعددة 

أنواع الوقائع.

عملية وضع التقارير اإلحصائية )ب( 

مبادئ وضع التقارير اإلحصائية  ’1‘

ل بصورة قانونية، بصرف النظر عن ُحسن  ينبغي أن ُيعد تقرير إحصائي عن كل واقعة تسجَّ  -  435
توقيت التسجيل أو اإلجراء الذي أٌنشئت مبوجبه الوثيقة القانونية. وُيشكل إعداد التقرير اإلحصائي عن كل 

واقعة حيوية على أساس جدول زمين حمدد حجر الزاوية يف نظام اإلحصاءات احليوية.
وينبغي أن تشمل عملية وضع التقارير اإلحصائية كل منطقة جغرافية أو جمموعة عرقية تلزم   -  436
بشأهنا وثائق تسجيل. وينبغي تركيز االهتمام على التسجيل واإلبالغ اإلحصائيني بالنسبة جلميع الوقائع اليت 

حتدث بصرف النظر عن كل من درجة استكمال تغطية التسجيل أو نطاق البيانات املتاحة.
ويعد التشديد على التقيُّد مببدأ اإلدراج الكامل للوقائع املسجلة يف تدفق التقارير اإلحصائية   -  437
اليت  املناطق  التقارير اإلحصائية على  أن تقصر  البلدان إىل  على سبيل االستجابة بصفة خاصة مليل بعض 
تفرتض اكتمال التسجيل واإلبالغ فيها بصورة معتدلة على األقل. ومثة سبب واحد لضرورة مجع التقارير من كل 
منطقة جغرافية وجمموعة سكانية وهو احلاجة إىل تقييم البيانات املتعلقة باخلطط والربامج من أجل التحسينات 
املقبلة يف كل من نظام التسجيل ونظام الوقائع احليوية على حّد سواء. وُيعد وضع معايري االستكمال كشرط 
مسبق لإلدراج يف التبويبات وسيلة مقبولة لتحسني كفاية اإلحصاءات الناجتة، بيد أن هذا ال ينبغي أن يكون 
عائقًا أمام اإلبالغ، حىت وإن شاب القصور جودة وكمية التقارير. فاستثناء منطقة أو جمموعة من السكان من 
االلتزام باإلبالغ ال يعزز استكمال التسجيل أو اإلبالغ بالنسبة للمنطقة يف املستقبل، بل يعمل كرادع عوضًا 

عن ذلك.
ومثة سبب آخر لتعزيز اإلبالغ دون قيد وهو أنه حىت البيانات اجملزأة بالنسبة لبعض املناطق   -  438
أفضل من عدمها، وال سيما ملساعدة برامج الصحة العامة، حيث قد توجد احلاجة إىل تقارير إفرادية أو حىت 

عندما تكون األرقام التقريبية لألقسام الفرعية اجلغرافية مفيدة.
وينبغي مجع التقارير املتعلقة بالوقائع احليوية لألغراض اإلحصائية بصورة مركزية بواسطة الوكالة   -  439

املسؤولة عن التجميع اإلحصائي.
البلدان  يف  اإلدارية  املستويات  على  حيوية  إحصاءات  إصدار  األمهية  البالغة  األمور  ومن   -  440
اإلدارات  طريق  عن  األصلية  اإلحصائية  التقارير  إيصال  ضرورة  على  النص  وينبغي  احملافظة(،  أو  )التجمع 
احمللية، واإلدارات احلكومية أو إدارات املقاطعات احلكومية أو تزويد تلك اإلدارات على تلك املستويات بنسخ 
من التقارير. وبصرف النظر عن السبيل الذي سُيستخدم، جتب مراعاة ُحسن توقيت البيانات على كل من 

الصعيدين الوطين ودون الوطين.
وينبغي استخدام كل إجراء إداري ممكن إلتاحة استالم مكتب اإلحصاءات احليوية املركزي   -  441
للتقارير اإلحصائية فوراً من كل منطقة إبالغ بغية ضمان إعداد جداول إحصائية حيوية كاملة ومفصلة وحسنة 

التوقيت.
ومن الضروري أن ترد التقارير على وجه السرعة لكي يبدأ التجهيز اإلحصائي يف أسرع وقت   -  442
ممكن. والواقع أن أّي تأخري يف إعداد التقارير يقلل من الفعالية احملتملة لربنامج االستفسار فيما يتعلق مبعرفة 
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الفرص  تضاءلت  واالستفسار  التسجيل  بني  بانقضائه  املسموح  الوقت  زاد  وكلما  وتصويبها.  القصور  أوجه 
املتعلقة إما بتحديد املبلغني أو احلصول منهم على املعلومات الصحيحة أو املعلومات اإلضافية الالزمة.

يف  فقط  ليس  النظر  الضروري  من  سيكون  التقارير،  إلعداد  سليم  زمين  جدول  ولوضع   -  443
استصواب اإلبالغ القائم، وإمنا أيضًا ومن ناحية عملية، يف خصائص البلد اليت قد تعوق اإلبالغ بسرعة. 
فيلزم أن يؤخذ يف االعتبار عند وضع إطار زمين واقعي سوء مرافق االتصاالت والنقل، وُعزلة بعض أجزاء البلد، 

وآثار الظروف املناخية، وما إىل ذلك.
ومىت ُوضع اجلدول الزمين، جيب على موظف االستالم أن يراقب بدأب استالم التقارير.   -  444
وجيب ممارسة الرقابة بغية تعزيز سرعة واستكمال ودقة التقارير املعدة. وال جيب فقط استالم التقارير يف وقتها، 
بل جيب أيضًا التحلي بالدقة للتأكد من تسلُّم التعقيبات من كل وحدة إبالغ جغرافية، ومن أن احلاالت 

التكرارية املبلَّغ عنها تتفق مع فرتات اإلبالغ املعادلة هلا يف ما سبق.

تحسني استكمال التقارير ودقتها وُحسن توقيتها لألغراض اإلحصائية  ’2‘

درجة  عن  وكمية  نوعية  مؤشرات  إنتاج  على  القدرة  توجد  أن  األمهية  البالغة  األمور  من   -  445
استكمال وُحسن توقيت التسجيل لكل منطقة إبالغ جغرافية، وأيضًا، كلما كان ذلك مناسبًا، بالنسبة ألجزاء 

كبرية خمتلفة من السكان )خمتلف اجملموعات العرقية(.
وينبغي أن يكون كل بند من بنود التقرير اإلحصائي مشفوعًا بتعريف جلي وصريح وبسيط   -  446

ل املعلومات. لتوجيه الشخص الذي يسجِّ
جتمع  اليت  البيانات  مجيع  بشأن  لالستفسار  مناسب  مستمر  إجراء  وصيانة  وضع  وينبغي   -  447
لألغراض اإلحصائية، وال سيما فيما يتعلق بالقيود الناقصة أو املصطلحات امللتبسة املعاين )مثل املصطلحات 
املبهمة اليت قد تستخدم يف اإلبالغ عن سبب الوفاة(. وهذا يفيد يف توضيح احلقائق املتعلقة بالواقعة وتثقيف 

املبلِّغ وموظف التسجيل على حّد سواء فيما يتعلق مبتطلبات اإلبالغ.
وُيعّد توفري التدريب والتوجيه بشكل مستمر لكل من املسجلني واملوظفني الطبيني على حّد   -  448

سواء بغرض حتسني البيانات األساسية عنصراً مهمًا لنظام اإلحصاءات احليوية الفعال.

حوسبة نظام التسجيل املدني 2٨  - زاي 

اخلدمات  توفري  حيث  من  املدين  التسجيل  بنظام  املنوطة  املعاصرة  املتطلبات  وتستدعي   -  449
احليوية.  اإلحصاءات  وإنتاج  التسجيل  عمليات  جلميع  وشاملة  حوسبة كاملة  التكنولوجية  والبيئة  للسكان 
وتشتد احلاجة إىل حوسبة التسجيل املدين عندما يؤخذ يف االعتبار أن املهام األخرى للحكومة تعتمد بصورة 
التطور صوب ما يسمى باحلكومة اإللكرتونية. ومع إدخال  متزايدة على تكنولوجيا احلواسيب، مبا يعكس 
اإلنرتنت واستعماله على نطاق كبري، يتوقع السكان أداء مماثاًل يف إجناز اخلدمات من جانب احلكومة أيضًا.

ونظراً ألن التسجيل املدين مصمم لكي يكون دائمًا ومستمراً وإلزاميًا وشاماًل، يوصى بأن   -  450
تركز السياسات على تطوير نظام تسجيل مدين حموسب يصمم بصورة مشرتكة مع مجيع الوكاالت املعنية، مبا 
يف ذلك الوكالة املسؤولة عن إصدار اإلحصاءات احليوية. وستكون ألّية تغيريات يف تسجيل وجتهيز وختزين 
ونقل الوقائع/املعلومات أثار على املستعملني الرئيسيني اآلخرين لبيانات التسجيل، من قبيل وزارة الصحة، 
ووكالة تسجيل السكان، ودائرة حتديد اهلوية واخلدمات االنتخابية. ولذا ينبغي استشارة املستعملني الرئيسيني 

وإحاطتهم علمًا منذ البداية بأّي تغيريات أو مستجدات ترتبط بوضع النظام احملوسب.

املتعلقة  التوجيهات  ترد   2٨

األمم  يف  القضايا  بهذه 

املتحدة )199٨ ه(.



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية100

الرئيسية.  القرارات  العديد من  اختاذ  يلزم  اعتزام وضع نظام تسجيل مدين حموسب،  وعند   -  451
فأحدها ميكنه أن يضع قائمة مرجعية بأنشطة خطة احلوسبة النهائية حىت وإن اقتصر التنفيذ على جزء من 
النظام. فهذا النوع من التخطيط جيعل إدراج إجراءات ووقائع جديدة عملية شفافة. وتبحث األمم املتحدة 
)1998 هـ( العملية باستفاضة يف إطار العناوين التالية: )أ( حتديد إطار نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات 
احليوية، مبا يف ذلك إعداد حملة عامة تفصيلية لنظام التسجيل املدين ونظام اإلحصاءات احليوية احلايل وحتديد 
الوقائع اليت يتعني إدراجها وحتديد األولويات حلوسبتها استناداً إىل املوارد املتاحة؛ )ب( حتديد مفتاح ترميز 
وحيد الستخدامه يف نظام التسجيل املدين، يفضي إىل حتديد رقم هوية لكل فرد؛ )ج( حتديد أهداف وأغراض 
احلوسبة )يستصوب أن يتضمن تصميم النظام عملية التحويل(؛ )د( إنشاء املنظمة اليت ستعاجل حوسبة نظام 
تشكيلة  بشأن  قرار  اختاذ  )و(  والتشغيل؛  للتطوير  عامة  اسرتاتيجية  بشأن  قرار  اختاذ  )هـ(  املدين؛  التسجيل 
اسرتاتيجية  اختيار  )ح(  اخلارجيني؛  للمتعاقدين  الدعوة  توجيه  )ز(  الشراء؛  وإجراءات  والرباجميات  األجهزة 

التحويل/البدء؛ )ط( اختبار وتوثيق أداء النظام.
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الفصل الثالث

 استخدام سجالت السكان ألغراض 
اإلحصاءات الحيوية

وطدت سجالت السكان مركزها كحقيقة واقعة يف العديد من البلدان وال سيما يف أوروبا   -  452
الشمالية، حيث أصبحت مصدراً مهمًا للمعلومات بالنسبة ملختلف االستقصاءات اإلحصائية، مبا يف ذلك 
تعداد السكان. وما برحت سجالت السكان تستخدم بصورة فّعالة كمصدر بيانات إحصائية طوال عقود 

ورمبا النتاج املنطقي لتطور نظام اإلحصاءات احليوية.
ويرجع االهتمام بسجالت السكان إىل القرن التاسع عشر، عندما أوصى املؤمتر اإلحصائي   -  453
الدويل بإنشائها 29. وكانت توجد بعض أشكال سجالت السكان يف ذلك الوقت يف خمتلف اجملتمعات، 
وأنشأ العديد من البلدان فيما بعد مثل ذلك النظام، يف القرنني التاسع عشر والعشرين. ومن ناحية ثانية أصبح 

االستغالل الكامل لسجل السكان كمصدر إحصائي أكثر جدوى باستحداث احلوسبة.
وقد ُعرف مصطلح “سجل السكان” يف عام 1969، يف املنشور املعنون منهجية وتقييم   -  454
سجالت السكان والُنظم املماثلة )األمم املتحدة، 1969(، باعتباره “نظام بيانات إفرادي، أّي آلية للتسجيل 
بطريقة  البلد  يف  املقيمني  السكان  أفراد  من  فرد  بكل  تتعلق  خمتارة  ملعلومات  املنسق،  الربط  و/أو  املستمر، 
من شأهنا إتاحة إمكانية حتديد أحدث املعلومات املتعلقة حبجم وخصائص أولئك السكان يف فرتات زمنية 
خمتارة” )الفصل األول - ألف(. وعلى هذا فإن سجل السكان هو نتاج عملية مستمرة، يتم فيها تلقائيًا ربط 
اإلخطارات املتعلقة بوقائع معينة، رمبا ُسجلت أصاًل يف ُنُظم إدارية خمتلفة وربطها به بصورة آلية. وينبغي أن 
تغطي طريقة ومصادر التحديث مجيع التغيريات لكي تظل خصائص األفراد يف السجل حديثة. وبسبب طبيعة 

سجل السكان، وتنظيمه، فضاًل عن تشغيله، ينبغي أن يكون له أساس قانوين.
ويلزم التشديد على أن املهمة الرئيسية لسجل السكان هي توفري معلومات موثوقة لألغراض   -  455
اإلدارية للحكومة وال سيما من أجل ختطيط الربامج، وامليزنة والضرائب. وتفيد السجالت أيضًا يف جماالت 
والضمان  العسكرية،  واخلدمة  والتعليم  والتصويت،  األشخاص،  هوية  حتديد  إقرار  قبيل  من  أخرى،  إدارية 
االجتماعي والرفاه، وكمرجع للشرطة واحملاكم. وتستخدم معلومات السجل أيضًا إلصدار الوثائق الالزمة لقبول 
األطفال يف دور احلضانة، ورياض األطفال، واملدارس ولتعيني األطباء املقيمني يف العيادات الصحية )األمم 

املتحدة، 1991، الفقرة 476(.
حيث  من  السكان  سجالت  إىل  ُينظر  والتوصيات،  للمبادئ  احلالية  النسخة  سياق  ويف   -  456
عالقتها بنظام التسجيل املدين ونظام اإلحصاءات احليوية فقط. ومن ناحية ثانية، مثة مالحظات قليلة ضرورية 
لبيان إمكانيات ذلك النظام وأوجه القصور فيه من حيث توفري املعلومات اإلحصائية. وتتصل هذه املالحظات 
اتصااًل وثيقًا بتعريف سجل السكان الوارد أعاله. وفيما يتعلق بسجالت السكان، ال يغطي هذا املنشور قضايا 
احملتوى، واإلجراءات، واملسؤوليات وحقوق األفراد الذين ختصهم البيانات، كما ال يقوم بتحليل متعمق ملزايا 

ومساوئ إنشائه يف بلدان ال يوجد فيها مثل ذلك املصدر.

املندوبني  تقرير  انظر   29

املؤتمر  إىل  الرسميني 
املعقود  الدويل  اإلحصائي 
آب/ يف  بطرسربغ  سان  يف 
)واشنطن،  أغسطس 1٨72 
املطبوعات  مكتب  العاصمة، 

 ،)1٨75 الحكومية، 

املتن  من   46 الصفحة 

اإلنكليزي.
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وبصفة عامة، ال يلزم أن يكون السجل مبثابة قائمة مادية )ورقية أو إلكرتونية( تضم أفراداً   -  457
ومتاحة يف مكان حمدد. والواقع أن سجل السكان ميكن أن يكون شبكة من السجالت احمللية، بيد أهنا جيب 
أن تكون مرتبطة بطريقة منسقة. وعالوة على ذلك، فإن الوثيقة الواحدة يف سجل السكان قد تشري أيضًا إىل 
وحدات غري األفراد )أّي ُأسر(، لكن بغري أن حيول ذلك دون إمكانية اسرتجاع املعلومات املتعلقة بشخص 
واحد، دائمًا. وللمساعدة يف العثور على وثيقة شخص معني، أو أسرة معيشية أو أسرة يف سجل السكان، 

ميكن توفري رقم حتديد هوية لكل كيان منها.
وكحّد أدىن، يشمل سجل السكان قائمة باألفراد الذين حتتاج اإلدارة )اإلدارات( احمللية و/أو   -  458
الوطنية يف البلد إىل االتصال هبم. وبالرغم من أن سجل السكان الوطين قد يكون أيضًا كيانًا افرتاضيًا يستند 
إىل الروابط بني السجالت السكانية املوجودة على املستوى احمللي )يف النظام الالمركزي(، جيب أن تشمل 
التغطية اجلغرافية العامة إقليم البلد برمته. فإذا مل تتم تلبية هذا الشرط، لن يكون سجل السكان الوطين نظامًا 

مناسبًا إلنتاج بيانات إحصائية للبلد.
السكان  )سجالت(  سجل  يف  بأسرهم  السكان  إدراج  جيب  لإلقليم،  فبالنسبة  وباملثل،   -  459
الرئيسية، إما مركزيًا أو حمليًا. ومن ناحية أخرى، قد يدفع سجل السكان إىل حدوث أخطاء نامجة عن التغطية 
املفرطة، إذا مل تتم تنقية البيانات بشكل سليم أثناء عملية جتميع البيانات. فعلى سبيل املثال، قد يتكبد النظام 
الالمركزي القائم على سجالت حملية خماطرة أكرب بازدواجية وثائق األفراد عند تلخيص البيانات على الصعيد 

الوطين.
وينبغي أن تشري اإلحصاءات املتعلقة بالسكان والوقائع احليوية إىل السكان املقيمني عادة.   -  460
مواطنني  )أّي  البلد  يف  عادة  مقيمني  غري  أشخاص  إدراج  بالتأكيد  مشروعًا  يكون  اإلدارية  لألغراض  بينما 
يعيشون يف اخلارج، أو مقيمني بصفة مؤقتة وما إىل ذلك( يف سجل السكان، ولألغراض اإلحصائية جيب 
توخي الدقة لتحديد املرجعية السكانية بشكل صحيح وخاصة إذا كانت اإلحصاءات تستخدم ألغراض دولية 
وألغراض املقارنة. والواقع أنه جيوز أن يعكس مصطلح “السكان املقيمني” مفاهيم خمتلفة للسكان وعلى هذا 
قد يشري مثاًل إىل السكان القانونيني أو املسجلني )املقيمني(. ومن ناحية ثانية، ال ينبغي اعتبار حق اإلقامة 
يف البلد )الذي حيدد السكان بوصفهم مقيمني قانونيًا أو فعليًا( أو جمرد تسجيل األشخاص )الذين يشكلون 
بعد ذلك السكان املسجلني( معياراً كافيًا لتحديد السكان املقيمني عادة لألغراض اإلحصائية الدولية. وينبغي 

االضطالع باجلهود املناسبة لتحديد السكان املقيمني عادة.
القابلة  اإلحصاءات  لتجميع  النهائي  اهلدف  هم  عادة  املقيمني  السكان  أن  من  وبالرغم   -  461
للمقارنة يف التجميع الدويل املتعلق بالسكان واملستند إليهم، قد تكون فئات أخرى من السكان مهمة. فمثاًل، 
قد يكون من املفيد ختزين معلومات بشأن األفراد املقيمني سابقًا )الذين إما توفوا أو هاجروا أو اختفوا( ألجل 
كل من حساب اإلحصاءات بصورة صحيحة - وبصورة جلية - بالنسبة للمهاجرين فقط - إلبقاء االحتمال 
مفتوحًا إلعادة إسناد الوثيقة نفسها إىل ذلك الشخص يف حالة عودة املهاجرين، واهلجرة مرة أخرى أو اهلجرة 
الدائرية. وجيوز أيضًا تسجيل الزوار املؤقتني، إما لتقدير عدد السكان يف الوقت القائم )الفعلي( يف مناطق ذات 

أمهية )أّي مناطق السياحة الكثيفة( أو لرصد التحول من حالة املقيم املؤقت إىل حالة املقيم بصورة عادية.
ولغرض االضطالع حبساب إحصائي سليم، إذا كان سجل السكان حيتوي على معلومات   -  462
بشأن وقائع متكررة )مثل الوالدات احلية، حاالت الزواج وما إىل ذلك(، ينبغي أن ُيطلب إىل املهاجرين تقدمي 
معلومات بشأن الوقائع الشخصية ذات الصلة اليت حدثت هلم من قبل. فمثاًل: بالنسبة للمرأة اليت يف سْن 
اإلجناب وأجنبت طفلني يف اخلارج ولكنها هاجرت بدوهنما قد تصنَّف خالفًا لذلك بأهنا بدون أطفال، وتغدو 
اإلحصاءات القائمة على عدد الوالدات منحازة؛ والشخص الذي مل يتم تسجيل زواجه السابق )وإن كان قد 
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ل  احنل( قد يصنَّف على أنه شخص يتزوج للمرة األوىل يف حالة زواجه يف هذا البلد؛ ويف احلالة اليت مل يسجَّ
أو ُيرتجم فيها اسم جمال دراسة الشخص املهاجر يف النظام الوطين، قد ال يصنف هذا املهاجر حبسب خلفيته 

التعليمية الصحيحة.
الوثيقة يف حساب  تلك  وإدراج  السكان  الفرد يف سجل  تسجيل  بني  التمييز  املهم  ومن   -  463
الوطنية إدراج الشخص يف  القابلة للمقارنة على الصعيد الدويل. فإنه وإن كان يلزم لألغراض  اإلحصاءات 
السجل وفقًا للوائح الوطنية، فال ينبغي لألغراض اإلحصائية الدولية، أن يدرج إاّل األشخاص الذين يلبون 
متطلبات اإلقامة املعتادة. فمثاًل، ميكن إدراج األشخاص الذين غادروا البلد ولكنهم ال يزالون حيملون تصاريح 
إقامة دائمة يف سجل السكان أيضًا، لكن ينبغي استبعادهم من حساب اإلحصاءات. وينبغي توخي العناية 
اخلاصة من أجل تصنيف األشخاص املسجلني الذين هاجروا، وال سيما يف البلدان اليت ال يوجد فيها ما حيفز 

على إعالن اهلجرة للسلطات، تصنيفًا سليمًا.
تستخدم  حمددة،  وحتليالت  دراسات  ألغراض  أو  الوطنية  لألغراض  أنه  احلال  يكون  وقد   -  464
مفاهيم متعلقة بالسكان خبالف تلك املستندة إىل السكان املقيمني عادة لتجميع اإلحصاءات الوطنية. ومن 
ناحية ثانية، تقتضي قابلية اإلحصاءات للمقارنة على الصعيد الدويل اعتماد مفهوم السكان املقيمني عادة. 
ولذا فإنه فيما يتعلق باإلحصاءات اليت يكون القصد منها أن تستخدم على الصعيد الدويل ينبغي توخي العناية 
لتحديد وثائق سجالت السكان اليت تتقيد بالتعريف اإلحصائي القائم على مفهوم السكان املقيمني بصفة 
معتادة. وللحيلولة دون أّي اضطراب يف االستخدام، يتمثل النهج املوصى به يف اعتماد نفس التعريف بالنسبة 

لألغراض الوطنية والدولية، استناداً إىل مفهوم اإلقامة املعتادة.
وقد يكون من املفيد التمييز بني سجل السكان اإلداري، الذي يتمثل هدفه الرئيسي يف رصد   -  465
األفراد لألغراض احلكومية، وسجل السكان اإلحصائي، املستمد من السجل اإلداري، والذي يتمثل غرضه يف 
توفري معلومات إحصائية بشأن السكان. وال حتتفظ السلطة ذاهتا بالضرورة بكال السجلني وقد يكونا مرتبطني 
بشبكات خمتلفة. فعلى سبيل املثال، لن يطلب السجل اإلحصائي، أمساء األفراد. ويف هذا السياق، ُيستصوب 
إفراد رقم لتحديد اهلوية الشخصية: وهو باإلضافة إىل استخدامه على نطاق واسع يف نظام البيانات الوطنية 

يف اجملتمع ذاته، يسّهل الربط بني الوثائق يف خمتلف السجالت.
ويف البلدان اليت تكون فيها املسؤوليات بشأن سجل السكان، ونظام التسجيل املدين ونظام   -  466
اإلحصاءات احليوية مندرجة حتت وكاالت خمتلفة، يكون من املهم أن تؤخذ يف االعتبار وجهة النظر اإلحصائية 

عند شروع السلطة املعنية يف إجراء تغيريات يف السجل اإلداري الذي تتوىل مسؤولية صيانته.
بصفة  أن جيري حتديثه  ذاته،  السكان  وفائدة سجل  بالنسبة جلودة  القصوى  األمهية  ومن   -  467
مستمرة. وهلذا الغرض، جيب أن تتلقى السلطة اليت تقوم بتشغيل سجل السكان معلومات يف الوقت املناسب 
بشأن الوالدات احلية والوفيات والتغيريات يف حمل اإلقامة على األقل )مبن فيهم املهاجرون واملغرتبون(. ولذا ُتعد 

الصلة الفعالة مع سلطة التسجيل املدين عنصراً أساسيًا من أجل األداء السليم لسجل السكان.
واخلصائص األساسية اليت ميكن أن ُتدرج يف سجل السكان هي تاريخ ومكان امليالد، ونوع   -  468
اجلنس، وبيانات الوفاة ومكان الوفاة، وتاريخ الوصول/املغادرة، واجلنسية واحلالة الزوجية. ورهنًا بإمكانية الربط 
)اللغات(،  اللغة  مثل  املفردة،  للوثيقة  إضافية كثرية  معلومات  إضافة  األخرى، ميكن  السجالت  مع  السليم 
أّي  حتديث  جيب  وللفائدة  والوظيفة.  النشاط  وحالة  الوالدة،  مرات  وعدد  التعليمي،  والتحصيل  والعرق، 
معلومات إضافية. وإذا كانت السجالت السكانية كاملة ميكنها أن ُتنتج بيانات بشأن اهلجرة الداخلية والدولية 

من خالل تسجيل التغريات يف اإلقامة، فضاًل عن تسجيل حاالت الوصول أو املغادرة الدوليني.
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ل املعلومات اإلضافية تسجياًل ماديًا يف سجل السكان. وما يلزم هو  وليس مطلوبًا أن تسجَّ  -  469
الربط املنسق يف سجل السكان مع أّي سجل آخر يتضمن تلك املعلومات. وتلك السجالت األخرى قد 
تكون منظمة بشكل خمتلف، فمثاًل، جيوز أن تضم وثائقها الفردية وحدات خبالف األفراد، أو قد تشري فقط 
إىل سجالت جمموعة )جمموعات( فرعية من السكان، مثل املوظفني، والطالب، واملتقاعدين. وكلما مت ربط 
املزيد من السجالت، زاد احتمال أن تصبح مواعيد حتديثها عامل خماطرة بالنسبة جلودة املعلومات. وينبغي 

توخي احليطة يف تنسيق عملية التحديث يف شىت السجالت املعنية كلها.
وبالنسبة للسجالت اليت يشكل الفرد وحدة الوثيقة فيها، يوصى يف ما يتعلق باملعلومات   -  470
املختارة، أن ُتدرج األسرة/األسرة املعيشية اليت ينتمي إليها الشخص، فضاًل عن الصالت بالوالد )الوالدين(، 
وبالسلف واخللف. وباإلضافة إىل أن هذه البيانات تصلح أساسًا مهمًا إلحصاءات وحتليالت اخلصوبة، فإهنا 
تسمح أيضًا بإعادة تكوين املعلومات بشأن األسر واألسر املعيشية، وبشأن سري الدراسات القائمة على عامل 

الوراثة، وصالت الَنَسب وهنج احلياة.
توفر  أهنا  أّي  أّي حلظة،  األفراد يف  عن وصف خصائص  تقريراً  السكان  وُتوفر سجالت   -  471
معلومات بشأن حالة الشخص. وهذه اخلصائص ميكن أن تتغري أو ال تتغري على مر الزمن. وبالنسبة حلاالت 
األفراد املتغرية، حيدث كل تغيري من خالل واقعة. فمثاًل قد تتغري احلالة الزوجية من خالل حدوث الزواج، أو 
الطالق، أو الوفاة؛ وعدد الوالدات قد يتغري من خالل حدوث والدة حيَّة، أو حتصيل تعليمي، أو احلصول 
بشكل ناجح على لقب يف جمال الدراسة وما إىل ذلك. وهلذا يتطلب التحديث املستمر لسجل احلاالت الربط 

بسجالت الوقائع. وسجالت الوقائع هي عادة جزء من نظام التسجيل املدين للبلد.
ولبعض البلدان وكاالت منفصلة لسجل السكان، يف كل من التسجيل املدين واإلحصاءات   -  472
ل الوالدات وحاالت الوفاة والزواج والطالق والوقائع احليوية  احليوية. ويوصى يف مثل تلك احلالة، بأن تسجَّ
الربناجمني  يوفر فرصة لكال  السكان. وهذا  لتحديث سجل  املدين كأساس  التسجيل  نظام  بواسطة  األخرى 
الوكالة  إىل  احليوية  الوقائع  إحالة  وينبغي  نفسها.  املنفصلة  أهدافهما  تلبية  مع  ومقارنتها  املعلومات  لتقاسم 

املسؤولة عن اإلحصاءات احليوية.
ويف بعض البلدان يكون إنتاج اإلحصاءات احليوية من مسؤولية وكالة تسجيل السكان. ويف   -  473
هذه احلالة، ال تعىن الوكالة املعنية بتسجيل خمتلف الوقائع احليوية والتغريات اليت تطرأ عليها فحسب، وإمنا أيضًا 
بتحديث السجل وجتميع اإلحصاءات احليوية. وامليزة األساسية هلذا الرتتيب تكمن يف عملية إنتاج أنسب 

توقيتًا وعملية صيانة مبسطة؛ ولو أهنا غري شائعة جداً.
ويف ترتيب أكثر شيوعًا، تكون وكاالت خمتلفة مسؤولة عن مهام خمتلفة، وقد ُيسفر انعدام   -  474
التنسيق الشامل واملستمر فيما بني الوكاالت عن أوجه تباين يف نواتج هذه الوكاالت. ومن مث، فمن الضروري 
التأكد من أنه على مستوى مجع البيانات، يستخدم منوذج واحد فقط من قبيل النموذج املتعدد األجزاء، لقيد 
البيانات وأن ُترسل نسخ إىل كل منظمة لقيدها يف نظامها. ومن مث تصلح وثائق املصدر نفسه كمدخل لكل 

نظام من تلك الُنُظم.
أنه عندما يستخدم قيد واحد لكل من أغراض تسجيل  البلدان  وقد أظهرت جتربة بعض   -  475
السكان واإلحصاءات احليوية، تتمثل إحدى أشق املهام يف معاجلة البيانات الطبية السرية بشأن الوالدات، 

والوفيات، والوفيات اجلنينية 30.
يتطلب  مشرتكة،  بيانات  عناصر  على  املدين  التسجيل  ونظام  السكان  سجل  وحيتوي   -  476
ولكال  املدين.  التسجيل  بيانات  وقواعد  السكان  بيانات سجل  قواعد  بني  الوثائق  لربط  استخدامها طريقة 
النظامني معلومات لتحديد اهلوية الشخصية يف قاعدة البيانات، من قبيل االسم، والعمر، وتاريخ امليالد، ونوع 

ترد مناقشة لهذه القضية يف   30

النُُظم والطرق  الدليل بشأن 

واإلحصاءات الحيوية، املجلَّد 

القانونية  الجوانب  األول، 

والتقنية،  والتنظيمية 

دراسات يف الطرق، السلسلة 

)منشورات   35 الرقم  واو، 

املبيع  رقم  املتحدة،  األمم 

E.91.XVII.5(، الفقرة 505.
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اجلنس أو مكان اإلقامة. وتصبح الصلة عندئذ مهمة تتطلب مطابقة حاسوبية نظراً ألن حجم الوثائق سيجعل 
أّي هنج يدوي مضنيًا جدًا. ويسهل استخدام احملددات التعريفية الواحدة للهوية الشخصية عملية املطابقة.

ويف حالة إنتاج اإلحصاءات احليوية بصورة منفصلة ومستقلة من سجالت السكان والتسجيل   -  477
املدين، قد تظهر أوجه تباين. فمثاًل قد يعرض التسجيل املدين مجيع الوقائع احلادثة يف البلد يف الفرتة املعينة 
)مفهوم األمر الواقع(، يف حني قد يسمح سجل السكان بعرض الوقائع اليت حتدث للمقيمني العاديني فقط؛ 
أو بإحالة جزء من الشهادات فقط إىل سجل السكان، وما إىل ذلك. وينبغي حبث أوجه عدم التطابق بني 

املصدرين حبثًا وافيًا لتحديد السبب )األسباب( وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
ومثة ميزة كبرية حلساب اإلحصاءات احليوية من السجالت السكانية وهو إمكانية حساب   -  478
سبيل  فعلى  واملقام.  بالبسط  يتعلق  فيما  احنياز  وجود  عدم  احتمال  مع  مباشرة  حمددة  دميغرافية  معدالت 
تعاقب  ومعدالت  املهاجرات،  و/أو  العامالت  للنساء  حمددة  خصوبة  معدالت  حساب  ميكن  قد  املثال، 
الفئات  املختلطة حبسب  بالزجيات  املتعلقة  التعليمي، واملؤشرات  التحصيل  املتوقع حبسب  والعمر  الوالدات، 
العرقية/اخللفيات األجنبية، ومعدالت الطالق حبسب الطبقة االجتماعية االقتصادية للزوجني، وما إىل ذلك. 
ويتطلب هذا املطابقة الكاملة بني بيانات التسجيل املدين وبيانات سجل السكان فضاًل عن نفس مستوى 
 تفاصيل املعلومات يف املصدرين، مما يعين أن شهادة الواقعة )امليالد، وما إىل ذلك( جيب أن حتتوي على نفس 
املواضيع - وبنفس التصنيف - كتلك املتاحة يف سجل السكان. وبصفة عامة، يوفر استخدام سجل السكان 

فرصة أوسع لتحديد السكان املعّرضني للخطر من إحدى الوقائع بشكل سليم.
ويسمح ربط سجل السكان بنظام التسجيل املدين بإعادة تكوين تاريخ حياة الوقائع لكل   -  479
فرد على حدة. أما إن كان تاريخ الوقائع مسجاًل بصورة صحيحة، فإن هذا املستوى الرفيع من التفصيل ميكن 
استخدامه أيضًا لتقدير كل من مدة احلالة الدميغرافية )أّي مدة حالة “متزوج” أو حالة “والدة أوىل”، وما 
إىل ذلك( واالحتماالت ذات الصلة للتحول، فضاًل عن الدراسات الطولية. وعالوة على ذلك، قد يسمح 
هذا بتعريف ِقَيم إمجالية جغرافية ذات أمهية معينة، من قبيل السكان الذين يعيشون يف املناطق الساحلية، أو 

يف حمالت حمرومة معينة، ال تتفق حدودها بالضرورة مع احلدود اإلدارية.
ويف احلاالت اليت يقتضي فيها التشريع الوطين تسجيل شخص بعد فرتة زمنية حمددة فقط،   -  480
ينبغي وضع قواعد ملعاجلة الوقائع اليت حتدث للشخص يف فرتة ما قبل التسجيل، وتلك اليت حتدث يف الفرتة 
اليت تسبق االعرتاف بالشخص املسجل كمقيم عادي. فعلى سبيل املثال، قد يكون مطلوبًا من الشخص 
التسجيل بالنسبة لفرتات اإلقامة يف البلد اليت تتجاوز مدهتا ثالثة أشهر وقد ُيعرتف به كمقيم عادي فقط 
بعد مرور 12 شهرًا. فإذا حدثت واقعة إما يف الثالثة أشهر األوىل من إقامته أو يف الفرتة التالية أو حىت فرتة 
12 شهرًا، هناك خماطرة بعدم إدراج هذه الواقعة يف اإلحصاءات ذات الصلة، ألنه من خالل الربط بسجل 
السكان سيحدد مركز الشخص على أنه ال يزال مؤقتًا. ويوصى بأن يستند تنفيذ مفهوم اإلقامة املعتادة ليس 
إىل فرتة اإلقامة املسجلة فقط، وإمنا أيضًا إىل القصد من اإلقامة، واليت ميكن أن ُتستمد من األدلة الصحيحة 
)أّي التأشرية الصادرة لفرتة سنة على األقل، أو طلب اللجوء وما إىل ذلك(. وهذا من شأنه أن يقلل عدد 
حاالت األشخاص، الذين ميكن أاّل يصنفوا كمقيمني ال يف بلد املنشأ وال يف بلد املقصد لفرتة من الزمن قد 

متتد إىل سنة واحدة.
وكلما زادت املعلومات املدرجة يف سجل السكان، كلما زاد ثراء تنوع التحليالت احملتملة   -  481
تعقيد قضية  وزاد  السرية  بشأن  الشواغل  ذاته،  الوقت  زادت يف  وديناميتها، ولكن كلما  السكانية  للهياكل 
اإلدارة. ويثري مجع معلومات كبرية بشأن األفراد يف نظام وحيد، مبا يف ذلك البيانات الطبية احلساسة بشأن 
املعلومات  من  الكثري جداً  على  واحلصول  السرية،  بكشف  تتعلق  الوفاة، خماوف  وأسباب  اجلنينية  الوفيات 
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املتعلقة حبياة األفراد. ويوصى بشدة بأن تضع البلدان كل اللوائح والُنظم واملمارسات الالزمة ملنع أّي إساءة 
الستخدام هذا املصدر اإلحصائي املهم ومبا يضمن أن متارس السلطات الشفافية دائمًا عند استخدام سجل 
السكان. وعالوة على ذلك، فإن وضع مثل ذلك النظام قد يستفيد من التنفيذ التدرجيي، ويستتبع يف البداية، 
إدراج القدر األدىن من املعلومات فقط، ومن مث إتاحة الفهم الكامل لألداء الفعال لسجل السكان وقبوله من 

جانب اجملتمع.
ويستتبع استخدام سجل السكان لألغراض اإلحصائية احليوية ربط الوقائع بالسكان املعنيني   -  482
املعّرضني للخطر. ولذا فإن ُحسن توقيت وحتديث سجل السكان ودقة املعلومات املسجلة فيه عوامل بالغة 
للسجالت  واملكثف  املستمر  اإلداري  االستخدام  وُيعد  اليت سُتحسب.  اإلحصاءات  بالنسبة جلودة  األمهية 
وسيلة مهمة لضمان جودهتا، نظراً ألن االستخدام اليومي لتلك السجالت يف اجملتمع ميكن أن ييسر اكتشاف 
التزامن  يكفل  فعال  نظام  السكان، جيب وضع  واإلدارية لسجل  اإلحصائية  املهام  وإذا مت فصل  األخطاء. 
اليت  احمللية  الوطنية و/أو  السلطات  التنسيق بشكل ممتاز مع  بعد ذلك  الكامل. وعالوة على ذلك، سيلزم 
اليت  الوقائع احليوية وهيكل أساسي تقين موثوق، يستند إىل احلوسبة. ويف بعض احلاالت،  متلك سجالت 
قد يشيع فيها القلق بني اجلمهور بشأن التطفل على احلياة اخلاصة باألشخاص وبشأن خماطر السرية، ينبغي 
اختاذ إجراءات ُتظهر مزايا النظام. فالقبول على نطاق واسع فقط بني السكان هو الذي ميكن أن حيول سجل 

السكان إىل مصدر إحصائي موثوق.
ومن الناحية العملية، ال ميكن اعتبار تسجيل السكان بصفته تلك دون أن يرتبط بتسجيل   -  483
الوقائع احليوية، الذي يشكل معلومات أساسية لتحديثه، إىل جانب التغيريات يف العنوان. ويف هذا الصدد، 
ُتعد سجالت السكان نوعًا من “التعداد املستمر”، الذي يشمل هيكل السكان يف أّي نقطة معينة من الزمن، 
مع كافة التعديالت اليت حتدث فيه حلظة بلحظة. ويف النظام الكامل، يكون بيان الرصيد الدميغرايف صحيحًا 
بصورة جوهرية بالنسبة ألّي فرتة زمنية، سواء كانت سنة أو شهراً أو أسبوعًا وما إىل ذلك؛ ويف الواقع مع ذلك 
أن عوامل من قبيل تأخر التسجيل، ونقص التنسيق، وتفاوت التعاريف، بني عوامل أخرى عديدة، قد تقلل 

من جودة سجل السكان.
ويف اخلتام، سيتيح جعل نظام التسجيل املدين عنصراً يف التسجيل احملوسب للسكان أنسب   -  484
الوسائل وأكثرها تقدمًا لتوليد إحصاءات حيوية مناسبة ودقيقة وحسنة التوقيت وشاملة. ولئن كان بناء هذا 

النظام سيكون كثيف املوارد أول األمر، فإن فوائده سوف متتد على مدى فرتة طويلة من الزمن.
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فأواًل،  احليوية.  اإلحصاءات  نظام  يف   - ومزدوج   - األمهية  بالغ  دور  الصحة  ملؤسسات   -  485
تعمل مؤسسات الصحة كجهات إبالغ حبدوث الوالدات، والوفيات اجلنينية والوفيات؛ وثانيًا ألنه ال ميكن 
التصديق على أسباب الوفاة إاّل بواسطة أطباء هلم ارتباط مبؤسسات الصحة. وباإلضافة إىل هذه املهام، اليت 
تنفَّذ يف إطار نظام اإلحصاءات احليوية، ُتعد املعلومات اليت جتمعها مؤسسات الصحة بالغة األمهية يف توليد 
إحصاءات صحية توفِّر بدورها معلومات ال غىن عنها فيما يتعلق بصحة السكان عمومًا، وأداء نظام الصحة 

العامة واحتياجاته.

مهمة اإلبالغ  - ألف 

تزداد أكثر فأكثر الوالدات والوفيات يف مؤسسات الصحة يف اجملتمعات املعاصرة، أو قد   -  486
ينطوي األمر على بعض أنواع اخلدمات اليت يقدمها نظام الصحة، مما جيعل املستشفيات والعيادات تتمتع مبركز 

فريد لتجميع املعلومات ذات الصلة بالواقعة وإبالغ نظام التسجيل املدين حبدوثها.
ويسند عدد من البلدان بصفة خاصة - عن طريق قانون التسجيل املدين - إىل املؤسسة   -  487
الصحية أو رئيسها مسؤولية العمل كمبلغ عن الوالدات والوفيات اجلنينية والوفيات اليت حتدث يف املؤسسة. 
ومن الناحية العملية، كثرياً ما ُيرتجم هذا النظام إىل إنشاء مكتب ملسجل مدين يف كل مستشفى وعيادة تكون 
مهمته جعل عملية اإلبالغ بسيطة ومباشرة. ومىت ُبلغت املعلومات إىل مكتب التسجيل املدين، يتم توجيه 
األبوين )يف حالة الوالدة( أو أقارهبما )يف حالة الوفاة( إىل االتصال باملكتب للحصول على شهادة امليالد أو 
شهادة الوفاة املناسبة. وتظل مسؤولية نظام التسجيل املدين املتمثلة يف إعداد وتقدمي املعلومات إىل السلطات 

اإلحصائية قائمة.
وحىت عند إسناد املسؤولية إىل فرد لإلبالغ حبدوث واقعة حيوية وفقًا لنظام التسجيل املدين،   -  488
ُيعّد دور املستشفى أو العيادة اليت حدثت فيها الواقعة مهمًا بنفس القدر، فهي ستقدم شهادة بأن الواقعة 
للمبلِّغ  الواقعة وخصائصها  املسؤولة يف تقدمي تصديق خّطي حبدوث  تتمثل هذه  ما  بالفعل. وكثرياً  حدثت 
)الوالد يف حاالت الوالدة أو األقارب يف حاالت الوفاة(. وتصدر الشهادة املناسبة للمبلِّغ يف مكتب التسجيل 

ل يف جتميع وتقدمي املعلومات الضرورية لألغراض اإلحصائية. املدين، ويشرع املسجِّ
ومن اجللي، أن دور املؤسسات الصحية بالغ األمهية من أجل تسجيل الوقائع احليوية بصورة   -  489
سليمة وموثوقة. ومن ناحية ثانية فإن هذا ال يشمل سلطة إصدار شهادة امليالد أو شهادة الوفاة. فتلك السلطة 
ُتسند فقط إىل نظام التسجيل املدين لغرض وحيد هو كفالة مشروعية التسجيل، ملا لذلك من أمهية قانونية 
كبرية للفرد أثناء حياته وخللفه. وسيكون إلسناد تلك املسؤولية اإلضافية إىل مؤسسات الصحة أثر غري مؤاٍت 

على أداء مهمتها الرئيسية، وهي توفري اخلدمات الصحية للسكان.
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واقعة  تتعلق حبدوث  معلومات  بتقدمي  الصحة  تكلَّف مؤسسات  قد  الظروف،  بعض  ويف   -  490
حيوية لألغراض اإلحصائية إما للوزارة املسؤولة عن الصحة أو لدائرة اإلحصاءات الوطنية. ولئن كانت هذه 
العملية ال تنطوي على عنصر تسجيل مدين، نظراً لالفتقار إىل الُبعد القانوين، فهي تتيح إنتاج إحصاءات 
 حيوية وتنشأ عندما يكون نظام التسجيل املدين ضعيفًا و/أو غري فّعال. ونظراً ألن التسجيل املدين له مهمة 
ال غىن عنها من حيث توفري احلماية القانونية لألفراد )كما نوقش بالتفصيل يف الفقرة 287 أعاله(، جيب بذل 

قصارى اجلهود إلنشاء نظام شامل وإلزامي ومستمر للتسجيل املدين.

مهمة التصديق عىل سبب الوفاة  - باء 

شهادة الوفاة وثيقة أساسية ال توفِّر فقط تأكيداً هنائيًا ودائمًا بواقعة الوفاة وإمنا تتيح الوراثة   -  491
وتسوية الرتكة أيضًا، ويف صالحيات كثرية، دفن املتوىف، فضاًل عن استحقاقات أخرى عماًل بالرتتيبات القانونية 
السارية )مثل املعاش(. وحتظى بنفس القدر من األمهية، من وجهة نظر عامة، الظروف واألسباب الطبية للوفاة، 
ل املدين الستصدار شهادة وفاة إذا كان اإلخطار بسبب الوفاة مشفوعًا  ر الطلب املقدم إىل املسجِّ اليت تفسِّ

بشهادة طبية معبأة بسبب الوفاة فقط.
وُتستخدم املعلومات املستمدة من شهادة الوفاة لتقييم مسامهات خمتلف األمراض يف الوفاة.   -  492
السكان،  صحة  لرصد  مهمة  األساسي  السبب  حبسب  الوفاة  حاالت  بشأن  اإلحصائية  املعلومات  وُتعد 
وتصميم وتقييم التدخالت يف جمال الصحة العامة، واالعرتاف باألولويات ألغراض البحث الطيب واخلدمات 
الصحية، ولتخطيط اخلدمات الصحية وتقييم فعالية تلك اخلدمات. وُتستخدم بيانات شهادات الوفاة بشكل 
مستفيض يف البحوث باملتعلقة باآلثار الصحية النامجة عن التعرض لطائفة واسعة من العوامل اخلطرة املرتبطة 
بالبيئة، ومكان العمل، والرعاية الطبية والرعاية اجلراحية، وجماالت أخرى )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

وآيرلندا الشمالية، 2010(.
وتعد بيانات الوفيات هذه ذات قيمة لألطباء بصورة غري مباشرة، من خالل نفوذهم الذي   -  493
ميارسونه على التمويل الذي يدعم البحوث الطبية والصحية واليت قد تغريِّ املمارسة السريرية، وبصورة مباشرة، 
كأداة حبثية. وتشمل أنشطة البحث حتديد سبب املرض، وتقييم أساليب التشخيص والعالج، ودراسة مشاكل 
الصحة الطبية أو العقلية، اليت قد تؤثر يف فئات حمددة من السكان، وحتديد اجملاالت اليت ميكن فيها للبحث 
الطيب أن حُيرز أكرب األثر فيما يتعلق خبفض الوفيات )الواليات املتحدة األمريكية، مراكز مكافحة األمراض 

والوقاية منها )2003((.
ولتوفري أداة شاملة وقابلة للمقارنة لتحديد أسباب الوفيات واألمراض بصفة عامة، وضعت   -  494
منظمة الصحة العاملية التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلة )التصنيف الدويل 
التصنيف هو  العاشر. والغرض من  تنقيحه  31، وهو اآلن يف  العاملية، 2011(  الصحة  لألمراض( )منظمة 
القيام بصورة منهجية بتسجيل وحتليل وتفسري ومقارنة بيانات الوفيات واالعتالل اليت جُتمع من خمتلف البلدان 
واملناطق يف أوقات خمتلفة. والتصنيف مصمم لرتمجة تشخيص األمراض واملشاكل الصحية األخرى من كلمات 
إىل رموز أجبدية عددية، تسمح بسهولة التخزين، وباسرتجاع وحتليل البيانات )املرجع نفسه(. ويتعنيَّ التشديد 
على أن االستخدام األصلي للتصنيف كان لتصنيف أسباب الوفيات حبسب تسجيلها يف وقت تسجيل الوفاة، 

وفيما بعد فقط امتد نطاقه ليشمل تشخيص االعتالل.
ومن وجهة نظر الوقاية من الوفاة، من الضروري كسر سلسلة الوقائع أو استحداث عالج يف   -  495
وقت ما. ويهدف أجنع هنج للصحة العامة إىل تعطيل انطالق السبب املعجل. وهلذا الغرض، ُعرِّف السبب 

انظر أيضاً الحاشية 3 أعاله.  31
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األساسي للوفاة باعتباره “)أ( املرض أو اإلصابة اليت بدأت سلسلة وقائع االعتالل املؤدية مباشرة إىل الوفاة، 
أو )ب( الظروف احلادثة أو العنف الذي أدى إىل اإلصابة املميتة” )املرجع نفسه، الفرع 4 - 1 - 2(.

الطبية  الشهادة  منوذج  باستخدام  وشاملة  موحدة  بصورة  أعاله  الوارد  املبدأ  تطبيق  وميكن   -  496
املوصى به من ِقَبل مجعية الصحة العاملية )انظر أدناه(. وتقع على عاتق املمارس الطيب الذي يوّقع على شهادة 
الوفاة مسؤولية اإلشارة إىل ظروف االعتالل اليت أّدت مباشرة إىل الوفاة مع اإلشارة إىل أّي ظروف سابقة أّدت 

إىل نشوء هذا السبب.

النموذج الدويل للشهادة الطبية بسبب الوفاة

 الفرتة الفاصلة التقريبية بني البداية سبب الوفاة
وبني الوفاة

أوالً

املرض أو الحالة املؤدية مبارشة إىل 
الوفاة *

)أ( .........................................

بسبب )أو نتيجة لـ (

............…………………………………………

األسباب السابقة

الحالة املرضية، إن ُوجدت، أّدت إىل 
األسباب املذكورة أعاله، مع ذكر 

السبب األسايس يف آخر األمر

)ب( .......................................

بسبب )أو نتيجة لـ (
............…………………………………………

)ج( .......................................

بسبب )أو نتيجة لـ (

............…………………………………………

…………………………………………............)د( .......................................

ً ثانيا

ظروف أخرى مهمة أسهمت يف 
الوفاة، ولكن غري ذات صلة باملرض 

أو الظرف املسبب له

.........................................................…………………………………………

.........................................................…………………………………………

أو  املرض،  تعني  بل  التنفيس؛  الجهاز  القلب، قصور  أّي قصور  الوفاة  هذا طريقة  يعني  ال   *

اإلصابة، واملضاعفات املسببة للوفاة.

والشهادة الطبية املعروضة أعاله مصممة لتيسري اختيار السبب األساسي للوفاة عند تسجيل   -  497
سببني أو أكثر. واجلزء األول من النموذج يغطي األمراض املتصلة بسري الوقائع املؤدية مباشرة إىل الوفاة واجلزء 
ل يف السطر األدىن  الثاين يغطي الظروف املسامهة يف حدوث الوفاة وإن مل تكن متصلة هبا. والظرف املسجَّ

املستخدم يف اجلزء األول من الشهادة هو عادة السبب األساسي للوفاة.
ل املدين أن يكفل ضّم  ومىت ُملئ النموذج ووقَّعه املمارس الطيب ُيصبح من مسؤولية املسجِّ  -  498
النموذج )إما يف شكله الورقي أو يف شكله اإللكرتوين، رهنًا بالنظام السائد( إىل املعلومات األخرى الالزمة 
لألغراض اإلحصائية واملقدمة إىل السلطات اإلحصائية لتجهيزها وإصدار اإلحصاءات احليوية. ومن األمهية 
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البالغة مبكان التأكيد على أن سبب الوفاة كما حدده املمارس الطيب قد ُيكشف عنه ألقرب األقرباء فقط 
ل املدين أن يكفل السرية التامة هلذه املعلومات. وعلى املسجِّ

ويف ظروف عديدة، مثاًل عند حدوث الوفاة يف املنزل أو عندما تكون مؤسسات الصحة   -  499
نادرة، ال ميكن احلصول على شهادة وفاة بسبب الوفاة وهلذا الغرض، أعدت منظمة الصحة العاملية معايري 
مع  تتم  مقابلة  اللفظي هو  والتشريح  العاملية، 2007(.  الصحة  )منظمة  اللفظي  التشريح  دولية الستخدام 
م اللتماس العالمات واألعراض واملعلومات  أفراد األسرة و/أو مقدمي الرعاية للمتوىف، باستخدام استبيان منظَّ
ذات الصلة اليت ميكن فيما بعد استخدامها لتحديد السبب األساسي احملتمل للوفاة. والتشريح اللفظي هو 
أداة للصحة العامة ضروري للحصول على تقدير مباشر معقول هليكل سبب الوفاة على صعيد اجملتمع احمللي 
أو املستوى السكاين، ولو أنه قد ال يكون بالدقة الالزمة لتحديد سبب الوفاة على املستوى الفردي )املرجع 

نفسه(.
مصممًا  استبيانًا  املدرَّب  باملقابلة  القائم  استخدام  اللفظي  التشريح  يشمل  الغرض  وهلذا   -  500
لتمكينه من مجع املعلومات بشأن العالمات واألعراض واخلصائص الدميغرافية للشخص املتوىف حديثًا من فرد 
على معرفة باملتوىف. ومبوجب معايري منظمة الصحة العاملية بشأن التشريح اللفظي، ميكن استخدام أّي من ثالثة 
استبيانات وهي: بالنسبة لوفاة طفل يقل عمره عن 4 أسابيع، وبالنسبة لوفاة طفل يبلغ من العمر 4 أسابيع 

إىل 14 عامًا، وبالنسبة لوفاة شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو ما فوقها.
اليت  احلاالت  املدين يف  التسجيل  من  اللفظي جزًءا  التشريح  طريقة  ُتصبح  أن  ينبغي  فهل   -  501 
ال يرجح فيها احلصول على شهادة طبية عن سبب الوفاة؟ يف هذا الصدد جتب اإلشارة إىل أن طريقة التشريح 
اللفظي معقدة نوعًا ما؛ فاملقابلة الالزمة مللء االستبيان املناسب تستغرق وقتًا طوياًل؛ وينبغي أن يكون تدريب 
املسجلني املدنيني على إجراء التشريح اللفظي شاماًل؛ وقد ال تكون التقاليد الثقافية مؤاتية ملثل هذه املقابالت 
مع املسؤولني احلكوميني. كل هذه العوامل، فضاًل عن احلاجة إىل إجراء اختبار شامل وكلي يف اجملاالت املأخوذ 

منها العينات، جيب أخذها يف االعتبار عند حماولة اإلجابة على السؤال السابق ذكره.
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الفصل الخامس

التعدادات واالستقصاءات السكانية كمصدر 
لإلحصاءات الحيوية

ليس هناك بديل عن نظام للتسجيل املدين اجليد التصميم والصيانة، كمصدر للبيانات املتعلقة   -  502
بالوقائع احليوية من أجل إنتاج إحصاءات حيوية. ومن ناحية ثانية، وكما يرد يف مقدمة اجلزء الثاين )انظر 
الفقرات 276 - 278 أعاله(، يتطلب نظام اإلحصاءات احليوية الكامل مصادر بيانات تكميلية إلتاحة 
إجراء حتليل متعمق للسكان. بيد أنه يف البلدان اليت تفتقر إىل تسجيل مدين، ُتستخدم مصادر بديلة كثرياً 
ما يشوهبا القصور، أو غري موثوقة بدرجة كافية من قبيل التعدادات السكانية واملسوح بالعينة األسر املعيشية 
احليوية.  املعدالت  أو حساب  وتقدير  احليوية  الوقائع  بشأن حدوث  معلومات  جلمع  الدميغرافية،  والعينات 
التسجيل  البيانات الدميغرافية  التسجيل املدين قائمًا وتتم صيانته بشكل جيد ُتكمل مصادر  وعندما يكون 
املدين بتوفري تقديرات مستقلة للبارامرتات الدميغرافية ميكن استخدامها لتقييم مستوى اكتمال التسجيل املدين 
الدميغرافية والصحية. وعالوة على ذلك،  للبيانات  احليوية، كما تشكل مستودعات تكميلية  واإلحصاءات 
ُتعترب التعدادات السكانية ضرورية لتوفري املقام الالزم حلساب املعدالت احليوية والنسب باالقرتان مع بيانات 
التسجيل املدين )البسط(. ولذا فإن بيانات التسجيل املدين وحدها ال حتدد السكان املعّرضني للخطر عند 
السكانية،  التعدادات  بيانات  يعد استخدام  حساب معظم معدالت اإلحصاءات احليوية. وبصفة خاصة، 
لة بسبب أّي إحصاء ناقص أو أّي سوء إبالغ بشأن العمر، كمقام، أمراً ال غىن عنه عندما ال يرافق نظام  املعدَّ

التسجيل املدين سجل للسكان.
وقد توفر التعدادات السكانية واستقصاءات العينات تقديرات للمستويات احلديثة للخصوبة   -  503
والوفيات والوفيات اجلنينية. وميكنها أيضًا توفري معلومات بشأن احلالة الزوجية للسكان ووقت الزواج األول، 
مما يهيئ استخدامه لتقدير حاالت الزواج والطالق بني السكان بصورة غري مباشرة. ومن ناحية ثانية، ليست 
مصادر البيانات هذه بدياًل عن نظام التسجيل املدين، حيث إنه ال ميكنها توفري تفاصيل من قبيل تقديرات 
الوفيات حبسب سبب الوفاة. وباإلضافة إىل ذلك، توفِّر هذه املصادر بيانات حمدودة جداً بشأن الوقائع احليوية 
ز حتقيقاهتا على األسرة املعيشية كوحدة وليس على األفراد، وبذا جتمع املعلومات املتعلقة  نفسها، حيث تركِّ
الذي  الشامل  املدين  التسجيل  املعيشية فحسب. ويظل نظام  أفراد األسرة  باعتبارها تصف  احليوية  بالوقائع 
جتري صيانته بصورة جيدة أفضل مصدر وحيد للمعلومات بشأن الوقائع احليوية لألغراض اإلدارية والدميغرافية 

والوبائية.
املستمدة  تلك  خبالف  احليوية  الوقائع  بيانات  مصادر  عن  عامة  حملة  الفصل  هذا  ويوفِّر   -  504
بشأن مصادر  أخرى،  أماكن  متاحة يف  تفصياًل  أكثر  مناقشات  مثة  ألن  ونظراً  املدين.  التسجيل  نظام  من 
م إىل 3 أقسام  اإلحصاءات احليوية هذه، ُتبذل اجلهود، حسب االقتضاء، لتوفري املراجع املناسبة. والفصل مقسَّ
وهي: القسم ألف ويناقش املصادر املختلفة للبيانات الدميغرافية والبيانات املتصلة هبا؛ والقسم باء يبحث بإجياز 
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املواضيع واملفاهيم والتعاريف املتاحة؛ ويصف القسم جيم البارامرتات الدميغرافية اليت ميكن تقديرها يف سياق 
مواضيع حمددة من هذه املصادر، ويشمل حملة عامة ألساليب التقدير.

املصادر املكملة لنظام اإلحصاءات الحيوية ألف - 

إىل جانب نظام التسجيل املدين، هناك طريقتان رئيسيتان لتحديد حدوث الوقائع احليوية   -  505
الالزمة لتقدير معدالت اإلحصاءات احليوية، ومها، التعدادات السكانية واستقصاءات األسر املعيشية. ولكل 
البيانات  من هاتني الطريقتني ميزاهتا وقيودها، اليت جيب أن يأخذها املستعملون يف االعتبار عند استخدام 
املتعلقة بالوقائع احليوية املستمدة من تطبيق هاتني الطريقتني. وينبغي التسليم بأن الطرق املستخدمة لتقدير 
البارامرتات واملعدالت الدميغرافية املستمدة من مصادر البيانات هذه تستند إىل افرتاضات بشأن العالقات بني 
خمتلف اخلصائص الدميغرافية للسكان وال سيما تلك اليت تستخدم طرق غري مباشرة، كما تستند إىل تقديرات 

تقريبية، وتلزم ممارسة احليطة فيما يتعلق باستخدامها، وال سيما يف حتليل االجتاهات واملستويات الدقيقة.
تسجيل  قبيل  من  تقليدية،  غري  مصادر  هناك  للبيانات،  التقليدية  املصادر  إىل  وباإلضافة   -  506
باملعاينة ونظام املراقبة الدميغرافية. وكلتا طريقيت مجع البيانات مصادر مهمة لإلحصاءات احليوية. وُتستخدم 
ُنظم تسجيل العينات يف بعض البلدان حينما ال تكون ُنُظم التسجيل املدين معدة إعداداً كاماًل. وهي تقوم 
بتسجيل الوقائع اإلحصائية يف مناطق خمتارة لتسجيل العينات بصورة مستمرة. ويتمثل العيب الرئيسي يف هذه 

الطريقة يف أهنا ال توفر تقديرات للمعدالت احليوية باملناطق الصغرية.
واملؤشرات  واهلجرة،  الوفاة  وأسباب  والوفيات  املواليد  برصد  النموذجي  املراقبة  نظام  ويقوم   -  507
الصحية واالجتماعية االقتصادية األخرى لدى سكان حمددين على مر الزمن. وليس نظام املراقبة الدميغرافية 
بدياًل عن ُنظم التسجيل املدنية. بل يصلح كوسيلة قصرية إىل متوسطة األجل للحصول على البيانات ألغراض 
التخطيط الصحي والسكاين على املستويات اإلقليمية - مع إمكانية استنباطه على املستويات الوطنية، حيث 

خُتتار املواقع بدقة ليكون هلا متثيل على النطاق الوطين.

التعدادات السكانية  -  ١

يعّرف التعداد السكاين بأنه “العملية الكاملة جلمع وجتميع وتقييم وحتليل ونشر البيانات   -  508
الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية املتعلقة جبميع األشخاص يف البلد أو يف جزء حمدد جيداً من البلد، أو 
بطريقة أخرى، توزيعها” )األمم املتحدة، 2008، الفقرة 1 - 4(. وتتمثل اخلصائص األساسية لتعدادات 
السكان يف العد الفردي، والشمول يف إقليم حمدد، والتزامن والتواتر احملدد )املرجع نفسه، الفقرة 1 - 8(. 
وميكن استخدام البيانات املستخلصة من التعدادات السكانية لتقدير املعدالت احليوية - الوفيات واخلصوبة 
- وللحصول على خصائص أخرى للسكان، من قبيل احلجم والتوزيع حبسب السن أو نوع اجلنس، يف مجلة 
أمور أخرى. وإضافة إىل ذلك، توفِّر التعدادات السكانية بيانات البسط واملقام بالنسبة ألدىن منطقة جغرافية، 
مما يسمح بالتخطيط واملتابعة على املستويات الصغرى. وتوفر التعدادات إطار عينة لالستقصاءات الدميغرافية 
التعدادات حبسب  البيانات السكانية املستخلصة من  والصحية ولدراسات متخصصة أخرى. وأخرياً، تعترب 
ذلك  بعد  يوفر  مما  اجلنس،  ونوع  العمر  سنوية حبسب  تقديرات سكانية  إلنتاج  أساسًا  اجلنس  ونوع  السن 
مقامات السكان املعّرضني للخطر حلساب اإلحصاءات احليوية ومعدالهتا استناداً إىل نظام التسجيل املدين.

وبالرغم من ذلك فللتعدادات السكانية مساوئ معينة فيما يتعلق بدراسة الوقائع احليوية.   -  509
فهي ُعرضة لتوليد أخطاء غري قائمة على العينات وهي آلية سيئة جلمع البيانات التفصيلية يف جماالت حمددة، 
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األفراد جُتمع من  املعلومات األساسية بشأن  أن  الصحة، واألوبئة، والتغذية والدخل. وبالرغم من  قبيل  من 
خالل التعدادات السكانية، فإن التعدادات السكانية وحدها ال ميكنها أن تفيد األغراض القانونية للسجالت 
اإلدارية. ونظراً ألن البيانات اليت جُتمع من التعدادات ليست منظمة عادة حبيث توفر وثائق لألفراد أو مصممة 
إاّل خدمة سيئة  القانونية واإلدارية، فال جتين األغراض اإلدارية  لتلبية األهداف  الفردية  املعلومات  السرتجاع 
من هذه األنواع من البيانات. وباإلضافة إىل ذلك، تكون البيانات اليت جُتمع من التعدادات عرضة ملشاكل 
صعبة االسرتجاع والتذكر، وبيانات هبا أخطاء تتعلق بالعمر وأخطاء تتعلق بالفرتة املرجعية. ويكمن وجه آخر 
من أوجه القصور يف تواتر إجراء التعدادات )كل 10سنوات يف العادة(، فهو ليس كبرياً بدرجة تكفي لتوفري 
التعقيبات العادية إلدارة ورصد برامج السكان والتنمية بطريقة سليمة. وينبغي أن تكمل البيانات املستمدة من 
التعدادات السكانية استقصاءات عينات كبرية و/أو استقصاءات صغرية تصمم خصيصًا عندما تلزم دراسات 

تفصيلية وأكثر ختصصًا.
أجل  من  للخطر(  املعّرضني  )السكان  املقامات  لتوفري  التعداد  بيانات  إىل  للحاجة  ونظراً   -  510
حساب معدالت ونسب البسط احليوية القائمة على البيانات املستمدة من نظام التسجيل املدين، فمن املهم 
بالنسبة ملوظفي التسجيل املدين أن يلموا بإجراءات التعداد يف بلداهنم، وكذلك على الصعيد العاملي. فعلى 
سبيل املثال، يوفر منشور مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن: التنقيح 2 )األمم املتحدة، 2008( 
واألدلة األخرى الصادرة عن األمم املتحدة 32 توجيهًا بشأن عمليات التعداد وحمتوى التعدادات مبا يف ذلك 
التبويبات والتعاريف البيانية للمفاهيم واملصطلحات املستخدمة. وتنقَّح هذه املنشورات وُتستكمل على فرتات 
لكي تضم التطورات احلاصلة يف مجع بيانات التعدادات، وجتهيزها وتوزيعها. ومن املهم بصفة خاصة أن تنسق 
برامج كاًل من نظامي التسجيل املدين والتعدادات بصورة وثيقة، التعاريف واملفاهيم، وتصنيفات ُنظم الرتميز 

وخطط التبويب يف كل منهما، لضمان الرتابط الكامل بني البسط واملقام.

استقصاءات األرس املعيشية  -  2

استقصاءات األسر املعيشية هي من بني أكثر آليات مجع البيانات مجيعًا مرونة. ومن ناحية   -  511
املبدأ، ميكن استكشاف أّي موضوع تقريبًا، وميكن مواءمة مستوى التفاصيل ومتطلبات التحقيق. وباملقارنة مع 
التعدادات تكون لالستقصاءات ميزات واضحة. فتكمن قوهتا الرئيسية يف الرتكيز احلاد الذي ميكن أن توفره 
استقصاءات العينات يف سياق توليد البيانات املتعلقة بالوقائع احليوية من أجل تقدير البارامرتات الدميغرافية. 
السكانية. وعالوة على ذلك،  التعدادات  وتكون األسئلة والتحقيقات أكثر تفصياًل عامة مما هي عليه يف 
امليدانيني  العاملني  استخدام  إىل  االستقصاءات  متيل  املعنية،  امليدانية  والعمليات  اجمليبني  فبسبب صغر عدد 

املؤهلني واملدرَّبني بشكل أفضل من العاملني يف التعدادات السكانية.
وتوفر استقصاءات األسر املعيشية، رهنًا بتصميمها، أساسًا لتحديث معلومات التعداد على   -  512
الصعيد الوطين أو ألقسام جغرافية وإدارية واسعة. والعالقة بني التعدادات السكانية - اليت توفر قطاعًا غري 
متواتر ولكنه شامل ومفصل من الناحية اجلغرافية - واستقصاءات األسر املعيشية/االستقصاءات الدميغرافية - 
اليت توفر سلسلة أكثر تواتراً نسبيًا ومعلومات أكرب - هي عالقة تكاملية أساسًا. وتوفر املعلومات املستمدة من 
االستقصاءات أساسًا لرصد التغيريات املستمرة يف البارامرتات الدميغرافية بصورة واسعة، رهنًا بتصميم وحجم 

العينة، على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
وتكون جودة البيانات املستمدة من االستقصاءات أفضل عادة منها بالنسبة للبيانات اليت   -  513
جُتمع يف التعدادات، وذلك أساسًا، بسبب استخدام عاملني ميدانيني أفضل تأهياًل وتدريبًا، على أساس أن 
عينة فقط من السكان جيري تغطيتها. وتوجه استقصاءات العينات أيضًا أسئلة إىل جميبني مناسبني، بينما يف 

كاملة  نسخة  عىل  لالطالع   32

التوجيهية  املبادئ  من 

http:// انظر:  املنهجية، 

unstats.un.org/unsd/cen-

suskb20/KnowledgebaseC-

.ategory16.aspx
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التعدادات ميكن أن جييب رئيس األسرة املعيشية على معظم األسئلة. وعالوة على ذلك، تنفَّذ إجراءات مراقبة 
النوعية والتشغيل عادة مبزيد من الكفاءة. واالستقصاءات أيضًا أكثر مالئمة من التعدادات فيما يتعلق بصياغة 

األسئلة بأصوب الطرق وباستخدام أسئلة حتقيق، حيث يتوفر املزيد من الوقت لكل مقابلة.
ومن ناحية ثانية، تتسم استقصاءات العينات بعدد من القيود يف ما يتعلق بإنتاج اإلحصاءات   -  514
الذي تعاين منه تعدادات السكان )أخطاء  احليوية. فاالستقصاءات ال تعاين فقط من نفس نوع األخطاء 
أخطاء  وإمنا  ذلك(  إىل  وما  املرجعية،  الفرتة  وأخطاء  األثر،  الرجعية  االسرتجاع  العمر، ومشاكل  بيانات  يف 
ناجتة عن املعاينة. وباإلضافة إىل ذلك، تسمح استقصاءات العينات عادة بتقدير البارامرتات الدميغرافية على 
الصعيد القطري فقط، أو يف بعض احلاالت رهنًا حبجم العينة، على صعيد األقسام املدنية الرئيسية )املناطق، 
واملقاطعات، والواليات( و/أو حبسب نوع اإلقامة )حضرية/ريفية(. ولذلك فإن االستقصاءات غري مناسبة 

الستخالص تقديرات للمناطق الصغرية، وتقييم الربامج اليت تنفَّذ على الصعيد احمللي.
وإذا ُأدرجت أسئلة بشأن الوقائع احليوية وخصائص دميغرافية أخرى يف استقصاءات األسر   -  515
املعيشية املتعددة األغراض اليت تغطي أيضًا مواضيع مثل العمالة، والدخل، والنفقات، ومستويات املعيشة، فمن 
املمكن إنتاج تقديرات متغريات دميغرافية حبسب الفئات الفرعية االجتماعية االقتصادية. وتتيح استقصاءات 
األسر املعيشية واستقصاءات العينات الدميغرافية أيضًا حتليل البيانات على املستوى الفردي لدراسة العالقة بني 
الوقائع احليوية، من قبيل الزواج واحلمل، والوقائع األخرى )أّي اهلجرة( ويف ما بني العناصر احليوية واخلصائص 

الفردية وخصائص األسر املعيشية )أّي مستوى التعليم(.
وألغراض مجع املعلومات الدميغرافية، هناك عمومًا ثالثة أنواع من استقصاءات عينات األسر   -  516
املعيشية اليت ُتستخدم يف البلدان عامة وهي: استقصاءات اجلولة الواحدة، واالستقصاءات املتعددة اجلوالت 
وأنظمة القيد املزدوج. والنوعان األوالن من تصميمات االستقصاءات يتميزان بعدد املقابالت اليت تتم مع 
كل جميب. والنوع الثالث من االستقصاءات قد يكون إما من استقصاءات اجلولة الواحدة أو االستقصاءات 
الوقائع احليوية بواسطة نظامني مستقلني جلمع  املتعددة اجلوالت، وهو مصمم لتحسني تغطية اإلبالغ عن 

البيانات.

االستقصاءات االرسية بالعينة ذات الجولة الواحدة )أ( 

يف استقصاءات اجلولة الواحدة، جتري مقابلة كل جميب مرة واحدة. وُيعرف استقصاء اجلولة   -  517
الواحدة أيضًا بأنه استقصاء شامل لكل القطاعات. ورهنًا باستخدام البيانات اليت سُتجمع، وبتوافر األموال، 
واملوارد البشرية، واإلطار الزمين، قد تتبع البلدان اسرتاتيجيات عديدة وميكنها إجراء استقصاء متخصص أو 

إدراج جمموعة حمددة من األسئلة يف استقصاءات عينات وطنية أخرى متعددة األغراض.
33 واالستقصاءات  العاملية  استقصاءات اخلصوبة  املتخصصة  أمثلة االستقصاءات  وتشمل   -  518
الدميغرافية والصحية 34. ويف االستقصاءات املتخصصة، كثرياً ما ُيدرج تاريخ الوالدة أو تاريخ احلمل لكل امرأة 
ع واألطفال.  يف سْن اإلجناب. وُتستخدم تلك املعلومات الستخالص تقديرات بشأن اخلصوبة ووفيات الرضَّ
ه بعض االستقصاءات أيضًا أسئلة تتعلق ببقاء األشقاء على قيد احلياة، بغية اختاذ تدابري بشأن وفيات  وتوجِّ
البالغني أو حىت وفيات األمهات، وإن تكن جودة البيانات موضع شك يف كثري من البلدان. وميكن أن تغدو 
االستقصاءات املتخصصة أيضًا أداة مناسبة جلمع البيانات بشأن الزواج، وتكوين االحتادات الزوجية واحلالة 
الزوجية. وميكن توجيه األسئلة املتعلقة بالزواج وتكوين االحتادات مبزيد من التفصيل، مبا يسمح بإجراء حتليل 
برنامج  البلدان يف  أدرج كثري من  املثال،  فعلى سبيل  الثقافية.  األوضاع  الزواج يف خمتلف  لظاهرة  ثراء  أكثر 
استقصاءات اخلصوبة العاملية، التاريخ الكامل للزواج، مبا يف ذلك تواريخ الزواج األول والزجيات الالحقة، ونوع 

استقصاءات  أُجريت   33

أكثر  يف  العاملية  الخصوبة 

السبعينات  يف  بلداً   40 من 

ومطلع الثمانينات.

باالستقصاءات  القيام  بدأ    34

يف  والصحية  الديمغرافية 

منتصف الثمانينات.
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وتواريخ الزجيات اليت انفضت، بسبب االحنالل )الوفاة، أو الطالق أو االنفصال(. ومسحت البيانات املفصلة 
بشأن الزواج بإجراء حتليل أخصب ألمناط تكوين األسر واحنالل الزواج والزواج مرة أخرى. وعالوة على ذلك، 
ففي البلدان اليت ال يغطي فيها نظام التسجيل املدين إاّل الزجيات الرمسية، وتكون االحتادات بالرتاضي أو األنواع 
األخرى من االحتادات شائعة، ميكن أن توفر االستقصاءات معلومات عن انتشار تلك االحتادات وأنواعها. 
وعالوة على ذلك، ُتعد االستقصاءات مصدراً رئيسيًا للمعلومات بشأن انتشار االحتادات القائمة على تعدد 

الزوجات.

طريقة االستقصاءات املتعددة الجوالت لعينات األرس املعيشية )ب( 

وتفيد  مرة.  أكثر من  مقابالت مع كل جميب  اجلوالت، جتري  املتعددة  االستقصاءات  يف   -  519
الزيارة الثانية والزيارات الالحقة كمتابعة. وُيسمى هذا النوع من االستقصاءات أيضًا استقصاء املتابعة الدميغرايف 
أو الطويل. ويف املقابالت األولية، يتم حتديد املقيمني العاديني من أفراد األسرة املعيشية وتسجل خصائصهم 
الدميغرافية وخصائصهم األخرى. ويف كل زيارة متابعة يكون اهلدف هو احلصول على معلومات بشأن التغيريات 
يف تكوين األسرة املعيشية بسبب الوالدات والوفيات واهلجرة والتغيريات يف احلالة الزوجية اليت حدثت منذ 

املقابلة السابقة.
وميزة هذا النوع من مصادر بيانات االستقصاء هي أن املقابالت تسمح بتصويب أوجه عدم   -  520
االتساق يف البيانات اليت مُجعت يف اجلوالت السابقة. وتتيح األسئلة الرجعية األثر يف جوالت االستقصاءات 
األخرية أيضًا تقدير البارامرتات الدميغرافية إلجراء املزيد من املقارنة الشاملة لتقديرات اجلوالت السابقة. وقد 

استخدم بعض البلدان هذه الطريقة لتقييم هنجني لقياس اخلصوبة والوفيات.
وتتعلق عيوب هذه الطريقة بالتوقيت، والتكلفة واإلدارة. فمدة العمل امليداين يف حّد ذاته   -  521 
ال تقل أبداً عن سنتني، للسماح بوقت كاٍف بني اجلولتني من جوالت االستقصاءات، والذي جيب أن يضاف 
إليه الوقت الالزم ألغراض التخطيط الـُمسبق وجتهيز البيانات. وتعد التكلفة كبرية مقارنة باالستقصاء الرجعي 
الناحية  للحاجة إىل اإلبقاء على موظفني طوال فرتة العمل امليداين برمتها. ومن  األثر للجولة الواحدة نظراً 
اإلدارية، أوضح عدد من االستقصاءات اليت ُأجريت يف بلدان خمتلفة صعوبة احملافظة على معايري جودة عالية 
حيث ال مناص من تضاؤل التزام القائمني بإجراء املقابالت، وتدين احلماس، وجودة اإلشراف مبرور الوقت. 
النتائج املستخلصة من هذه األنواع من االستقصاءات مرضية أيضًا وال سيما  وعالوة على ذلك، مل تكن 
يف حالة اإلبالغ عن الوفيات. والوفيات اليت حتدث لرؤساء األسر املعيشية، تكون عرضة للسهو، ألسباب 
عديدة. فالوفاة اليت حتدث لرؤساء األسر املعيشية كثرياً ما تؤدي إىل تفكك تلك األسر، مما يؤدي إىل مشاكل 

تتعلق بالعثور على أفراد يف عينة األسر املعيشية يف اجلوالت الالحقة 35.

نظام القيد املزدوج )ج( 

نوعني مستقلني من  اليت تستخدم  الدميغرافية  البيانات  نظام جلمع  املزدوج هو  القيد  نظام   -  522
أنشطة مجع البيانات لتسجيل نفس الوقائع اليت حتدث يف فرتة معينة من الزمن ويف منطقة حمددة، حبيث إنه 
إذا افتقد أحد النوعني الوقائع أمكن للنوع اآلخر العثور عليها. وقد يكون أحد نظامي مجع البيانات هو نظام 
ه القائم باملقابلة  التسجيل املدين. ويكون النظام اآلخر عادة استقصاء متعدد اجلوالت لألسر املعيشة حيث يوجِّ
يف كل زيارة متكررة بعد املقابلة األوىل أسئلة رجعية األثر بشأن الوقائع احليوية اليت حدثت منذ الزيارة األخرية. 
وبعد كل جولة مقابالت جتري املطابقة حالة حبالة لتحديد ما يلي: )أ( الوقائع املسجلة بواسطة كال النشاطني؛ 

 1992( املتحدة  األمم  انظر   35

يف  املتابعة  طريقة  ب(: 

العينات  استقصاءات 

يف  دراسات  الديمغرافية، 

الرقم  واو،  السلسلة  الطرق، 

41، منشورات األمم املتحدة، 

E.91.XVII.11 . :رقم املبيع
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)ب( الوقائع املسجلة بواسطة التسجيل املدين فقط؛ و )ج( الوقائع املسجلة يف االستقصاء فقط. وبعد تنفيذ 
إجراء املطابقة، ميكن تقدير عدد الوقائع اليت مل ُتدرج بواسطة كال نوعي األنشطة.

وما برح نظام القيد املزدوج يستخدم يف بعض البلدان. ومع أنه مييل إىل أن يكون باهظ   -  523
التسجيل املدين اجلاري  التكلفة، فهو يستطيع مع ذلك، أن يوفر معلومات قيِّمة بشأن مستوى استكمال 
ودرجة خطأ احملتوى يف كل من االستقصاء والتسجيل. وباإلضافة إىل ذلك، تتيح ُنظم القيد املزدوج إجراء 

تقديرات أفضل للخصوبة والوفيات.
ويتمثل القيد الرئيسي يف ما يتعلق بإعداد نظام القيد املزدوج يف التكلفة ويف احملافظة على   -  524
استقالل مصدري مجع البيانات. وعالوة على ذلك، يوفر نظام القيد املزدوج، مثل استقصاءات عينات األسر 
الصعيد  فقط وعلى مستوى  الرئيسية  اجلغرافية  األقسام  على مستوى  احليوية  للمعدالت  تقديرات  املعيشية، 

الوطين، مما يعين أنه ال يناسب االستخدام والتقييم على الصعيد احمللي.

املعلومات املتاحة بشأن الوقائع واملعدالت الحيوية  - باء 

ُعرض أعاله استعراض موجز ملختلف مصادر بيانات اخلصوبة والوفيات واالعتالل. ويوفر   -  525
الفرع احلايل دراسة موجزة للكيفية اليت ميكن هبا استخدام تلك البيانات الستخالص عدد الوالدات والوفيات 

والزواج، إىل جانب معدالت ونسب اخلصوبة واالعتالل.
وكما نوقش سابقًا، ميكن استخدام هنج مباشر بسيط لتقدير مستوى اخلصوبة والوفيات يف   -  526
البلدان اليت تكون فيها سجالت الوالدات والوفيات كاملة. ومثة عدد من الكتب الدراسية املتاحة اليت تناقش 
وشرييوك، 2004  سيغيل،  سوانسون،  املثال،  سبيل  على  )انظر  بالتفصيل  عليها  اليت  والقيود  الطرق  هذه 
فيها سجالت  تكون  اليت  احلاالت  ففي  ذلك،  من  وبالرغم   .)Swanson, Siegel and Shryock, 2004

الوالدات والوفيات غري كاملة أو تعاين من مصادر أخطاء أخرى، تفشل إجراءات التقديرات املباشرة يف توفري 
النتائج املرجوة. ويف تلك احلاالت، ميكن استخدام أساليب التقديرات غري املباشرة لتحديد املستوى احملتمل 
للخصوبة والوفيات. وجيب أن تؤخذ يف االعتبار مع ذلك، أن هذه األساليب غري املباشرة تستند إىل العالقة 
امللحوظة بني خمتلف البارامرتات ومن مث ينبغي استخدامها باحرتاس. ويف بعض األحيان، ونظراً للتغريات يف 
العالقات القائمة والناجتة عن عوامل من قبيل استخدام وسائل منع احلمل، قد يتبني أن االفرتاضات األساسية 

مل تعد تنطبق يف معظم البلدان ولذا تكون التقديرات املتعلقة بالبارامرتات مشوهة.

الوالدات الحية  -  ١

مستوى الخصوبة الحايل )أ( 

احلالية،  باخلصوبة  املتعلقة  احليوية  اإلحصاءات  إمجايل  على  احلصول  غرض  حتقيق  ميكن   -  527
واليت تكون سنوية عادة، من خالل املعلومات املستمدة من التعدادات واستقصاءات العينات القريبة العهد 
بشأن الوالدات احلية. وميكن أن تفيد بيانات الــ 12 شهراً السابقة على إجراء التعداد بشأن عدد الوالدات 
احلية يف تقدير اخلصوبة الراهنة، وال سيما كتكملة للمعدالت احليوية، أو كبديل لتلك املعدالت يف احلاالت 
اليت يكون فيها تسجيل املواليد مشوبًا بالنقص أو غري كاٍف. وتتيح معدالت اخلصوبة حبسب العمر احملدد 
للنساء من شرائح عمرية مدهتا 5 سنوات، واملستخلصة من املعلومات املرتاكمة بشأن الوالدات بالنسبة للنساء 
السابقة على التعداد، إمكانية احلصول على معدل اخلصوبة  يف سْن اإلجناب، يف غضون فرتة الـ 12 شهراً 
الكلي بالنسبة لفرتة معينة. ويف البلدان اليت تفتقر إىل بيانات كافية من السجل املدين، أصبحت استقصاءات 
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العينات مصدراً رئيسيًا للمعلومات لتقدير مستويات اخلصوبة الوطنية، بيد أن االستقصاءات ال تسمح عادة 
باستخالص تقديرات موثوقة على املستوى دون الوطين.

تاريخ والدة آخر طفل ُولد حيًّا 36  ’1‘

ُتستخدم املعلومات املتعلقة بتاريخ الوالدة )اليوم والشهر والسنة( آلخر طفل ولد حيًّا وبشأن   -  528
نوع جنس الطفل، لتقدير اخلصوبة احلالية. وميكن استخدام هذه املعلومات الستنباط تقديرات عن اخلصوبة 
على الصعيدين الوطين ودون الوطين على حّد سواء. ويف مرحلة التجهيز، ميكن استنباط تقدير عدد الوالدات 
احلية خالل الـ 12 شهراً السابقة مباشرة للتعداد أو لتاريخ االستقصاء من املعلومات املتعلقة بـ “تاريخ والدة 
آخر طفل ولد حيًّا”. ولتقدير معدالت اخلصوبة احلالية حبسب العمر، وتدابري اخلصوبة األخرى، ُتعّد البيانات 
املقدمة عن طريق هذا النهج أكثر دقة من املعلومات املستنبطة من األسئلة املتعلقة بعدد الوالدات للمرأة خالل 
الـ 12 شهراً السابقة مباشرة على التعداد أو االستقصاء. ومن ناحية ثانية، فإن املعلومات بشأن تاريخ والدة 
 آخر طفل ولد حيًّا ال ُتنتج بيانات وافية بشأن العدد الكلي لألطفال الذين ولدوا أحياء للمرأة خالل فرتة 
املبلَّغة بشأن آخر طفل ولد حيًّا، يوضح هذا  املعلومات  الـ 12 شهراً. وحىت إن مل تكن هناك أخطاء يف 
الـ 12 شهراً، وليس عدد   البند عدد األمهات الاليت كان هلن على األقل طفل واحد ولد حيًّا خالل فرتة 

الوالدات، نظراً ألن نسبة ضئيلة من النساء هّن الاليت يُكّن قد أحننب أكثر من طفل واحد يف السنة.
ويلزم أن جُتمع املعلومات بشأن النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني الـ 15 عامًا والـ 50 عامًا   -  529
فقط، والاليت أبلغن أهنن أجننب مولوداً حيًّا واحداً طيلة حياهتن. وكذلك ينبغي مجع املعلومات بشأن مجيع 
فئات احلاالت الزوجية أو حاالت املساكنة للنساء الاليت مُجعت بشأهنن بيانات تتعلق باألطفال الذين ولدوا، 
حبسب نوع اجلنس. وإذا مُجعت البيانات بشأن األطفال الذين سبقت والدهتم بالنسبة لعينة من النساء، ينبغي 

مجع املعلومات بشأن تاريخ والدة آخر طفل ولد حيًّا بالنسبة للعينة نفسها.
وينبغي دائمًا أن يقرتن السؤال الوارد يف التعداد بشأن “تاريخ والدة آخر طفل ولد حيًّا”   -  530
بسؤال بسيط للمتابعة بشأن ما إذا كان الطفل ال يزال حيًّا، وهو ما قد ُيسفر عن بيانات ميكن استخدامها 
ع  لدراسة وفيات األطفال. وبالرغم من أن هذا الزوج من األسئلة ال ُينتج تقديراً صحيحًا ملعدل وفيات الرضَّ
ع دون السنة الواحدة من العمر خالل الـ 12 شهراً السابقة يف  )ألن البسط يستبعد الوفيات اليت حتدث للرضَّ
ما بني األطفال املولودين يف فرتة ما بني سنة إىل سنتني قبل تاريخ التعداد(، إاّل أنه ميكنهما أن يوفرا معلومات 
مفيدة بشأن الفروق املتعلقة ببقاء الطفل على احلياة حبسب عمر املرأة أو حبسب خصائص اجتماعية اقتصادية 

أخرى.

الوالدات الحية يف غضون الـ 12 شهراً السابقة عىل التعداد أو االستقصاء  ’2‘

ه أثناء التعداد أو االستقصاء  إن أكثر وسيلة مباشرة لعد إحصاء الوالدات احلية هي أن توجَّ  -  531
أسئلة تتعلق بالوالدات احلية اليت حدثت يف األسرة املعيشية خالل الـ 12 شهراً السابقة. وبالرغم من ذلك، 
يتم يف الوقت الراهن جتنب هذه األسئلة املباشرة الرجعية األثر بشأن الوالدات احلية يف خالل الـ 12 شهراً 
السابقة، ألن اإلجابات تكون ُعرضة السرتجاع خاطئ للوقائع يف الفرتة املرجعية وأخطاء أخرى تتعلق بالتذكر 

ألحداث يف املاضي وسوء الفهم.

انظر األمم املتحدة )200٨(،   36

و2-  1٨٨  -  2 الفقرتان 

.191



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية11٨

الخصوبة الكلية: األطفال املولودون أحياء )ب( 

غضون  يف  األثر  رجعية  تقارير  على  للحصول  صياغة  وأفضلها  تركيزاً  األسئلة  أكثر  حىت   -  532 
الـ 12 شهراً السابقة، واملوجهة إىل املرأة بشأن تاريخ ميالد آخر طفل مولود حيًّا، ال تزال ُتسفر عن نتائج خميبة 
لآلمال. وذلك ألنه ال تزال حتدث أخطاء تتعلق بالتواريخ، وعمر املرأة، والسهو بشأن الوالدة، واالسرتجاع 
الدقيق للوقائع عمومًا، وخاصة من جانب املسنات 37. وباإلضافة إىل ذلك، رمبا يكون بعض النساء أجننب 
أكثر من مولود حي يف فرتة الـ 12 شهراً ومل حُيسب إاّل األخري منهم فقط. ويفضل مجع البيانات املتعلقة 
باألطفال الذين ُولدوا للمرأة طوال فرتة حياهتا الكاملة لتصويب معدالت اخلصوبة احلالية حبسب العمر )ملناقشة 

هذه املنهجيات بالتفصيل، انظر الفقرتني 550 - 551 أدناه(.
واألطفال املولودون هم مجيع األطفال املولدين للمرأة املعنية حىت وقت إجراء االستفسار.   -  533

ويف حالة تعدد الوالدات، حُيصى كل طفل مولود حيًّا بصورة منفصلة.
لتحسني  األسئلة  من  سلسلة  تشمل  أن  يستصوب  مجعها،  يتم  اليت  البيانات  ولتحسني   -  534
ر أطفاهلا الذين ُولدوا أحياء، بشأن املواضيع التالية والرتتيب التايل:  استكمال التغطية ومساعدة اجمليبة على تذكُّ
)أ( “العدد الكلي لألبناء الذين ولدوا طوال فرتة حياة املرأة”، )ب( “العدد الكلي لألبناء الذين ال يزالون 
يعيشون )الباقون على قيد احلياة( يف وقت إجراء التعداد”، )ج( “العدد الكلي لألبناء الذين ولدوا أحياء 
وتوفوا قبل تاريخ التعداد”، )د( “العدد الكلي للبنات الاليت ُولدن أحياء يف فرتة حياة املرأة”، )هـ( “العدد 
الكلي للبنات الاليت ال يزلن يعشن )الباقيات على قيد احلياة( يف وقت إعداد التعداد”، )و( “العدد الكلي 
للبنات الاليت ُولدن أحياء ولكن توفني قبل تاريخ التعداد” )األمم املتحدة، 2008، الفقرة 2 - 182(. 
وتسمح الردود املتعلقة باملواضيع )ب(، )ج(، )هـ( و )و( بفحص الردود على )أ( و )د(. وميكن أحيانًا تسوية 
عدم اتساق األرقام، إن ُوجد، أثناء املقابلة. وميكن إضافة أسئلة إضافية يف استقصاءات العينات عمًا إذا كان 

األبناء أو البنات يعيشون أو يعشن مع اجمليبة أو يف مكان آخر بغية حتسني التغطية.
املتعلقة  األسئلة  إىل  استناداً  التامة  باخلصوبة  املتعلقة  املعلومات  أسئلة بشأن  توجيه  وينبغي   -  535
جبميع األطفال الذين ُولدوا أحياء، إىل مجيع النساء الاليت يبلغن 15 عامًا من العمر أو ما فوقها، بصرف 
النظر عن احلالة الزوجية. وإذا مل ميكن، ألسباب ثقافية توجيه تلك األسئلة للنساء العزباوات، ينبغي عندئذ 
توجيه األسئلة جلميع النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني 15 عامًا وما فوقها والاليت سبق هلن الزواج، وهذا من 
شأنه أن يشمل النساء املتزوجات حاليًا، فضاًل عن األرامل واملطلقات واملنفصالت حاليًا. ويف كلتا احلالتني، 
ينبغي أن توصف بوضوح فئة النساء اليت مُجعت منهن البيانات، يف تقرير التعداد أو االستقصاء للحيلولة دون 

أّي خطأ يف التحليل بسبب سوء تفسري حالة النساء املشموالت بالتغطية.
ويف بعض البلدان، ميكن أن تتشوّه املعلومات املتعلقة باألطفال الذين ولدوا واألطفال الباقني   -  536
على قيد احلياة جرّاء األخطاء املتعلقة بالعدد املبلَّغ عنه لألطفال أو أعمار النساء املبلَّغ عنها، فيغدو التصنيف 
الشامل مغلوطًا. وستسبب تلك التوزيعات أخطاء جسيمة يف تقدير اخلصوبة )األمم املتحدة، 1983، الفصل 

الثاين(.

بيانات تاريخ امليالد املستمدة من االستقصاءات )ج( 

إىل  توفوا،  والذين  يعيشون  الذين  فيهم  املرأة مبن  أطفال  قائمة جبميع  امليالد  تاريخ  يشمل   -  537
جانب بعض املعلومات بشأن أولئك األطفال، مبا يف ذلك تواريخ ميالدهم، ونوع جنسهم، وعما إذا كانوا 
أحد والدات متعددة. وتواريخ امليالد هي إىل حّد كبري، أكثر أشكال األسئلة املستخدمة يف عمليات مجع 
البيانات الدميغرافية، كثافة. وما برح استخدامها عمومًا مقيداً بعينات من 000 5 إىل 000 10 امرأة، وإن 

انظر األمم املتحدة )19٨3(:   37

غري  أساليب  العارش:  الدليل 

مبارشة للتقدير الديموغرايف، 

السلسلة  سكانية،  دراسات 

)منشورات   ٨1 الرقم  ألف، 

املبيع:  رقم  املتحدة،  األمم 

E.83.XIII.2(، الصفحات 31-
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كانت ما برحت ُتستخدم من حني آلخر يف استقصاءات أكرب وأحيانًا حىت يف تعدادات سكانية. وُتعد تواريخ 
ع ووفيات األطفال. امليالد مصدراً مهمًا للمعلومات بشأن اخلصوبة فضاًل عن ما يتعلق بالرضَّ

وتشمل األخطاء املتعلقة ببيانات تواريخ امليالد اإلفادات اخلاطئة بشأن تواريخ امليالد، واليت   -  538
حتوِّل تواريخ األعداد الكبرية للوالدات من السنوات السابقة مباشرة لالستقصاء إىل سنوات أسبق. ويتمثل أثر 
ذلك يف تقليل مستوى اخلصوبة بالنسبة للسنوات السابقة مباشرة لالستقصاء واملغاالة يف مستوى السنوات 
األسبق. وتكون النتيجة هي إجياد مظهر اخنفاض يف اخلصوبة بينما كانت اخلصوبة ثابتة )أو حىت تزيد( أو 

املبالغة يف االخنفاض احلقيقي.
وهناك أيضًا خطأ يف اختيار العمر عند مجع بيانات تواريخ ميالد النساء الاليت تبلغ أعمارهن   -  539
أقل من 50 عامًا فحسب، كما هو احلال عادة. فالبيانات تستبعد والدات للنساء الاليت بلغت أعمارهن 49 
عامًا أو أكثر قبل إجراء االستقصاء بسنة واحدة، ووالدات النساء الاليت بلغت أعمارهن 48 عامًا أو أكثر 

قبل إجراء االستقصاء بسنتني، وهلم جراً بالنسبة لكل سنة تالية قبل االستقصاء.

الوفيات  -  2

وفيات األطفال )أ( 

ميكن احلصول على معلومات بشأن الوفيات من أسئلة خاصة يف التعدادات واالستقصاءات   -  540
ع واألطفال من املعلومات املستمدة من الوفيات  )مبا يف ذلك نظام القيد املزدوج(. وميكن تقدير وفيات الرضَّ
خالل الـ 12 شهراً السابقة على االستفسار حبسب نوع جنس الطفل وعمر األم؛ وملخصات تواريخ امليالد 
اليت جتمع معلومات بشأن عدد األطفال الذين ُولدوا للنساء وعدد األطفال الباقني على قيد احلياة حبسب 
عمر األم )انظر الفقرات 537 - 539 أعاله(، أو فرتة رباط الزوجية؛ أو تاريخ ميالد آخر والدة حيَّة وما إذا 
كان الطفل ال يزال على قيد احلياة، وتاريخ وفاة الطفل إن كان قد تويف. وميكن أن جتمع استقصاءات العينات 
املتخصصة تواريخ امليالد الكاملة مع أسئلة بشأن حالة البقاء على قيد احلياة لكل طفل والعمر يف آخر عيد 
ميالد أو العمر عند الوفاة حسب االقتضاء. وترد تفاصيل استخدام هذه البيانات لتقدير الوفيات يف الفرع 

الذي يتناول أساليب تقدير املعدالت احليوية.

وفيات البالغني )ب( 

النتائج  أن  ولو  واالستقصاءات،  التعدادات  باستخدام  البالغني  وفيات  تقدير  أيضًا  ميكن   -  541
ع واألطفال. وميكن تقدير وفيات  متيل إىل أن تكون مرضية بشكل أقل عنها يف تقدير اخلصوبة ووفيات الرضَّ
البالغني مباشرة جبمع معلومات بشأن الوفيات يف األسرة املعيشية حبسب نوع اجلنس والعمر، مع استخدام 
السكان حبسب نوع اجلنس، والعمر كمقام استناداً إىل االستفسار. وميكن أيضًا تقدير وفيات البالغني بصورة 
غري مباشرة من أسئلة بشأن الُيتم من ناحية األم أو من ناحية األب أو بقاء األشقاء على قيد احلياة. وإذا 
جرت تلبية افرتاضات معينة، ميكن أيضًا استنباط احتماالت بقاء البالغني على قيد احلياة بالنسبة للفرتة املؤقتة 

بني تعدادين باستخدام إحصاء السكان من كال التعدادين حبسب العمر ونوع اجلنس.

وفيات األمهات 3٨ )ج( 

وباإلضافة إىل قياس وفيات األطفال والبالغني، ما برحت تعدادات السكان واستقصاءات   -  542
األطفال، وفرتة  احلمل، ووالدة  أثناء  اليت حتدث  الوفيات  لقياس  البلدان  بعض  تستخدم يف  املعيشية  األسر 

“وفيـــات   ،K.H.Hill  3٨

“أدوات  فــي  األمهات”، 

الديمغــرايف”،  للتقديــر 

وآخرون،   T. A. Moultrie

االتحاد  )باريس،  محررون 

العلمية  للدراسة  الدويل 

متاحة   .)2012 للسكان، 

http://demo- املوقع  .عىل 

graphicestimation.iussp.

org/content/maternal-

mortality-0
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النفاس. ومها هنجان ُيستخدمان على نطاق واسع ويستتبعان احلصول على التاريخ الكامل لألشقاء واحلصول 
على معلومات من الوفيات احلديثة لألسر املعيشية.

وسيلزم  ومعقدة.  تفصيلية  بيانات  مجع  لألشقاء  الكامل  التاريخ  على  احلصول  ويستتبع   -  543
تدريب واٍف وإشراف وثيق من جانب املوظفيــــن امليدانيــــني إذا ُأريد للعملية أن تنفذ بنجاح. ولذا ال يعّد هذا 
منهجية من املناسب إدراجها يف التعداد. وقد اسُتخدمت طريقة التاريخ الكامل لألشقاء يف االستقصاءات 
اليت جُتمع بشأن كل شقيق يف االستقصاءات،  املعلومات  منذ عام 1991. وتشمل  الدميغرافية والصحية 
االسم؛ ونوع اجلنس؛ وهل ال يزال حيًّا؛ وعمره بالسنوات إن كان ال يزال حيًّا؛ وعدد السنوات اليت مرت منذ 
تويف الشقيق إن كان ميتًا، والعمر عند الوفاة. وبالنسبة للنساء، يف سن اإلجناب، هناك أسئلة إضافية لتحديد 
إن كانت الشقيقة توفيت )أ( أثناء احلمل؛ )ب( أثناء والدة الطفل؛ أو )ج( يف غضون 42 يومًا أو شهرين 

من هناية احلمل.
وكثرياً ما ُيصمم شكل موّحد للتعدادات أو استقصاءات األسر املعيشية الكبرية، اللتماس   -  544
املعتادة قد تويف يف  املعيشية  أفراد األسر  املعيشية، وبالذات إن كان أّي من  معلومات بشأن وفيات األسر 
غضون الـ 12 شهرًا، السابقة، ويشمل ذلك أمساءهم، ونوع جنسهم، وعمرهم عند الوفاة؛ وإذا كانت املتوفاة 
امرأة يف سن اإلجناب، ُيذكر وقت الوفاة من حيث عالقته باحلمل، وما إذا كانت املتوفاة ُتوفيت عندما كانت 
حاماًل، أو أثناء الوالدة أو يف غضون األسابيع الستة )أو أحيانًا الشهور االثنني( بعد انتهاء احلمل. وحتدد هذه 
األسئلة بشأن الوفيات احلديثة الوفيات اليت حتدث أثناء احلمل، أو أثناء الوالدة أو أثناء فرتة النفاس. وأحيانًا 
ُتبذل حماوالت ملتابعة الوفيات املبلَّغ عنها بشأن النساء الاليت يف عمر اإلجناب )أو عينة من تلك الوفيات( مع 

تشريح لفظي يرمي إىل حتديد الوفيات احلقيقية لألمهات.

خصائص الحالة الزوجية للسكان  -  3

واالستقصاءات.  التعدادات  من  الزوجية  باحلالة  املتعلقة  املعلومات  على  احلصول  ميكن   -  545 
وال تعكس اإلجراءات القانونية للزواج والطالق اليت تقيَّد يف التسجيل املدين إاّل بعض أبعاد ديناميات تكوين 
أن  ذلك،  أمثلة  ومن  الفقرة 520(.  املتحدة، 1991،  )األمم  املشرتكة  واإلقامة  واحنالهلا،  الزوجية،  احلياة 
واالنفصاالت  واالحتادات   - قانونًا  هبا  ُيسمح  وال  بالرتاضي  تتم  اليت  واالنفصاالت  )املساكنة(  االحتادات 
ل. وعلى العكس من ذلك ميكن اكتشاف وتوثيق تلك احلاالت غري النظامية استناداً  الفعلية - نادراً ما ُتسجَّ
إىل التعدادات واالستقصاءات، اليت ميكن أن تشمل أيضًا معلومات بشأن حالة السكان فيما يتعلق حبصة 
الزواج العريف بينهم )وهو ُملزم مبوجب القانون العريف( وحاالت االحتاد بالرتاضي )وهي خارج نطاق القانون(. 
وباملثل، فإن بعض جوانب احلالة الزوجية، من قبيل العمر عند الزواج، تكون أيسر استنباطًا من التعدادات 
واالستقصاءات منها يف جتهيز بيانات التسجيل. وبالتايل ُينصح بأن حيصل التعداد أو االستقصاء كلما أمكن 
على بيانات تفصيلية من األفراد واألسر املعيشية تشمل بالنسبة لكل فرد معلومات بشأن احلالة الزوجية احلالية 
)متزوج أرمل، مطلق قانونًا(، تتواءم مع األحوال السائدة يف البلد. ويف كل حالة، ينبغي حتديد هذه اخلصائص 
طبقًا للعمر )األمم املتحدة، 2008، الفقرة 2 - 149( وحبسب نوع اجلنس. وبالرغم من أن التعدادات 
واالستقصاءات بالعينات مصادر جيدة لبيانات احلالة الزوجية، يف كثري من بلدان العامل، ال يعكس نطاق 
فئات احلالة الزوجية املشمولة بشكل كاف انتشار الزواج النظامي إىل جانب االحتادات الفعلية املستقرة نسبيًا 

خارج نطاق الزواج، نظراً إلحجام األفراد واألسر املعيشية عن تقدمي تلك البيانات.
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وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن توفر التعدادات واالستقصاءات معلومات بشأن تاريخ أول   -  546
زواج، أو بشأن العمر يف أول زواج ومدة أول زواج،كبديل هلذا )املرجع نفسه، الفقرة 2 - 169؛ واألمم 

املتحدة، 1983، الفصل الثاين(.
وميكن استخدام البيانات املتعلقة باحلالة الزوجية واملستمدة من التعدادات واالستقصاءات   -  547
واستنباط تقديرات بشأن العمر املقدر عند الزواج، ونسبة املتزوجات، واألرامل، واملطلقات، واملتزوجات ولكن 

منفصالت واحلاالت األخرى. بيد أنه ال ميكن استخدام هذه البيانات لتقدير معدالت الزواج والطالق.

الطرق غري املبارشة لتقدير النسب واملعدالت الحيوية  - جيم 

وتكون البيانات املستمدة من التعدادات واالستقصاءات ُعرضة لألخطاء يف مجيع مراحل   -  548
األخطاء،  تلك  ولتصحيح  وتوزيعها.  البيانات  جتهيز  مراحل  إىل  التخطيط  مراحل  منذ  أّي  البيانات،  مجع 
وضع مستعملو البيانات فضاًل عن الباحثني فيها أساليب لتقييم البيانات وإنتاج تقديرات معقولة. وُتعد هذه 
األساليب أحيانًا هبدف حتويل املعلومات بشأن مؤشرات الوفيات واخلصوبة إىل مقاييس تقليدية هلذه املتغريات، 
من قبيل الوالدات حبسب السْن ومعدالت الوفاة. وإضافة إىل ذلك، ُتعد أساليب غري مباشرة هبدف تعديل 
وتصحيح البيانات املستمدة من االستقصاءات والتعدادات. وتستند الطرق األخرية إىل فرضيات وافرتاضات 
عديدة، فضاًل عن مناذج رياضية ودميغرافية، وتستخدم البيانات املستمدة من االستقصاءات والتعدادات لتوليد 
والنعدام  واألمهات(.  والبالغني،  ع،  والرضَّ )األطفال،  والوفيات  اخلصوبة  بشأن  التقديرات  من  خمتلفة  أنواع 
البيانات الدقيقة واحلسنة التوقيت، وفَّرت التقديرات غري املباشرة أهم املعلومات املتاحة يف كثري من البلدان 

النامية.
للتقدير  املباشرة  غري  األساليب  العاشر:  الدليل  املتحدة  األمم  نشرت  البلدان،  وملساعدة   -  549
الدميغرايف )األمم املتحدة، 1983(، الستخدامه يف تقدير اخلصوبة والوفيات يف حالة عدم وجود تقديرات 
مباشرة وموثوقة. ومير الدليل بتنقيحات وحتديثات يف إطار االحتاد الدويل للدراسات السكانية العلمية ومشروع 
صندوق األمم املتحدة للسكان. ويستخدم التنقيح مواد من الدليل العاشر وتفاصيل إعداد املنهجية؛ ويتاح 
العاملية 39. ويشمل هذا الفرضية األساسية اليت توضح  حمتوى املشروع املكتمل جزئيًا على شبكة اإلنرتنت 
خمتلف الطرق غري املباشرة وعرضًا ألمثلة كيفية تطبيق الطرق، مبا يف ذلك بعض التوجيه بشأن تفسري النتائج. 

ويرد أدناه وصف عام للعديد من األساليب غري املباشرة الرئيسية إىل جانب مزاياها ومساوئها.

تقديرات الخصوبة  -  ١

األطفال املولودون )أ( 

ميكن القيام بتقديرات اخلصوبة استناداً إىل بيانات بشأن عدد األطفال الذين ُولدوا أحياء   -  550
واملستمدة من التعدادات واالستقصاءات. ويؤدي هذا املقياس مقرتنًا ببيانات عن عمر املرأة أو مدة الزواج، 
إىل تقديرات للخصوبة الكلية حبسب العمر أو حبسب مدة الزواج. وبسبب طبيعة البيانات املستخدمة، فإن 

هذه مقاييس ملتوسط جتربة اخلصوبة التامة للنساء من السكان، وليس هلا مرجعية زمنية حمددة.

http://demo- انظـر:   39

g r a p h i c e s t i m a t i o n . 

.iussp.org/
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األطفال الذين ولدوا والوالدات يف السنة السابقة )ب( 

ميكن أن تستخدم البيانات املتعلقة باألطفال املولودين أحياء إىل جانب البيانات املتعلقة   -  551
التعدادات  من  جُتمع  واليت  السكان،  وجمموع  العمر  حبسب  النساء  وعدد  السابقة،  السنة  يف  بالوالدات 
الكلية،  اخلصوبة  ومعدالت  للوالدة،  األولية  واملعدالت  العمر،  حبسب  املعدالت  لتقدير  واالستقصاءات 
ه إىل مجيع النساء  واملعدالت الكلية والصافية لإلجناب. ولتحسني جودة البيانات بشأن اخلصوبة احلالية، يوجَّ
يف عمر اإلجناب سؤال بشأن تاريخ والدة آخر طفل يولد حيًّا هلن عوضًا عن السؤال التقليدي بشأن حاالت 
الوالدة يف السنة السابقة. ونظراً ألنه وفقًا ملا سبق حبثه، حتتوي البيانات على أخطاء، اقرُتح عدد من الطرق 
لتعديل البيانات مثل تلك املتعلقة بتعديل املستوى صعوداً ليتفق مع مستوى جتربة خصوبة مجيع النساء يف 
عمر الشباب، أّي دون اخلامسة والثالثني من العمر. وتعترب هذه الفئة أهنا توفر أدق املعلومات. وعالوة 
 على ذلك، اسُتحدث عدد من التحسينات على الطريقة األصلية، كما يرد شرح للفصل الثاين من الدليل 
العاشر 40 أيضًا بشأن طرق تعديل البيانات وحساب هذه املعدالت. وهناك قيود ترتبط بطريقة استخدام 
البيانات املستمدة بشأن األطفال الذين ولدوا والوالدات يف السنة السابقة، ويتمثل أكربها يف افرتاض استقرار 
اخلصوبة يف املاضي، وهو ما قد ال يكون كذلك يف كثري من البلدان. وجيري إعداد طرق تسمح بافرتاض 
أكثر مرونة يتعلق باخلصوبة الثابتة. بيد أنه ال يزال يتحتم توخي احليطة عند استخدام هذه الطريقة الستنباط 

تقديرات اخلصوبة.

طريقة “أطفال العصب” )ج( 

تقتضي طريقة أخرى لتقدير اخلصوبة مستمدة من معلومات التعداد ربط كل طفل حُيصى يف   -  552
األسرة املعيشية بأمه الطبيعية. وعندما تثبت الصلة بني األم والطفل ويكون التقرير حبسب عمر كل من األم 
والطفل جيد النوعية ، ميكن لطريقة “أطفال العصب” أن توفر تقديرات بشأن اخلصوبة لفرتة من السنوات 
تسبق االستقصاء. وأساسًا، تستخدم املعلومات املتعلقة بعمر الطفل وعمر األم لتقدير سلسلة من معدالت 
اخلصوبة السنوية يف السنوات السابقة على إجراء التعداد 41. ويف احلاالت اليت يكون فيها من الصعب التأكد 
من هوية األم الطبيعية، ميكن كبديل لذلك، استخدام الصلة برب األسرة املعيشية أو الشخص املرجعي لألسرة 
املعيشية واألطفال الذين ال يزالون يعيشون، لتحديد هوية األم الطبيعية. وتعتمد موثوقية التقديرات الناجتة يف 
مجلة أمور أخرى، على نسبة األمهات الاليت يتم إحصاؤهن يف نفس استبيان األسرة املعيشية باعتبار أن هلن 
أطفال من العصب، وعلى دقة اإلفادة عن أعمار كل من األمهات وأطفاهلن، ودقة التقديرات املتاحة بشأن 

وفيات النساء واألطفال.

طريقة اإلسقاط العكيس )د( 

وميكن استخدام طريقة اإلسقاط العكسي لقياس البقاء على قيد احلياة واستنباط حاالت   -  553
عدد  يساوي  اجملموعات  أّي  يف  الوالدات  عدد  أن  إىل جمرد مالحظة  استناداً  الوالدة،  ومعدالت  الوالدة 
الباقني على قيد احلياة يف وقت التعداد إضافة إىل عدد الذين توفوا يف اجملموعة قبل الوقت املرجعي للتعداد. 
ع  وُيعرف عدد األشخاص من توزيع األعمار يف التعداد. ويقدَّر عدد الوفيات من معرفة مستوى وفيات الرضَّ

واألطفال.

أيضاً  انظر  نفسه؛  املرجع   40

.Arriaga )1983(

“نهج   ،Cho Lee-Jay انظر   41

تقدير  فـي  العصب  أطفال 

يف  توضيح”،  الخصوبة: 

“املؤتمر الدولــي للسكان” 

االتحاد  بلجيكا،   ،Liège(

السكانية  للدراسات  الدويل 

املجلد   ،)1973 العلمية، 

 )19٨3( املتحدة  األمم  2؛ 

الفصل الثامن.
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تقديرات الوفيات  -  2

وفيات األطفال )أ( 

تستخدم البيانات املتعلقة باألطفال الذين ولدوا واألطفال الذين بقوا على قيد احلياة واليت   -  554
ع واألطفال وذلك بتحويل نسب األطفال الذين  جُتمع يف التعدادات واالستقصاءات لتقدير وفيات الرضَّ
توفوا لنساء تعرف أعمارهن، باستخدام مناذج جداول احلياة، إىل احتماالت الوفاة قبل بلوغ سْن معينة 
ع واألطفال. وهذه الطريقة هي إحدى أكثر األدوات استعمااًل  من الطفولة، من أجل تقدير وفيات الرضَّ
لتقدير وفيات األطفال يف حالة عدم وجود بيانات تسجيل مدين موثوقة، وقد وضعها باحثون بإسهاب 
يف شكل عدد من املتغريات: لتوفري تقديرات تستند إىل مدة الزواج )عندما تكون بيانات العمر سيئة( أو 
يف ظل ظروف اخنفاض الوفيات واخلصوبة، ومن أجل استخدام املعلومات املتعلقة بالوفيات املستمدة من 
التعدادات املتعاقبة. وعندما يتم حتديد األطفال الذين ولدوا واألطفال الذين بقوا على قيد احلياة لغرض 
ع  حتديد نوع جنس الذرية بصورة منفصلة، ميكن تقدير أوجه التباين حبسب نوع اجلنس يف وفيات الرضَّ
واألطفال 42. وتسمح هذه الطريقة بتقدير الفرتة الزمنية السابقة على التعداد أو االستقصاء اليت حدثت 

فيها الوفاة.

وفيات البالغني )ب( 

ميكن تقدير وفيات البالغني باستخدام طرق خمتلفة تستند إىل بيانات مستمدة من تعدادات   -  555
السكان واستقصاءات العينات، مبا يف ذلك ُطرق توزيع الوفيات، وطريقة الُيتم وطريقة بقاء األشقاء على قيد 
احلياة. وتتباين تقديرات وفيات البالغني تباينًا كبرياً رهنًا بالطرق املستخدمة ومصادر البيانات اليت اسُتمدت 
منها التقديرات. كما تتباين التقديرات جداً حبسب جودة البيانات وحبسب مدى تأكيد االفرتاضات الداعمة 
لكل طريقة. وتعد احلاجة إىل قياس أّي تقدير مقابل التقديرات املستمدة من مصادر أخرى أو باستخدام 
يرتبط هبا من  تفاصيل كل طريقة وما  املنشور  القدر من األمهية. وال ترد يف هذا  بنفس   طرق أخرى بدقة، 
املستعملني على االستمرار يف متابعة املوضوع بدراسة املصادر  افرتاضات. وبالرغم من ذلك جيري تشجيع 

الواردة يف املراجع.
وميكن تقييم الوفيات احلديثة يف األسر املعيشية حبسب العمر ونوع اجلنس، واليت تستمد   -  556
الوفيات،  توزيع  باستخدام طرق  اكتماهلا،  من حيث  املعيشية،  األسر  واستقصاءات  السكان  تعدادات  من 
وتقدر هذه الطرق اكتمال تقارير الوفاة بالنسبة إىل تقدير إىل السكان وتسمح باشتقاق معدل وفاة مكيف. 
النمو  توازن  طريقة  )أو  النمو  لتوازن   Brass growth balance method براس  طريقة  من  وتنتمي كل 
- كوايل  بريستون  وطريقة  تقييداً(  أقل  افرتاضات  مع  تعدادين  من  مستمدة  بيانات  تستخدم  اليت   العام، 
Preston-Coale method )أو الطريقة الرتكيبية األعم لألجيال املنقرضة( إىل جمموعة طرق توزيع الوفيات. 

ُطرق   ،William Brass انظر   42

والوفيات  الخصوبة  تقدير 

من بيانات محدودة ويشوبها 

 Chapel Hill, North( قصور 

 Carolina, International

 Program of Laboratories

 for Population Statistics,

University of North Caro-

 .)lina at Chapel Hill, 1975

يف  بالتفصيل  املنهجية  وترد 

الدليل العارش )األمم املتحدة، 

الثالث؛  الفصل   ،)19٨3

ويمكن االطالع عىل توصيات 

وتوصيات  مبادئ  يف  التعداد 

واملساكن،  السكان  تعدادات 

أوراق إحصائية،  التنقيح 1، 

/67 رقم  ميم،  السلسلة 

األمم  )منشورات   1 التنقيح 

E.98. املبيع:  رقم  املتحدة، 

 126  -  2 الفقرات   .)XVII.8

142؛   - و2   132  -  2  -

املتعلقة  التوجيهية  واملبادئ 

بشأن  محددة  بأسئلة 

تعدادات  دليل  يف  التعداد 

الجزء  واملساكن،  السكان 

الثاني، خصائص ديمغرافية 

واو،  السلسلة  واجتماعية، 

األمم  )منشورات   54 رقم 

E.91. املبيع:  رقم  املتحدة، 

املتحدة،  )األمم   )XVII.9

1992 أ(.
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وتتطلب هذه الطرق بيانات بشأن الوفيات حبسب العمر ونوع اجلنس، وبشأن السكان حبسب العمر ونوع 
اجلنس 43.

مباشرة من  بطريقة غري  النساء والرجال  البالغني من  الُيتم األساسية وفيات  وتقدِّر طريقة   -  557
الطريقة،  التوايل. ولتطبيق هذه  قيد احلياة لألمهات واآلباء اجمليبني على  البقاء على  املتعلقة حبالة  البيانات 
جيب على التعدادات واالستقصاءات، أن تكون قد أدرجت األسئلة التالية على األقل، هل أمك على قيد 
احلياة؟ و/أو هل أبوك على قيد احلياة؟ وعندما جُتمع البيانات املتعلقة بالُيتم يف استفسارين متعاقبني، ميكن 
استنباط قياسات جمموعة تركيبية بشأن بقاء األبوين على قيد احلياة يف الفرتة الفاصلة، وُتستمد منهما تقديرات 
قياسات جدول احلياة هلذه الفرتة. وميكن أن توفر طرق اجملموعة الرتكيبية تقديرات لوفيات البالغني يف فرتة 
حمددة بوضوح وحديثة نسبيًا. وهذا مفيد بصفة خاصة يف البلدان اليت تعاين من أوبئة عامة تتعلق بفريوس 
نقص املناعة البشرية، وحيث يرّجح أن يكون مستوى وفيات البالغني قد تغريَّ فجأة يف عقود قليلة. وتتمثل 
إحدى مزايا طريقة الُيتم مقابل الُنهج اليت تستتبع توجيه أسئلة بشأن الوفيات يف األسر املعيشية يف أهنا تتيح 
تقدير وفيات البالغني يف استفسارات معتدلة من حيث احلجم. وخالفًا لذلك، ال ميكن إاّل للتعدادات أو 
االستقصاءات الكبرية بصورة غري عادية وحدها أن تنتج تقديرات مفيدة تستند إىل وفيات السنة السابقة على 
االستفسار. وعالوة على ذلك، ال تفرتض الطريقة أن السكان مغلقني بالنسبة للهجرة. ومع ذلك، فلن متثل 

انظر:  43

 R. E. Dorrington, —  

 “Brass growth balance”, in
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 estimation”, T. A. Moultrie
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 R. E. Dorrington, —  

 “Preston-Coale method”,

 in “Tools for demographic

 estimation”, T. A. Moultrie

and others, eds. )Paris, In-

 ternational Union for the

Scientific Study of Popula-
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النتائج املستمدة منها الدول الصغرية أو املناطق دون الوطنية حيث تكون نسبة كبرية من السكان هاجرت 
إىل البلد، أو هاجرت منه 44.

ر وفيات البالغني أيضًا من البيانات اليت يقدمها البالغون بشأن بقاء أشقائهم البالغني  وقد ُتقدَّ  -  558
)أّي األشقاء والشقيقات( على قيد احلياة. وحلساب هذه التقديرات بصورة غري مباشرة، ُيسأل اجمليبون عن 
العمر 15 عامًا وكم من هؤالء األشقاء/الشقيقات  ليبلغوا من  الذين عاشوا   عدد أشقائهم و/أو شقيقاهتم 
ر  ال يزال يعيش. وتبوب هذه البيانات حبسب الفئة العمرية للمجيبني. وميكن تقدير وفياهتم دون اشرتاط تذكُّ
اجمليبني للتواريخ اليت حدثت فيها الوفيات أو أعمار األفراد املتوفني عند وفاهتم. وُتستخدم البيانات املتعلقة 
ببقاء األشقاء على قيد احلياة لتقدير وفيات الرجال وُتستخدم املعلومات بشأن بقاء الشقيقات على قيد احلياة 

لتقدير وفيات النساء.
وميكن فقط تطبيق الطريقة املباشرة حلساب تقديرات وفيات البالغني من البيانات املستمدة   -  559
من بقاء األشقاء على قيد احلياة عندما يكون االستفسار قد مجع التواريخ الكاملة لألشقاء. ولدى مجع تلك 
التواريخ، ُيسأل كل جميب عن االسم ونوع اجلنس والعمر وحالة البقاء على قيد احلياة، ويسأل عن العمر وسنة 
الوفاة لكل من أشقائه املولودين لنفس األم، إن كان الشخص متوىف. ويعد مجع تواريخ األشقاء عملية معقدة. 
وسيلزم وجود تدريب واٍف وإشراف وثيق من جانب املوظفني امليدانيني إذا ُأريد تنفيذ العملية بنجاح. وليست 

هذه منهجية املناسبة الستخدامها يف التعداد 45.

وفيات األمهات 46 )ج( 

وعلى حنو ما جرت اإلشارة إليه أعاله يف الفقرات 542 - 544، ميكن استخدام تواريخ   -  560
األشقاء يف استقصاءات األسر املعيشية ووفيات األسر املعيشية اليت جُتمع يف التعدادات واالستقصاءات الكبرية 
بشأن األسر املعيشية إلنتاج تقديرات الوفيات ذات الصلة باحلمل. وبالرغم من ذلك، يلزم تقييم دقيق جلودة 
البيانات وشروحها، عند استخدام هذه الطرق. فمثاًل يعتقد على نطاق واسع أن تواريخ األشقاء تعطي تقارير 
ناقصة عن الوفيات، وال سيما الوفيات اليت تعود كثرياً إىل وقت سابق. وال ينبغي القيام بأّي حماولة لتفسري 
االجتاهات يف الوفيات اليت حتدث أثناء احلمل، والوالدة وفرتة النفاس، يف أّي جمموعة بيانات واحدة. وبالنسبة 
للطريقة املستندة إىل الوفيات احلديثة يف األسرة املعيشية، يعترب عمومًا أن الردود على األسئلة املتعلقة بوفيات 
األسر املعيشية والوالدات يف السنة السابقة على التعداد أو االستقصاء متيل إىل اإلفادة عن عدد الوقائع بصورة 

ناقصة. ويعد التقييم الدقيق لتغطية كال النوعني من الوقائع ضروريًا.

مزايا وقيود الطرق غري املبارشة  -  3

تتمثل امليزة الرئيسية للطرق غري املباشرة للتقدير بالسهولة النسبية اليت ميكن هبا استخالص   -  561
معدالت اخلصوبة والوفيات مىت أُتيحت البيانات الدميغرافية الالزمة من التعدادات أو االستقصاءات. ويف حالة 
عدم وجود بيانات دقيقة وحسنة التوقيت من التسجيل املدين، تنتج األساليب غري املباشرة تقديرات معقولة 

للمعدالت احليوية لسد فجوات البيانات يف هذا اجملال.
ومن ناحية ثانية، فمع أن هذه األساليب قد اختربت بشأن البيانات املستمدة من البلدان   -  562
املتقدمة إحصائيًا، فإهنا قد ال تصلح يف مجيع احلاالت، وذلك مثاًل، بسبب خمالفة االفرتاضات األساسية. 
 وباإلضافة إىل ذلك، تتباين جودة البيانات من مصدر بيانات إىل مصدر آخر، رهنًا بعوامل عديدة، تشمل 

ما يتعلق بتخطيط وتنفيذ هذه االستقصاءات والتعدادات.

غري  “تقدير   .I.M. Timaeus  44

يف  اليُتم  من  مستمد  مبارش 

استفسارات متعددة”، وارد يف 

“أدوات للتقدير الديمغرايف”. 

وآخرون،   T. A. Moultrie

االتحاد  )باريس،  محررون 

السكانية  للدراسات  الدويل 

متاح   .)2012 العلمية. 

http://demo- املوقع  عىل 

graphicestimation.iussp.

org/content/orphanhood-

.multiple-inquiries

“تقدير   I. M. Timaeus  45

تواريخ  من  البالغني  وفيات 

للتقدير  “أدوات  يف  األشقاء”، 

 T. A. Moultrie .”الديمغرايف

)باريس،  محررون  وآخرون، 

للدراسات  الدويل  االتحاد 

 .)2012 العلمية،  السكانية 

http:// املوقع  عىل  متاح 

demographicestimation.

iussp.org/content/sibling-

.histories

K. H. Hill، “وفيات األمهات”.   46

انظر الحاشية 37.
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وتوفر استقصاءات األسر املعيشية تقديرات على الصعيد القطري وصعيد األقسام الرئيسية   -  563
فقط، وألهنا ال تنتج تقديرات سنوية للمعدالت، فقد تغدو ذات قيمة حمدودة لرصد وتقييم برامج الصحة 

والسكان.

تقديرات الخصوبة )أ( 

تؤدي هذه التقديرات املستمدة من تعدادات بيانات األطفال الذين ولدوا أحياء أو املدرجني   -  564
يف توزيع أعمار األطفال دون 10 سنوات من العمر إىل إتاحة إجراء دراسات تتعلق باخلصوبة باستخدام طرق 

غري مباشرة، مثل طريقة أطفال العصب وأساليب أخرى.
هناك  ستكون  باإلبالغ،  املتعلقة  املشاكل  إىل  فباإلضافة  الكلية،  باخلصوبة  يتعلق  وفيما   -  565
حاالت ال يوجد فيها أطفال ألن األم تكون قد ماتت قبل التعداد أو االستقصاء. وما مل يكن منط خصوبة 
األمهات الاليت مل يبقني على قيد احلياة مماثاًل لنمط الاليت أحصني، ستكون النتائج منحازة. ومثة وجه آخر 
مهم من أوجه القصور يف بعض هذه الطرق وهو أهنا تتطلب خصوبة ثابتة سابقة. ومن مث فما مل تكن اخلصوبة 
ثابتة بالفعل، فإن هذه التقديرات ستبالغ يف بيان مستوى اخلصوبة أثناء فرتة اخنفاضها وتفيد بأقل من املستوى 

يف فرتة زيادهتا.

تقديرات الوفيات )ب( 

تتاح البيانات حبسب عمر األم بشأن األطفال املولودين أحياء والذين ال يزالون يعيشون،   -  566
التعدادات السكانية واستقصاءات اجلولة الواحدة  واليت توفر تقديرات الوفيات لفرتة الطفولة، من عدد من 
الرجعية األثر. وتتمثل ميزة استخدام بيانات التعداد هلذا الغرض يف أن البيانات تتاح للبلد ككل فضاًل عن 
التقسيمات الفرعية السياسية الرئيسية حبيث تليب بعض احتياجات برامج الصحة العامة. ويبدو تقدير وفيات 
البالغني املستمد من الوفيات احلديثة لألسر املعيشية، وبيانات الُيتم، أو تواريخ األشقاء أقل تلبية للحاجة مما 
ع. وكثرياً ما يؤدي اإلبالغ عن الوفيات احلديثة يف األسر املعيشية إىل مستوى  يتم احلصول عليه من وفيات الرضَّ
مرتفع من حاالت السهو ويلزم بذل جهود خاصة لتجنب اإلبالغ الناقص. فاألسئلة من قبيل هل أمك )أو 
أبوك( على قيد احلياة؟ أسئلة بشأن حقائق ينبغي أن يكون اجمليب قادراً على اإلجابة عليها بدقة يف سياق 
طريقة الُيتم. بيد أن، هناك استثناءات - فثمة حاالت يكون فيها الطفل قد تعرَّض للهجر مبكراً يف حياته 
وليس مكان األب أو األم معلومًا. والطفل املولود خارج كنف الزوجية قد ال يعرف هوية األب. وقد تنطبق 
إجابة الطفل املتبىن على اآلباء املتبنني له عوضًا عن آبائه الطبيعيني. ولن ترد وفيات األزواج عدميي األطفال. 
وقد حتدث زيادة يف العد يف حالة اآلباء الذين لديهم أكثر من طفل واحد يف ما بني اجمليبني. وباإلضافة إىل 

ذلك، ميكن حتديد الفرتات املرجعية للتقديرات غري املباشرة حتديداً تقريبيًا فقط بالطرق املتاحة.

الخالصة  -  4

ليس هناك مصدر وحيد أو هنج وحيد يليب بصورة كافية احتياجات اإلحصاءات احليوية   -  567
السكانية  التعدادات  من  جُتمع  اليت  البيانات  من  والوفيات  اخلصوبة  فتقديرات  االستخدامات.  من  لطائفة 
واستقصاءات األسر املعيشية واالستقصاءات الدميغرافية قيِّمة وتكميلية للمعلومات املباشرة واملستمرة املسجلة 
يف نظام التسجيل املدين والسجالت اإلدارية األخرى. وعندما تكون ُنظم التسجيل املدين غري وافية أو تكون 
بياناهتا منقوصة، توفر التعدادات واالستقصاءات لواضعي اخلطط تقديرات دميغرافية معقولة الستخدامها يف 
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التخطيط االجتماعي االقتصادي؛ وهي مع ذلك ليست بدياًل لنظام مستقر بصورة جيدة، يوفر بيانات خالية 
من أخطاء التغطية والعينات.

ويف التعدادات السكانية واستقصاءات العينات، يفضل أن جُتمع أثناء االستفسار، البيانات   -  568
أسرة  يف  فرداً  واليت تكون  فوقه،  ما  أو  احلمل  امرأة يف سْن  لكل  بالنسبة  أحياء  املولودين  باألطفال  املتعلقة 
معيشية، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وبغض النظر عن مكان إقامتها أثناء والدة أطفاهلا. وينبغي توخي 

العناية اخلاصة لضمان إدراج األطفال املتوفني.
إذا مل يكن من اجملدي احلصول على معلومات من التعداد السكاين أو استقصاء العينات   -  569
احلية  الوالدات  املتعلقة مبجموع  املعلومات  األقل، مجع  ينبغي على  مطلقًا،  يتزوجن  الاليت مل  للنساء  بشأن 
بالنسبة جلميع النساء الاليت يبلغن اخلامسة عشرة من العمر أو ما فوقها، املتزوجات يف الوقت الراهن، أو 
املتزوجات بالرتاضي، أو املرتمالت أو املنفصالت أو املطلقات. وأيًّا كانت فئة النساء الاليت جُتمع بشأهنن 
البيانات ينبغي توصيفها بوضوح ملنع اللبس يف حتليل النتائج الذي يكون له أثره - وخاصة إذا كانت البيانات 

املتاحة لتقدير اخلصوبة يشوهبا القصور، كما هو احلال غالبًا يف البلدان األقل تقدمًا يف اجملال اإلحصائي.
وستعتمد املواضيع اليت سيختار البلد حبثها على احتياجاته من املعلومات ومن املوارد املتاحة.   -  570
التعداد  استبيان  أو  االستقصاء  إدراجها يف  يكون  اليت  األسئلة  وأنواع  إىل عدد  اهتمام خاص  إيالء  ويتعني 
السكاين عمليًا. فإدراج الكثري جداً من البنود يكون له عادة أثر غري مؤاٍت على نوعية البيانات اليت سُتجمع. 
ولذلك، من املستصوب احلّد من عدد األسئلة ومن طول الوقت الالزم الستكمال كل استبيان، كما أن ذلك 

ني جودة وفائدة املعلومات اليت يتم مجعها. سُيسفر عن حتسُّ
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الفصل األول

ضمان الجودة وتقييم التسجيل املدني 
واإلحصاءات الحيوية القائمة عىل السجل

يوفر هذا الفصل توصيات بشأن بعض املمارسات املعتمدة لتقييم جودة بيانات التسجيل   -  571
املدين وجودة اإلحصاءات احليوية القائمة على تلك البيانات، مبا يف ذلك اإلجراءات امليدانية اليت ترصد عن 
كثب قيود الوقائع احليوية واملمارسات املتعلقة باالستفسارات اليت ُتنفذ أثناء التسجيل واليت يتمثل هدفها يف 
كفالة اكتشاف حاالت السهو واخلطأ مبكراً مبا يسمح بإدخال التصويبات يف الوثائق األصلية. وقد نوقش يف 

اجلزء الثاين تقييم اإلحصاءات احليوية من مصادر أخرى ُتعد عناصر يف نظام اإلحصاءات احليوية.

ضمان الجودة وتقييمها: اإلطار األسايس  - ألف 

سواء  السجل،  على  القائمة  احليوية  واإلحصاءات  املدين  التسجيل  معلومات  ألمهية  نظراً   -  572
على أساس القيد الفردي أو يف شكل جتميعي، ينبغي أن تكون احملافظة على معايري رفيعة للجودة شاغاًل 
رئيسيًا ومستمراً للمسؤولني عن إدارة تلك الُنُظم. ولذا حيب اعتبار أنشطة التقييم املمولة بصورة كافية لنظامي 
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية مبثابة عناصر أساسية إلدارة وتشغيل وصيانة مهام تلك الُنُظم. وتعترب 
تلك التقييمات البالغة األمهية ضرورية لتعزيز وحتسني الُنُظم اليت هبا أوجه قصور للمحافظة على معايري اجلودة 

الرفيعة يف تلك الُنُظم اليت تعمل بصورة مرضية.
ويشمل ضمان اجلودة اخلطوات املتخذة يف كل مرحلة من مراحل العمليات املتعلقة بنظامي   -  573
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية مبا يكفل عدم ازدواجية تسجيل مجيع الوقائع احليوية اليت حتدث يف البلد، 
وقيد كل املعلومات ذات الصلة باملوضوع بدقة، وأن يسفر جتميع وجتهيز الوقائع احليوية املسجلة عن إنتاج 
اإلحصاءات احليوية بشكل سليم ويف الوقت املناسب. وُيعد ضمان اجلودة جزًءا ال يتجزأ من أداء نظامي 
املسؤولون عن ضمان  واألشخاص  منتظمة.  بصورة  به  القيام  وينبغي  احليوية  واإلحصاءات  املدين  التسجيل 

اجلودة هم عادة من يعملون يف جماالت خمتلفة يف كال النظامني.
ويتطلب تقييم اجلودة دراسات حمددة ترمي إىل اإلجابة على أسئلة حمددة تتعلق باجلودة من   -  574
حيث تطبيقها على نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. وقد تتعلق األسئلة بتغطية تسجيل واقعة 
حيوية على الصعيد القطري أو يف منطقة أصغر؛ أو بدقة أحد املتغريات املسجلة أو املنشورة يف اإلحصاءات 
احليوية؛ أو بالنسبة للحالة العامة لنظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. وميكن إجراء تقييم اجلودة 

بصورة منتظمة أو على أساس خمصص.
وينبغي أن ُتسند مسؤولية وضع وتنفيذ طرق التقييم إىل وكالة مستقلة قادرة على االضطالع   -  575
بالتقييم. وإذا تعنيَّ االضطالع بعمليات ميدانية أو استقصاءات العينات هلذه األغراض، يكون التآزر والتعاون 
بشكل وثيق بني الوكالة اليت جُتري التقييم وبني مكتب التسجيل ضروريًا. وسيعزز التعاون والتآزر بشكل متبادل 
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يف عمليات التقييم الرئيسية التنسيق والتقييم بشكل أفضل. ومن شأهنما، باإلضافة إىل ذلك، املساعدة على 
بناء الثقة، وتعزيز ُحسن استخدام املوارد، واحلّد من تداخل األعمال ومن مث تبديد املوارد.

ضمان الجودة وتقييمها: املعايري  - باء 

ينبغي قياس جودة البيانات طبقًا ملعايري اكتماهلا، وصحتها، ولتوافرها، وُحسن توقيتها كما   -  576
هو مبني أدناه:

جيب أن يتحقق التسجيل الكامل عند حدوث الواقعة احليوية لألفراد من السكان، يف بلد )أو  )أ( 
منطقة(، معينة، يف غضون فرتة زمنية حمددة، وأن تكون قد سجلت يف النظام، أّي أصبح هلا 
وثيقة تسجيل واقعة حيوية. وهذا يعين أن النظام بلغ تغطية بنسبة مائة يف املائة. ويُقاس أّي 
احنراف عن التغطية الكاملة مبعيار “خطأ التغطية”. وتكون اإلحصاءات احليوية من بيانات 
التسجيل كاملة عندما يكون هناك باإلضافة إىل تسجيل كل واقعة تقرير إحصائي حيوي، حُيال 

إىل الوكالة املسؤولة عن جتميع وإنتاج اإلحصاءات احليوية؛
تتحقق صحة ودقة التسجيل عندما يكون قد مت إدراج كل واقعة حيوية يف الوثيقة احليوية بدقة  )ب( 
وبصورة كاملة، أّي عندما ال يكون هناك أخطاء يف اإلجابة أو بنود ناقصة. ويسمى قياس أّي 
التسجيل، تعين  القائمة على  احليوية  احملتوى”. ويف اإلحصاءات  الصحة “خطأ  احنراف عن 
الدقة أن بنود البيانات يف التقرير اإلحصائي قد ُعبئت بدقة وبصورة كاملة وأنه مل تدخل أخطاء 
أثناء عملية نسخ البيانات من السجالت احليوية إىل التقرير اإلحصائي )إن كان هذا هو احلال( 

أو أثناء مراحل التجهيز )الرتميز، والتحرير، والتقدير والتبويب(؛
ويعين التوافر أن البيانات قد مُجعت، ووضعت يف ملفات، ومت جتهيزها وختزينها يف كال النظامني  )ج( 

)التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية( وأهنا متاحة للمستخدمني بشكل ميسَّر، عند طلبها؛
ويعين ُحسن التوقيت يف التسجيل أن كل واقعة حدثت يف البلد )أو املنطقة( قد أُبلغت للتسجيل  )د( 
يف إطار املهلة الزمنية املنصوص عليها قانوناً. ويف جمال اإلحصاءات احليوية القائمة على السجل، 
يعين ذلك أنه بالنسبة لكل واقعة سجَّلت يف الوقت املناسب ُأحيل منوذج تقرير إحصائي للوكالة 
املسؤولة عن اإلحصاءات احليوية يف غضون اجلدول الزمين احملدد بواسطة برنامج اإلحصاءات 
احليوية. ويعين هذا أيضاً أن إنتاج ونشر وتوزيع اإلحصاءات احليوية قد نـُفِّذ بشكل فوري كاٍف 

يكفل تلبية احتياجات املستعملني.
واإلحصاءات  املدين  التسجيل  اكتمال  مستوى  يتناول  أن  ينبغي  البيانات  نوعية  تقييم  فإن  وبالتايل 
التسجيل  توقيت  توافر وُحسن  البيانات، فضاًل عن  بنود  بند من  لكل  بالنسبة  دقتها  أو  احليوية، وصحتها 
ينبغي  فال  التقييم.  بأغراض  يتعلق  ما  األمهية يف  نفس  هلا  ليس  األربعة  املعايري  أن  ويالحظ  واإلحصاءات. 

اإلخالل باالكتمال والدقة مثاًل، من أجل حتقيق ُحسن التوقيت.

ضمان الجودة  - جيم 

نظراً ألن ضمان اجلودة جزء ال يتجزأ من نظام التسجيل املدين ينبغي لسلطة التسجيل اتباع   -  577
ل ضمانًا للجودة بصورة منتظمة مبا يكفل ما يلي: )أ( قيام مجيع مناطق التسجيل احمللية  اخلطوات اليت تشكِّ
بتنفيذ مهام التسجيل الالزمة؛ )ب( إجياد وثيقة يف النظام لكل واقعة حيوية حدثت ألفراد من السكان يف 
منطقة من املناطق؛ و )ج( قيام مجيع املكاتب احمللية بإحالة الوثائق إىل مكتب تسجيل أرفع مستوى، طبقًا 
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إلجراءات مقررة. فعندما ال تقوم املكاتب احمللية بإبالغ الوقائع املسجلة، تنشأ مشاكل خطرية. لذلك فمن 
املهم بالنسبة لسلطة التسجيل تقييم أداء كل مكتب حملي فيما يتعلق بإرسال الوثائق إىل املكاتب اإلقليمية. 
وحىت عندما تكون مجيع مكاتب التسجيل قد قامت بعملها كي تكتمل التغطية اجلغرافية، هناك قضايا كّمية 
ونوعية أخرى تتعلق بالتسجيل ينبغي تقييمها على أساس منتظم. وترد يف اجلزء الثاين مناقشة تفصيلية بشأن 

ضمان جودة نظام التسجيل املدين.
ينبغي  ودقيقة  التسجيل كاملة  على  القائمة  احليوية  اإلحصاءات  أن  من  فللتأكد  وباملثل،   -  578
أن تقوم املكاتب املسؤولة عن جتميع ونشر اإلحصاءات احليوية باختاذ خطوات لضمان اجلودة أيضًا. ومن 
الضروري أن يكون النظام وافيًا من حيث هنجه، ويتسم بتحديد واضح ملسؤوليات استالم ومراقبة الوثائق الواردة 
مناسبة.  اإلدارية بصورة  القنوات  التقارير اإلحصائية عن طريق  إحالة  احليوية لضمان  نظام اإلحصاءات  يف 
ويعد الرصد الدقيق للتقارير اإلحصائية الواردة من املسجلني احملليني ضروريًا الكتشاف املشاكل يف التقارير 
اإلحصائية. وجيب أن تتوفر لنظام املراجعة إجراءات قائمة تكفل ما يلي: )أ( ورود التقارير اإلحصائية من 
مناطق التسجيل يف الوقت املناسب؛ )ب( ورود البيانات من كل منطقة تسجيل؛ و )ج( اقرتاب حاالت تواتر 
كل نوع من الوقائع احليوية اليت أبلغ عنها من الِقَيم املتوقعة لنفس الفرتة )أّي من حيث التشابه بني أعداد 
الوقائع احلالية وأعداد الوقائع السابقة بالنسبة لكل منطقة تسجيل(. فمثاًل، قد ُيشري عدم وجود تقارير لفرتة من 
ل نظام اإلبالغ. وينبغي رصد سجل أرقام التسجيل املسلسلة  الزمن )أسبوع أو شهر أو ما إىل ذلك( إىل تعطُّ
يف التقارير الواردة ملعرفة الفجوات اليت ليس هلا تفسري أو ازدواجية األعداد. وينبغي أن حيمل التقرير اإلحصائي 
نفس الرقم املوجود يف وثيقة التسجيل بغية تيسري عملية املراجعة. وينبغي تسوية املسائل املتعلقة باستالم التقارير 

اإلحصائية ومراقبتها بالتعاون مع املسجلني احملليني مبجرد مالحظة تلك املسائل.

ُطرق تقييم الجودة  - دال 

الطريقة املبارشة: مطابقة الوثائق  -  ١

تقتضي الطريقة املباشرة لتقييم اكتمال تغطية التسجيل املدين لإلحصاءات احليوية القائمة   -  579
من مصدر  نفسها  املعلومات  أو كل  بعض  تتضمن  اليت  الوثائق  مع  التسجيل  وثائق  مطابقة  السجل  على 
تقييم  أدناه، إلجراء  الواردة  قبيل تلك  املستقلة، من  البيانات  العديد من مصادر  مستقل. وميكن استخدام 
مباشر. ومن اجللي أن بعض املوارد ستوفر معلومات أكثر اكتمااًل أو غري منحازة بشأن الوقائع احليوية عن 
غريها. وميكن أن توفر الطريقة املباشرة معلومات مفيدة بشأن مصادر املعلومات الناقصة، وال سيما إذا ُصمم 

االختبار بدقة، كما ميكن أيضًا حتسني التسجيل عن طريق حتديد الوقائع احليوية غري املسجلة.

استخدام وثائق التسجيل املدني )أ( 

يعد تسجيل الوفيات أحّد مصادر الوثائق املتاحة بالفعل لتقييم تسجيل الوالدات. ويقتصر   -  580
ع. وبالرغم  استخدام هذا املصدر بصورة رئيسية على التحقق من تسجيل الوالدات بالنسبة جلميع وفيات الرضَّ
من أنه من املمكن من حيث املبدأ، التحقق من تسجيل الوالدات بالنسبة جلميع الوفيات، بغض النظر عن 
العمر عند الوفاة، يؤدي تنقل السكان إىل جعل مطابقة وثائق الوالدات مع وثائق وفيات البالغني أمراً يتعذر 

إجنازه للغاية.
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ُيوجد  وعندما  روتيين.  بشكل  الوالدات  بوثائق  ع  الرضَّ وفيات  وثائق  مبطابقة  القيام  وميكن   -  581
تطابق، ميكن بصورة روتينية وضع عالمة “متوىف” يف سجل الوالدات للحيلولة دون استخدام شهادة ميالد 

املتوىف للحصول على وثائق هوية عن طريق االحتيال.
وقد يعاين بعض البلدان من مشاكل تتعلق مبطابقة والدة/وفاة الرضيع إذا كان هناك احتمال   -  582

ع الذين توفوا بعد الوالدة بفرتة قصرية أو يف مناطق معزولة. بعدم اإلبالغ عن الرضَّ

استخدام الوثائق اإلدارية واالجتماعية )ب( 

وميكن مطابقة وثائق الوالدات والوفيات مع طائفة من القوائم األخرى، من قبيل سجالت   -  583
االلتحاق باملدارس، وسجالت املستشفيات، وسجالت التعميد والدفن. ومع أنه ال ميكن اعتبار أن أيًّا من 
هذه املصادر يوفِّر قوائم كاملة جبميع الوالدات والوفيات، فإن كل جمموعة من الوثائق قد تفيد يف اكتشاف قلة 
اإلبالغ عن بعض أنواع الوقائع احليوية. بيد أنه ال ينبغي استخدام املطابقة املستندة إىل أّي من هذه القوائم 

لتقدير املستوى العام الكتمال التسجيل، بسبب انتقائيتها.
وينبغي االضطالع هبذا النوع من املطابقة على املستويات العليا يف مكتب التسجيل املدين   -  584
الذي يدير النظام، بالتعاون مع املكاتب احمللية والوكاالت ذات الصلة. ونظراً ألن هذه العملية تشمل عدداً 

من املنظمات األخرى، مبا فيها نظام اإلحصاءات احليوية، يوصى بأن ُتنفَّذ على أساس خمصص.

استخدام القوائم املستمدة من تعدادات السكان واالستقصاءات )ج( 

ميكن استخدام البيانات املستمدة من تعدادات السكان ومن االستقصاءات على حّد سواء   -  585
لتجميع قوائم الوالدات احلية أو الوفيات بغية احلصول على تقديرات اكتمال التسجيل. وميكن أن توفر القوائم 
املستقلة عند مطابقتها مع سجالت الوقائع احليوية مؤشرات على وجود أخطاء يف التسجيل وميكن أن تؤدي 
إىل تقديرات بتسجيل ناقص. وميكن االضطالع مبطابقة وثائق التعداد واالستقصاء مع وثائق التسجيل املدين 

على أساس العينات على أّي من الصعيدين الوطين أو احمللي.

نظام القيد املزدوج )د( 

يستخدم نطاق موسع ألسلوب املطابقة املباشرة، ُيعرف باسم نظام القيد املزدوج، إجراءين   -  586
مستقلني جلمع املعلومات املتعلقة باإلحصاءات احليوية ومها: نظام التسجيل املدين )املصدر 1( واالستقصاء 
)املصدر 2(. وتتم مطابقة املعلومات املستمدة من كال املصدرين، مما ُيسفر عن ثالثة فئات من الوقائع وهي: 
الوقائع املسجلة يف كال النظامني )وقائع متطابقة(؛ وتلك املسجلة يف املصدر 1 ولكن ليس يف املصدر 2؛ 
وتلك املسجلة يف املصدر 2 ولكن ليست يف املصدر 1. ومع افرتاض االستقالل بني كال مصدري البيانات 
Chandrasekaran and Dem- 1949  وبتطبيق صيغة شاندرا سيكاران - دمينغ )شاندرا سيكاران ودمينغ،

ing؛ وماركس، سيلزر وكروتكي، Marks, Seltzer and Krotki, 1974“( 1974”(، ميكن تقدير فئة رابعة 

من الوقائع، أّي تلك اليت مل تسجل بواسطة أّي من اإلجرائني. ويوفر إمجايل األنواع األربعة من الوقائع تقديراً 
للعدد اإلمجايل للوقائع. وميكن أن ُيسفر استخدام هذا األسلوب لتقييم تغطية التسجيل عن حتسينات كبرية 

على املدى الطويل 47.
وميكن أيضًا حتقيق التقييم املباشر ألخطاء اإلجابة يف بيانات اإلحصاءات احليوية املستمدة   -  587
من التسجيل املدين مبطابقة عينة من التقارير اإلحصائية احليوية مع جمموعة مستقلة من الوثائق. فيمكن مثاًل 

لهذه  موجز  عىل  لالطالع   47

التي  والتطبيقات  العملية 

األمم  انظر  بلد،  كل  تخص 

املتحدة )1991(.
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مطابقة وثائق الوفيات بوثائق التعداد املناظرة للحصول على عينة لألشخاص الذين توفوا بعد تاريخ التعداد 
بفرتة قصرية. وميكن مقارنة بنود خمتارة من وثيقة الوفاة مثل العمر، واحلالة الزوجية والوظيفة، بنفس هذه البنود 

املستمدة من التعداد لتقييم التوافق بني مصدري البيانات.
تقارير  مع  الوفيات  إحصاءات  تقارير  من  عينة  مبقارنة  الوفاة  سبب  بيانات  تقييم  وميكن   -  588
للوفيات  وبالنسبة  أخرى.  مرة  الطيب  التصدِيق  مسؤول  مبقابلة  أو  املستشفيات  وثائق  أو  املناظرة  التشريح 
الرمسية كمصدر مستقل  الشرطة  وثائق  استخدام  القتل ميكن  أو  االنتحار،  إىل  أو  إىل حوادث،  ترجع  اليت 
للمعلومات. وميكن تقييم التطبيق الصحيح للقواعد الدولية لتحديد رموز األسباب األساسية للوفاة من خالل 
املقارن.  الرتميز  البلدان ألغراض  الوفاة يف ما بني  الطبية عن أسباب  للشهادات  تعميم جمموعة “موحدة” 
وميكن احلصول على التوجيه بشأن هذا النوع من التقييم واملساعدة يف التنسيق، من أحد املراكز املتعاونة مع 
أسرة التصنيفات الدولية لألمراض التابعة ملنظمة الصحة العاملية واملدرجة يف النسخة احلالية من التصنيف الدويل 

لألمراض 4٨.
ويشكل حترير بيانات اإلحصاءات احليوية وترميزها وجتهيزها بشكل غري سليم مصدراً مهمًا   -  589
آخر للخطأ. وميكن حتقيق اكتشاف أخطاء الرتميز عن طريق جمموعتني خمتلفتني من أخصائيي الرموز لرتميز 
نفس اجملموعة من التقارير اإلحصائية. وينبغي االضطالع مبثل هذا التسجيل املستقل للوثائق، إما على أساس 
التغاضي عن  الرتميز. وميكن  للتحقق من عملية  روتينية، كوسيلة  عينة، بصورة  باستخدام  أو  املائة  مائة يف 
مستوى التفاوت املنخفض جداً بني نتائج أخصائيي الرموز األصليني وتلك اليت توصل إليها مدققو النظام 

اإلحصائي، وبغري ذلك ينبغي تقييم حاالت التفاوت وتعديلها.
وميكن االضطالع بتقييمات أخرى للدقة النوعية للمعلومات املتعلقة باإلحصاءات احليوية   -  590
من خالل استخدام استقصاءات عينات خاصة مصممة لتيسري املقابالت مع املبلغني وغريهم من املعنيني 
بتقدمي بيانات التسجيل وبيانات اإلحصاءات احليوية. فمثاًل ميكن اختيار عينة من وثائق الوالدات واالستبيان 
من  عينة  إىل  واستناداً  وباملثل،  أصاًل؛  ُقدمت  اليت  للمعلومات  تأكيد  على  للحصول  األمهات  إىل  املرسل 
شهادات الوفاة، ميكن تصميم استبيان لغرض إعادة مقابلة املبلِّغ و/أو مسؤول التصدِيق الطيب على سبب 

الوفاة.

الطرق غري املبارشة  -  2

مقارنة االتجاهات )أ( 

ميكن مقارنة العدد اإلمجايل للوقائع احليوية املسجلة واملبلَّغ عنها إىل الوكالة اإلحصائية يف أّي   -  591
ل واملبلَّغ عنه يف الفرتة الزمنية السابقة عن نفس املدة. ويف معظم  فرتة )شهر، رُبع سنة أو سنة( مع العدد املسجَّ
احلاالت، لن خيتلف العدد الكلي يف الفرتة الزمنية األخرية بصورة كبرية عنه يف الفرتة السابقة املناظرة، ما مل تكن 
قد حدثت واقعة ملحوظة معينة، كاحلرب، أو الكارثة الطبيعية الكربى أو الوباء. وتكون هذه املقارنة عنصراً 
مهمًا يف نظام التدقيق الروتيين وميكن بسرعة إنتاج حاالت تواتر الوقائع احليوية، حبسب مكان التسجيل، هلذا 
الغرض. والطريقة سهلة التطبيق، وميكن أن يستخدمها املسجلون احملليون لتقييم أعماهلم، أو تستخدم على 
الصعيد الوطين لتقييم اجملاميع الوطنية ودون الوطنية أو لالستفسار من املسجلني احملليني عن أوجه التفاوت اليت 
تبدو كبرية. وستحّد التغريات املومسية من قابلية اجملاميع للمقارنة بالنسبة للفرتات اليت تقل عن سنة ما مل تقارن 
الفرتات املومسية نفسها. وبصفة عامة، تقيِّم الطريقة صحة جماميع الوقائع املسجلة فقط يف إطار حدود عامة 

وال ميكن استخدامها عادة لتقدير عدد الوقائع غري املسجلة.

http://apps.who. انظر:   4٨

int/classifications/icd10/

.browse/2010/en
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التسجيل بعد انتهاء املهلة الزمنية )ب( 

التسجيل  وتاريخ  الوقائع  تاريخ حدوث  بني  الفاصلة  للفرتة  املنتظم  الرصد  يوفر  أن  ميكن   -  592
جمموع  نسبة  وتوفر  اإلحصائي.  اإلبالغ  واكتمال  املدين  التسجيل  توقيت  ُحسن  بشأن  مفيدة  معلومات 
بشأن  بسهولة  عليه  احلصول  ولكن ميكن  تقريبيًا  تقديراً  املتأخرة(  )أو  الزمنية  املهلة  انتهاء  بعد  التسجيالت 
القصور يف اإلبالغ بالنسبة للفرتات الزمنية السابقة. ورهنًا بطول املهلة الزمنية، واملوعد النهائي إلدراج التقارير 
اإلحصائية احليوية يف التبويبات اإلحصائية، قد يكون للتسجيل بعد املهلة الزمنية والتسجيل املتأخر أثر كبري 
على اكتمال اإلحصاءات احليوية. ومن خالل القياس املستمر للمهلة الزمنية حلدوث الواقعة والتسجيل، ميكن 

استنتاج إن كان تشغيل النظام يتحسن أم يتدهور.
وباملثل، قد تؤثر املهل الزمنية إلحالة تقارير اإلحصاءات احليوية إىل الوكالة املعنية بالتجميع   -  593
يف اكتمال اإلحصاءات السنوية. وبصرف النظر عن حجم البلد وأّي مصاعب يف جمال االتصاالت، ينبغي 
أن تكون التأخريات يف إحالة التقارير اإلحصائية نادرة احلدوث وينبغي بذل قصارى اجلهود جلعل هذه العملية 

فعالة قدر اإلمكان.
وميكن أن توفر املعلومات بشأن التسجيل املتأخر أو بعد انقضاء املهلة الزمنية أو تأخر إحالة   -  594
املعلومات نظرة متعمقة يف جوانب أخرى من نظام اإلحصاءات احليوية أيضًا. فمثاًل، بالنسبة للُنُظم اليت تعتمد 
على موظفي الصحة لإلبالغ عن الوقائع أو بالنسبة التسجيل الفعلي للوقائع، ميكن أن يوفر جدول حاالت 
تأخر التسجيل أو اإلحالة حبسب نوع مكان الوالدة أو الوفاة )مرفق صحي/مكان آخر غري ذلك( بعض 

املعلومات بشأن درجة التعاون من جانب موظفي الصحة يف عملية التسجيل واإلبالغ.

املقارنة مع بيانات التعداد )ج( 

إذا كانت التقديرات املتعلقة باهلجرة متوفرة، ميكن استخدام “معادلة التوازن” ملقارنة النمو   -  595
السكاين فيما بني التعدادات )الفرق بني تعدادين متعاقبني( مع الوالدات والوفيات واهلجرة الصافية فيما بني 
التعدادين. وإذا اعُتربت التعدادات فضاًل عن الوثائق احليوية ووثائق اهلجرة جديرة بالثقة، ينبغي أن يساوي 
النمو بني التعدادين مجلة الوالدات بني التعدادين وعدد املهاجرين بعد طرح عدد الوفيات وعدد املغرتبني بني 
التعدادين. ومع افرتاض دقة بيانات التعداد واهلجرة، يعزى الفرق بني هذا اجملموع وبني النمو بني التعدادين إىل 

قصور تسجيل الوقائع احليوية 49.
وغالبًا ما ال تتأكد هذه االفرتاضات يف البلدان النامية، بسبب أوجه قصور يف إحصاءات   -  596
اهلجرة. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي هذه الطريقة إىل نتائج معقولة يف البلدان اليت ال تكون اهلجرة فيها ذات 
شأن يذكر. وسيوفر هذا األسلوب قياسًا تقريبيًا للخطأ فقط - وهو ما ال ميكن بواسطته الفصل بني درجة 

قصور تسجيل الوالدات ودرجة قصور تسجيل الوفيات.
وتوفر مقارنة نتائج تعداد واحد مع الوالدات املسجلة، وسيلة أخرى لتقييم اكتمال تسجيل   -  597
الوالدات. ويف هذا النهج، يقارن عدد األطفال دون السنة الواحدة من العمر الذين جرى إحصاؤهم يف التعداد 
بعدد الوالدات احلية املسجل يف الــ 12 شهراً السابقة على إجراء التعداد، مبا يسمح حبساب عدد الوفيات 
هلؤالء األطفال خالل تلك الشهور. ويوفر هذا األسلوب قياسًا تقريبيًا فقط لقصور التسجيل، نظراً ألن الفرق 
بني البيانات املستمدة من أحد املصادر وتلك املستمدة من مصدر آخر قد يرجع جزئيًا إىل عدم اكتمال 
ع الذين مت إحصاؤهم،  ع، أو إىل أخطاء يف البيان املتعلق بالعمر بالنسبة للرضَّ تسجيل الوالدات ووفيات الرضَّ
ع واألخطاء املتعلقة بالعمر، املهمة  ع يف التعداد. وحتّد مشاكل قصور إحصاء الرضَّ أو إىل قصور إحصاء الرضَّ

بصفة خاصة يف البلدان النامية، من فائدة هذه الطريقة بشكل كبري.

http://demographices- انظر:   49

.timation.iussp.org/
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مقارنة املعدالت امللحوظة يف املجتمعات السكانية املشابهة أو معها يف  )د( 
الفرتات السابقة

ميكن مقارنة معدالت الوالدات والوفيات األولية باملعدالت املستمدة من جمتمعات سكانية   -  598
مشاهبة ُتعرف بأن لديها تغطية تسجيل جيدة. وقد يشري فرق كبري بني املعدالت املستمدة من كال املصدرين 
إىل مشاكل قصور التسجيل، ولو أن عوامل أخرى من قبيل الفوارق بني اهلياكل العمرية للسكان، قد جتعل 
املقارنة أمراً يصعب التنبؤ به أيضًا. وقد تؤدي مقارنة البيانات مع تلك املستمدة من بلد واحد آخر فقط، 
فضاًل عن التقلبات السنوية الفعلية يف املعدالت يف أحد أو كال البلدين موضع املقارنة، إىل تعذر استخالص 
استنتاجات ثابتة بشأن مستوى االكتمال. ويف أفضل احلاالت، ال توفر تلك املقارنات إاّل مقياسًا عامًا لقصور 
اإلبالغ. ومن ناحية ثانية، إذا ُوجدت فوارق كبرية، قد يكون هذا األسلوب قيِّمًا حيث يوفر حتذيراً بأن هناك 

ما يربر مواصلة دراسة البيانات.
وباملثل، ميكن مقارنة اخلصوبة حبسب العمر أو معدالت الوفيات بنفس املعدالت امللحوظة   -  599
يف جمتمع سكاين مماثل أو يف فرتة سابقة. ومع ذلك، ففي هذه احلالة، قد تعزى الفوارق إىل مشاكل تتعلق 
بكل من البسط )الوالدات والوفيات املسجلة حبسب العمر( واملقام )اإلحصاء يف التعداد حبسب العمر أو 
تقدير السكان(. ومن ناحية ثانية، ميكن أن توفر تلك املقارنات، يف هذه احلالة أيضًا، إنذاراً مبكراً بأنه رمبا 

يكون هناك قصور يف البيانات وأن هناك ما يدعو إىل إجراء فحص إضايف.

طرق البيانات غري املكتملة: األساليب غري املبارشة )هـ( 

أدَّت احلاجة املتزايدة لقياسات دميغرافية أساسية يف معظم البلدان النامية، مقرتنة بسوء نوعية   -  600
نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية، إىل وضع أساليب غري مباشرة لتقدير هذه القياسات املستمدة 
لتقييم  النتائج املستخلصة من تطبيق تلك الطرق  القصور. وميكن استخدام  بيانات غري كاملة أو يشوهبا  من 
باستخدام طرق  تقدر  اليت  الوفيات  أو  الوالدات  معدالت  مقارنة  )أ( ميكن  خمتلفة:  بوسائل  التسجيل  تغطية 
مواءمة  ميكن  )ب(  املدين؛  التسجيل  بيانات  من  املستمدة  احليوية  باملعدالت  الكاملة  غري  البيانات  تتناول 
العالقات الدميغرافية املستخدمة يف طرق التعامل مع البيانات غري الكاملة لتقييم جودة التسجيل املدين وبيانات 
اإلحصاءات احليوية؛ )ج( وميكن تطبيق طرق البيانات غري الكاملة لتقدير مستوى قصور تسجيل الوقائع احليوية. 

وترد معاجلة تفصيلية هلذه األساليب يف تنقيح الدليل العاشر لالحتاد الدويل للدراسات السكانية العلمية 50.

أسئلة يف استقصاءات العينات بشأن تسجيل الوالدات )و( 

مشلت استقصاءات العينات املنفذة يف بعض البلدان أسئلة بشأن ما إذا كان الطفل البالغ   -  601
ل لدى سلطة التسجيل املدنية؛ وُتطلب  من العمر أقل من 5 سنوات لديه شهادة ميالد، وإن كان قد ُسجِّ
شهادة امليالد أحيانًا. وميكن استناداً إىل األجوبة، استخالص تقدير لتغطية تسجيل الوالدات. وقد ُنفذت 
لألطفال  املتحدة  األمم  صندوق  يف  املؤشرات  املتعددة  العنقودية  االستقصائية  الدراسات  يف  األسئلة  هذه 
إىل  دائمًا  يرتجم  ال  التسجيل  أن  باملالحظة  وجدير  والصحية.  الدميغرافية  االستقصاءات  ويف  )اليونيسيف( 
ل فيها الوقائع احليوية ولكن ال يتم جتميع مجيع البيانات يف شكل إحصاءات.  إحصاءات. فهناك حاالت تسجَّ
ولذلك فإن التغطية املستمدة من األسئلة بشأن االستقصاءات بالعينات تشري فقط إىل التسجيل وليس إىل 

اإلحصاءات.

املرجع نفسه.  50
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وأدرجت بلدان قليلة أيضًا أسئلة مشاهبة يف استبيانات تعداداهتا السكانية. وليست هذه   -  602
املمارسة مما يوصى به عمومًا، مع ذلك، فمن غري احملتمل احلصول على تقديرات موثوقة بسبب شواغل اجمليبني 

املتعلقة بالسرية.

الطرق األخرى للتقييم غري املبارش )ز( 

مثة طائفة من األساليب املتاحة لتقييم الدقة النوعية لبيانات اإلحصاءات احليوية اليت تنطوي   -  603
ع املبكرة بعدد الوفيات  على دراسة االتساق الداخلي للبيانات. فمثاًل، قد تكشف مقارنة عدد وفيات الرضَّ
اجلنينية املتأخرة عن وجود سوء فهم يتعلق بتعريف املولود احلي. وميكن حتليل اإلحصاءات بشأن األعمار املبلَّغ 
عنها للحصول على أدلة بشأن تراكم األعمار )تفضيل األعمار اليت يعربَّ عنها بأرقام منتهية بصفر أو 5 أو 
برقم زوجي(، باستخدام أساليب من قبيل طريقة مايرز املختلطة Myers’ blended method )انظر شرييوك 
وسيغيل والرمون، Shryock, Siegel and Larmon, 1971“ 1971”(، وتشري النسبة الكبرية لـ “اجملاهيل” 

يف أّي توزيع تكراري إىل أن التوزيع ال ينبغي اعتباره موثوقًا.

التقييم املبارش مقابل التقييم غري املبارش  - هاء 

األساليب املباشرة وغري املباشرة متاحة على حّد سواء لتقييم اكتمال ودقة بيانات اإلحصاءات   -  604
احليوية. وتشري األساليب غري املباشرة عمومًا إىل وجود عدم اكتمال أو عدم الدقة، بينما ال تقيِّم الطرق املباشرة 

تغطية ودقة البيانات فقط بل وتشري أيضًا إىل املصادر احملتملة للمشاكل.

الطرق املبارشة  -  ١

املزايا )أ( 

دقيقًا الكتمال التسجيل إذا متت تلبية  التقييم املباشرة تنتج تقديراً  يعتقد عمومًا أن طرق   -  605
تقارن مباشرة وثائق  بأن  التسجيل  شروط كل من استقالل وجودة املصدرين. فهي تقيس مستوى اكتمال 

التسجيل مع وثائق مصدر آخر، وقد تشري أيضًا إىل مصادر قصور التسجيل أو التسجيل املفرط.
وميكن تطبيق الطريقة املباشرة إما على الصعيد الوطين أو على أدىن مستوى للتسجيل احمللي.   -  606
وميكن ملكاتب التسجيل احمللية، مببادرة منها أو بالتعاون مع مكاتب تسجيل و/أو مكاتب إحصاءات حيوية 

أرفع أن جُتري خمتلف أنواع التقييم مستخدمة طرقًا مباشرة لتحسني جودة التسجيل واإلبالغ اإلحصائي.

القيود )ب( 

القيود.  ببعض  تتسم  فإهنا  التسجيل،  اكتمال  تقييم  يف  املباشرة  الطرق  ميزات  من  بالرغم   -  607
فيمكن أن يؤثر اختيار مصدر الوثائق املستقل يف دقة التقديرات. ويف حالة نظام القيد املزدوج، قد ال يتحقق 
باملرة من حيث املمارسة؛ شرط استقالل مصدري البيانات، وهو ضروري لتطبيق الصيغة بنجاح، وقد يوجد 

ميل إىل املبالغة يف تقدير عدد الوقائع بسبب أخطاء تتعلق باملطابقة أو التغطية.
ويف املقارنات املباشرة، قد تشكل إجراءات مطابقة الوثائق من مصدرين مصاعب شديدة.   -  608
فقد تغدو عملية املطابقة بطيئة ومضنية إذا مل تصبح آلية، وال يكون اختيار معايري املطابقة املناسبة عملية 

مباشرة دائمًا.
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وإىل حّد كبري، قلل إدخال املطابقة احلاسوبية كمية العمل اليت كانت تنفذ يدويًا من قبل. بيد   -  609
أن مواصفات القواعد التفصيلية للمطابقة احلاسوبية تتطلب حىت دقة أكرب من تلك اليت تلزم يف العملية اليدوية: 
القرار بشأن كل حالة. وللحّد من تعقيدات  فيجب توقع كل حالة حمتملة سلفًا وأن تصمم قاعدة الختاذ 
قواعد املطابقة احلاسوبية، ميكن اعتماد هنج وسط حيث يتسىن للحاسوب أن يضع عالمة إزاء احلاالت املثرية 
اليت  الدراسات  فألغراض  ذلك،  إىل  وباإلضافة  بشريًا.  جانبًا الستعراضها  وينحيها  فيها  املشتبه  أو  للجدل 
تستخدم جوالت عديدة جلمع البيانات قد تتطلب التغيريات اليت تطرأ على جودة البيانات اليت جُتمع على مر 
الزمن عملية حتقق يدوية للوثائق اليت جرت مطابقتها، مع احتمال تعديل قواعد املطابقة بالنسبة جلوالت مجع 

البيانات الحقًا.
وتتمثل القيود املهمة األخرى للطرق املباشرة يف تكلفتها وكمية الوقت الالزم لالضطالع هبا.   -  610
وتتطلب املطابقة اليدوية للوثائق قدراً كبرياً من الوقت الكتايب، يف حني تتطلب املطابقة اآللية إعداداً مستفيضًا؛ 
ومن مث فمن املستصوب للغاية التحقق من عينة الوثائق اليت متَّت مطابقتها بواسطة استعراض يدوي. وجيب 
أيضًا أن تؤخذ يف االعتبار تكلفة احلصول على قائمة مستقلة للوثائق، كما يعد ُحسن التوقيت من الشواغل 
احملددة  واملنهجية  للوثائق  املستقلة  القائمة  مبصدر  رهنًا  الدراسة،  مدة  بصورة كبرية  تتباين  أن  وميكن  أيضًا. 

املستخدمة.

الطرق غري املبارشة  -  2

املزايا )أ( 

يتمثل أحد املزايا املهمة للطرق غري املباشرة يف إمكانية تقييم مستوى اكتمال اإلحصاءات   -  611
البيانات. وميكن تطبيق العديد من الطرق على املستويات احمللية واإلقليمية  احليوية على الفور مبجرد إتاحة 
والوطنية، اليت توفر وسيلة لتحديد املوقع اجلغرايف ألّية مشاكل. وتؤدي سهولة تطبيقها إىل جعل هذه الطرق 
مناسبة ألغراض عديدة، من قبيل الرصد املنتظم ملستويات االكتمال، وتوفري تقديرات تتعلق باكتمال احلمالت 

الرامية إىل تعزيز إدخال التحسينات يف التسجيل املدين.

القيود )ب( 

حتّد من قابلية الطرق غري املباشرة للتطبيق طائفة من االفرتاضات الضرورية وشروط أخرى.   -  612
الزمن.  ثابتة على مدى فرتة من  أّي خصوبة ووفيات  الطرق جمتمعًا سكانيًا مستقراً،  تتطلب بعض  فمثاًل، 
ونظراً حلاالت االخنفاض يف كل من حاليت اخلصوبة والوفيات، فبالتايل، يكون عدد البلدان اليت تناسبها هذه 
األساليب صغريًا. ومن ناحية أخرى، فإن الطرق اليت ال تتطلب افرتاض االستقرار تتطلب بيانات موثوقة من 
تعدادين، مما جيعل الطرق غري املباشرة ال تناسب البلدان اليت ليس لديها مثل تلك البيانات. وتشمل القيود 
األخرى هلذه الطرق االفرتاضات بوجود جمتمع سكاين مغلق )أو إحصاءات هجرة دقيقة(، وعدم وجود تباين 
حبسب العمر يف ما يتعلق باكتمال تسجيل الوفاة، واإلبالغ الدقيق عن العمر بالنسبة للوفيات يف السكان. 
ويف كثري من البلدان، ال تتم تلبية هذه الشروط. وعالوة على ذلك، تعتمد دائمًا تقديرات التسجيل الكامل 
للوفيات اليت توفرها هذه الطرق على درجة اكتمال إحصاء التعداد السكاين. وهذا جيعل من حتديد املستوى 

املطلق لقصور التسجيل غري مؤكد يف كثري من احلاالت.
وميكن التغلب جزئيًا على بعض قيود الطرق غري املباشرة. فمثاًل، بالنظر إىل ما هو معروف   -  613
بعض  يف  البالغني  بني  منه  أكرب كثرياً  واألطفال  ع  الرضَّ وفيات  عن  اإلبالغ  يف  قصور  معّدل  وجود  بشأن 
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البلدان النامية، فقد تنحصر هذه الطرق يف تقدير اكتمال تسجيل الوفيات عند سْن 10سنوات من العمر 
أو ما فوقها. وباقتصار التحليل على هذا االختيار لتلك الفئات العمرية، قد ُيقبل افرتاض عدم وجود تباين 
املخالفات  إزاء  الطرق  املنهجية من ضعف  التعديالت يف  تلك  العمر. وتقلل  التسجيل حبسب  اكتمال  يف 
لبعض االفرتاضات األساسية، ولكن مل ُتستنبط أّية تعديالت للحّد من أثر املخالفات بالنسبة لغريها )بينت 

.)”Bennett and Horiuchi, 1981“ 1981 ،وهوريوشي

اختيار الطرق املناسبة لتقييم االكتمال والدقة النوعية   - واو 
للتسجيل واإلحصاءات الحيوية القائمة عىل السجل

التسجيل  ودقة  اكتمال  لتقييم  املباشرة  وغري  املباشرة  الطرق  من  لطائفة  أعاله وصف  ورد   -  614
غري  أو  املباشرة  سواء  )الُطرق(  طريقة  أنسب  اختيار  وسريهتن  السجل.  على  القائمة  احليوية  واإلحصاءات 
املباشرة، بعوامل خمتلفة تشمل احلاجة إىل احمللل واملوارد املتاحة للدراسة يف البلد املعين. وبصفة عامة، توفِّر 
الطرق املباشرة اليت تطابق وثائق التسجيل اإلفرادية معلومات بشأن جودة التسجيل، من حيث التغطية والدقة، 
كما سبق ذكره من قبل. والطرق غري املباشرة باستثناء األسئلة املباشرة يف استقصاءات العينات بشأن تسجيل 
الوالدات، تطبق مع التبويبات اإلحصائية املتولدة من التسجيل املدين؛ ولذا تقيِّم معظم الطرق غري املباشرة 

جودة اإلحصاءات احليوية.
ويف البلدان اليت يتم فيها جتميع اإلحصاءات احليوية بالكامل من السجل املدين، تقيس مجيع   -  615
الطرق - مباشرة وغري مباشرة - جودة التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. ومن ناحية ثانية، ال تتأثر تغطية 
ودقة اإلحصاءات احليوية بقصور اإلبالغ أو اإلبالغ املفرط يف معلومات التسجيل فحسب، بل وباخلطوات 
املتخذة يف إنتاج اإلحصاءات احليوية اليت تنطوي على نقل املعلومات أو إبالغها إحصائيًا من نظام التسجيل 
املدين إىل الدائرة اإلحصائية، وبنسخ معلومات التسجيل يف شكل إلكرتوين. ولذلك، ال تطابق تغطية ودقة 
نظام التسجيل املدين دائمًا تغطية ودقة اإلحصاءات احليوية القائمة على السجل. وعندما ال يتطابق النظامان 
النظام اآلخر. فمثاًل، إذا اسُتخدمت طريقة  لتمثيل  النظامني  متامًا، ال ميكن استخدام مقاييس جودة أحد 
املطابقة املباشرة ال ميكن أن يشري املقياس الذي يتم احلصول عليه إاّل إىل جودة التسجيل املدين. وباملثل، 
إذا اسُتخدمت الطرق غري املباشرة القائمة على اإلحصاءات احليوية، ال ميكن أن يشري املقياس إاّل إىل جودة 
اإلحصاءات احليوية. ومن ناحية أخرى، إذا استخدمت كلتا الطريقتني املباشرة وغري املباشرة ميكن احلصول 

على مقياس عن مدى جودة جتميع وثائق التسجيل املدين يف إحصاءات حيوية.
وعادة، عند إجراء دراسة تقييمية، ال ميكن استخدام مجيع الطرق املذكورة أعاله، نظراً للقيود   -  616
املتعلقة بالوقت و/أو املوارد. ويبحث الفرع التايل خمتلف العوامل اليت حتتاج إىل نظر عند تصميم دراسة التقييم. 

كما ترد أيضًا توصيات بشأن طرق التقييم اليت تناسب احلاالت املختلفة لتلبية املتطلبات يف البلد.

األهداف  -  ١

ينبغي حتديد أهداف الدراسة بوضوح، مثاًل من حيث إذا كانت النتائج سُتستخدم لتعزيز   -  617
التحسينات يف التسجيل، وحتديد مشاكل معينة أو ألغراض أخرى. أما عن كيفية تطبيق نتائج الدراسة فإهنا 
قد متلي إىل حّد كبري اختيار الطريقة. فإذا كان اهلدف هو تعزيز حتسني التسجيل عامة، تكفي معاجلة مشاكل 
والوكاالت  احملليني  واملسجلني  اجلمهور،  مع  التعاون  لتشجيع  النتائج كوسيلة  واستخدام  عام  بوجه  التغطية 
املتعاونة. ويف هذه احلالة، ستكفي طرق التقييم غري املباشرة. وباملثل، ميكن استخدام الطرق غري املباشرة لرصد 
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مستويات االكتمال بشكل روتيين. ويف احلاالت اليت يتمثل فيها اهلدف يف حتديد مشاكل تغطية معينة والقضاء 
عليها، تكون الطرق املباشرة مالئمة أكثر، يف العادة.

درجة الدقة  -  2

ينبغي مقدمًا التأكد من مستوى الدقة املطلوب لتقييم االكتمال أو الدقة النوعية. ويف بعض   -  618
احلاالت، سيكفي تقييم تقرييب. وبشكل جزئي، سيكون مستوى الدقة املطلوب دالة على مستوى اكتمال أو 
جودة نظام التسجيل. وإذا كان اإلبالغ عن الوقائع احليوية معيبًا بدرجة كبرية سيكفي عادة تقييم مناسب 
يستمد بطريقة غري مباشرة. وإذا ُسويت املشاكل الرئيسية ولكن بقيت مشاكل صغرى مهمة، قد تكون الطرق 
املباشرة أفضل وسيلة لتحديدها. ومىت بلغ نظام التسجيل مستوى عاليًا من التغطية واجلودة، تستخدم الطرق 

غري املباشرة عمومًا بصورة منتظمة لضمان عدم تدهور تغطية ودقة البيانات.

ُحسن التوقيت  -  3

يتمثل أحد احملددات املهمة يف اختيار أنسب الطرق يف اإلطار الزمين الالزم لتحقيق النتائج.   -  619
وإذا كان اهلدف من الدراسة هو التحقق من ظهور مشكلة، ينبغي إتاحة النتائج يف أقرب وقت ممكن. وبصفة 
عامة يستدعي هذا استخدام طريقة غري مباشرة، ولو أن التقييم املباشر قد يكون جمديًا إذا أتيحت بالفعل قائمة 
إدارية كاملة بصورة معقولة للوقائع. ومن جهة أخرى، إذا كانت الدراسة جزًءا من خطة تطوير طويلة األجل 

للتسجيل، قد ُينظر حتديداً يف استخدام أساليب الطريقة املباشرة - بالرغم من كوهنا أكثر استهالكًا للوقت.

نوع الواقعة التي ستجري دراستها  -  4

ميكن للدراسة أن تقيَّم الوالدات أو الوفيات؛ أو جمموعة فرعية من هذه الوقائع، مثل وفيات   -  620
ع؛ أو أكثر من نوع من الوقائع احليوية. فكثري من الطرق املوصوفة أعاله مناسب للغاية لنوع حمدد من  الرضَّ
الوقائع. وينبغي توخي العناية الختيار الطرق املناسبة للدراسة املقرتحة. ويتعنيَّ تغطية أنواع عديدة من الوقائع 

يف الدراسة، وقد تلزم طائفة من طرق التقييم.

تقييم االكتمال و/أو الدقة النوعية للتسجيل املدني واإلحصاءات   -  5
الحيوية القائمة عىل السجل

قد تنحصر الدراسة يف تقييم اكتمال و/أو تقدير دقة اإلحصاءات احليوية أو قد تشمل كلتا   -  621
املهمتني. وميكن استخدام كلتا الطريقتني غري املباشرة واملباشرة لتقييم اكتمال تسجيل الوقائع احليوية فضاًل عن 
دقة البيانات. وتوفر الطرق املباشرة تقديرات أدق لدقة اإلحصاءات احليوية، وال سيما بالنسبة لبنود من قبيل 

سبب الوفاة. وباإلضافة إىل ذلك، تلزم الطرق املباشرة، إذا كان من الضروري حتديد مصدر املشكلة.

املوارد  -  6

وتتمثل العوامل احلامسة األخرى يف مستوى التمويل املتاح لدراسة التقييم، ومدى توافر احملللني   -  622
املهرة، وأنواع مصادر البيانات األخرى اليت ميكن استخدامها يف الدراسة ودرجة دقتها. ويف هناية املطاف، قد 
تفرض املوارد املتاحة اختيار طريقة التقييم. وقد تكون تكلفة التقييم املباشر مرتفعة جداً يف سياق مستويات 
التمويل املتوقعة، وال سيما إذا استلزم األمر مجع البيانات يف امليدان لتكوين قائمة منفصلة بالوقائع. وإذا أمكن 
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إضافة األسئلة الالزمة إىل التعداد أو االستقصاء املقبل ميكن خفض تكاليف مجع البيانات. وحىت عندما تكون 
التكاليف مرتفعة، تربر نتائج التقييم املباشر النفقات عادة. وتعد جودة البيانات املتاحة عاماًل مهمًا أيضًا. 
وإذا كانت القوائم اإلدارية املتاحة أو البيانات املستمدة من التعداد أو االستقصاء غري كاملة بشكل سافر، 
قد تفضل الطرق غري املباشرة. وأخريًا، جيب أن يتوافر املوظفون املاهرون لالضطالع بالدراسة: ويف الواقع، قد 
ميلي مستوى خربة املوظفني املتوافرين اختيار الطريقة اليت ستطبق، وال سيما إذا اقتضى األمر استخدام طريقة 

غري مباشرة.
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الفصل الثاني

االسرتاتيجيات املوىص بها لتحسني نظامي 
التسجيل املدني واإلحصاءات الحيوية

جرى التشديد على أن حتسني نظام اإلحصاءات احليوية يعتمد على إنشاء نظام تسجيل   -  623
مدين موثوق، فمعظم اإلحصاءات احليوية تتولد عن طريق نظام التسجيل املدين. ولذلك فمن األمهية البالغة 
قد  اليت  اخلطوات  بعض  بإجياز  الفصل  املدين. ويصف هذا  التسجيل  مقدرة  لتحسني  اجلهود  بذل قصارى 
تتخذها احلكومات لتحسني نظام التسجيل املدين. بيد أن هذه هي بعض األنشطة الكثرية فقط اليت أثبتت 
الالزمة لذلك  بأّي حال مجيع اخلطوات  اليت قامت بتحسني نظمها - وهي ال تغطي  البلدان  جدواها يف 
املستوى يف حتسني  رفيعة  إشراك شخصيات سياسية  الفصل  املوصوفة يف هذا  األنشطة  التحسني. وتشمل 
املدين  التسجيل  بنظامي  هامشيًا  املعنيني  من  وغريهم  للموظفني  الدوري  التدريب  وتوفري  املدين،  التسجيل 
واإلحصاءات احليوية؛ واالضطالع بأنشطة التوعية واإلعالم مع املسؤولني احلكوميني، والفئات الفنية واجلمهور 
احلالية واجلديدة إىل أقصى حّد من حيث  املستمر لألداء؛ واستخدام تكنولوجيات اإلعالم  عامة؛ والرصد 

صلتها بتشغيل النظامني.

إرشاك الشخصيات السياسية الرفيعة املستوى  - ألف 

اسُتحدثت يف السنوات األخرية، اجلهود املتعلقة بإشراك الوزراء على الصعيد اإلقليمي بغية   -  624
حتسني التسجيل املدين ورفع هذه القضية ملرتبة الصدارة يف جداول األعمال السياسية واحلكومية. وُتسفر تلك 
العملية يف أفريقيا، وهي متر مبرحلة تقدم، عن التزام كبري من جانب مجيع احلكومات بتحسني التسجيل املدين 

واإلحصاءات احليوية.
املدين  التسجيل  لنظامي  إقليمية  تنظيم وعقد حلقة عمل  العملية من خالل  ُأطلقت  وقد   -  625
واإلحصاءات احليوية يف أفريقيا، يف دار السالم، جبمهورية تنزانيا املتحدة، يف الفرتة من 20 حزيران/يونيه إىل 
3 متوز/يوليه 2009. وشارك يف احللقة 140 مندوبًا ومكاتب التسجيل املدين الوطنية ومكاتب اإلحصاءات 
الوطنية من 40 بلداً يف أفريقيا، ومنظمات دولية وإقليمية ومن مراكز تدريبية. وأشري إىل أنه يف معظم بلدان 
أفريقيا، وكل البلدان جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا تقريبًا يعمل نظام التسجيل املدين بشكل متقطع وغري 
كامل؛ وعلى ذلك، ال توجد أنظمة مالئمة يف تلك البلدان جتعل املواطنني حيظون باعرتاف الدولة. وعالوة 
على ذلك، فنظراً الخنفاض تغطية ُنظم التسجيل املدين يف معظم البلدان األفريقية، ال ميكن توليد معدالت 
ع واألطفال من اإلحصاءات احليوية. وقد أسفر  املتوقع عند الوالدة، ووفيات الرضَّ العمر  حيوية مهمة مثل 
هذا عن إجراء استقصاءات لألسر املعيشية وتعدادات لسد فجوات املعلومات؛ بيد أنه ال ميكن اعتبار هذه 
املمارسات املخصصة والتدابري املؤقتة بشكل كبري حلواًل طويلة األجل للقضايا غري املرتبطة بإنتاج إحصاءات 

حيوية دقيقة.
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ولذا دعت حلقة العمل احلكومات يف أفريقيا، إىل اختاذ تدابري مناسبة لتوفري املوارد الالزمة   -  626
لدعم نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية؛ وأوصت حلقة العمل كذلك باستكشاف إمكانية تنظيم 

مؤمتر وزاري رفيع املستوى لتحسني التسجيل املدين يف أقرب وقت ممكن واحملافظة على الزخم 51.
وعلى سبيل املتابعة هلذه املبادرة، ُعقد يف أديس أبابا، إثيوبيا، يف 13 و 14 آب/أغسطس   -  627
معلومات  “صوب  املؤمتر  موضوع  وكان  املدين.  التسجيل  عن  املسؤولني  األفريقيني  للوزراء  مؤمتر   ،2010
نة للحالة املدنية من أجل كفاءة اإلدارة العامة وتوليد إحصاءات حيوية وطنية ورصد األهداف اإلمنائية  حمسَّ
لأللفية يف أفريقيا”. ويف اإلعالن الصادر عن املؤمتر، تعهدت مجيع احلكومات املشاركة جبعل التسجيل املدين 

واإلحصاءات احليوية أولوية رئيسية.
وتطلبت عملية تنفيذ اإلعالن إعداد إطار ُيعرف بربنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظامي   -  628
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. ويتمثل اهلدف العام للربنامج يف توفري توجيهات إدارية وبراجمية يف سياق 
توفري  احليوية - وحتديداً  املدين واإلحصاءات  التسجيل  اإلقليمي إلصالح وحتسني نظامي  جدول األعمال 
توجيهات أمشل وأكمل بشأن الروابط املؤسسية والتشغيلية، وتدفقات األعمال وآليات اإلدارة حبيث تشمل 

الوصالت البينية املتعددة التخصصات والقطاعات يف نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.
وبينما ميضي تنفيذ اإلطار مل تتبلور النتائج بعد. ومن ناحية ثانية، يعد حشد املشاركة على   -  629
راً باخلري صوب بلوغ حتسني مهم يف جمايل التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.  أرفع مستوى حكومي مبشِّ
وألن هذا جهد إقليمي - أّي جهد مشرتك أكثر منه فردي - فإن له ميزاته فيما يتعلق بكفالة الدعم من 

جانب املاحنني.

التدريب واالسرتاتيجيات األخرى لتحسني نظامي   - باء 
التسجيل املدني واإلحصاءات الحيوية 52

التدريب  -  ١

لتحقيق فعالية نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية يف أّي بلد، جيب إنشاؤمها ضمن   -  630
قطاع اإلدارة العامة. وإذا ُأريد حتقيق هدف إنتاج إحصاءات حيوية من نظام التسجيل املدين، جيب أن يكون 
هذا النظام دائمًا ومستمرًا. وميكن حتقيق هذا بوضع إجراءات قانونية حمددة جيداً بشأن التسجيل اإللزامي. 

ويعد اخنراط اجملتمع املدين بشكل وثيق يف دعم إنشاء التسجيل املدين وصيانته ضروريًا.
وُيسهم تدريب موظفي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية إسهامًا كبرياً يف تعزيز نظامي   -  631
املطلوبة  املهام  ألداء  الالزمة  واملهارات  املعرفة  التدريب  برامج  فتوفر  احليوية.  واإلحصاءات  املدين  التسجيل 
بكفاءة. ومن خالل فهم املوظفني ملا ُيتوقع بشكل أفضل، تقل األخطاء وتتحسن املعنويات. ويوفر تدريب 
املوظفني وإعادة تأهيلهم دوريًا أيضًا الفرص هلم لتقدمي تعقيبات بشأن املشاكل واإلجراءات واحللول البديلة 

احملتملة.
ويوفر التدريب اجليد التصميم وسيلة فعالة من حيث التكلفة للرتكيز على احتياجات أجزاء   -  632
حمددة من عملية التسجيل املدين أو مناطق جغرافية معينة، مثل مناطق التسجيل احلضرية والريفية. ومن املهم 
أيضًا أن حييط املوظفون اإلحصائيون علمًا بشكل جيد بالتشغيل وبنواحي القوة والضعف يف نظام التسجيل 
املدين. وباملثل، حيتاج موظفو التسجيل املدين إىل فهم استخدامات وأمهية البنود اإلحصائية، والشروط املطلوبة 
الداخلي، املوجه إىل  التدريب  التدريب بني  بالنسبة لالكتمال والدقة. وينبغي أن متيز خطة  يف هذا الصدد 

االقتصادية  اللجنة  انظر   51

األفريقي  املركز  ألفريقيا، 

“تقرير  لإلحصاءات، 

اإلقليمية  العمل  ووثائق 

بشأن رقمي التسجيل املدني 

يف  الحيوية  واإلحصاءات 

 29 السالم،  دار  أفريقيا، 

تموز/  3  – حزيران/يونيه 

يوليه 2009”.

املتحدة  األمم  أيضا  انظر   52

.)1991(
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مسجلي التسجيل املدين وأخصائيي اإلحصاءات احليوية واملوظفني التقنيني واإلداريني اآلخرين، وبني التدريب 
ه إىل مقرري السياسات، واملسؤولني احملليني، واملوظفني الطبيني وموظفي الصحة الذين يتأثرون  اخلارجي املوجَّ
التدريب  أن يشدد  وينبغي  احليوية.  املدين واإلحصاءات  التسجيل  يتعلق جبودة واستخدامات  فيما  ويؤثرون 
الداخلي على األساليب والطرق واملهارات وأن يتناول قضايا األدوار الفنية ومهامها. وينبغي أن يرمي التدريب 
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية، وأن يعمل  اخلارجي إىل توعية اجلماعات باحتياجات ومهام نظامي 
على تنمية الفهم والتعاون احملسنني. وُيعد التدريب اخلارجي آلية حتسني بالغة األمهية وال ينبغي إمهاله: فالبيئة 
املتسمة بالتعاون والدعم ضرورية لنجاحه. ويف حالة ما يتعلق باملوظفني الطبيني وموظفي الصحة الذين يقدمون 
البيانات إىل النظام مثاًل، تعتمد جودة املعلومات على فهمهم ألمهية دقة البيانات واجملاالت اليت ستستخدم 
فيها. وهلذه األسباب، ينبغي أن تكون برامج التدريب الداخلية واخلارجية جزًءا ال يتجزأ من نظامي التسجيل 
املدين واإلحصاءات احليوية. وينبغي أن يتقاسم كال النظامني املسؤولية بشأن هذه الربامج، واليت ينبغي تنفيذها 

بصورة منتظمة عوضًا عن أساس خمصص 53.

الحلقات الدراسية وحلقات العمل  -  2

ينبغي وضع جداول زمنية بصورة دورية وحلقات دراسية وحلقات عمل للموظفني من كال   -  633
النظامني لتمكينهم من تبادل اآلراء بشأن املشاكل اليت يواجهوهنا يف عمليات التسجيل املدين واإلحصاءات 
احليوية. وينبغي أن تكون املشاركة يف االجتماعات على أوسع نطاق ممكن وينبغي أن تشمل موظفني منخرطني 
يف جتهيز البيانات، واسرتجاعها، وحفظها، وأن تشمل أشخاصًا من خارج النظامني لتعزيز إدخال آراء وهُنج 

جديدة.

آراء املستعملني  -  3

من املهم تأمني دعم اجلمهور ومعاجلة شواغل املستعملني ورقمي التسجيل املدين واإلحصاءات   -  634
احليوية وتلبية احتياجاهتم، نظراً ألن تشجيع وتطوير فئة داعمة من خارج نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات 
احليوية أمر أساسي للتحسني. ويتمثل أحد طرق احلصول على آراء املستعملني يف إجراء استطالعات رأي 
)لالطالع على املزيد من املناقشات املتعلقة باحلصول على آراء املستعملني، انظر الفقرات 638 - 644 

أدناه(.

التسجيل املدني واإلحصاءات الحيوية الوطنية واإلقليمية  -  4

توفر جلان التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية الوطنية واإلقليمية منتدى مناسبًا إلظهار   -  635
احليوية.  واإلحصاءات  املدين  التسجيل  نظامي  يف  الضرورية  التحسينات  إلتاحة  الالزمتني  والسلطة  القيادة 
التقنية  وينبغي أن تشمل أهداف تلك اللجان تنظيم الدعم الالزم للتحسينات وتنسيق مشاركة اجملموعات 
والفنية واحلكومية املهتمة. وستعزز عضوية تلك اللجان املعنية بالتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية الوطنية 
واإلقليمية إقامة توازن بني معاجلة شواغل واهتمامات املستعملني واجلمهور عامة، وتلبية احتياجات ملتمسي 

املشورة بشأن القضايا التقنية اليت تتطلب معرفة وخربة املتخصصني.

لالطالع عىل تفاصيل محددة   53

بشأن برامج التدريب، انظر 

د(،   199٨( املتحدة  األمم 

الفقرات 259 - 271.
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إعداد وتنفيذ خطط العمل ألغراض التحسني  -  5

ينبغي أن تستند اخلطوات الالزمة لتنفيذ خطة العمل لتحسني التسجيل واإلحصاءات احليوية   -  636
إىل معرفة حقائق احلالة القائمة لنظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. وهناك عدد من األنشطة الفرعية 
اليت قد تلزم يف إطار اخلطة؛ وينبغي حتديد كل منها، مع اإلشارة إىل مرجع زمين مناسب. ومن احملتمل أن 
متتد اخلطة العامة لعدد من السنوات. وميكن تنفيذ املراحل املبكرة أو األنشطة القصرية األجل يف غضون السنة 
األوىل وتشمل التخطيط لنظام جديد، وتصميم دراسة للتقييم، وصياغة تشريع جديد أو أنظمة جديدة وما إىل 
ذلك. وقد يشمل األجل املتوسط أنشطة تقتضي املزيد من اإلعداد والصقل واالعتماد على دراسات جتريبية أو 
ُطرق تقييم وإذن بامليزانية. وميكن تنفيذ هذه األنشطة يف غضون سنة إىل ثالث سنوات عقب تنفيذ األنشطة 
القصرية األجل. أما األنشطة األطول أجاًل، فطابعها أكثر تعقيداً وتقتضي تغيريات تقنية كبرية يف ترتيب النظام 

أو عملياته.
ومن املهم أن توضع خطة العمل بعناية وأاّل تعكس اأُلطر الزمنية لكل خطوة مطلوبة تفاؤاًل   -  637

دون مربر. وتستعرض مجيع الوكاالت واملنظمات،كما تعتمد اخلطة اليت ستشارك يف تنفيذها.

تثقيف الجمهور، املعلومات واالتصاالت لغرض إيجاد   - جيم 
نظامني فّعالني للتسجيل املدني واإلحصاءات الحيوية 54

قد متثل تكلفة محالت التثقيف للجمهور يف البلدان الكبرية ذات اللغات والفوارق االجتماعية   -  638
التسجيل  تثقيف اجلمهور بشأن  العديدة حتّديًا كبرياً جداً. ويشري هذا إىل استصواب ربط محالت  الثقافية 
املدين واإلحصاءات احليوية حبمالت الدعوة للربامج األخرى من قبيل التحصني، والرعاية السابقة على الوالدة، 

وتنظيم األسرة وتقنني الغذاء.
وإذا ُأريد لنظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية أن يعمال بصورة سليمة يكون من   -  639
اللذين  بالنظامني  املعنيني  األشخاص  فئات عديدة من  والتعاون من جانب  الفهم  الضروري عندئذ ضمان 
املوظفون  الوكاالت؛  الفئات كما يلي: اجلمهور؛ ممثلو املؤسسات،  يتعني توفريمها بطريقة أو بأخرى. وهذه 

احلكوميون؛ واملوظفون الذين يعملون مباشرة ضمن نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.

املسؤولون الحكوميون  -  ١

املدين  التسجيل  نظامي  واليتهم  تشمل  الذين  احلكوميني  املسؤولون  توعية كبار  ينبغي   -  640
تعتمد على هذين  اليت  العديدة  ولرباجمها  وللحكومة  عامة  للجمهور  النظامني  بأمهية  احليوية،  واإلحصاءات 
النظامني، ويفضل أن يتم ذلك يف جلسات إحاطة شخصية. وينبغي أن حياطوا علمًا باعتماد اإلحصاءات 
احليوية على نظام التسجيل املدين )أو العمليات املؤقتة األخرى مثل استقصاءات العينات املخصصة جلمع 
البيانات( وأن يدركوا احلاجة إىل مستوى مقبول من جودة البيانات لضمان املوثوقية اإلحصائية. وينبغي أن 
ينخرط كبار املسؤولني احلكوميني مبكراً يف أّي مبادرات رئيسية لتحسني النظامني، وجيب السعي لتوفري دعمهم 
لألنشطة اليت ترتتب عليها آثار يف امليزانية؛ وينبغي أيضًا إحاطتهم علمًا يف الوقت املناسب، بنتائج تقييمات 
النظامني لضمان جودة مستوى الفهم لنواحي القوة والضعف واملتطلبات احملتملة يف املستقبل. وينبغي تصميم 
االتصاالت اليت جتري مع املسؤولني احلكوميني الرفيعي املستوى هلؤالء األفراد حتديداً كما ينبغي أن تكون موجزة 
الرفيعي املستوى على الصعيد اإلقليمي اسرتاتيجية أخرى  قدر املستطاع. وُيعد إشراك املسؤولني احلكوميني 

يتعني النظر فيها )انظر الفرع ألف أعاله(.

للمزيد  نفسه؛  املرجع   54

املبادئ  انظر  اإلطالع  من 

لألمم  الشاملة  التوجيهية 

املتحدة )199٨ أ(.
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عموم الجمهور  -  2

ستسجل  أو  ُسجلت  أفراد  من  ويتكونون  املستهدفون”،  “السكان  هم  اجلمهور  عموم   -  641
وقائعهم احليوية؛ وقد يعملون من وقت آلخر كمبلِّغني من خالل توفري املعلومات املتعلقة بالوقائع احليوية. وهم 
سيستعملون نظام التسجيل للحصول على وثائق قانونية أو خالفًا لذلك، من أجل توثيق وقائع حيوية حدثت 
هلم هم أنفسهم أو ألفراد األسرة اآلخرين. ولذلك ينبغي توعية اجلمهور ألجل طويل وبصورة مستمرة ليس 
فقط بشروط تسجيل الوقائع احليوية وإمنا أيضًا بقيمة وفوائد ما سيجنونه من خالل استخدام نظام التسجيل. 
وبدون حفز اجلمهور على تسجيل الوقائع فوراً وبدقة، لن يعمل نظاما التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية 
بصورة سليمة. وينبغي بذل قصارى اجلهود إلحاطة اجلمهور علمًا مبا يلي: األسباب اليت تدعو إىل ممارستهم 
التسجيل يف الوقت املناسب وبدقة؛ التزاماهتم يف هذا الصدد؛ فوائد االمتثال بالنسبة لكل من األفراد واجملتمع. 
وحيتاج عموم اجلمهور إىل معرفة مكان ووقت وكيفية تسجيل الوقائع احليوية، وحيتاجون إىل إدراك ما يدعوهم 
إىل القيام هبذا. وجيوز أن تكون االتصاالت اليت تتضمن هذه الرسائل والرامية إىل تثقيف عموم اجلمهور، موجزة 
أاّل  ينبغي  الرسائل  الوسائط األخرى. وهذه  وتبث بواسطة اإلذاعة والتلفزيون، وامللصقات، والكراسات، أو 
تشمل فقط حصراً باالستخدامات املهمة للتسجيل املدين والفوائد اليت جينيها األفراد وإمنا أيضًا وصفًا موجزاً 

لكيفية ووقت ومكان القيام هبذه العملية البسيطة.

أعضاء املؤسسات، واملهن والوكاالت  -  3

املدين  التسجيل  عملية  يف  مباشرة  غري  أو  مباشرة  بصورة  يشاركون  من  الفئة  هذه  تشمل   -  642
واإلحصاءات احليوية ولكن تندرج واجباهتم الرئيسية خارج النظامني، مبن فيهم األطباء، والعاملون الصحيون، 
والقابالت، وموظفو العيادات واملستشفيات، واملسؤولون التعليميون مثل مديرو املعاهد الطبية ومعاهد الصحة 
العامة، وموظفو عقود الزواج والطالق، وسلطات احلكم احمللي املعنية بالتسجيل املدين. وإذا اقتضى األمر، 
ينبغي أن تشمل التوصيفات الوظيفية لألشخاص من هذه الفئة حتديداً، مسؤولياهتم مبوجب نظامي التسجيل 
املدين واإلحصاءات احليوية. وينبغي أن تؤكد احلملة التثقيفية اليت تستهدف أفراد هذه الفئة دورهم يف جناح 
الالزمة خطوة  لإلجراءات  وصفًا  تشمل  اليت  احملددة،  وواجباهتم  مبسؤولياهتم  الوعي  وتعزيز  عمومًا  النظامني 
خبطوة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تؤكد املواد التثقيفية قيمة تثقيف اجلمهور، من أجل مساعدة األفراد من 

هذه الفئة على أداء دورهم كمثقفني لذلك اجلزء من اجلمهور الذي ميثل عمالءهم.
التوليد، فضاًل عن  القابالت وأخصائيي  إشراك  ينبغي  اجلمهور،  تثقيف  إطالق محلة  قبل   -  643
القادة ممن قد يكونوا مسؤولني عن تسجيل الوالدات يف قراهم، إشراكًا تامًا. وينبغي أن يكونوا قد تلقوا تدريبًا 
لتنمية فهمهم بأسباب تسجيل والدة الطفل، ووقت ومكان وكيفية هذه العملية، ومن مث ميكنهم نقل هذه 

املعلومات إىل احلوامل واألمهات اجلدد.
وينبغي تشجيع املنظمات الدولية املناسبة على مساعدة البلدان يف تقاسم خرباهتا املتعلقة   -  644
مبمارسات التسجيل املدين. وُيعد نشر معلومات أحد البلدان بني البلدان األخرى، مع تفاصيل عن حاالت 
النجاح والفشل اليت يتم تقامسها كجزء من عملية التعلُّم وسيلة مهمة للرتكيز على اعتماد أساليب لتحسني 

النظامني.
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الدراسات التقييمية 55  - دال 

ينبغي أن يكون رصد التقييم أو األداء جزًءا من تشغيل نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات   -  645
ل  يشكِّ تسمية وحدة كعنصر  ينبغي  النظامني،  من هذين  بالفعل عنصراً  العملية  تكن هذه  وما مل  احليوية. 
جزًءا من اسرتاتيجية التحسني. وينبغي أن تكون هذه الوحدة مسؤولة عن تنظيم دراسات التقييم، باستخدام 
منهجيات مناسبة يرد وصفها يف الفصل األول من اجلزء الثالث أعاله، فضاًل عن التقييم اخلارجي والتقييم 

الداخلي، والدراسات التجريبية ومشاريع املناطق البيانية.

طريقة التقييم الخارجي  -  ١

وتصورات  آراء  من  تعقيبات  على  احلصول  يف  اخلارجي  التقييم  دراسة  من  الغرض  يتمثل   -  646
املستعملني خلدمات نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. وهبذه املنهجية، ميكن مجع معلومات بشأن 

التصورات، فضاًل عن املزيد من البيانات الوقائعية لتشغيل النظامني.
بدراسات حبثية سوقية وكثرياً  املعدة أصاًل لالضطالع  الطريقة إىل األساليب  وتستند هذه   -  647 
ما متارس مع “جمموعات عمل مركزة” غري الرمسية، أّي اجلماعات اليت تضم معًا أفراداً ملناقشة استخداماهتم 
وتصوراهتم للنظامني. وقد تكون املنهجية اخلارجية رمسية بشكل أكرب أيضًا، استناداً إىل استقصاء إحصائي 
لعينة متثيلية لفئات أو أفراد تلتمس آراؤهم وتستخدم عادة استبيانًا منظمًا أو أداة استقصاء. ومل يستخدم هذا 
النهج بصورة مستفيضة يف نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية، مع أنه أداة تقييم شائعة يف أوساط 

أخرى من قبيل القطاعات الصناعية والتجارية.

طرق التقييم الداخيل  -  2

التقييم الداخلي على األداء الداخلي لألنظمة. وهناك عمومًا نوعان ومها: )أ(  ز طرق  تركِّ  -  648
ز على مقاييس اإلنتاج )الناتج( و )ب( تقييمات تستخدم قياسات موقفية ونوعية. تقييمات تركِّ

تقييم قياس األداء )أ( 

فيما يتعلق بتقييمات قياس األداء، تستخدم جمموعة من معايري التقييم لدراسة أداء الُنظم   -  649
من حيث املوظفني، والتكاليف، والتشغيل. والواقع أن هذه التدابري ترصد مقاييس مدخالت ونواتج النظامني. 
وميكن استخدام عامل التكلفة، مبا يف ذلك تكلفة مجع البيانات األولية، وتكلفة جتهيز البيانات وتكلفة نشر 
اإلحصاءات احليوية على املستعملني لتوضيح العملية. ويف معظم البلدان، تكون البيانات األولية جمرد نواتج 
جانبية للتسجيل القانوين للوقائع احليوية وقد ال تكون تكلفة مجع البيانات ذات شأن كبري. ومن ناحية ثانية، 
تتطلب تكاليف جتهيز ونشر اإلحصاءات احليوية متحيصًا دقيقًا، يكون مهمًا بصفة خاصة عندما يلزم اختاذ 

قرار يتعلق باختيار معدات أو إجراءات جديدة حمددة.
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن دراسة مالءمة وجودة التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية فيما   -  650
املعلومات واإلحصاءات، واالستمرارية  للتبويب، وحسن توقيت  يتعلق باالكتمال، وصحة احملتوى، وإتاحته 

على مّر الزمن )انظر الفصل األول، اجلزء الثالث(.

التوجيهية  املبادئ  ترد   55

املتحدة  األمم  يف  الشاملة 

)199٨ أ(.
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تقييم مقياس املواقف )ب( 

قد يعطي أو ال ُيعطي مقياس املواقف جتاه النظامني وتصوراهتما نفس الصورة اليت يعطيها   -  651
تقييم أدائه التقين. وميكن تنظيم استقصاءات لكشف املشاكل حسبما يتصورها مستعملو النظامني واملشاركون 
فيهما فضاًل عن موظفي نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية. وُتعد املعلومات امُلستمدة هبذه الطريقة 
ومحالت  التدريبية  احلمالت  تصميم  ويف  املستعملني،  الحتياجات  واالستجابة  الكفاءة  حتسني  يف  مفيدة 

العالقات العامة، ويف املساعدة على حتديد األولويات بالنسبة لإلجراءات املقبلة.

الدراسات التجريبية ومشاريع املناطق البيانية  -  3

استخدام  خالل  من  التحسني  اسرتاتيجيات  أو  اجلديدة  املمارسات  تقييم  إجناز  ميكن   -  652
الدراسات التجريبية ومشاريع املناطق البيانية ألغراض االختبار قبل حدوث التنفيذ الكامل.

وتبحث الدراسة التجريبية جدوى إدخال تغيري يف اإلجراءات وإمكانية مسامهته يف الكفاءة   -  653
واجلودة. وقد ُتستخدم لبحث طرق التسجيل اجلديدة، وتدفق البيانات، واالبتكارات يف جمال جتهيز البيانات 

وما إىل ذلك.
ويوفر هنج املنطقة البيانية آلية لنشر ابتكار جديد أو ُجهد للتحسني على نطاق تسهل إدارته   -  654
ز العمليات  يف بلد يسعى إىل تعديل نظاميه للتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية ورفع كفاءهتما. وقد تركِّ
البيانية على جدوى اإلجراءات اجلديدة أو املعدلة، أو على تقدير املوارد الالزمة لتوسيع نطاق هذه التغيريات 

لتغطي نطاقًا إقليميًا أو وطنيًا أو كليهما.
ويعتمد جناح أّي من الدراسات التجريبية أو املناطق البيانية اعتماداً كبرياً على قدرة البلد على   -  655
مد نطاق اخلربات والدروس املستفادة لتشمل املستوى الوطين. وُيعد االلتزام الوطين املستدام على مر الزمن 
ضروريًا لنجاح هذا النهج. ومن األمور البالغة األمهية أن يكون هناك توقع معقول إلمكان استخدام اإلجراء 
الذي جيري اختباره أو بيانه يف سائر البلد وعدم اعتماده بشكل كبري على التمويل اخلارجي. ولنجاح تلك 

املشاريع جيب أن يكون هناك التزام وطين كاٍف بتوفري املوارد الالزمة الستدامة النهج.
وعلى البلدان اليت تعتزم استخدام هذا النهج أن تتحلى على حّد سواء، بالواقعية من حيث   -  656

األهداف اليت تضعها، وااللتزام باستدامة أو توسيع نطاق خرباهتا بشأن البيانات على الصعيد الوطين.

استخدام تكنولوجيا املعلومات والتشغيل اآليل هاء - 

ُيسهم مستوى تطور تكنولوجيا املعلومات والتحليل إسهامًا كبرياً يف مستويات ُحسن التوقيت   -  657
واجلودة. وتوفِّر التكنولوجيات مزايا كبرية حمتملة لنظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية: فهي قد تزيد 
ع  ن جودة السجالت اليت جُتمع وسالمة الوثائق عند ختزينها، وتوسِّ من كفاءة العمليات وُحسن التوقيت، وحتسِّ
التسجيل  نظاما  يرصد  أن  وينبغي  إىل ذلك.  وما  اجلمهور،  إىل  املقدمة  اخلدمات  ن  اخلدمات، وحتسِّ نطاق 
النظامني  يف  للتطبيق  قابليتها  لتقييم  الناشئة  واألساليب  التكنولوجيات  روتيين  بشكل  احليوية  واإلحصاءات 
للتكنولوجيات  املنهجي  الرصد  ويوفر  باالبتكارات.  تتصل  سواء  حّد  على  وتكاليف  مزايا  وهناك  احلاليني. 
وتقييم  اجلديدة  بالتكنولوجيات  الوعي  لتعزيز  احليوية  واإلحصاءات  املدين  التسجيل  لنظامي  الفرصة  الناشئة 

فعاليتها من حيث التكلفة.
املدين  التسجيل  نظامي  يف  الستخدامها  منتظمة  بصورة  اجلديدة  التكنولوجيا  وتتاح   -  658
واإلحصاءات احليوية كما هو احلال يف التخصصات األخرى. وتوفر بعض نواحي التقدم حتسينًا ميكن تطبيقه 
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املدين  التسجيل  على  تأثريها  حيث  من  مشواًل  أكثر  أخرى  اسرتاتيجيات  وهناك  النظام.  يف  معني  جمال  يف 
واإلحصاءات احليوية. ومن املهم بالنسبة للمسؤولني يف جمال التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية أن يظلوا 

مدركني يف مجيع األوقات للتطورات اليت تنطوي على إمكانية إحداث حتسينات يف النظامني 56.
يف  عنصراً  احليوية  واإلحصاءات  املدين  التسجيل  إدارة  تشمل  أن  الضروري  فمن  ولذلك   -  659
هذا  وسيتيح  حاليًا.  املتاحة  واالتصاالت  اآليل  والتشغيل  املعلومات  تكنولوجيا  ُنُظم  الستعراض  النظامني 

للنظامني مواكبة التغريات السريعة اليت حتدث يف هذا اجملال واالستفادة منها.

املرجع نفسه.  56
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املرفق األول

املعلومات الالزمة لألغراض القضائية واإلدارية

وثيقة والدة حية

خصائص وثيقة التسجيل
اسم مكتب التسجيل املدين احمللي ورمزه اجلغرايف

رقم الوثيقة
تاريخ التسجيل

خصائص الطفل
االسم

نوع اجلنس
الرقم املخصص لتحديد اهلوية الشخصية

خصائص الواقعة
تاريخ ووقت حدوثها

مكان حدوثها
نوع الوالدة )أّي مولود وحيد أو مواليد متعددون(

اختصاصي توليد )أّي الشخص الذي قام مبساعدة األم على والدة طفل حي(
خصائص األم

االسم
رقم حتديد اهلوية الشخصية

العمر أو تاريخ امليالد
مكان اإلقامة املعتاد

اجلنسية/الفئة العرقية أو املواطنة
مكان امليالد
احلالة الزوجية

خصائص األب
االسم

رقم حتديد اهلوية الشخصية
العمر أو تاريخ امليالد
مكان اإلقامة املعتاد
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اجلنسية/الفئة العرقية أو املواطنة
مكان امليالد
احلالة الزوجية

خصائص املبلِّغ
رقم حتديد اهلوية الشخصية )اختياري(

مكان اإلقامة املعتاد
الصلة بالطفل

الوثائق اليت قدمها املبلِّغ
الشهادة الطبية اليت أصدرها الطبيب أو القابلة )أو كبديل هلذا أمساء وفرادى أرقام حتقيق هوية الشهود على الواقعة(

مالحظات وتوقيعات
توقيعاً املبلِّغ واملسجِّل احمللي

خانة للرتميزات واملالحظات التكميلية واألختام الرمسية

وثيقة الوفاة

خصائص وثيقة الوفاة
اسم مكتب التسجيل املدين احمللي ورمزه اجلغرايف

رقم الوثيقة
تاريخ التسجيل
خصائص املتوىف

االسم
رقم حتديد اهلوية الشخصية

نوع اجلنس
العمر وقت الوفاة أو تاريخ امليالد

مكان اإلقامة املعتاد )لألم إذا كان األمر يتعلق بوفاة رضيع(
اجلنسية/الفئة العرقية أو املواطنة

مكان امليالد
احلالة الزوجية

خصائص الواقعة
تاريخ ووقت حدوث الواقعة

مكان حدوث الواقعة
سبب الوفاة

خصائص املبلِّغ
االسم

رقم حتديد اهلوية الشخصية )اختياري(
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مكان اإلقامة املعتاد
الصلة باملتوىف

الوثائق اليت قدمها املبلِّغ
نوع شهادة التصديق على سبب الوفاة

أمساء وفرادى أرقام حتديد اهلوية الفردية للشهود على الوفاة
مالحظات وتوقيعات

توقيعاً املبلغ واملسجل احمللي
خانة للرتميزات واملالحظات التكميلية واألختام الرمسية

وثيقة الزواج

خصائص وثيقة التسجيل
اسم مكتب التسجيل املدين احمللي ورمزه اجلغرايف

رقم الوثيقة
تاريخ التسجيل

خصائص العروس والعريس )منفصلة لكل منهما(
االسم

رقم حتديد اهلوية
احلالة الزوجية السابقة
عدد الزجيات السابقة
العمر أو تاريخ امليالد
مكان اإلقامة املعتاد

اجلنسية/الفئة العرقية أو املواطنة
مكان امليالد

خصائص الواقعة
تاريخ حدوث الواقعة
مكان حدوث الواقعة

نوع الزواج )أّي مدين، ديين، مدين وديين، عريف وما إىل ذلك(
الشهود
األمساء

مكان اإلقامة
مالحظات وتوقيعات

تواقيع العروس، والعريس، والشهود واملسجل احمللي
خانة للرموز واملالحظات التكميلية واألختام الرمسية
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املرفق الثاني

برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات الحيوية 
التي جرى تجميعها من بيانات التسجيل املدني

خالصات الجداول األساسية

أوالً - عنارص برنامج التبويب السنوي

مقدمة  - ألف 

لألغراض الوطنية ودون الوطنية ينبغي أن يوفر برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات احليوية بيانات   -  1
والزواج  اجلنينية،  والوفيات  والوفيات،  اخلصوبة  وحمددات  أهم خصائص  حدوث  دراسة  احتياجات  مصنفة حبسب 
والطالق، وأمناطها واجتاهاهتا الزمنية، وفوارقها اجلغرافية، إىل جانب استكشاف العالقات فيما بينها. وباإلضافة إىل 
لتقييم جودة اإلحصاءات احليوية، مبا يف ذلك  الربنامج اجلداول الالزمة لألغراض اإلدارية،  ينبغي أن يشمل  ذلك، 
اكتمال وُحسن توقيت التسجيل ودقة حمتوى وثائق التسجيل )أو مناذج اإلبالغ لألغراض اإلحصائية، وفقًا ملقتضى 
احلال(. وينبغي أن يسعى برنامج التبويب أيضًا إىل تلبية متطلبات املنظمات الدولية، وأن يتماشى قدر املستطاع مع 

التوصيات املتعلقة بتحقيق القابلية الدولية للمقارنة.
أقصى حد.  إىل  املتاحة  املعلومات  استخدام  زيادة  إىل  التبويب  برنامج  يؤدي تصميم  أن  وينبغي   -  2
وينبغي أن يكون الرتكيز يف إعداد برنامج التبويب على احلاجة لكل تبويب، وعلى إمكانية استخدام تسهيالت التبويب 
أو براجميات التبويب املتاحة عادة للدوائر اإلحصائية يف البلد، وعلى ضرورة إعداد ونشر املعلومات اإلحصاءات احليوية 

يف شكل مطبوع أو بطريقة إلكرتونية للمستعملني يف دوائر احلكومة وخارجها يف الوقت املناسب.
وينبغي أن يأخذ تصميم برنامج التبويب يف االعتبار أيضًا جودة البيانات األساسية فيما يتعلق بدقة   -  3
الثالث(. وُيعد برنامج  الرابع دال، اجلزء األول، والفصل األول، اجلزء  الفقرة 240، الفصل  التغطية )انظر  واكتمال 
التبويب املسهب مفيداً فقط عندما تكون درجة اكتمال التسجيل 90 يف املائة أو أكثر. وإذا قلت النسبة عن ذلك، 
ينبغي أن تقتصر التبويبات على جداول أكثر بساطة، مع التأكيد على ضرورة حتقيق حتسينات فيما يتعلق باكتمال 

التسجيل ودقة حمتويات املعلومات اإلحصائية املبلَّغة.
ويلزم تصميم عناوين اجلداول بطريقة تعكس حمتوى اجلدول، ونطاقه وتغطيته، قدر املستطاع. ومن   -  4
املهم عند االقتضاء، توثيق أّي احنراف أو إجراء ُيتبع إلجياد متغريات مشتقة واردة يف اجلداول توثيقًا سليمًا، وتذييل 

ذلك حبواشي.
وتقتصر قائمة احلّد األدىن للتبويبات الواردة يف الفرع الثاين أدناه على التبويبات املناسبة للبيانات   -  5
اليت جُتمع بطريقة التسجيل املدين. والقصد من خطة التبويب هو أن تكون مبثابة دليل إلعداد اإلحصاءات احليوية 
فقط. والقائمة منظمة حبسب نوع الواقعة احليوية ويليها يف الفرع الثالث جمموعة من املوجزات للجداول املدرجة واليت 
متثل سالسل زمنية للوقائع احليوية، ومعدالت إحصائية حيوية أساسية واجملموعة الكاملة للوقائع احليوية للبلد وأقسامه 
املدنية. وقد تكون القائمة برمتها مفيدة للبلدان اليت تتمتع بتغطية إقليمية جيدة للتسجيل املدين. والتبويبات اليت تناسب 



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية156

البلدان اليت تقل نسبة التغطية فيها عن 90 يف املائة هي تلك اليت تتيح توزيع كل نوع من الوقائع احليوية حبسب مكان 
حدوث الواقعة وحبسب مكان اإلقامة، بالنسبة للبلد ككل وألقسامه املدنية.

نطاق وأهداف التبويبات  - باء 

أغراض التبويبات الواردة أدناه ذات شقني. فهي مصممة أساسًا لتعريف املستعملني بأنواع اجلداول   -  6
اليت سيتمكن مكتب اإلحصاءات احليوية من إعدادها ألغراض لكل من عرض البيانات وتقييم جودة اإلحصاءات 

احليوية؛ مبعىن أن األهداف ستكون كما يلي:
توفري أمثلة للتبويبات األساسية اليت ميكن إنتاجها سنوياً من املواضيع املوصى هبا يف الفصل الثالث من  •

اجلزء األول، واليت تليب أدىن احتياجات البيانات الوطنية وتعزز القابلية للمقارنة على الصعيد الوطين؛
عرض التبويبات ألغراض إدارية قد تستخدم لتقييم مستوى اكتمال التسجيل وتعزيز مقارنة النتائج  •

املستويات  يف  التغيريات  حتديد  بغية  السابقة  السنوات  يف  عليها  احلصول  مت  اليت  تلك  مع  احلالية 
واألمناط، واألخطاء املتعلقة بعدم اكتمال استالم الوثائق من مكتب التسجيل، واإلحاالت اليت تتم 

بعد انقضاء املهلة، وما إىل ذلك.
التبويبات املوصوفة أدناه باعتبارها األساس ألدىن برنامج سنوي أساسي مقرتح.  النظر إىل  ينبغي   -  7
وال تشمل اجملموعة مجيع املواضيع املبينة يف القائمة الواردة يف الفصل الثالث من اجلزء األول، وإمنا تركز عوضًا عن 
ذلك على املواضيع اليت تعترب أساسية يف القائمة الدنيا املصممة لتلبية احتياجات حمددة حبسب املستعملني والبلدان. 
وتقدم التبويبات كدليل للبلدان، اليت قد حتتاج إىل تعديل وتوسيع نطاق اجملموعة حبسب احتياجاهتا اخلاصة، واجلدير 
باملالحظة أن اإلحصاءات احليوية للبلد تكون أكثر فائدة بالنسبة لألغراض اإلدارية والتخطيطية فضاًل عن أغراض 
البحوث العامة إذا بوبت من حيث صلتها بالفئات االجتماعية واالقتصادية املهمة اليت ميكن حتديدها يف البلد. وتعد 
التقسيمات الفرعية اإلقليمية واجلغرافية األخرى من قبيل األقسام املدنية الرئيسية أو الصغرى أو أماكن اإلقامة احلضرية/

الريفية، مهمة يف متييز مستويات وأمناط وتغيريات اإلحصاءات احليوية.
ومعدالت  اخلصوبة،  وأمناط  مستويات  تقيس  اليت  احليوية  اإلحصاءات  معدالت  حُتسب  وعادة،   -  8
الوفيات والزواج والطالق، باستخدام مقام يتألف من أعداد الفئات السكانية اليت حدثت فيها الوقائع واليت حتسب 
يف البسط )السكان املعّرضون للمخاطر(. وبالنسبة ملعظم املعدالت، يتم احلصول على املقام عادة من مصادر بيانات 
من  ولذلك،  السكان.  وتقديرات  متاحة(  )إن كانت  السكان  وسجالت  السكانية،  التعدادات  قبيل  من  منفصلة، 

الضروري إيالء اهتمام وثيق لتنسيق التعاريف والتصنيفات املستخدمة يف املصادر اليت يستمد منها البسط واملقام.

مبادئ التبويب  - جيم 

وردت مبادئ التبويب يف الفقرات 240 - 256 من اجلزء األول، وينبغي أخذها يف االعتبار عند   -  9
إعداد برنامج التبويب السنوي. وترد فيما يلي بعض املفاهيم األساسية.

الشمول. ُينص يف القانون على وجوب تسجيل كل واقعة حيوية حتدث يف منطقة جغرافية معنية مرة   -  10
واحدة، أّي مرة واحدة فقط يف غضون الفرتة الزمنية. ولذلك ينبغي أن تشمل التبويبات اإلحصائية املنطقة اجلغرافية 
برمتها وأن تشمل الوقائع بالنسبة جلميع فئات السكان يف داخل املنطقة، واليت حدثت أثناء الفرتة الزمنية احملددة )انظر 

الفقرات 34، 241 و 242(.
فقط.  حدوده  داخل  تقع  اليت  باألحداث  عمومًا  متعلقًا  البلد  بيانات  تبويب  يكون  أن  ينبغي   -  11 
السكان إلجياد  مقام  مدرجني يف  بأشخاص  تتعلق  إذا كانت  إاّل  اليت حتدث خارج حدوده  الوقائع  إدراج  يلزم  وال 
املعدالت احملتملة فقط من قبيل وفيات السياح، أو وفيات القوات املسلحة اليت تكون خارج البلد. وبالنسبة للبلدان 
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اليت ترغب يف تنفيذ هذا املبدأ، ينبغي النص على تبادل الوثائق على الصعيدين الدويل أو الثنائي ليتسىن استبعاد الوقائع 
اليت حتدث للمقيمني يف بلدان أخرى من بيانات الوقائع اليت حتدث يف تلك البلدان )انظر أيضًا الفقرة 243(.

ويف حالة اقتصار منطقة التسجيل على جزء واحد من البلد، يلزم احلّد من برنامج التبويب ومن   -  12
مستوى التفاصيل اجلغرافية املبيَّنة.

التبويب حبسب تاريخ احلدوث. بالرغم من أنه ميكن عرض التبويبات األولية حبسب تاريخ التسجيل   -  13
بغية إعدادها بسرعة قدر اإلمكان، إاّل أن التبويبات النهائية لفرتة السنة التقوميية ينبغي أن تستند إىل الوقائع اليت حدثت 

يف تلك الفرتة، بغض النظر عن تاريخ التسجيل )انظر الفقرات 244 - 251(.
التبويب حبسب مكان احلدوث وحبسب مكان اإلقامة. ينبغي أن تعدَّ التبويبات السنوية النهائية   -  14
حبسب مكان اإلقامة. وفيما يتعلق بتبويبات وقائع البلد برمته، هناك عمومًا فرق قليل نسبيًا بني مكان حدوث الواقعة 
املدنية  واألقسام  الوطين،  اإلقليم  جممل  من  األصغر  اجلغرافية  للمناطق  النهائية  للتبويبات  وبالنسبة  اإلقامة.  ومكان 
الرئيسية، واألقسام املدنية الصغرى واملدن، ينبغي لألغراض التحليلية إعدادها حبسب مكان اإلقامة املعتاد. ومن ناحية 
ثانية، فكما نوقش يف الفقرات 252 - 255، يلزم إعداد التبويبات حبسب مكان حدوث الواقعة لألغراض اإلدارية أو 
لتقييم تغطية التسجيل )لتحديد مكان إقامة الشخص املرجعي بالنسبة لكل نوع من أنواع الوقائع، انظر الفقرة 255(.

املحتويات الدنيا لتقرير اإلحصاءات الحيوية السنوي  - دال 

يلزم أن يتضمن تقرير اإلحصاءات احليوية السنوي للبلد، كحّد أدىن التبويبات الضرورية، واملعدالت   -  15
والنسب املناسبة )انظر الفقرات 258 - 264(؛ ونص يشري إىل صفات البيانات الالزمة لتفسري وفهم تلك البيانات 
حبسب مستعمليها، مبا يف ذلك توصيفات جلودة البيانات واكتماهلا، والطرق املستخدمة لتقييم البيانات، والتعاريف 

والتصنيفات املستخدمة يف مجع البيانات وإعداد التبويبات، ومصادر املقامات املستخدمة حلساب املعدالت احليوية.
ويف احلاالت اليت ال يوجد فيها نظام شامل، سيلزم بعض التعديل للمبادئ املبينة يف الفقرات 240-  -  16

256، من الفصل الرابع، يف اجلزء األول، وسيلزم اعتماد برنامج تبويب حمدود أكثر. ويوصى باملمارسات املتمثلة يف 
اقتصار التبويبات التفصيلية على اجملاالت اليت ُيعرف اكتمال تسجيلها. ومن املهم بالرغم من ذلك تبويب اإلحصاءات 
وتقييم التغطية سنويًا. وقد تفيد األنشطة اليت جتهز من خالهلا اإلحصاءات احليوية بانتظام كأداة لتعزيز التنسيق داخل 

النظام، بني الوزارة املسؤولة عن التسجيل املدين والوزارة اليت ُأسندت إليها سلطة إعداد اإلحصاءات احليوية.
ولتيسري إجراء تقييم موجز لنطاق برنامج التبويب، توفِّر القائمة الدنيا املبينة يف الفرع الثاين أدناه   -  17
ع، والوفيات اجلنينية، والوالدة )الوالدات احلية زائداً  عنوانًا لكل تبويب مقرتح للوالدات احلية، والوفيات، ووفيات الرضَّ
استخدامات  ذلك  يف  مبا  التبويبات،  معظم  وترد  تلخيصية.  وجداول  والطالق،  الزواج  وحاالت  اجلنينية(،  الوفيات 
ومواصفات تفصيلية، يف الفرع الثالث. وقد ُنسقت املواصفات مع مواصفات تعدادات السكان، واملواصفات الواردة يف 
التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلة، التنقيح العاشر أ، فضاًل عن توصيات اليونسكو 

بشأن تصنيف التعليم وتصنيفات منظمة العمل الدولية بشأن النشاط االقتصادي.
ويعرض كل من اجلداول التحليلية وجداول األغراض اإلدارية على حّد سواء. واجلداول التحليلية   -  18
ة ملستعملي اإلحصاءات احليوية ألغراض البحوث )قياس التغريات يف مستوى وأمناط الوقائع احليوية،  هي جداول معدَّ
وما إىل ذلك(، ولغرض إنشاء مرافق الصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية أو لرصد األوبئة. وجداول األغراض اإلدارية 

هي تلك اليت تستخدم مثاًل، للمساعدة على تقييم اكتمال التسجيل، وُحسن التوقيت ودقة احملتوى.
واإلحصاءات احليوية اليت يتم جتميعها من بيانات التسجيل أدوات أساسية لتصميم وتقييم ورصد   -  19
من  مستويات  لثالثة  بيانات  لتوفري  التبويبات مصممة  معظم  فإن  ولذا  للسكان.  املوجهة  واإلدارية  الصحية  الربامج 
األقسام املدنية وهي: البلد برمته، واألقسام املدنية الرئيسية واألقسام املدنية الصغرى. وإذا كان يف البلدان أقسام مدنية 
متوسطة، فإن هذا يشكل فئة جيب إدراجها. وعالوة على ذلك، ينبغي أن ُتدرج يف برنامج التبويب البيانات احلضرية/

الصحة  منظمة  جنيف،  أ 

وترجى   .1992 العاملية، 

صدور  منذ  أنه  مالحظة 

للتصنيف  األصلية  النسخة 

 )ICD-10( لألمراض  الدويل 

أجريت عليها ثالثة تحديثات 

كان آخرها عام 2010.
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والريفية، والبيانات املتعلقة بفئات عرقية أو وطنية، حسب االقتضاء. ومن ناحية ثانية، سيحدد العدد اإلمجايل للوقائع 
احليوية يف كثري من احلاالت، التصنيف اجلغرايف لكل تبويب.

وتوفر تكنولوجيا املعلومات تسهيالت غري حمدودة لربط الوثائق يف نظام اإلحصاءات احليوية. فمثاًل،   -  20
ع بالوثائق املناظرة للوالدات احلية لتوسيع عدد املتغريات املتاحة من أجل إتاحة االضطالع  ميكن ربط وثائق وفيات الرضَّ

باملزيد من الدراسات املتعمقة. وهلذا الغرض، قد ترغب البلدان يف تصميم تبويبات خاصة.

القائمة الدنيا للتبويبات ب  -  ً ثانيا

الوالدات الحية  - ألف 

الوالدات الحية بحسب مكان حدوث الواقعة ونوع جنس الطفلالوالدات الحية - 1

الوالدات الحية بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد لألمالوالدات الحية - 2

الوالدات الحية بحسب مكان التسجيل، وشهر حدوث الواقعة وشهر الوالدات الحية - 3
التسجيل

الوالدات الحية بحسب شهر ومكان حدوث الواقعة ، ومكان اإلقامة املعتاد الوالدات الحية - 4
لألم

الوالدات الحية بحسب العمر، ومكان اإلقامة املعتاد والحالة الزوجية لألمالوالدات الحية - 5

الوالدات الحية بحسب عمر األبالوالدات الحية - 6

الوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد، وعمر األم وتحصيلها الوالدات الحية - 7
التعليمي

الوالدات الحية بحسب التحصيل التعليمي وعمر األم وترتيب الوالدات الوالدات الحية - ٨
الحية

الوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد وعمر األم ونوع جنس الطفل الوالدات الحية - 9
وترتيب الوالدات الحية

الوالدات الحية بحسب ترتيب الوالدات الحية والفرتة الفاصلة بني آخر الوالدات الحية - 10
مولود حي وبني املولود الحي السابق لألم

الوالدات الحية بحسب مكان الوالدة، وبحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم الوالدات الحية - 11
وعمر األم

الوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد وعمر األم واملركز الرشعيالوالدات الحية - 12

الوالدات الحية بحسب مكان حدوث الواقعة ، ومكان الوالدة واختصايص الوالدات الحية - 13
التوليد يف وقت الوالدة

الوالدات الحية بحسب موقع الوالدة، واختصايص توليد ووزن املولودالوالدات الحية - 14

الوالدات الحية بحسب وزن املولود ومكان اإلقامة املعتاد والتحصيل الوالدات الحية - 15
التعليمي لألم

تسلسلياً  مرقمة  التبويبات  ب 

تحت كل نوع من أنواع الوقائع 

القائمة.  يف  الواردة  الحيوية 

يف  التبويبات  أشكال  وترد 

يتم  ولم  أدناه.  الثالث  الفرع 

الوالدات  تبويبات  اختيار 

 10  - والوفيات   6  - الحية 

و13، والوفيات الجنينية - 2 

 - الحية  والوالدات  و7،  و3 

الوفيات الجنينية - 1 و2 و3، 

والزواج - 5 والطالق - 1 و6 

و7 كأمثلة توضيحية مكتملة 

من حيث الشكل.
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الوالدات الحية بحسب سْن الحمل، ومكان اإلقامة املعتاد لألم ووزن الوالدات الحية - 16
املولود

الوالدات الحية بحسب وزن املولود، ومكان اإلقامة املعتاد لألم والشهر الوالدات الحية - 17
الذي بدأت فيه الرعاية قبل الوالدة

الوالدات الحية بحسب العمر ومكان اإلقامة املعتاد لألم والشهر الذي الوالدات الحية - 1٨
بدأت فيه الرعاية السابقة للوالدة

الوالدات الحية بحسب ترتيب الوالدات الحية، ومكان اإلقامة املعتاد لألم الوالدات الحية - 19
والشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة للوالدة

الوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم ومدة اإلقامة يف مكان الوالدات الحية - 20
اإلقامة العادي الحايل

الوفيات  - باء 

الوفيات بحسب مكان اإلقامة املعتاد ونوع جنس املتوىفالوفيات - 1

الوفيات بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد ونوع جنس الوفيات - 2
املتوىف

الوفيات بحسب شهر ومكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد للمتوىفالوفيات - 3

الوفيات بحسب مكان التسجيل، وشهر حدوث الواقعة وشهر التسجيلالوفيات - 4

الوفيات بحسب مكان حدوث الواقعة وموقع حدوثهاالوفيات - 5

الوفيات بحسب مكان اإلقامة املعتاد، وعمر ونوع جنس املتوىفالوفيات - 6

الوفيات بحسب العمر ومكان اإلقامة املعتاد والحالة الزوجية للمتوىفالوفيات - 7

الوفيات بحسب مكان اإلقامة املعتاد، وعمر ونوع جنس املتوىف وتحصيله الوفيات - ٨
التعليمي

الوفيات بحسب نوع الجنس وأسباب الوفاة، ومكان اإلقامة املعتاد وعمر الوفيات - 9
املتوىف

الوفيات بحسب شهر حدوث الواقعة وسبب الوفاةالوفيات - 10

الوفيات بحسب مكان حدوث الواقعة، ونوع جنس املتوىف ونوع التصديقالوفيات - 11

وفيات األمهات بحسب سبب الوفاة وعمر املرأةالوفيات - 12

الوفيات بحسب العمر ونوع النشاط املعتاد للمتوىفالوفيات - 13
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ع وفيات الرضَّ  - جيم 

ع - 1 ع بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد لألموفيات الرضَّ وفيات الرضَّ

ع - 2 ع بحسب شهر حدوث الواقعة ونوع جنس وعمر الطفلوفيات الرضَّ وفيات الرضَّ

ع - 3 ع بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم وعمر ونوع جنس الطفلوفيات الرضَّ وفيات الرضَّ

ع - 4 ع بحسب سبب الوفاة، ومكان اإلقامة املعتاد لألم ونوع وفيات الرضَّ وفيات الرضَّ
جنس وعمر الطفل

ع - 5 ع بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم ومكان حدوث تسجيل وفيات الرضَّ وفيات الرضَّ
الوالدة

الوفيات الجنينية  - دال 

الوفيات الجنينية بحسب العمر ومكان اإلقامة املعتاد لألم ونوع جنس الوفيات الجنينية - 1
الجنني

الوفيات الجنينية بحسب نوع جنس الجنني ومركزه الرشعيالوفيات الجنينية - 2

الوفيات الجنينية بحسب عمر األم واملركز الرشعي للجنني ونوع جنسهالوفيات الجنينية - 3

الوفيات الجنينية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم، ونوع جنس الجنني الوفيات الجنينية - 4
ووزنه عند الوالدة

الوفيات الجنينية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم، وسن الحمل ووزن الوفيات الجنينية - 5
الجنني عند الوالدة

الوفيات الجنينية بحسب العمر ومكان اإلقامة املعتاد لألم ووزن الجنني الوفيات الجنينية - 6
عند الوالدة

الوفيات الجنينية بحسب نوع جنس الجنني والسن عند الحملالوفيات الجنينية - 7

الوفيات الجنينية بحسب عمر األم والرتتيب الكيل للمواليد )الوالدات الحية الوفيات الجنينية - ٨
زائداً وفيات املواليد(

الوفيات الجنينية بحسب شهر الحمل الذي بدأت فيه الرعاية السابقة الوفيات الجنينية - 9
للوالدة، وعدد الزيارات ومكان اإلقامة املعتاد لألم

الوفيات الجنينية بحسب مكان حدوث الواقعة ونوع التصديقالوفيات الجنينية - 10
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الوالدات الحية والوفيات الجنينية  - هاء 

الوالدات الحية - والوفيات 
الجنينية - 1

الوالدة بحسب نوع الوالدة وحالة الخروج من الرحم )مولود حي أو 
مولود ميت(

الوالدات الحية - والوفيات 
الجنينية - 2

الوالدة بحسب ترتيب الوالدة والوزن عند الوالدة، بالنسبة لكل نوع من 
حاالت الوالدة

الوالدات الحية - والوفيات 
الجنينية - 3

الوالدة بحسب نوع الوالدة وعمر األم، بالنسبة لكال نوعي الجنسني

حاالت الزواج  - واو 

حاالت الزواج بحسب مكان اإلقامة املعتاد للعريس وشهر حدوث حاالت الزواج - 1
الواقعة

حاالت الزواج بحسب مكان اإلقامة املعتاد للعريس وسن العروس حاالت الزواج - 2
وسن العريس

حاالت الزواج بحسب عمر العروس والعريس والحالة الزوجية حاالت الزواج - 3
السابقة لكل منهما

حاالت الزواج بحسب التحصيل التعليمي لكل من العروس والعريسحاالت الزواج - 4

حاالت الزواج بحسب وظيفة كل من العروس والعريسحاالت الزواج - 5

حاالت الطالق  - زاي 

حاالت الطالق بحسب مكان اإلقامة املعتاد للزوجحاالت الطالق - 1

حاالت الطالق بحسب عمر الزوج والزوجةحاالت الطالق - 2

حاالت الطالق بحسب مدة الزواج وعمر الزوج والزوجةحاالت الطالق - 3

حاالت الطالق بحسب مدة الزواج وعدد األطفال املعالنيحاالت الطالق - 4

حاالت الطالق بحسب التحصيل التعليمي للزوج والزوجةحاالت الطالق - 5

حاالت الطالق بحسب وظيفة الزوج والزوجةحاالت الطالق - 6

حاالت الطالق بحسب عدد الزيجات السابقة للزوج والزوجةحاالت الطالق - 7
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جداول تلخيصية  - حاء 

ع، الوفيات الجنينية، حاالت الزواج الجدول التلخييص - 1 الوالدات الحية، الوفيات، وفيات الرضَّ
والطالق بحسب مكان اإلقامة املعتاد

ع بحسب الجدول التلخييص - 2 معدل املواليد األّويل، معدل الوفيات األّويل، معدل وفيات الرضَّ
نوع الجنس، معدل الوفيات الجنينية، معدل حاالت الزواج األويل، ومعدل 

حاالت الطالق األويل بحسب مكان اإلقامة املعتاد

السالسل الزمنية للوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم )يف الجدول التلخييص - 3
السنوات العرش السابقة(

السالسل الزمنية للوفيات بحسب مكان اإلقامة املعتاد للمتوىف )يف الجدول التلخييص - 4
السنوات العرش السابقة(

ع بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم )يف الجدول التلخييص - 5 السالسل الزمنية لوفيات الرضَّ
السنوات العرش السابقة(

السالسل الزمنية للوفيات الجنينية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم )يف الجدول التلخييص - 6
السنوات العرش السابقة(

السالسل الزمنية لحاالت الزواج بحسب مكان اإلقامة املعتاد للعريس )يف الجدول التلخييص - 7
السنوات العرش السابقة(

السالسل الزمنية لحاالت الطالق بحسب مكان اإلقامة املعتاد للزوج )يف الجدول التلخييص - ٨
السنوات العرش السابقة(

السالسل الزمنية للوقائع الحيوية يف البلد )يف السنوات العرش السابقة(الجدول التلخييص - 9
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جدول الوالدات الحية - 1

الوالدات الحية بحسب مكان حدوث الواقعة ونوع جنس الطفل

نوع جنس الطفل

لم يُذكرأنثىذكركال الجنسنيمكان حدوث الواقعة 

املجموع

الحرض

الريف

األقسام املدنية الرئيسية

الحرض

الريف

األقسام املدنية األصغر

الحرض

الريف

املدينة أو البلدة

التصنيفات:

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني  )أ( 
أصغر؛ ‘4’ كل محلة رئيسية. ويميَّز بني الحرض والريف بالنسبة لــ ‘1’و ‘2’ و ‘3’ وحسبما 

يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني. وإذا كان اكتمال تغطية تسجيل املواليد أقل من 90 يف 
املائة، تستخدم عند ذلك األقسام املدنية الرئيسية أو األصغر فقط التي تسجل الوالدات الحية.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى؛ لم يُذكر. )ب( 

ملحوظة:

يعد إحصاء أعداد الوالدات الحية بحسب مكان حدوث الواقعة مفيداً لتخطيط وتقييم املرافق 
الطبية والقوى العاملة، فضالً عن برامج الصحة والربامج االجتماعية األخرى، وقد يستخدم 

أيضاً يف رصد حجم العمل وأداء نظام التسجيل املدني يف كل قسم مدني. وقد تشري أّي تغيريات 
غري عادية يف عد املواليد أو يف نسبة املواليد الذكور إىل اإلناث، إىل مشاكل تتعلق بالتسجيل أو 

تغيريات يف توافر الرعاية الطبية أو مرافق الصحة ومرافق املستشفيات.

جدول الوالدات الحية - 2

الوالدات الحية بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد لألم

مكان اإلقامة املعتاد لألم

لم يُذكرمكان آخرنفس مكان حدوث الواقعةاملجموعمكان حدوث الواقعة

املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني األصغر

الحرض

الريف

املدينة أو البلدة

التصنيفات:

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3, كل قسم مدني  )أ( 
أصغر؛ ‘4’ كل محلة رئيسية. ويميَّز بني الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’، ‘2’، ‘3’ وحسبما 

يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

مكان اإلقامة املعتاد لألم: نفس مكان حدوث الواقعة، مكان آخر، لم يُذكر. )ب( 

ملحوظة:

تستخدم أعداد الوالدات الحية بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة لألم للحصول عىل 
معلومات بشأن ما إذا كانت األمهات يلدن يف نفس القسم املدني الذي توجد فيه أماكن إقامتهن 

أو يف موقع جغرايف آخر. ويفيد عدد الوالدات بحسب مكان اإلقامة أيضاً لتخطيط الربامج، 
والتقييم والبحث يف كثري من ميادين التطبيق، من قبيل الصحة، والتعليم، والسكن؛ والتقديرات 

والتوقعات السكانية؛ والسياسة االجتماعية واالقتصادية. وتستخلص أعداد الوالدات الحية 
بالنسبة لكل قسم مدني لإلقامة وبالنسبة للبلد ككل من بسط حسابات املعدالت األولية للوالدات 

وربطه باملقام املناسب لتقدير السكان يف منتصف السنة. ويجب توخي العناية يف تفسري املعدالت 
األولية للوالدات عندما يكون البسط غري كامل أو تكون تقديرات السكان غري دقيقة، أو كالهما.
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جدول الوالدات الحية - 3

الوالدات الحية بحسب مكان التسجيل، وشهر حدوث الواقعة وشهر التسجيل

شهر التسجيل

مكان التسجيل وشهر حدوث 
املجموعالواقعة

كانون األول/
...شباط/فرباير ديسمرب 

ترشين الثاني/
نوفمرب 

كانون األول/
لم يُذكرديسمرب 

املجموع

كانون الثاني/يناير

شباط/فرباير

آذار/مارس

نيسان/أبريل

أيار/مايو

حزيران/يونيه

تموز/يوليه

آب/أغسطس

أيلول/سبتمرب

ترشين األول/أكتوبر

ترشين الثاني/نوفمرب

كانون األول/ديسمرب

لم يُذكر

 القسم املدني الرئيس 
)بالنسبة للمجموع(

...

التصنيفات:

مكان التسجيل: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. ويميَّز بني الحرض والريف  )أ( 
بالنسبة ملا ييل ‘1’ و ‘2’. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع نطاق التفصيل ليشمل ‘3’ كل 

قسم مدني أصغر.

شهر التسجيل/حدوث الواقعة: كانون الثاني/يناير - شباط/فرباير، آذار/مارس،  )ب( 
نيسان/أبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيه، تموز/يوليه، آب/أغسطس، أيلول/سبتمرب، ترشين 

األول/أكتوبر، ترشين الثاني/نوفمرب، كانون األول/ديسمرب، لم يُذكر.

ملحوظة:

تعد املعلومات بشأن فرتات التأخري بني تاريخ الوالدة وتاريخ التسجيل مفيدة لتقييم أداء نظام 
التسجيل، وينبغي استعراضها بحسب شهر ومكان التسجيل لتحديد حاالت التأخري يف مناطق 

جغرافية معينة يف البلد، أو حاالت تأخري ذات نمط موسمي.
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برنامج الوالدات الحية - 4

الوالدات الحية بحسب شهر ومكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد لألم

مكان اإلقامة املعتاد لألم

لم يُذكرمكان آخرنفس مكان حدوث الواقعةاملجموعمكان وشهر حدوث الواقعة

التصنيفات:املجموع

شباط/فرباير

آذار/مارس

نيسان/أبريل

أيار/مايو

حزيران/يونيه

تموز/يوليه

آب/أغسطس

أيلول/سبتمرب

ترشين األول/أكتوبر

ترشين الثاني/نوفمرب

كانون األول/ديسمرب

لم يُذكر

 القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

...

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل منطقة مدنية رئيسية. ويميَّز بني الحرض  )أ( 
والريف بالنسبة ملا ييل ‘1’ و ‘2’ وحسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

مكان اإلقامة املعتاد لألم: هو نفس مكان حدوث الواقعة؛ مكان آخر؛ لم يُذكر. )ب( 

تاريخ حدوث الواقعة : كانون الثاني/يناير، شباط/فرباير، آذار/مارس، نيسان/أبريل،  )ج( 
أيار/مايو، حزيران/يونيه، تموز/يوليه، آب/أغسطس، أيلول/سبتمرب، ترشين األول/أكتوبر، 

ترشين الثاني/نوفمرب، كانون األول/ديسمرب، لم يُذكر.

ملحوظة:

تمثل املعلومات املتعلقة بشهر حدوث واقعة الوالدات الحية املعلومات الالزمة لتحديد السالسل 
الزمنية واألنماط املوسمية املهمة للتنبؤ عىل األجل القصري، ألغراض برامج التطعيم والتحصني 

ولرصد تدفقات اإلفادات املتعلقة بالوثائق الحيوية من وحدات التسجيل إىل مكتب التجميع. 
وتسمح تبويبات الوالدات الحية بحسب الشهر بحساب املعدالت األولية للمواليد بحسب مكان 
حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني. واملقام املستخدم 

لحساب تلك املعدالت األولية هو عادة مجموع السكان يف منتصف السنة، املستمد من التعدادات 
السكانية واملكيف بحسب الوقت املنقيض منذ آخر تعداد.
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جدول الوالدات الحية - 5

الوالدات الحية بحسب السن، ومكان اإلقامة املعتاد، والحالة الزوجية لألم

الحالة الزوجية لألم

ًعزباءاملجموعالعمر ومكان اإلقامة املعتاد لألم لم يُذكرمنفصلةمطلقةأرملةاتحادات أخرىمتزوجة قانونا

املجموع
ً أقل من 15 عاما

ً من 15 إىل 19 عاما
ً من 20 إىل 24 عاما
ً من 25 إىل 29 عاما
ً من 30 إىل 34 عاما
ً من 35 إىل 39 عاما
ً من 40 إىل 44 عاما
ً من 45 إىل 49عاما

من 50 عاماً وما فوقها
لم يُذكر

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني  )أ( 
أصغر. ويميَّز بني الحرض والريف بالنسبة ملا ييل ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ وحسبما يقتضيه االستخدام 

عىل الصعيد الوطني.

الحالة الزوجية لألم: ‘1’ عزباء )لم تتزوج باملرة(؛ ‘2’ متزوجة قانوناً؛ ‘3’ متزوجة  )ب( 
دينياً؛ اتحاد بالرتايض واتحاد ُعريف؛ ‘4’ أرملة ولم تتزوج؛ ‘5’ مطلقة ولم تتزوج؛ ‘6’ متزوجة 
ولكن منفصلة قانوناً؛ و ‘7’ لم يُذكر. وقد ترغب بعض البلدان يف تبويب هذا الجدول بالنسبة 

لألب ولذا يمكنها أن تحدد الفئة العمرية لألب.

عمر األم: أقل من 15 عاماً، 15 - 19، 20 - 24، 25 - 29، 30 - 34، 35 - 39، 40 - 44،   )ج( 
45 - 49، 50 وما فوقها، لم يُذكر

الحرض
ً أقل من 15 عاما

ً من 15 إىل 19 عاما
ً من 20 إىل 24 عاما
ً من 25 إىل 29 عاما
ً من 30 إىل 34 عاما
ً من 35 إىل 39 عاما
ً من 40 إىل 44 عاما
ً من 45 إىل 49عاما

من 50 عاماً وما فوقها
لم يُذكر

الريف
ً أقل من 15 عاما

ً من 15 إىل 19 عاما
ً من 20 إىل 24 عاما
ً من 25 إىل 29 عاما
ً من 30 إىل 34 عاما
ً من 35 إىل 39 عاما
ً من 40 إىل 44 عاما
ً من 45 إىل 49عاما

من 50 عاماً وما فوقها
لم يُذكر

 القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

القسم املدني األصغر 
)بالنسبة للمجموع(

...

ملحوظة:

يُعد تبويب الوالدات الحية بحسب عمر األم، سواء كان ذلك بصورة منفردة أو باالقرتان مع 
بنود أخرى من قبيل ترتيب الوالدات، والحالة الزوجية والوظيفة، رضورياً لدراسة الخصوبة 
وفوارق الخصوبة كما أنه مفيد إلعداد سياسة الرفاه والسياسة االجتماعية، بما يف ذلك تنظيم 

األرسة.



167برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات الحيوية التي جرى تجميعها من بيانات التسجيل املدني

جدول الوالدات الحية - 7

الوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد، والعمر والتحصيل التعليمي لألم

التحصيل التعليمي لألم

مكان اإلقامة املعتاد لألم 
وعمرها

لم تلتحق باملدرسةاملجموع

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم

لم يُذكر املستوى 6املستوى 5املستوى 4املستوى 3املستوى 2املستوى 1

التصنيفات:املجموع

ً أقل من 15 عاما
ً من 15 إىل 19 عاما
ً من 20 إىل 24 عاما
ً من 24 إىل 29 عاما
ً من 30 إىل 34 عاما
ً من 35 إىل 39 عاما
ً من 40 إىل 44 عاما
ً من 45 إىل 49 عاما

من 50 عاماً وما فوقها

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر.  )أ( 
ويميَّز بني الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ وحسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد 

الوطني.

عمر األم: أقل من 15 عاماً، من 15 عاماً إىل 19، 20 - 24، 25 - 29، 30 - 34، 35 - 39،  )ب( 
40 - 44، 45 - 49، و50 فما فوقها، لم يُذكر.

التحصيل التعليمي لألم: لم تلتحق باملدرسة؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 1:  )ج( 
التعليم األويل؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 2: التعليم اإلعدادي؛ التصنيف الدويل املوحد 

للتعليم، املستوى 3: التعليم الثانوي؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 4: ما بعد املرحلة 
الثانوية؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 5: املرحلة األوىل من التعليم العايل )ال تؤدي 

مبارشة إىل مؤهل بحثي متقدم(؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 6: املرحلة الثانية من 
التعليم العايل )تؤدي إىل مؤهل بحثي متقدم(؛ لم يُذكر مستوى التعليم.

لم يُذكر

القسم املدني الرئيس 
)بالنسبة للمجموع(

...

ملحوظة:

يوفر املستوى التعليمي لألم معلومات بشأن الحالة االجتماعية االقتصادية لألرسة وهو رضوري 
ألغراض السياسات االجتماعية وتنظيم األرسة بصفة خاصة. وتسمح اإلحصاءات املتعلقة بالوالدات 

الحية، بحسب مكان اإلقامة املعتاد، والعمر، والتعليم لألم بدراسة الفوارق يف معدالت الخصوبة 
بحسب العمر وبحسب التعليم عىل كل من الصعيدين الوطني ودون الوطني. ويتوافر عادة، املقام 
املستخدم لحساب جداول الخصوبة التفصيلية هذه من التعدادات السكانية املكيفة بحسب الفرتة 

الفاصلة منذ آخر تعداد، أّي مجموع السكان يف منتصف العام، بحسب نفس الفئات العمرية 
ومستويات التعليم.
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جدول الوالدات الحية - ٨

الوالدات الحية بحسب التحصيل التعليمي لألم وعمرها، وترتيب الوالدات الحية

ترتيب الوالدات الحية

لم يُذكرالعارشة وما فوقها...الثالثةالثانيةاألوىلاملجموعالتحصيل التعليمي وعمر األم

التصنيفات:املجموع

ً أقل من 15 عاما
ً من 15 إىل 19 عاما
ً من 20 إىل 24 عاما
ً من 24 إىل 29 عاما
ً من 30 إىل 34 عاما
ً من 35 إىل 39 عاما
ً من 40 إىل 44 عاما
ً من 45 إىل 49 عاما

من 50 عاماًً وما فوقها

لم يُذكر

عمر األم: أقل من 15 عاماً، 15 - 19، 20 - 24، 25 - 29، 30 - 34، 35 -  )أ( 
39، 40 - 44، 45 - 49، 50 وما فوقها، لم يُذكر.

التحصيل التعليمي لألم: لم تلتحق باملدرسة؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم،  )ب( 
املستوى 1: التعليم األويل؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 2: التعليم اإلعدادي؛ 

التصنيف املوحد للتعليم، املستوى 3: التعليم الثانوي؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، 
املستوى 4: مرحلة ما بعد التعليم الثانوي؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 

5: املرحلة األوىل من التعليم العايل )ال تؤدي إىل مؤهل بحثي متقدم مبارشة(؛ التصنيف 
الدويل املوحد للتعليم، املستوى 6: املرحلة الثانية من التعليم العايل )تؤدي إىل مؤهل 

بحثي متقدم(؛ لم يُذكر مستوى التعليم.

ترتيب الوالدات الحية: ‘1’ األوىل؛ ‘2’ الثانية؛ ‘3’ الثالثة؛ ‘4’ الرابعة؛ ‘5’  )ج( 
الخامسة؛ ‘6’ السادسة؛ ‘7’ السابعة؛ ‘٨’ الثامنة؛ ‘9’ التاسعة؛ ‘10’ العارشة وما 

فوقها؛ ‘11’ لم يُذكر.

 لم تلتحق باملدرسة 
)بالنسبة للمجموع(

التصنيف الدويل املوحد للتعليم، 
 املستوى 1: التعليم األّويل 

)بالنسبة للمجموع(

التصنيف الدويل املوحد للتعليم، 
املستوى 2: التعليم اإلعدادي 

)بالنسبة للمجموع(

التصنيف الدويل املوحد للتعليم، 
 املستوى 3: التعليم الثانوي 

)بالنسبة للمجموع(

التصنيف الدويل املوحد للتعليم، 
املستوى 4: مرحلة ما بعد التعليم 

الثانوي )بالنسبة للمجموع(

التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 
5: املرحلة األوىل من التعليم العايل 

)بالنسبة للمجموع(

التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 
6: املرحلة الثانية من التعليم العايل 

)بالنسبة للمجموع(

ملحوظة:

يتيح ترتيب الوالدات الحية مقرتناً بعمر األم تحليل أنماط الخصوبة القائمة وتغريات 
الخصوبة. وتكمن قيمة إضافية للتحليل والتنبؤ يف تبويب ترتيب الوالدات بحسب عمر 

األم مقرتناً باملتغريات االجتماعية االقتصادية، مثل التحصيل التعليمي لألم.
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جدول الوالدات الحية - 9

الوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد وعمر األم، ونوع جنس الطفل وترتيب الوالدات الحية

ترتيب الوالدات الحية

نوع جنس الطفل وعمر األم 
لم يُذكرالعارشة وما فوقها...الثالثةالثانيةاألوىلاملجموعومكان إقامتها املعتاد

التصنيفات:املجموع

كال الجنسني
ً أقل من 15 عاما

ً من 20 إىل 24 عاما
ً من 24 إىل 29 عاما
ً من 30 إىل 34 عاما
ً من 35 إىل 39 عاما
ً من 40 إىل 44 عاما
ً من 45 إىل 49 عاما

50 عاماً فما فوقها

لم يُذكر

الذكور )بالنسبة 
للمجموع(

اإلناث )بالنسبة 
للمجموع(

القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر.  )أ( 
ويميَّز بني الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ وحسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد 

الوطني.

نوع الجنس: ذكر، أنثى. )ب( 

عمر األم: أقل من 15 عاماً، 15 - 19 وحتى 45 - 49، 50 فما فوقها، لم يُذكر. )ج( 

ترتيب الوالدات الحية: ‘1’ األوىل؛ ‘2’ الثانية؛ ‘3’ الثالثة؛ ‘4’ الرابعة؛ ‘5’ الخامسة؛ ‘6’  )د( 
السادسة؛ ‘7’ السابعة؛ ‘٨’ الثامنة؛ ‘9’ التاسعة؛ ‘10’ العارشة وما فوقها؛ لم يُذكر.

ملحوظة:

يوفر هذا الجدول معلومات مهمة بالنسبة لحساب جداول خصوبة الوالدة األوىل، ومعدالت خصوبة 
جميع الوالدات، والتقديرات املتعلقة باملراهقات يف سن الحمل، ولدراسة أثر االختيار الذاتي فيما 
يتعلق بنوع جنس الطفل عىل أنماط الوالدات الحية. واملقام املستخدم لحساب تلك املعدالت هو 

السكان اإلناث بحسب العمر، ويتوافر عادة من التعدادات السكانية، املكيفة بحسب الفرتة الفاصلة 
منذ آخر تعداد، أّي مجموع السكان يف منتصف العام.
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جدول الوالدات الحية - 10

الوالدات الحية بحسب ترتيب الوالدات والفرتة الفاصلة بني آخر والدة حية والوالدة الحية السابقة لألم

الفرتة الفاصلة بني آخر والدة حية والوالدة الحية السابقة لألم

الوالدات الحية ترتيب 
املجموعآخر والدة حية

أقل من 
12 شهر

 17-12
ً شهرا

 23-1٨
ً شهرا

 29-24
ً شهرا

 35-30
ً شهرا

 3
سنوات

 4
سنوات

 9 - 5
سنوات

10 سنوات 
فما فوقها

لم 
يُذكر

التصنيفات:املجموع

األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العارشة فما فوقها

لم تذكر

ترتيب الوالدات الحية: ‘1’ األوىل؛ ‘2’ الثانية؛ ‘3’ الثالثة؛ ‘4’ الرابعة؛ ‘5’ الخامسة؛ ‘6’ السادسة؛ ‘7’  )أ( 
السابعة؛ ‘٨’ الثامنة؛ ‘9’ التاسعة؛ ‘10’ العارشة فما فوقها؛ ‘11’ لم يذكر.

الفرتة الفاصلة بني آخر والدة حية والوالدة الحية السابقة: ‘1’ أقل من 12 شهر؛ ‘2’ 12 - 17 شهراً؛  )ب( 
‘3’ 1٨ - 23 شهراً؛ ‘4’ 24 - 29 شهراً؛ ‘5’ 30 - 35 شهراً؛ ‘6’ 3 سنوات؛ ‘7’ 4 سنوات؛ ‘٨’ 5 - 9 

سنوات؛ ‘9’ 10 سنوات فما فوفها؛ ‘10’ لم تذكر.

ملحوظة:

يوفر الجدول معلومات رضورية لدراسة أنماط الخصوبة وممارسات تنظيم األرسة. وهي مهمة أيضاً 
لألعمال االجتماعية وسياسة الرعاية، والرعاية االجتماعية، وألغراض البحث الطبي عند ربطها بيانات 

الوفيات.
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جدول الوالدات الحية - 11

الوالدات الحية بحسب مكان الوالدة، ومكان اإلقامة املعتاد وعمر األم

عمر األم )بالسنوات(

مكان اإلقامة املعتاد، 
مكان الوالدة لألم

أقل من املجموع
15 سنة

 19-15
سنة

 24-20
سنة

 29-25
سنة

 34-30
سنة

 39-35
سنة

 44-40
سنة

 49-45
سنة

50 فما 
فوقها

لم يُذكر

التصنيفات:املجموع

كل قسم مدني رئييس 
أو البلد الذي ُولدت 

فيه األم، وكل 
األماكن األخرى، لم 

يُذكر مكان والدة 
األم

 القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة 

للمجموع(

...

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ و ‘2’ كل قسم مدني رئييس. ويميَّز بني الحرض والريف  )أ( 
بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ وحسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

مكان ميالد األم: كل قسم مدني رئييس أو البلد الذي ُولدت فيه األم، كل األماكن األخرى، لم يُذكر  )ب( 
مكان ميالد األم.

عمر األم: أقل من 15 عاماً، 15 - 19، 20 - 24، 25 - 29، 30 - 34، 35 - 39، 40 - 44، 45 -  )ج( 
49، 50 وما فوقها، لم يُذكر.

ملحوظة

يوفر الجدول البيانات الالزمة لدراسة فوارق الخصوبة بحسب األمهات الالتي ُولدن يف أماكن )أو بلدان( 
مختلفة. وينبغي عرض البيانات بالنسبة لكل قسم مدني رئييس يف البلد، أو يف كل بلد تتاح فيه البيانات 

وتكفي األرقام للسماح بحساب تقديرات موثوقة.
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جدول الوالدات الحية - 12

الوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم وعمر األم ومركزها الرشعي

املركز الرشعي

مكان اإلقامة املعتاد 
لم يذكرمولود خارج كنف الزوجيةمولود يف كنف الزوجيةاملجموعوعمر األم

التصنيفات:املجموع

أقل من 15 سنة

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

50 وما فوقها

لم يُذكر

 القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

...

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. )أ( 

عمر األم: أقل من 15 سنة، 15 - 19، 20 - 24، 25 - 29، 30 - 34، 35 - 39، 40 - 44، 45 -  )ب( 
49، 50 وما فوقها، لم يُذكر.

املركز الرشعي: ‘1’ مولود يف كنف الزوجية؛ ‘2’ مولود خارج كنف الزوجية )غري رشعي(. )ج( 

ملحوظة:

تُستخدم إحصاءات الوالدات الحية بحسب املركز يف كنف الزوجية للتأكد من املستويات واالتجاهات 
للوالدات خارج كنف الزوجية بحسب العمر، وهي مهمة لتخطيط وتقييم برامج الصحة العامة والرعاية 

االجتماعية. ويعد تكرار ومعدالت الوالدات الحية بحسب املركز يف كنف الزوجية وعمر األم تدابري تحليلية 
مفيدة لوصف أنماط الوالدات خارج كنف الزوجية.

جدول الوالدات الحية - 13

الوالدات الحية بحسب مكان حدوث الواقعة، وموقع الوالدة واختصايص التوليد

اختصايص التوليد

مكان حدوث الواقعة 
قابلةممرضة - قابلةممرضةطبيباملجموعوموقع الوالدة

موظفون طبيون 
لم تذكرشخص عاديمساعدون

املجموع

مستشفى

مؤسسات أخرى

مسكن خاص

مواقع أخرى

 القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

التصنيفات:

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. )أ( 

موقع الوالدة: ‘1’ مستشفى؛ ‘2’ مؤسسات أخرى؛ ‘3’ مسكن خاص؛ ‘4’ مواقع أخرى. )ب( 

رعاية التوليد: ‘1’ الطبيب، ‘2’ ممرضة؛ ‘3’ ممرضة - قابلة؛ ‘4’ قابلة؛ ‘5’ موظفون طبيون  )ج( 
مساعدون آخرون؛ ‘6’ شخص عادي؛ ‘7’ لم يُذكر.

ملحوظة:

يوفر التبويب بحسب مكان حدوث الواقعة واملصنف تصنيفاً شامالً بحسب اختصايص التوليد وموقع 
الوالدة معلومات مفيدة لتقييم استخدام مرافق الرعاية الطبية ومواردها. وتعد اإلحصاءات بشأن 

الوالدات الحية بحسب موقع الوالدة واملساعدة أثناء الول التوليدية ذات فائدة كبرية لتقييم الحاجة إىل 
ع. الخدمات الطبية ولتوفري نظرة متعمقة يف أنماط وفيات الرضَّ
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جدول الوالدات الحية - 14

الوالدات الحية بحسب موقع الوالدة، واختصايص التوليد والوزن عند الوالدة

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(

 موقع الوالدة واملساعدة 
املجموععند الوالدة

أقل من 
500 غرام

 - 500 
999

 - 1 000
1 499...

- 4 500 
4 999

 5 000
وما فوقها

لم 
يُذكر

التصنيفات:املجموع

طبيب

ممرضة

ممرضة - قابلة

قابلة

موظفون طبيون مساعدون 
آخرون

القابلة التقليدية

شخص عادي

لم يُذكر

مستشفى )بالنسبة 
للمجموع(

مؤسسات أخرى )بالنسبة 
للمجموع(

مسكن خاص )بالنسبة 
للمجموع(

جهات أخرى )بالنسبة 
للمجموع(

موقع الوالدة: ‘1’ مستشفى؛ ‘2’ مؤسسات أخرى؛ ‘3’ مسكن خاص؛ ‘4’ جهات أخرى. )أ( 

رعاية التوليد: ‘1’ الطبيب؛ ‘2’ املمرضة؛ ‘3’ ممرضة - قابلة؛ ‘4’ قابلة؛ ‘5’ موظفون  )ب( 
طبيون مساعدون آخرون؛ ‘6’ قابلة تقليدية؛ ‘7’ شخص عادي؛ ‘٨’ لم يُذكر.

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(: ‘1’ أقل من 500؛ ‘2’ 500 - 999؛ ‘3’ 000 1 - 499 1؛  )ج( 
‘4’ 500 1 - 999 1؛ ‘5’ 000 2 - 499 2؛ ‘6’ 500 2 - 999 2؛ ‘7’ 000 3 - 499 3؛ ‘٨’ 

500 3 - 999 3؛ ‘9’ 000 4 - 999 4؛ ‘10’ 500 4 - 499 4؛ ‘11’ 000 5 وما فوقها؛ ‘12’ 
لم يُذكر.

ملحوظة

توفر أعداد الوالدات الحية وتوزيعات النسب املئوية املناظرة بحسب موقع الوالدة، واختصايص 
التوليد والوزن عند الوالدة معلومات بشأن استخدام املرافق الطبية واملساعدين املدربني وعملية 

الوالدة كما تبني إن كان األجنَّة املعّرضني ألخطار عالية )ذوو الوزن املنخفض( يتلقون رعاية 
كافية أثناء فرتة ما قبل الوالدة. ويمكن استخدام هذه األعداد كمقامات يف التحليالت التفصيلية 

ع. لوفيات ما حول الوالدة والوالدات الجديدة ووفيات الرضَّ
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جدول الوالدات الحية - 15

الوالدات الحية بحسب الوزن عند الوالدة ومكان اإلقامة املعتاد والتحصيل التعليمي لألم

التحصيل التعليمي لألم

مكان اإلقامة املعتاد 
لألم والوزن عند 

املجموعالوالدة

لم 
تلتحق 
باملدرسة

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 1

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 2

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 3

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 4

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 5

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 6

لم 
يُذكر

املجموع

أقل من 500 
غرام

999 - 500

1 499 - 1 000

1 999 - 1 500

2 499 - 2 000

2 999 - 2 500

3 499 - 3 000

3 999 - 3 500

4 499 - 4 000

000 5 وما 
فوقها

لم يُذكر

القسم املدني 
الرئييس 

)بالنسبة 
للمجموع(

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر. ويميَّز  )أ( 
بني الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ وحسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

التحصيل التعليمي لألم: لم تلتحق باملدرسة؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 1: التعليم  )ب( 
األويل؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 2: التعليم اإلعدادي؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، 

املستوى 3: التعليم الثانوي؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 4: املرحلة التعليمية ملا بعد الدراسة 
الثانوية؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 5: املرحلة األوىل من التعليم العايل )ال تؤدي إىل مؤهل 

بحثي متقدم مبارشة(؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 6: املرحلة الثانية من التعليم العايل )تؤدي 
إىل مؤهل بحثي متقدم(؛ مستوى التعليم، لم يُذكر.

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(: ‘1’ أقل من 500 غرام؛ ‘2’ 500 - 999؛ ‘3’ 000 1 - 499 1؛ ‘4’  )ج( 
500 1 - 999 1؛ ‘5’ 000 2 - 499 2؛ ‘6’ 500 2 - 999 2؛ ‘7’ 000 3 - 499 3؛ ‘٨’ 500 3 - 999 3؛ 

‘9’ 000 4 - 499 4؛ ‘10’ 500 4 - 999 4؛ ‘11’ 000 5 وما فوقها؛ ‘12’ لم يُذكر.

ملحوظة:

ع وصحتهم أثناء الرضاعة والطفولة،  يمكن أن يوفر الوزن عند الوالدة معلومات الزمة لدراسة وفيات الرضَّ
نظراً ألن انخفاض الوزن عند الوالدة يرتبط بزيادة مخاطر املشاكل الصحية ومشاكل النمو أثناء فرتة 

ع. وتُعد إحصاءات الوزن عند الوالدة التي تصنَّف باالقرتان  الرضاعة ويرتبط ارتباطاً كبرياً بوفيات الرضَّ
مع اإلحصاءات االجتماعية االقتصادية لألرسة، التي تقاس بحسب مستوى تعليم األم مثالً، مهمة بصفة 

خاصة الستهداف فئات فرعية من السكان تحتاج إىل رعاية ما حول الوالدة وإىل خدمات طبية بعد الوالدة. 
وتشري هذه املعلومات إىل العالقة بني مركز األرسة االجتماعي االقتصادي وصحة الرضيع )تُقاس بمعدل 

ع(. الوزن املنخفض عند الوالدة ووفيات الرضَّ



175برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات الحيوية التي جرى تجميعها من بيانات التسجيل املدني

جدول الوالدات الحية - 16

الوالدات الحية بحسب سْن الحمل، ومكان اإلقامة املعتاد لألم، والوزن عند الوالدة

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(

مكان اإلقامة املعتاد لألم 
املجموعوسْن الحمل

أقل من 
500

 - 500

999

 - 1 000

1 499...
 - 4 500

4 999
 5 000 
لم يُذكروما فوقها

املجموع

ً أقل من 20 أسبوعا

21 - 20

27 - 22

31 - 2٨

35 - 32

36

41 - 37

42 وما فوقها

لم يُذكر

القسم املدني 
الرئييس )بالنسبة 

للمجموع(

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس )أ( 

سن الحمل )باألسابيع(: ‘1’ أقل من 20؛ ‘2’ 20 - 21؛ ‘3’ 22 - 27؛ ‘4’ 2٨ - 31؛ ‘5’ 32 -  )ب( 
35؛ ‘6’ 36؛ ‘7’ 37 - 41؛ ‘٨’ 42 وما فوقها؛ ‘9’ لم يُذكر.

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(: ‘1’ أقل من 500؛ ‘2’ 500 - 999؛ ‘3’ 000 1 - 499 1؛ ‘4’   )ج( 
500 1 - 999 1؛ ‘5’ 000 2 - 499 2؛ ‘6’ 500 2 - 999 2؛ ‘7’ 000 3 - 499 3؛ ‘٨’ 500 3 - 

999 3؛ ‘9’ 000 4 - 499 4؛ ‘10’ 500 4 - 999 4؛ ‘11’ 000 5 وما فوقها؛ ‘12’ لم يُذكر.

ملحوظة:

يوفر هذا الجدول معلومات مهمة للبحوث الصحية والسياسات املتعلقة بتوفري الرعاية الطبية 
لألمهات وحديثي الوالدة. وهو يسمح أيضاً بحساب معدالت بحسب الوزن لحديثي الوالدة، ويف فرتة 

ع، وباالقرتان مع بيانات الوفيات الجنينية )بحسب الوزن وسن الحمل(  ما حول الوالدة ووفيات الرضَّ
ع وثيقة الصلة جداً بالوزن  ع. فمثالً تُعّد وفيات حديثي الوالدة ووفيات الرضَّ وبشأن وفيات الرضَّ

عند الوالدة.
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جدول الوالدات الحية - 17

الوالدات الحية بحسب الوزن عند الوالدة، ومكان اإلقامة املعتاد لألم وشهر بدء الرعاية السابقة عىل الوالدة

الشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة

الربع الثالث من السنةالربع الثاني من السنةالربع األول من السنة

مكان اإلقامة املعتاد لألم 
املجموعوالوزن عند الوالدة

الشهر 
1

الشهر 
2

الشهر 
املجموع3

الشهر 
4

الشهر 
5

الشهر 
املجموع6

الشهر 
7

الشهر 
٨

الشهر 
9

لم تقدم 
رعاية سابقة 

للوالدة
لم 

يُذكر

التصنيفات:املجموع

أقل من 500 غرام

999 - 500

1 499 - 1 000

1 999 - 1 500

2 499 - 2 000

3 499 - 3 000

3 499 - 3 500

4 499 - 4 000

4 499 - 4 500

4 999 - 4 500

000 5 وما فوقها

لم يُذكر

القسم املدني 
الرئييس )بالنسبة 

للمجموع(

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ )أ( 

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(: ‘1’ أقل من 500؛ ‘2’ 500 - 999؛ ‘3’ 000 1 - 499 1؛   )ب( 
 ‘4’ 500 1 - 999 1؛ ‘5’ 000 2 - 499 2؛ ‘6’ 500 2 - 999 2؛ ‘7’ 000 3 - 499 3؛ 

‘٨’ 500 3 - 999 3؛ ‘9’ 000 4 - 499 4؛ ‘10’ 500 4 - 999 4؛ ‘11’ 000 5 وما فوقها؛ ‘12’ لم 
يُذكر.

الشهر الذي بدأت فيه الرعاية قبل الوالدة: ‘1’ شهر واحد؛ ‘2’ مجاميع كل ُربع سنة؛ ‘3’ لم تقدم  )ج( 
رعاية سابقة عىل الوالدة؛ ‘4’ لم يُذكر.

ملحوظة:

العالقة بني الوزن عند الوالدة والرعاية السابقة للوالدة مقياس مهم ملدى كفاية الرعاية الطبية لألمهات 
ع اتصاالً وثيقاً بالوزن عند الوالدة، الذي يرتبط بدوره بالرعاية  وحديثي الوالدة وتتصل وفيات الرضَّ

املناسبة السابقة عىل الوالدة.
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جدول الوالدات الحية - 1٨

الوالدات الحية بحسب السن ومكان اإلقامة املعتاد لألم وبحسب الشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة

الشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة

مكان اإلقامة املعتاد 
لألم والوزن عند 

الوالدة

الربع الثالث من السنةالربع الثاني من السنةالربع األول من السنة
لم تقدم 

رعاية سابقة 
للوالدة

لم 
يُذكر املجموع

الشهر 
1

الشهر 
2

الشهر 
املجموع3

الشهر 
4

الشهر 
5

الشهر 
املجموع6

الشهر 
7

الشهر 
٨

الشهر 
9

التصنيفات:املجموع

ً أقل من 15 عاما

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

50 وما فوقها

لم يُذكر

القسم املدني 
الرئييس )بالنسبة 

للمجموع(

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. )أ( 

عمر األم: ‘1’ أقل من 15 عاماً؛ ‘2’ 15 - 19؛ ‘3’ 20 - 24؛ ‘4’ 25 - 29؛ ‘5’ 30 - 34؛ ‘6’ 35 - 39؛   )ب( 
‘7’ 40 - 44؛ ‘٨’ 45 - 49؛ ‘9’ 50 فما فوقها؛ ‘10’ لم يُذكر.

الشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة: ‘1’ شهر واحد؛ ‘2’ مجموع كل ُربع سنة؛ ‘3’ لم تقّدم رعاية  )ج( 
سابقة عىل الوالدة؛ ‘4’ لم يُذكر.

ملحوظة:

هناك عالقة قوية بني الرعاية املناسبة السابقة عىل الوالدة وبني نتيجة الحمل. ويشري هذا التبويب إىل الحاجة 
إىل املزيد من ثقافة الصحة العامة وإىل موظفني يف مناطق كثرياً ما تبدأ فيها الرعاية السابقة عىل الوالدة يف وقت 

متأخر من الحمل، أو ال يتم الحصول عليها. ويسمح اقرتان ذلك بسن املرأة باملزيد من التحليل املتعمق واملزيد 
من اإلجراءات األكثر فعالية يف املناطق التي يتأخر فيها تقديم الرعاية السابقة عىل الوالدة.
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جدول الوالدات الحية - 19

 الوالدات الحية بحسب ترتيب الوالدة الحية لألم ومكان اإلقامة املعتاد لألم والشهر 
الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة

الشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة

مكان اإلقامة املعتاد 
لألم وترتيب الوالدة 

الحية

الربع الثالث من السنةالربع الثاني من السنةالربع األول من السنة
لم تقدم 

رعاية سابقة 
للوالدة

لم 
يُذكر املجموع

الشهر 
1

الشهر 
2

الشهر 
املجموع3

الشهر 
4

الشهر 
5

الشهر 
املجموع6

الشهر 
7

الشهر 
٨

الشهر 
9

التصنيفات:املجموع

األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العارشة وما فوقها

لم يُذكر

القسم املدني 
الرئييس )بالنسبة 

للمجموع(

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ و ‘2’ كل قسم مدني رئييس. )أ( 

ترتيب الوالدة الحية: ‘1’ األوىل؛ ‘2’ الثانية؛ ‘3’ الثالثة؛ ‘4’ الرابعة ؛ ‘5’ الخامسة؛ ‘6’ السادسة؛ ‘7’  )ب( 
السابعة؛ ‘٨’ الثامنة؛ ‘9’ التاسعة؛ ‘10’ العارشة وما فوقها؛ ‘11’ لم يُذكر.

الشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة: ‘1’ شهر واحد؛ ‘2’ مجموع كل ُربع سنة؛ ‘3’ لم  )ج( 
تقدم رعاية سابقة عىل الوالدة؛ ‘4’ لم يُذكر.

ملحوظة:

هناك عالقة قوية بني الرعاية املالئمة السابقة عىل الوالدة وبني نتيجة الحمل. ويشري هذا التبويب إىل الحاجة 
إىل املزيد من ثقافة الصحة العامة واملوظفني يف مناطق كثرياً ما تبدأ فيها الرعاية السابقة عىل الوالدة يف وقت 

متأخر من الحمل، أو ال يتم الحصول عليها. ويسمح اقرتان ذلك برتتيب الوالدة باملزيد من التحليل املتعمق 
واملزيد من اإلجراءات األكثر فعالية من خالل دراسة الفوارق املتعلقة بالتجربة أثناء الحمل.
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جدول الوالدات الحية - 20

الوالدات الحية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم ومدة اإلقامة يف مكان اإلقامة الحايل

مكان اإلقامة املعتاد لألم

مدة اإلقامة

آخروناملقيمون

أقل من 
5-9 أعوام1-4 أعوامعام

10 أعوام 
لم يُذكرفما فوقها

عابرون أو 
زوار

أشخاص لم يُحدد مركزهم 
كمقيمني أو عابرين أو زوار

التصنيفات:املجموع

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ و ‘2’ كل قسم مدني رئييس.القسم املدني الرئييس )أ( 

مدة اإلقامة: املقيمون بحسب فئات مدد إقامة ‘1’ أقل من سنة؛ ‘2’ 1 - 4 سنوات؛ ‘3’ 5-9؛ ‘4’  )ب( 
10 سنوات فما فوقها؛ ‘5’ لم تذكر؛ وعابرون أو زوار؛ واألشخاص الذين لم تحدد مراكزهم كمقيمني، 

أو عابرين أو زوار.

ملحوظة:

يميز هذا التبويب بني الوالدات الحية للذين ولدوا ألمهات ما زلن يعشن يف أماكن إقامتهن املعتادة 
لفرتة معينة من الزمن وبني الوالدات الحية ألشخاص انتقلوا إىل هذه األماكن مؤخراً. ويناسب هذا 

التبويب بشكل أكرب البلدان التي لديها عدد كبري من املهاجرين.

جدول الوفيات - 1

الوفيات بحسب مكان اإلقامة املعتاد ونوع جنس املتوىف

مكان اإلقامة املعتاد والتوزيع 
بني الحرض والريف

نوع الجنس

لم يذكرأنثىذكركال الجنسني

املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

قسم مدني أصغر

الحرض

الريف

...

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر.  )أ( 
ويميز بني الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’، ‘2’ و‘3’.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى؛ لم يُذكر. )ب( 

ملحوظة:

يوفر هذا الجدول البيانات الالزمة لدراسة التوزيع الجغرايف للوفيات. وتستخدم هذه البيانات 
لحساب معدالت الوفيات األولية عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني. ويُستمد املقام عادة من 

أرقام تعدادات السكان، ويُكيف بالنسبة للفرتة الزمنية املنقضية منذ آخر تعداد.
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جدول الوفيات - 2

الوفيات بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد ونوع جنس املتوىف

مكان حدوث 
الواقعة

مكان اإلقامة املعتاد

لم يُذكرمكان آخرنفس مكان حدوث الواقعةاملجموع

كال 
أنثىذكرالجنسني

كال 
أنثىذكرالجنسني

كال 
أنثىذكرالجنسني

كال 
أنثىذكرالجنسني

املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني 
الرئييس

)بالنسبة 
للمجموع(

التصنيفات:

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر ويميز الحرض  )أ( 
والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’.

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر. ويميز الحرض  )ب( 
والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى؛ لم يُذكر. )ج( 

ملحوظة:

تُعد املقارنة بني الوفيات بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد لكال نوعي الجنسني مفيدة 
لألغراض اإلدارية ولتفسري أنماط الوفيات وتوزيع املرافق الطبية.

جدول الوفيات - 3

الوفيات بحسب شهر ومكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد للمتوىف

مكان اإلقامة املعتاد للمتوىف

لم يُذكرمكان آخرنفس مكان حدوث الواقعةاملجموعمكان وشهر حدوث الواقعة

كانون الثاني/يناير

شباط/فرباير

آذار/مارس

نيسان/أبريل

أيار/مايو

حزيران/يونيه

تموز/يوليه

آب/أغسطس

أيلول/سبتمرب

ترشين األول/أكتوبر

ترشين الثاني/نوفمرب

كانون األول/ديسمرب

لم يذكر

القسم املدني الرئييس )هو 
نفسه بالنسبة للمجموع(

التصنيفات:

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا  )أ( 
ييل ‘1’ و ‘2’. وقد ترغب بعض البلدان يف زيادة نطاق التفاصيل لتشمل ‘3’ كل قسم مدني أصغر.

شهر حدوث الواقعة: كانون الثاني/يناير، شباط/فرباير، آذار/مارس، نيسان/أبريل،  )ب( 
أيار/مايو، حزيران/يونيه، تموز/يوليه، آب/أغسطس، أيلول/سبتمرب، ترشين األول/أكتوبر، 

ترشين الثاني/نوفمرب، كانون األول/ديسمرب، لم يُذكر.

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ هو نفس مكان حدوث الواقعة ؛ ‘2’ مكان آخر؛ ‘3’ لم يُذكر. )ج( 

ملحوظة:

تعترب املقارنة بني الوفيات بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة بحسب الشهر مفيدة 
لألغراض اإلدارية ولتفسري األنماط الجغرافية والزمنية )املوسمية( للوفيات وتوزيع املرافق 

الطبية فيما يتعلق بمكان اإلقامة ومكان الوفاة. ويمكن أن يساعد تكرار الوفيات املوزعة عىل 
أصغر األقسام املدنية بحسب شهر حدوث الواقعة يف رصد أداء نظام التسجيل املدني.
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جدول الوفيات - 4

الوفيات بحسب مكان التسجيل، وشهر حدوث الواقعة وشهر التسجيل

مكان التسجيل وشهر 
املجموعحدوث الواقعة

شهر التسجيل

كانون الثاني/
...شباط/فربايريناير

ترشين الثاني/
نوفمرب

كانون األول/
لم يُذكرديسمرب

كانون الثاني/يناير

شباط/فرباير

آذار/مارس

نيسان/أبريل

أيار/مايو

حزيران/يونيه

تموز/يوليه

آب/أغسطس

أيلول/سبتمرب

ترشين األول/أكتوبر

ترشين الثاني/نوفمرب

كانون األول/ديسمرب

لم يُذكر

القسم املدني الرئييس 
)هو نفسه بالنسبة 

للمجموع(

التصنيفات:

مكان التسجيل: ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’   )أ( 
و‘2’. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع نطاق التفاصيل لتشمل ما ييل: ‘3’ كل قسم مدني أصغر.

شهر حدوث الواقعة/التسجيل: كانون الثاني/يناير، شباط/فرباير، آذار/مارس، نيسان/أبريل،  )ب( 
أيار/مايو، حزيران/يونيه، تموز/يوليه، آب/أغسطس، أيلول/سبتمرب، ترشين األول/أكتوبر، ترشين 

الثاني/نوفمرب، كانون األول/ديسمرب، لم يُذكر.

ملحوظة:

تعد الفرتات الزمنية الفاصلة بني تاريخ الوفاة وتاريخ التسجيل مقياساً مفيداً ألداء نظام التسجيل، 
وينبغي مراجعتها بحسب الشهر ومكان التسجيل لتحديد حاالت تأخر التسجيل يف مناطق جغرافية 

معينة يف البلد، أو حاالت تأخر التسجيل ذات النمط املوسمي.



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية1٨2

جدول الوفيات - 5

الوفيات بحسب مكان وموقع حدوث الواقعة

موقع حدوث الواقعة )نوع مكان الحدوث(

لم يُذكرمكان آخرمسكن خاصمؤسسات أخرىمستشفىاملجموعمكان حدوث الواقعة

املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الريف

الحرض

القسم املدني األصغر

الحرض

الريف

...

التصنيفات:

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل:  )أ( 
‘1’ و ‘2’. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع نطاق التفاصيل لتشمل ما ييل:‘3’ كل قسم مدني أصغر.

موقع حدوث الواقعة: ‘1’ مستشفى؛ ‘2’ مؤسسات أخرى؛ ‘3’ مسكن خاص؛ ‘4’ مكان آخر؛ ‘5’  )ب( 
لم يُذكر.

ملحوظة:

هذا التبويب مفيد لتحليل أعداد الوفيات التي تحدث يف املستشفيات، ويف مؤسسات أخرى، ويف أماكن 
عامة ويف املنازل بالنسبة لكل قسم فرعي جغرايف يف البلد. وتفيد تلك البيانات يف وضع الخطط للمرافق 

الطبية وللقوى العاملة يف مجال الصحة.



1٨3برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات الحيوية التي جرى تجميعها من بيانات التسجيل املدني

الوفيات - 6

الوفيات بحسب مكان اإلقامة املعتاد، وعمر املتوىف ونوع جنسه

العمر )بالسنوات( ومكان اإلقامة املعتاد 
ومكان اإلقامة يف الحرض/الريف

نوع الجنس

لم يذكرأنثىذكركال الجنسني

املجموع

أقل من سنة

1

2

3

4

4-1

5

6

7

٨

9

9 - 5

14 - 10

19 - 15

25 - 20

...

99 - 95

100 وما فوقها

لم يذكر

الحرض

)بالنسبة للمجموع(

الريف

)بالنسبة للمجموع(

القسم املدني الرئييس

)بالنسبة للمجموع(

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. ويميز الحرض والريف  )أ( 
بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع نطاق التفاصيل لتشمل ما 

ييل: ‘3’ كل قسم مدني أصغر.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ب( 

السْن: أقل من سنة، سنتني، 3 سنوات، سنوات فردية حتى 9 سنوات، فئات الخمس  )ج( 
سنوات من 10 إىل 99، 100 سنة فما فوقها، لم يذكر. وقد ترغب بعض البلدان يف 

إصدار هذا الجدول بالنسبة لسنوات العمر الفردية، إلتاحة حساب جداول الحياة الكاملة 
خصوصاً.

ملحوظة:

تُعترب مقارنة الوفيات بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة لكل من نوعي 
الجنسني مفيدة لألغراض اإلدارية ولتفسري أنماط الوفيات وتوزيع املرافق الطبية. كما 

أنها رضورية أيضاً لوضع جداول الحياة ومعدالت اإلنجاب الصافية. وباإلضافة إىل ذلك 
فهي، باالقرتان مع عنارص أخرى يف التغري السكاني، مفيدة لإلسقاطات الديمغرافية 

بحسب طريقة العنرص.



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية1٨4

برنامج الوفيات - 7

الوفيات بحسب العمر، نوع الجنس، ومكان اإلقامة املعتاد والحالة الزوجية للمتوىف

سْن املتوىف ونوع جنسه ومكان 
املجموعإقامته املعتاد

الحالة الزوجية للمتوىف

أعزب
متزوج 
ً قانونا

أشكال أخرى 
لم يذكرمنفصلمطلقأرمللالتحاد

املجموع

كال الجنسني
ً أقل من 15 عاما

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

...

٨4 - ٨0

٨5 وما فوقه

لم يذكر

ذكر )هو نفسه بالنسبة لكال 
الجنسني(

أنثى )هو نفسه بالنسبة 
لكال الجنسني(

القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع  )أ( 
نطاق التفاصيل لتشمل ما ييل ‘3’ كل قسم مدني أصغر.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ب( 

العمر: أقل من 51 عاماً، من فئات السنوات الخمس من العمر وحتى ٨4 عاماً، ٨5 عاماً فما  )ج( 
فوقها، لم يُحّدد.

الحالة الزوجية: ‘1’ أعزب )لم يتزوج قط(؛ ‘2’ متزوج قانوناً )زواج مدني(؛ ‘3’ اتحادات  )د( 
أخرى )زواج مدني، زواج بالرتايض وزواج عريف(؛ ‘4’ أرمل ولم يتزوج؛ ‘5’ مطلق ولم يتزوج؛ ‘6’ 

متزوج ولكن منفصل قانوناً؛ ‘7’ لم يذكر.

ملحوظة:

العمر ونوع الجنس عنرصان محّددان مهمان فيما يتعلق بالوفيات. وتسمح املعلومات املتعلقة 
بتوزيع هذه املتغريات بحسب مكان اإلقامة والحالة الزوجية بحساب السن ونوع الجنس ومعدالت 

الوفيات لحاالت زوجية محددة بحسب مكان اإلقامة لطائفة من التحليالت الوبائية ، بما يف ذلك 
دراسات املستويات واتجاهات الرتمل.



1٨5برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات الحيوية التي جرى تجميعها من بيانات التسجيل املدني

برنامج الوفيات - ٨

الوفيات بحسب مكان اإلقامة املعتاد، والعمر، ونوع الجنس والتحصيل التعليمي للمتوىف

التحصيل التعليمي للمتوىف

مكان اإلقامة املعتاد 
للمتوىف وعمره ونوع 

املجموعجنسه

لم 
يلتحق 
باملدرسة

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم، 
املستوى 1

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم، 
املستوى 2

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم، 
املستوى 3

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم، 
املستوى 4

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم، 
املستوى 5

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم، 
املستوى 6

لم 
يذكر

املجموع

كال الجنسني

ً أقل من 15 عاما

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

...

٨4 - ٨0

٨5 وما فوقها

لم يذكر

ذكر )بالنسبة لكال 
الجنسني(

أنثى )بالنسبة لكال 
الجنسني(

القسم املدني 
الرئييس )بالنسبة 

للمجموع(

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل:  )أ( 
‘1’ و‘2’. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع نطاق التفاصيل لتشمل ما ييل: ‘3’ القسم املدني الرئييس.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ب( 

العمر: أقل من 15 عاماً، فئات الخمسة أعوام العمرية حتى ٨4 عاماً، ٨5 فما فوقها، لم يذكر. )ج( 

التحصيل التعليمي للمتوىف: لم يلتحق باملدرسة؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 1: التعليم  )د( 
األويل؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 2: التعليم اإلعدادي؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، 

املستوى 3: التعليم الثانوي؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 4: املرحلة التعليمية ملا بعد الثانوية 
العامة؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 5: املرحلة األوىل من التعليم العايل )ال تؤدي مبارشة إىل 

مؤهل بحثي متقدم(؛ التصنيف الدويل املوحد للتعليم، املستوى 6: املرحلة الثانية من التعليم العايل )تؤدي 
إىل مؤهل بحثي متقدم(؛ لم يحدد مستوى التعليم.

ملحوظة:

يوفر املستوى التعليمي للمتوىف املصنف تصنيفاً شامالً بحسب العمر ونوع الجنس معلومات عن فوارق 
الوفيات بحسب املركز االجتماعي االقتصادي الالزم ألغراض التخطيط الصحي.



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية1٨6

جدول الوفيات - 9

الوفيات بحسب نوع الجنس وسبب الوفاة، ومكان اإلقامة املعتاد وسْن املتوىف

العمر )بالسنوات(

نوع جنس املتوىف وسبب 
وفاته ومكان إقامته املعتاد

جميع 
األعمار

أقل من 
٨0-٨4...15-1019-514-12349سنة

٨5 فما 
لم يذكرفوقها

التصنيفات:املجموع

كال الجنسني

ينبغي أن تكون أسباب 
الوفاة متفقة مع 

التصنيف اإلحصائي 
الدويل لألمراض

أ - قائمة تبويب الوفيات 
1

ب - قائمة تبويب الوفيات 
2

ذكر

)بالنسبة لكال الجنسني(

أنثى

)بالنسبة لكال الجنسني(

القسم املدني الرئييس

)اختياري(

)بالنسبة للمجموع(

...

سبب الوفاة: ينبغي أن يستند تصنيف سبب الوفاة إىل آخر تنقيح للتصنيف اإلحصائي الدويل  )أ( 
لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلة. ومن ناحية أخرى، ينبغي توخي العناية عند مقارنة 

االتجاهات بحسب أسباب الوفاة. فالبلدان قد تُعد مائدة عمل مستخدمة القائمة التفصيلية للفئات 
الثالثية األحرف، مع الفئات الفرعية الرباعية األحرف أو بدونها. ويف ما يتعلق بنرش البيانات 

واملقارنة الدولية، ينبغي أن تُعد التبويبات وفقاً لقائمة تبويب الوفيات 1 أو قائمة تبويب الوفيات 2. 
ويف البلدان التي ال يكون فيها التصديق الطبي عىل سبب الوفاة كامال أو يقترص عىل مناطق معينة، 

ينبغي نرش األرقام املتعلقة بسبب الوفاة غري املصدق عليها طبياً بصورة منفصلة.

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد ترغب بعض البلدان يف أن تميز  )ب( 
الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ج( 

العمر: أقل من سنة، سنة؛ سنتان، 3 سنوات، 4 سنوات، فئات السنوات الخمس العمرية من 5  )د( 
إىل ٨4 عاماً، ٨5 عاماً فما فوقها، لم يذكر.

ملحوظة:

تُعد تحليالت الوفيات املستندة إىل العمر، ونوع الجنس، وسبب الوفاة ومكان إقامة املتوىف من بني 
أكثر األدوات األساسية التي ال غنى عنها يف مجال الصحة العامة واملجال الديمغرايف. وبالنسبة 

للوفيات التي يصدق الطبيب عىل أسبابها األساسية، ينبغي أن تستخدم قائمة موجزة مفيدة بأسباب 
الوفاة استناداً إىل توصيات منظمة الصحة العاملية لتبويب البيانات ونرشها. وتُعد إحصاءات الوفيات 

بحسب مكان اإلقامة املصنفة بحسب العمر ونوع الجنس وسبب الوفاة مؤرشات أولية لصحة 
السكان، وتفيد كأدلة لتعزيز الصحة، ويف مجايل التخطيط والتقييم، كما أنها أُسس مهمة للربامج 

االجتماعية والتحليالت السكانية األخرى. وأهم تطبيق لتلك البيانات هو توفري املعلومات لتحديد 
سياسة الصحة العامة.



1٨7برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات الحيوية التي جرى تجميعها من بيانات التسجيل املدني

جدول الوفيات - 11

الوفيات بحسب مكان حدوث الواقعة، ونوع جنس املتوىف ونوع التصديق

نوع التصديق

لم يذكرتصديقات أخرىتصديق طبياملجموع

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرمكان حدوث الواقعة

املجموع

القسم املدني الرئييس

القسم املدني األصغر

...

التصنيفات:

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد تود بعض البلدان تمييز  )أ( 
املناطق الحرضية والريفية بالنسبة لكل مما ييل: ‘1’ و ‘2’.

نوع التصديق: ‘1’ تصديق طبي؛ ‘2’ تصديقات أخرى؛ ‘3’ لم يذكر. )ج( 

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ب( 

ملحوظة:

تتيح املعلومات بحسب نوع التصديق تقييماً عاماً لجودة اإلحصاءات املتعلقة بالوفيات. كما أنها 
مفيدة أيضاً يف توزيع املرافق الصحية يف البلد.



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية1٨٨

جدول الوفيات - 12

وفيات األمهات بحسب سبب الوفاة وعمر املرأة

سبب الوفاة ومكان 
املجموعاإلقامة املعتاد

عمر املرأة )بالسنوات(

أقل من 15 
45-4049-3544-3039-2534-2029-1524-19سنة

50 وما 
لم يذكرفوقها

املجموع

القسم املدني الرئييس 
)اختياري(

)بالنسبة للمجموع(

...

التصنيفات:

أسباب الوفاة وفقاً للتصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض ذات الصلة بالحمل أو التي تتفاقم بسبب الحمل 
أو تتعلق بمعالجته ودون أن يكون ذلك نتيجة حوادث أو عوامل خارجية

سبب الوفاة: ينبغي أن يستند تصنيف سبب الوفاة إىل التنقيح األخري للتصنيف اإلحصائي الدويل  )أ( 
لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلة . بيد أنه ينبغي توخي العناية يف مقارنة االتجاهات بحسب 

أسباب الوفاة. ويجوز أن تُعد البلدان مائدة عمل باستخدام قائمة تفصيلية للفئات الثالثية األحرف، 
مع الفئات الفرعية الرباعية األحرف أو بدونها. وبالنسبة لنرش البيانات واملقارنات الدولية، ينبغي أن 

تُعد التبويبات وفقاً لقائمة تبويب الوفيات 1 أو قائمة تبويب الوفيات 2. وينبغي يف البلدان التي يكون 
التصديق الطبي عىل سبب الوفاة غري كامل أو يقترص عىل مناطق معينة، أن تنرش األرقام املتعلقة 

بأسباب الوفاة غري املصدَّق عليها طبياً بشكل منفصل.

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد ترغب بعض البلدان يف أن تميز بني  )ب( 
الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ج( 

العمر: أقل من سنة، سنة، سنتان، 3 سنوات، 4 سنوات، فئات عمرية نطاقها 5 سنوات من 5 إىل  )د( 
٨4 عاماً، ٨5 عاماً فما فوقها، لم يذكر.

ملحوظة

تُعد تحليالت الوفاة القائمة عىل العمر ونوع الجنس وسبب الوفاة ومكان إقامة املتوىف من بني أهم 
األدوات األساسية التي ال غنى عنها يف مجال الصحة العامة واملجال الديمغرايف. وبالنسبة للوفيات التي 

قاً عليه بواسطة طبيب، ينبغي أن تستخدم قائمة موجزة مفيدة باألسباب  يكون سببها األسايس مصدَّ
تستند إىل توصيات منظمة الصحة العاملية لتبويب البيانات ونرشها. وتُعد إحصاءات الوفيات بحسب 

مكان اإلقامة واملصنفة بحسب العمر، ونوع الجنس وسبب الوفاة مؤرشات رئيسية، وتفيد كأدلة 
توجيهية لتعزيز الصحة، ووضع الخطط املتعلقة بها وتقييمها، وكأسس مهمة لربامج اجتماعية 

وتحليالت سكانية أخرى. ويتمثل أهم تطبيق لتلك البيانات يف توفري معلومات لتحديد سياسة الصحة 
العامة.



1٨9برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات الحيوية التي جرى تجميعها من بيانات التسجيل املدني

ع - 1 جدول وفيات الرضَّ

ع بحسب مكان حدوث الواقعة ومكان اإلقامة املعتاد لألم وفيات الرضَّ

املجموعمكان حدوث الواقعة

مكان اإلقامة املعتاد لألم

لم يذكرمكان آخرنفس مكان حدوث الواقعة

املجموع

القسم املدني الرئييس

القسم املدني األصغر

...

التصنيفات:

مكان حدوث الواقعة : ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد ترغب بعض البلدان يف  )أ( 
توسيع نطاق التفاصيل لتشمل ما ييل: ‘3’ القسم املدني األصغر واملدن الرئيسية والبلدات.

مكان اإلقامة املعتاد لألم: هو نفس مكان حدوث الواقعة ، مكان آخر، لم يذكر. )ب( 

ملحوظة:

ع بحسب نوع الجنس،  يوفر هذا التبويب بيانات تستخدم يف تقدير مستوى وأنماط وفيات الرضَّ
ع. ومعدل وفيات  أّي الوفيات التي تحدث قبل السنة من العمر، ولحساب معدالت وفيات الرضَّ

ع ويتصل اتصاالً وثيقاً بعوامل من قبيل صحة األم، وجودة  ع مؤرش مهم لصحة الرضَّ الرضَّ
الرعاية الطبية وإمكانية الوصول إليها، والظروف االجتماعية االقتصادية وممارسات الصحة 

ع، املصنفة بحسب مكان حدوث الواقعة، دراسة التوزيع  العامة. وتتيح إحصاءات وفيات الرضَّ
ع، بينما تعكس املعلومات املتعلقة بمكان إقامة األم العوامل االجتماعية  الجغرايف لوفيات الرضَّ

ع. وهذه اإلحصاءات مهمة أيضاً  أو البيئية التي قد تفرس بعض الفوارق يف معدالت وفيات الرضَّ
لوضع خطط املرافق الطبية ومرافق الصحة العامة والخدمات الصحية للطفل.
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ع - 2 جدول وفيات الرضَّ

ع بحسب شهر حدوث الواقعة ونوع الجنس وعمر الطفل وفيات الرضَّ

شهر حدوث الواقعة ونوع 
املجموعجنس الطفل

عمر الطفل

ًأقل من 7 أيام لم يذكر2٨ يوماً إىل أقل من سنة7 إىل 27 يوما

املجموع

كانون الثاني/يناير

شباط/فرباير

آذار/مارس

نيسان/أبريل

أيار/مايو

حزيران/يونيه

تموز/يوليه

آب/أغسطس

أيلول/سبتمرب

ترشين األول/أكتوبر

ترشين الثاني/نوفمرب

كانون األول/ديسمرب

لم يذكر

ذكر

)بالنسبة للمجموع(

أنثى

)بالنسبة للمجموع(

...

التصنيفات:

شهر حدوث الواقعة: كانون الثاني/يناير - شباط/فرباير، آذار/مارس، نيسان/أبريل، أيار/ )أ( 
مايو، حزيران/يونيه، تموز/يوليه، آب/أغسطس، أيلول/سبتمرب، ترشين األول/أكتوبر، ترشين 

الثاني/نوفمرب، كانون األول/ديسمرب، لم يذكر.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى؛ لم يذكر. )ب( 

عمر الطفل: ‘1’ أقل من 7 أيام؛ ‘2’ 7 إىل 27 يوماً؛ ‘3’ 2٨ يوماً إىل أقل من سنة؛ ‘4’ لم يُحّدد. )ج( 

ملحوظة:

ع بحسب شهر حدوث الواقعة مفيداً لألغراض التحليلية، مثل معرفة  يعترب تبويب وفيات الرضَّ
األنماط املوسمية يف توزيع وفيات األطفال، وكذلك ألغراض الرصد.
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ع - 3 جدول وفيات الرضَّ

ع بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم وعمر ونوع جنس الطفل وفيات الرضَّ

مكان اإلقامة املعتاد لألم وعمر الطفل

نوع الجنس

لم يذكرأنثىذكركال الجنسني

املجموع

أقل من يوم

يوم واحد

يومان

3 أيام

4 أيام

5 أيام

6 أيام
ً 7 - 13 يوما

ً 14 - 20 يوما
ً 21 - 27 يوما

2٨ يوماً وما فوقها لكن ال يبلغ 
شهرين

شهران

3 أشهر

4 أشهر

...
ً 11 شهرا

لم يذكر

القسم املدني الرئييس

)بالنسبة للمجموع(

...

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد ترغب بعض  )أ( 
البلدان يف توسيع نطاق التفاصيل ليشمل املدن أو البلدات الرئيسية.

عمر الرضيع: ينبغي أن يستند تصنيف عمر الرضيع إىل التنقيح األخري للتصنيف  )ب( 
اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلة.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ج( 

ملحوظة:

يتفق تبويب وفيات الرّضع بحسب العمر املحدد مع توصيات منظمة الصحة العاملية 
ع.  ع. ويُعد العمر متغرياً مهماً يف دراسة وفيات الرضَّ بإعداد إحصاءات خاصة لوفيات الرضَّ

ع الذين يتوفون بعد  ويمكن تبني األثر البيولوجي مقابل العوامل البيئية يف نسبة الرضَّ
الوالدة بفرتة قصرية )أّي أقل من يوم واحد، أو أقل من أسبوع أو أقل من شهر( مقارنة 

بالذين يبقون عىل قيد الحياة يف الشهر األول من حياتهم ولكن يتوفون قبل بلوغ السنة من 
العمر. وهذه البيانات رضورية لحساب مقاييس صحية عامة رئيسية مثل معدل وفيات ما 

ع. حول الوالدة، ومعدل وفيات حديثي الوالدة ومعدل وفيات الرضَّ
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ع - 4 جدول وفيات الرضَّ

ع بحسب سبب الوفاة، ومكان اإلقامة املعتاد لألم ونوع جنس الطفل وعمره وفيات الرضَّ

مكان اإلقامة املعتاد 
لألم، ونوع جنس 

الطفل وسبب الوفاة
جميع 
األعمار

العمر يف وقت الوفاة

أقل من 
يوم واحد

يوم 
6 أيام...يومانواحد

 13-7
يوماً

 20-14
يوماً

 27-21
يوماً

 2٨
...شهرانيوماً

 11
ً شهرا

لم 
يذكر

املجموع

كال الجنسني

أسباب الوفاة 
بالنسبة للوفيات 

ع وفقاً  الرضَّ
للتصنيف 

اإلحصائي الدويل 
لألمراض فيما 
يتعلق بوفيات 

ع واألطفال الرضَّ

أ - قائمة تبويب 
الوفيات 3

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع  )أ( 
نطاق التفاصيل ليشمل املدن والبلدات الرئيسية

عمر الرضيع: ينبغي أن يستند تصنيف عمر الرضيع إىل أحدث تنقيح للتصنيف اإلحصائي الدويل  )ب( 
لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلة.

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ج( 

سبب الوفاة: ينبغي أن يستند تصنيف سبب الوفاة إىل التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل  )د( 
الصحية ذات الصلة. ومن ناحية ثانية، ينبغي توخي العناية عند مقارنة االتجاهات بحسب أسباب الوفاة. 

وتعد البلدان مائدة عمل باستخدام قائمة تفصيلية للفئات الثالثية األحرف، مع الفئات الفرعية الرباعية 
األحرف أو بدونها. وألغراض نرش البيانات ومقارنتها دولياً، ينبغي أن تُعد التبويبات وفقاً لقائمة تبويب 

ع واألطفال. الوفيات 3 أو 4 بالنسبة لوفيات الرضَّ

ب - قائمة تبويب 
الوفيات 4

ذكر

)بالنسبة لكال 
الجنسني(

أنثى

)بالنسبة لكال 
الجنسني(

القسم املدني الرئيس

)اختياري(

)هو نفسه بالنسبة 
للمجموع(

...

ملحوظة:

ع ولربامج الصحة العامة الرامية إىل الحّد من تلك الوفيات.  يُعد هذا تبويباً رئيسياً للتحقق من وفيات الرضَّ
كما تعّد التحليالت الوبائية بحسب املناطق الجغرافية يف البلد، والتي تسعى إىل التوصل إىل أنماط األسباب 

ع التي ترجع إىل أسباب يمكن مكافحتها، أو  التي يمكن الوقاية منها، رضورية للقضاء عىل وفيات الرضَّ
الحد من تلك الوفيات.
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ع - 5 جدول وفيات الرضَّ

ع بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم وحدوث واقعة تسجيل املولود وفيات الرضَّ

تسجيل الوالدة

لم يذكرلم تسجل الوالدةسجلت الوالدةاملجموعمكان اإلقامة املعتاد لألم

املجموع

القسم املدني الرئييس

القسم املدني األصغر

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد ترغب بعض البلدان يف  )أ( 
توسيع نطاق التحليل ليشمل املدن والبلدات الرئيسية.

ل؛ ‘3’ لم يذكر. تسجيل الوالدات: ‘1’ مسجلة؛ ‘2’ لم تسجَّ )ب( 

ملحوظة

لة،  هذا الجدول مفيد لرصد تسجيل الوالدات. وبالرغم من عرض نسبة فقط من الوالدات غري املسجَّ
فإن هذا التبويب أداة مهمة لتقييم اكتمال تسجيل الوالدات. وهو يوفر أيضاً معلومات مفيدة لوضع 

ع. ع ووثائق الوالدات الحية ألغراض البحث فيما يتعلق بوفيات الرضَّ روابط بني وثائق الرضَّ

جدول الوفيات الجنينية - 1

الوفيات الجنينية بحسب العمر ومكان اإلقامة املعتاد لألم ونوع جنس الجنني

عمر الجنني ومكان اإلقامة 
املعتاد لألم

نوع جنس الجنني

لم يذكرأنثىذكركال الجنسني

التصنيفات:املجموع

أقل من 15 سنة

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

مكان اإلقامة املعتاد لألم حسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل  )أ( 
قسم مدني رئييس )اختياري(.

عمر األم )بالسنوات(: ‘1’ أقل من 15 سنة؛ ‘2’ 15 - 19؛ ‘3’ 20 - 24؛ ‘4’ 25 - 29؛ ‘5’  )ب( 
30 - 34؛ ‘6’ 35 - 39؛ ‘٨’ 40 - 44؛ ‘٨’ 45 - 49؛ ‘9’ 50 فما فوقها؛ ‘10’ لم يذكر.

نوع جنس الجنني: ‘1’ ذكر، ‘2’ أنثى ‘3’ لم يعرف، ‘4’ لم يذكر. )ج( 

39 - 35

44 - 40

49 - 45

50 فما فوقها

لم يذكر

القسم املدني الرئييس 
)اختياري(

)بالنسبة للمجموع(

...

ملحوظة:

يفيد هذا التبويب يف البحوث الطبية التي ترّكز عىل تواريخ الوفيات الجنينية للنساء، وخاصة 
كقياس غري مبارش إلهدار الحمل. وتستخدم برامج الصحة العامة الرامية إىل تحسني صحة األم 

والحّد من وفيات فرتة ما حول الوالدة هذه البيانات ألغراض التخطيط والتقييم.
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جدول الوفيات الجنينية - 4

الوفيات الجنينية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم، ونوع جنس املولود والوزن عند الوالدة

مكان اإلقامة املعتاد ونوع 
جنس الجنني

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(

املجموع
أقل من 

500
 - 500 

999
 - 1 000 

1 499...
 - 4 500

4 999
 5 000 
لم يذكروما فوقها

املجموع

كال الجنسني

ذكر

أنثى

القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

القسم املدني األصغر 
)اختياري(

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد لألم، حسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’  )أ( 
ع  كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ القسم املدني األصغر )اختياري(. وقد ترغب بعض البلدان يف أن توسِّ

نطاق تحليلها ليشمل املدن والبلدات الرئيسية.

نوع جنس الجنني: ذكر؛ أنثى. )ب( 

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(: ‘1’ أقل من 500؛ ‘2’ 500 - 999؛ ‘3’ 000 1 - 499 1؛   )ج( 
‘4’ 500 1 - 999 1؛ ‘5’ 000 2 - 499 2؛ ‘6’ 500 2 - 999 2؛ ‘7’ 000 3 - 499 3؛ ‘٨’ 500 3 - 

999 3؛ ‘9’ 000 4 - 499 4؛ ‘10’ 500 4 - 99 4؛ ‘11’ 000 5 وما فوقها؛ ‘12’ لم يُذكر.

)بالنسبة للمجموع(

...

ملحوظة:

تعترب املعلومات املتعلقة بالوفيات الجنينية املبلَّغ عنها عنرصاً يف قياس وفيات فرتة ما حول الوالدة، 
فضالً عن كونها قياس غري مبارش إلهدار الحمل. وتستخدم برامج الصحة العامة الرامية إىل تحسني 

صحة األم والحد من وفيات فرتة ما حول الوالدة هذه األرقام ألغراض التخطيط والتقييم.

جدول الوفيات الجنينية - 5

الوفيات الجنينية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم وسن الحمل والوزن عند الوالدة

مكان اإلقامة املعتاد لألم 
املجموعوسْن الحمل

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(

أقل من 
500

 - 500 
999

 - 1 000

1 499...
 - 4 500

4 999
 5 000
لم يذكروما فوقها

التصنيفات:املجموع

مكان اإلقامة املعتاد لألم، حسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل  )أ( 
قسم مدني رئييس )اختياري(.

سن الحمل )باألسابيع(: ‘1’ أقل من 20؛ ‘2’ 20 - 21؛ ‘3’ 22 - 27؛ ‘4’ 2٨ - 31؛ ‘5’ 32 -  )ب( 
35؛ ‘6’ 36؛ ‘7’ 37 - 41؛ ‘٨’ 42 وما فوقها؛ ‘9’ لم يذكر.

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(: ‘1’ أقل من 500؛ ‘2’ 500 - 999؛ ‘3’ 000 1 - 499 1؛ ‘4’  )ج( 
500 1 - 999 1؛ ‘5’ 000 2 - 499 2؛ ‘6’ 500 2 - 999 2؛ ‘7’ 000 3 - 499 3؛ ‘٨’ 500 3 - 

999 3؛ ‘9’ 000 4 - 499 4؛ ‘10’ 500 4 - 999 4؛ ‘11’ 000 5 وما فوقها؛ ‘12’ لم يذكر.

أقل من 20 أسبوعاً

21 - 20

27 - 22

31 - 2٨

35 - 32

36

41 - 37

42 وما فوقها

غري مذكور

القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

...

ملحوظة

تفيد البيانات املستمدة من هذا التبويب يف البحوث الطبية التي تركز عىل تواريخ الوفيات الجنينية 
للنساء، وال سيما كقياس غري مبارش إلهدار الحمل. ويساعد التحليل التفصييل للوفيات الجنينية 

بحسب سن الحمل والوزن عند الوالدة يف تحسني فهم مشكلة إهدار الحمل وسيفيد يف دراسة انخفاض 
ع عند الوالدة. وتستخدم برامج الصحة العامة الرامية إىل تحسني صحة األم والحّد من  وزن الرضَّ

الوفيات يف فرتة ما حول الوالدة هذه البيانات ألغراض التخطيط والتقييم.



195برنامج التبويب السنوي لإلحصاءات الحيوية التي جرى تجميعها من بيانات التسجيل املدني

جدول الوفيات الجنينية - 6

الوفيات الجنينية بحسب العمر ومكان اإلقامة املعتاد لألم والوزن عند الوالدة

العمر ومكان اإلقامة 
املجموعاملعتاد لألم

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(

أقل من 
500999 - 500

 - 1 000
1 499...

 - 4 500
4 999

 5 000
لم يذكروما فوقها

التصنيفات:املجموع

ً أقل من 15 عاما

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

50 فما فوقها

لم يذكر

القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

...

مكان اإلقامة املعتاد لألم، حسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل  )أ( 
قسم مدني رئييس.

عمر األم )بالسنوات(: ‘1’ أقل من 15 سنة؛ ‘2’ 15 - 19؛ ‘3’ 20 - 24؛ ‘4’ 25 - 29؛ ‘5’ 30 -  )ب( 
34؛ ‘6’ 35 - 39؛ ‘7’ 40 - 44؛ ‘٨’ 45 - 49؛ ‘9’ 50 فما فوقها؛ ‘10’ لم يذكر.

الوزن عند الوالدة )بالغرامات(: ‘1’ أقل من 500؛ ‘2’ 500 - 999؛ ‘3’ 000 1 - 499 1؛ ‘4’  )ج( 
 500 1 - 999 1؛ ‘5’ 000 2 - 499 2؛ ‘6’ 500 2 - 999 2؛ ‘7’ 000 3 - 499 3؛ ‘٨’ 

500 3 - 999 3؛ ‘9’ 000 4 - 499 4؛ ‘10’ 500 4 - 999 4؛ ‘11’ 000 5 وما فوقها؛ ‘12’ لم 
يذكر.



مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية196

جدول الوفيات الجنينية - ٨

الوفيات الجنينية بحسب عمر األم ومجموع ترتيب الوالدات )الوالدات الحية زائداً الوفيات الجنينية(

املجموععمر األم

مجموع ترتيب الوالدات )الوالدات الحية زائداً الوفيات الجنينية(

لم يذكرالعارشة فما فوقها...االثالثةالثانيةاألوىل

التصنيفات:املجموع
ً أقل من 15 عاما

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

50 فما فوقها

لم يذكر

...

عمر األم )بالسنوات(: ‘1’ أقل من 15 عاماً؛ ‘2’ 15 - 19؛ ‘3’ 20 - 24؛ ‘4’ 25 - 29؛ ‘5’ 30 -  )أ( 
34؛ ‘6’ 35 - 39؛ ‘7’ 40 - 44؛ ‘٨’ 45 - 49؛ ‘9’ 50 فما فوقه؛ ‘10’ لم يذكر.

الرتتيب الكيل للوالدات )الوالدات الحية زائداً الوفيات الجنينية(: ‘1’ األوىل؛ ‘2’ الثانية؛ ‘3’ الثالثة؛ ‘4’  )ب( 
الرابعة؛ ‘5’ الخامسة؛ ‘6’ السادسة؛ ‘7’ السابعة؛ ‘٨’ الثامنة؛ ‘9’ التاسعة؛ ‘10’ العارشة فما فوقه؛ ‘11’ 

لم يذكر.

ملحوظة:

يفيد هذا الجدول التبويب ألغراض البحث الطبي التي تركز عىل تواريخ الوفيات الجنينية للنساء، وال سيما 
فيما يتعلق باحتمال “القابلية للتعرض” للوفيات الجنينية.

جدول الوفيات الجنينية - 9

الوفيات الجنينية بحسب شهر الحمل الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة، وعدد الزيارات ومكان اإلقامة 
املعتاد لألم

عدد الزيارات 
ومكان اإلقامة 

املعتاد لألم

الشهر الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة

لم تقدم الربع الثالث من السنةالربع الثاني من السنةالربع األول من السنة
رعاية سابقة 

للوالدة
لم 

يُذكر املجموع
الشهر 

1
الشهر 

2
الشهر 

املجموع3
الشهر 

4
الشهر 

5
الشهر 

املجموع6
الشهر 

7
الشهر 

٨
الشهر 

9

التصنيفات:املجموع

1 - 3 زيارات

6 - 4

9 - 7

10 وما فوقها

القسم املدني 
الرئييس 

)بالنسبة 
للمجموع(

...

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ و ‘2’ كل قسم مدني رئييس. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع نطاق  )أ( 
التحليل ليشمل ‘3’ األقسام املدنية الصغرى واملدن والبلدات الكربى.

شهر الحمل الذي بدأت فيه الرعاية السابقة عىل الوالدة: شهر واحد، مجموع ُربع السنة، لم تقدم رعاية سابقة عىل  )ب( 
الوالدة، لم يذكر.

عدد الزيارات: 1 - 3، 4 - 6، 7 - 9، 10 وما فوقها، لم يذكر. )ج( 

ملحوظة:

هناك عالقة قوية بني الرعاية املالئمة السابقة عىل الوالدة وبني نتيجة الحمل. وهذا املوضوعان يمكن استخدامهما معاً 
لتقييم مدى مالءمة الرعاية السابقة عىل الوالدة وأثر ذلك عىل نتيجة الحمل. وستشري البيانات املستمدة من هذا التبويب 

أيضاً إىل الحاجة إىل مزيد من التثقيف يف مجال الصحة العامة، وإىل املزيد من املوظفني يف مناطق يتأخر فيها تقديم 
الرعاية السابقة عىل الوالدة، عادة يف فرتة الحمل أو ال يتم الحصول عليها.
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جدول الوفيات الجنينية - 10

الوفيات الجنينية بحسب مكان حدوث الواقعة ونوع التصديق

مكان حدوث الواقعة

نوع التصديق

لم يذكرتصديقات أخرىتصديق طبياملجموع

التصنيفات:املجموع

القسم املدني الرئييس

...

)أ( مكان حدوث الواقعة : ‘1’ البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس.

)ب( نوع التصديق: ‘1’ تصديق طبي؛ ‘2’ تصديقات أخرى؛ ‘3’ لم يذكر.

ملحوظة:

يفيد نوع التصديق عىل الوفيات الجنينية يف تقييم جودة وموثوقية تسجيل سبب الوفاة والبنود األخرى 
التي تُجمع من كل قسم مدني، مثل الوزن عند الوالدة وسن الحمل.

جدول حاالت الزواج - 1

حاالت الزواج بحسب مكان اإلقامة املعتاد للعريس وشهر حدوث الواقعة

مكان اإلقامة املعتاد 
للعريس

شهر التسجيل

املجموع
كانون الثاني/

يناير
شباط/
...فرباير

ترشين الثاني/
نوفمرب

كانون األول/
لم يذكرديسمرب

املجموع

القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

القسم املدني 
األصغر )بالنسبة 

للمجموع(

التصنيفات:

مكان اإلقامة املعتاد للعريس: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر  )أ( 
)اختياري(. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع نطاق تحليلها ليشمل املدن والبلدات الرئيسية.

شهر حدوث الواقعة: كانون الثاني/يناير، شباط/فرباير، آذار/مارس، نيسان/أبريل، أيار/ )ب( 
مايو، حزيران/يونيه، تموز/يوليه، آب/أغسطس، أيلول/سبتمرب، ترشين األول/أكتوبر، ترشين 

الثاني/نوفمرب، كانون األول/ديسمرب، لم يُذكر.

ملحوظة:...

يبني هذا التبويب التباين املوسمي يف حاالت الزواج، وهو أمر شائع يف بعض الثقافات. وهذه املعلومات 
مفيدة يف الدراسات االجتماعية الثقافية، وكذلك لتحليل وإسقاط أنماط االستهالك، بحسب تنفيذها، يف 
بحوث التسويق مثالً. وهي تفيد أيضاً كأداة إدارية لفحص التغريات املوسمية يف حجم العمل بالنسبة 

ملكاتب التسجيل داخل األقسام املدنية بالبلد.
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جدول حاالت الزواج - 2

حاالت الزواج بحسب مكان اإلقامة املعتاد للعريس وعمر العروس والعريس

مكان اإلقامة املعتاد للعريس 
وعمره

جميع 
األعمار

عمر العروس )بالسنوات(

أقل من 15 
ً 70-74...25-2029-1524-19عاما

75 فما 
لم يُذكرفوقها

التصنيفات:املجموع

جميع األعمار
أقل من 15 عاماً

19 - 15
24 - 20
29 - 25

.

.

.
74 - 70

75 فما فوقها
لم يُذكر

القسم املدني الرئييس 
)بالنسبة للمجموع(

القسم املدني األصغر 
)بالنسبة للمجموع(

مكان اإلقامة املعتاد للعريس: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني  )أ( 
أصغر )اختياري(. وقد ترغب بعض البلدان يف توسيع نطاق تحليلها ليشمل املدن والبلدات 

الرئيسية.

العمر: أقل من 15 عاماً، فئات عمرية نطاقها 5 سنوات من 15 عاماً إىل 74، 75 فما فوقها، لم  )ب( 
يذكر.

ملحوظة:

للمعلومات املتعلقة بالعمر عند الزواج بالنسبة للعرائس والعرسان آثار اجتماعية بالنسبة ملستقبل 
حجم األرسة الكامل كما أنها مفيدة لألغراض التخطيطية يف مجاالت من قبيل االقتصاد والتعليم، 

وكذلك يف دراسة الفوارق الجغرافية يف أنماط تكوين األرسة.

...
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جدول حاالت الزواج - 3

حاالت الزواج بحسب العمر والحالة الزوجية السابقة للعروس والعريس

الحالة الزوجية السابقة

ًأعزباملجموعالعمر لم يذكرمنفصلمطلقأرملاتحادات أخرىمتزوج قانونا

العروسجميع األعمار
ً أقل من 15 عاما

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

التصنيفات:

العمر: أقل من 15 عاماً، فئات عمرية نطاقها 5 سنوات من 15 إىل 74، 75 فما فوقها، لم يذكر. )أ( 

الحالة الزوجية السابقة: ‘1’ أعزب )لم يتزوج أبداً(؛ ‘2’ متزوج قانوناً؛ ‘3’ اتحادات أخرى )زيجات  )ب( 
دينية، زيجات بالرتايض وزيجات عرفية(؛ ‘4’ أرملة ولم تتزوج؛ ‘5’ مطلقة؛ ‘6’ منفصلة؛ ‘7’ لم يذكر.

ملحوظة:

تُعد الحالة الزوجية السابقة للعروس والعريس بنداً أساسياً يف املعلومات لتحليل أنماط الزواج. وهي 
مفيدة يف الدراسات الديمغرافية واالجتماعية ويف أنماط األرسة، كما أنها أيضاً مؤرش عىل استقرار األرسة. 

وإدخال العمر يف تبويب “الحالة الزوجية السابقة” يزيد من أهمية هذا البند بصورة كبرية لتحليل كل 
من أنماط الزواج والخصوبة.

44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70

75 فما فوقها
لم يذكر

...

العريسجميع األعمار
ً التصنيفات:أقل من 15 عاما

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

54 - 50

59 - 55

64 - 60

69 - 65

74 - 70

75 فما فوقها

لم يذكر

العمر: أقل من 15 عاماً، الفئات العمرية التي نطاقها 5 سنوات من 15 إىل 74، 75 فما فوقها، لم  )أ( 
يذكر.

الحالة الزوجية السابقة: ‘1’ أعزب )لم يتزوج أبداً(؛ ‘2’ متزوج قانوناً؛ ‘3’ اتحادات أخرى )زيجات  )ب( 
دينية، زيجات بالرتايض وزيجات عرفية(؛ ‘4’ أرمل ولم يتزوج؛ ‘5’ مطلق ولم يتزوج؛ ‘6’ منفصل؛ ‘7’ 

لم يذكر.

ملحوظة:

تُعد الحالة الزوجية السابقة للعروس والعريس بنداً أساسياً يف املعلومات ألغراض تحليل أنماط الزواج. 
كما أنها مفيدة يف الدراسات الديمغرافية واالجتماعية ألنماط األرسة، وهي أيضاً مؤرش عىل استقرار 
األرسة. ويزيد إدخال العمر يف تبويب “الحالة الزوجية السابقة” من أهمية هذا البند بصورة كبرية 

ألغراض تحليل كل من أنماط الزواج والخصوبة.
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جدول حاالت الزواج - 4

حاالت الزواج بحسب التحصيل التعليمي للعروس والعريس

املجموعالتحصيل العلمي للعريس

التحصيل التعليمي للعروس

لم تلتحق 
باملدرسة

التصنيف 
الدويل 
املوحد 

للتعليم، 
املستوى 1

التصنيف 
الدويل 
املوحد 

للتعليم، 
املستوى 2

التصنيف 
الدويل 
املوحد 

للتعليم، 
املستوى 3

التصنيف 
الدويل 
املوحد 

للتعليم، 
املستوى 4

التصنيف 
الدويل 
املوحد 

للتعليم، 
املستوى 5

التصنيف 
الدويل 
املوحد 

للتعليم، 
لم يذكراملستوى 6

املجموع

لم تلتحق باملدرسة

التصنيف الدويل املوحد 
للتعليم، املستوى 1: 

التعليم األّويل

التصنيف الدويل املوحد 
للتعليم، املستوى 2: 

التعليم اإلعدادي

التصنيف الدويل املوحد 
للتعليم، املستوى 3: 

التعليم الثانوي

التصنيف الدويل املوحد 
للتعليم، املستوى 4: 

التعليم يف فرتة ما بعد 
املرحلة الثانوية

التصنيف الدويل املوحد 
للتعليم، املستوى 5: 

املرحلة األوىل من التعليم 
العايل

التصنيف الدويل املوحد 
للتعليم، املستوى 6: 

املرحلة الثانية من 
التعليم العايل

لم يذكر التعليم

...

75 فما فوقها

لم يُذكر

...

التصنيفات:

)أ( التحصيل التعليمي: ‘1’ لم تلتحق باملدرسة ؛ ‘2’ التعليم األّويل غري مكتمل؛ ‘3’ التعليم األّويل 
مكتمل؛ ‘4’ التعليم الثانوي غري مكتمل؛ ‘5’ التعليم الثانوي مكتمل؛ ‘6’ التعليم العايل غري مكتمل؛ 

‘7’ التعليم العايل مكتمل؛ ‘٨’ التعليم؛ ‘9’ لم يذكر.

ملحوظة:

تُعد املعلومات املتعلقة بالعالقة بني التحصيل التعليمي للعروس والتحصيل التعليمي للعريس مهمة 
بالنسبة للدراسات االجتماعية والثقافية، وال سيما يف الدراسات املتعلقة بتكوين األرسة
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جدول حاالت الطالق - 2

حاالت الطالق بحسب عمر الزوج والزوجة

عمر الزوج )بالسنوات(
جميع 
األعمار

عمر الزوجة )بالسنوات(

أقل من 15 
70-6574-69...30-2534-2029-1524-19سنة

75 وما 
لم يذكرفوقها

جميع األعمار
أقل من 15 عاماً

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

54 - 50

59 - 55

64 - 60

69 - 65

74 - 70

 75 فما فوقها

...

التصنيفات:

العمر: أقل من 15 عاماً، فئات عمرية نطاقها 5 سنوات من 5 إىل 10 إىل 74، 75 وما فوقها، لم يذكر.

ملحوظة:

يُستخدم هذا التبويب لتحديد أنماط العمر لألزواج املطلقني كما يُستخدم يف الدراسة االجتماعية للعمر، 
والفوارق يف العمر بني األزواج والزوجات كعوامل يف استقرار أو عدم استقرار الزيجات.
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جدول حاالت الطالق - 3

حاالت الطالق بحسب مدة الزواج وعمر الزوج والزوجة

مدة الزواج
جميع 
األعمار

العمر )بالسنوات(

أقل من 15 
70-6574-69...30-2534-2029-1524-19سنة

75 وما 
لم يذكرفوقها

الزوجةاملجموع

أقل من سنة
1
2
3

التصنيفات:

العمر: أقل من 15 عاماً، فئات عمرية نطاقها 5 سنوات من 15 إىل 74، 75 فما فوقها، لم يذكر. )أ( 

مدة الزواج: أقل من سنة، سنوات فردية حتى 9 سنوات، فئات سنوات نطاقها 5 سنوات 29 عاماً، 30  )ب( 
وما فوقها، لم يذكر.

5
6
7
٨
9

14 - 10
19 - 15
24 - 20
29 - 25

30 فما فوقها
لم يذكر

...

ملحوظة:

يُستخدم هذا التبويب إلتاحة إجراء دراسة أكثر اكتماالً لعدم استقرار الحياة الزوجية بإتاحة إدراج مدة 
الزواج كمتغري تفسريي إضايف. كما يفيد أيضاً يف دراسة مدة الزيجات يف حاالت الطالق التي تشمل نساء 

يف عمر إنجاب األطفال، وهو عنرص مهم لفهم أثر عدم االستقرار يف الحياة الزوجية عىل الخصوبة املحتملة 
للسكان.

الزوجاملجموع

أقل من سنة
1
2
3
4
5
6
7
٨
9

14 - 10
19 - 15
24 - 20
29 - 25

30 فما فوقها
لم يذكر

...

التصنيفات:

العمر: أقل من 15 عاماً، فئات عمرية نطاقها 5 سنوات من 15 إىل 74، 75 وما فوقها، لم يذكر. )أ( 

مدة الزواج: أقل من سنة، سنوات فردية إىل 9 سنوات، فئات عمرية نطاقها 5 سنوات حتى 29 عاماً،  )ب( 
30 عاماً وما فوقها، لم يذكر.

ملحوظة:

يُستخدم هذا التبويب إلتاحة دراسة أوىف لحالة عدم االستقرار الزوجية بإتاحة إدراج مدة الزواج كمتغري 
تفسريي إضايف. كما يفيد أيضاً يف دراسة مدة الزيجات يف حاالت الطالق التي تشمل نساء يف سن اإلنجاب، 

وهو عنرص مهم لدراسة أثر عدم االستقرار يف الحياة الزوجية عىل الخصوبة املحتملة للسكان.
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جدول حاالت الطالق - 4

حاالت الطالق بحسب مدة الزواج وعدد األطفال املعالني

عدد األطفال املعالني

لم يذكر7 وما فوقهم...123صفراملجموعمدة الزواج )بالسنوات(

التصنيفات:املجموع

أقل من سنة
1
2
3
4
5
6
7
٨
9

14 - 10
19 - 15
24 - 20
29 - 25

30 وما فوقها
لم يذكر

مدة الزواج: أقل من سنة، سنوات فردية حتى 9 سنوات، فئات عمرية نطاقها 5 سنوات حتى 29  )أ( 
عاماً، 30 فما فوقها، لم يذكر.

عدد األطفال املعالني: ‘1’ ال يوجد؛ ‘2’ 1؛ ‘3’ 2؛ ‘4’ 3؛ ‘5’ 4؛ ‘6’ 5؛ ‘7’ 6؛ ‘٨’ 7 وما فوقها؛ ‘9’  )ب( 
لم يذكر.

ملحوظة:

تُعد فرتة الزواج بالنسبة لألزواج املطلقني مقياساً لقياس استقرار الزواج، بينما توفر املعلومات بشأن 
عدد األطفال املعالني نظرة متعمقة يف األثر االجتماعي والسيكولوجي واالقتصادي للطالق عىل املجتمع. 

وتُعد البيانات املستخلصة من هذا الجدول مهمة يف إدارة السياسة االجتماعية إىل الحّد الذي يجب فيه 
أن تتناول تلك السياسة مسألة توفري املساعدة لألطفال من الزيجات املحطمة.

...
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جدول حاالت الطالق - 5

حاالت الطالق بحسب التحصيل التعليمي للزوج والزوجة

التحصيل التعليمي للزوج

عدم 
االلتحاق 
باملدرسة

التحصيل التعليمي للزوجة

التصنيف 
الدويل 
املوحد 
للتعليم 

املستوى 1

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 2

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 3

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 4

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 5

التصنيف 
الدويل املوحد 

للتعليم 
املستوى 6

غري 
مذكور

املجموع

عدم االلتحاق 
باملدرسة

التصنيف الدويل 
املوحد للتعليم، 

املستوى 1: التعليم 
األّويل

التصنيف الدويل 
املوحد للتعليم، 

املستوى 2: التعليم 
اإلعدادي

التصنيف الدويل 
املوحد للتعليم، 

املستوى 3: التعليم 
الثانوي

التصنيف الدويل 
املوحد للتعليم، 

املستوى 4: التعليم يف 
مرحلة ما بعد املرحلة 

الثانوية

التصنيف الدويل 
املوحد للتعليم، 

املستوى 5: املرحلة 
األوىل من التعليم 

العايل

التصنيف الدويل 
املوحد للتعليم، 

املستوى 6: املرحلة 
الثانية من التعليم 

العايل

لم يذكر التعليم

التصنيفات:

التحصيل التعليمي: ‘1’ عدم االلتحاق باملدرسة؛ ‘2’ التعليم األّويل غري مكتمل؛ ‘3’ التعليم األّويل  )أ( 
مكتمل؛ ‘4’ التعليم الثانوي غري مكتمل؛ ‘5’ التعليم الثانوي مكتمل؛ ‘6’ التعليم العايل غري مكتمل؛ ‘7’ 

التعليم العايل مكتمل؛ ‘٨’ التعليم؛ ‘9’ لم يذكر.

ملحوظة:

يُوفر التحصيل التعليمي لألزواج املطلقني معلومات مفيدة للدراسات االجتماعية والثقافية. وتُعد مقارنة 
هذه البيانات مع البيانات املتعلقة بالتحصيل التعليمي للعروس والعريس يف حاالت الزواج مفيدة 

لدراسة عدم استقرار الحياة األرسية.

...
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الجدول التلخييص - 1

ع، والوفيات الجنينية، وحاالت الزواج والطالق بحسب مكان اإلقامة املعتاد الوالدات الحية، والوفيات، ووفيات الرضَّ

مكان اإلقامة املعتاد

عالوفياتالوالدات الحية وفيات الرضَّ
الوفيات 
الجنينية

حاالت 
الزواج

حاالت 
الطالق إناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموع

التصنيفات:املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني 
الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني 
األصغر

الحرض

الريف

...

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر )اختياري(؛  )أ( 
‘4’ كل محلة رئيسية )اختياري(. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’، و‘2’، و ‘3’ وحسبما يقتضيه 

االستخدام عىل الصعيد الوطني. وتعريف مكان اإلقامة املعتاد هو كما ييل:

ع: مكان اإلقامة املعتاد لألم • بالنسبة للمواليد ووفيات الرضَّ

بالنسبة للوفيات: مكان اإلقامة املعتاد للمتوىف •

بالنسبة لوفيات األمهات: مكان اإلقامة املعتاد للمرأة •

بالنسبة لحاالت الزواج: مكان اإلقامة املعتاد للعريس •

بالنسبة لحاالت الطالق: مكان اإلقامة املعتاد للزوج. •

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ب( 

ملحوظة:

من املفيد للغاية بالنسبة ملن يديرون برامج الصحة والربامج السكانية أن يتمكنوا بنظرة واحدة من اسرتجاع 
املعلومات بشأن عدد كل نوع من الوقائع الحيوية التي حدثت يف سنة معينة وبشأن توزيعها بحسب األقسام 

ع  املدنية. واملعلومات املستخلصة من هذا التبويب هي مصدر املقام املستخدم لحساب معدالت وفيات الرضَّ
والوفيات الجنينية للبلد وأقسامه املدنية عندما تكون البسط مرتبطاً باملقام املناسب، أّي العدد الكيل للوالدات 
الحية، والعدد الكيل للوالدات الحية زائداً العدد الكيل للوفيات الجنينية عىل التوايل. ويوفر الجدول أيضاً بسطاً 
- يرتبط باملقام املناسب )توفره عادة تعدادات السكان، ومكيف بحسب الوقت املنقيض منذ آخر تعداد(، أّي 

تعداد السكان الكيل يف منتصف العام - لحساب معدالت املواليد والوفيات ومعدالت الزواج والطالق األّولية 
بحساب مكان اإلقامة.
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الجدول التلخييص - 2

ع بحسب نوع الجنس، ومعدالت الوفيات  معدالت املواليد األّولية ومعدالت الوفيات األولية، ومعدالت وفيات الرضَّ
الجنينية، ومعدالت حاالت الزواج األّولية ومعدالت حاالت الطالق األّولية بحسب مكان اإلقامة املعتاد

مكان اإلقامة املعتاد
 معدالت 

املواليد األّولية
معدالت 

الوفيات األّولية

ع معدالت الوفيات معدل وفيات الرضَّ
الجنينية األّولية

معدالت حاالت 
الزواج األّولية

معدالت حاالت 
الطالق األولية

أنثىذكراملجموع

التصنيفات:املجموع

القسم املدني 
الرئييس

...

مكان اإلقامة املعتاد: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر )اختياري(؛  )أ( 
‘4’ كل محلة رئيسية )اختياري(. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ وحسبما يقتضيه 

االستخدام عىل الصعيد الوطني. ويف ما ييل تعريف مكان اإلقامة املعتاد:

ع: مكان اإلقامة املعتاد لألم • بالنسبة للمواليد ووفيات الرضَّ

بالنسبة للوفيات: مكان اإلقامة املعتاد للمتوىف •

بالنسبة لوفيات األمهات: مكان اإلقامة املعتاد للمرأة •

بالنسبة لحاالت الزواج: مكان اإلقامة املعتاد للعريس •

بالنسبة لحاالت الطالق: مكان اإلقامة املعتاد للزوج. •

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى. )ب( 

ملحوظة:

يوفر هذا التبويب ثروة من املعلومات الستخدامها يف حساب معدل نمو السكان الطبيعي، بالنسبة للبلد 
ع بحسب نوع الجنس ومكان اإلقامة  ككل وبالنسبة ألقسامه املدنية الرئيسية. وتُعد معدالت وفيات الرضَّ
مؤرشات مهمة لتقييم الحالة الصحية والتنمية االجتماعية. كما أن املعدالت األولية لحاالت الزواج وحاالت 

الطالق لكل قسم من األقسام املدنية الرئيسية مهمة أيضاً كمؤرشات لتكوين األرسة وعدم االستقرار األرسي. 
وتُعد املعلومات املستمرة بشأن هذه الوقائع بالنسبة للبلد برمته وبالنسبة ألقسامه املدنية أساسية إلعداد 

السياسات السكانية والصحية، ولرصد وتقييم الربامج.
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الجدول التلخييص - 3

السالسل الزمنية للمواليد األحياء بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم )يف السنوات العرش السابقة(

مكان اإلقامة املعتاد لألم

السنة

السنة 
التاسعة

السنة 
الثامنة

السنة 
السابعة

السنة 
السادسة

السنة 
الخامسة

السنة 
الرابعة

السنة 
الثالثة

السنة 
الثانية

السنة 
األوىل

التصنيفات:املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني األصغر

الحرض

الريف

املدينة أو البلدة

...

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر  )أ( 
)اختياري(؛ ‘4’ كل محلة رئيسية. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ وحسبما 

يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

تاريخ حدوث الواقعة : السنوات العرش السابقة. )ب( 

ملحوظة:

تيرسِّ املعلومات بشأن عدد األطفال املولودين أحياء يف السنة الحالية والسنوات السابقة يف تبويب 
واحد مقارنة بني السنوات بالنسبة للبلد برمته وبالنسبة ألقسامه املدنية. وتُعد املالحظات املتعلقة 

بالتغيريات عىل مدى الزمن لألعداد املطلقة للمواليد األحياء مفيدة فيما يتعلق بتوفري خدمات الصحة 
العامة والخدمات التعليمية واالجتماعية يف شتى أنحاء البلد. وتوفر املعلومات بشأن العدد الكيل 

للوالدات الحية يف كل سنة بالنسبة لكل قسم مدني لإلقامة، وبالنسبة للبلد برمته، بسطاً - من حيث 
ارتباطه باملقام املناسب لتقدير السكان يف منتصف العام - ألغراض حساب السالسل الزمنية ملعدالت 

املواليد األولية. وينبغي توخي العناية يف تفسري معدالت املواليد األولية عندما يكون البسط غري كامل 
أو يكون رقم السكان يف منتصف العام غري دقيق، أو كالهما.
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الجدول التلخييص - 4

السالسل الزمنية للوفيات بحسب مكان اإلقامة املعتاد للمتوىف )يف السنوات العرش السابقة(

مكان اإلقامة املعتاد للمتوىف

السنة

السنة 
التاسعة

السنة 
الثامنة

السنة 
السابعة

السنة 
السادسة

السنة 
الخامسة

السنة 
الرابعة

السنة 
الثالثة

السنة 
الثانية

السنة 
األوىل

التصنيفات:املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني األصغر

الحرض

الريف

...

مكان اإلقامة املعتاد للمتوىف: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر  )أ( 
)اختياري(؛ ‘4’ كل محلة رئيسية )اختياري(. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ 

وحسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

تاريخ حدوث الواقعة : السنوات العرش السابقة. )ب( 

ملحوظة:

تتيح املعلومات بشأن الوفيات يف هذه السنة والسنوات السابقة والواردة يف تبويب واحد املقارنة 
بني سنوات حدوث وقائع الوفاة بالنسبة للبلد برمته وبالنسبة ألقسامه املدنية. وهي مهمة ملالحظة 

التغيريات عىل مر الزمن يف األعداد املطلقة للوفيات من حيث تقديم خدمات الرعاية الصحية يف سائر 
أنحاء البلد. وتعترب املعلومات املتعلقة بالعدد الكيل للوفيات لكل سنة، بالنسبة لكل قسم مدني من 

أقسام اإلقامة وبالنسبة للبلد برمته مصدراً للبسط، من حيث ارتباطه باملقام املناسب للتقديرات 
السكانية عن منتصف املدة، ولحساب معدالت الوفيات األّولية. ومن ناحية ثانية، يجب توخي الحذر 

عند تفسري معدالت الوفيات األّولية عندما ال يكون البسط كامالً أو يكون رقم السكان يف منتصف املدة 
غري دقيق أو كالهما.
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الجدول التلخييص - 5

ع بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم )يف السنوات العرش السابقة( السالسل الزمنية لوفيات الرضَّ

مكان اإلقامة املعتاد لألم

السنة

السنة 
التاسعة

السنة 
الثامنة

السنة 
السابعة

السنة 
السادسة

السنة 
الخامسة

السنة 
الرابعة

السنة 
الثالثة

السنة 
الثانية

السنة 
األوىل

التصنيفات:املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني األصغر

الحرض

الريف

...

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر  )أ( 
)اختياري(؛ ‘4’ كل محلة رئيسية. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ وحسبما 

يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

سنة حدوث الواقعة: السنوات العرش السابقة. )ب( 

ملحوظة:

ع يف السنة الحالية والسنوات األخرية والواردة يف تبويب واحد  تتيح املعلومات بشأن وفيات الرضَّ
ع فيما بني السنوات بالنسبة للبلد وأقسامه املدنية الرئيسية والصغرى.  مقارنة وقائع وفيات الرضَّ

ع مفيدة من حيث توفري  وتُعد مالحظة التغيريات عىل مر الزمن يف األعداد املطلقة لوفيات الرضَّ
ع  خدمات الرعاية الصحية يف شتى أنحاء البلد. وتُعد املعلومات بشأن العدد الكيل لوفيات الرضُّ

بالنسبة لكل سنة، وبالنسبة لكل قسم مدني لإلقامة وبالنسبة للبلد برمته، مصدراً للبسط - من حيث 
ارتباطه باملقام املناسب بالنسبة للوالدات الحية التي حدثت يف السنوات ذاتها كما وردت يف الجدول 

ع. التلخييص - 3 - لحساب معدالت وفيات الرضَّ
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الجدول التلخييص - 6

السالسل الزمنية للوفيات الجنينية بحسب مكان اإلقامة املعتاد لألم )يف السنوات العرش السابقة(

مكان اإلقامة املعتاد لألم

السنة

السنة 
التاسعة

السنة 
الثامنة

السنة 
السابعة

السنة 
السادسة

السنة 
الخامسة

السنة 
الرابعة

السنة 
الثالثة

السنة 
الثانية

السنة 
األوىل

التصنيفات:املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني األصغر

الحرض

الريف

...

مكان اإلقامة املعتاد لألم: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر  )أ( 
)اختياري(؛ ‘4’ كل محلة رئيسية. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ وحسبما 

يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

سنة حدوث الواقعة: السنوات العرش السابقة. )ب( 

ملحوظة:

تتيح املعلومات املدرجة بشأن الوفيات الجنينية يف السنة الحالية والسنوات األخرية والواردة يف تبويب 
واحد مقارنة الوفيات الجنينية فيما بني السنوات بالنسبة للبلد وأقسامه املدنية. ومن املفيد مالحظة 

التغيريات عىل مر الزمن يف األعداد املطلقة للوفيات الجنينية يف سياق توفري الخدمات التعليمية 
وخدمات الرعاية الصحية للفرتة السابقة عىل الوالدة يف سائر البلد. وتُعد املعلومات املتعلقة بالعدد 
الكيل للوفيات الجنينية بالنسبة لكل سنة، وبالنسبة لكل قسم مدني لإلقامة وبالنسبة للبلد برمته، 

مصدراً للبسط - من حيث ارتباطه باملقام املناسب يف ما يتعلق بالوالدات الحية زائداً الوفيات 
الجنينية لحساب معدالت الوفيات الجنينية لنفس السنوات الواردة يف الجدول التلخييص - 3 وهذا 

الجدول - لغرض حساب معدالت الوفيات الجنينية.

الجدول التلخييص - 7

السالسل الزمنية لحاالت الزواج بحسب مكان اإلقامة املعتاد للعريس )يف السنوات العرش السابقة(

مكان اإلقامة املعتاد للعريس

السنة

السنة 
التاسعة

السنة 
الثامنة

السنة 
السابعة

السنة 
السادسة

السنة 
الخامسة

السنة 
الرابعة

السنة 
الثالثة

السنة 
الثانية

السنة 
األوىل

التصنيفات:املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني األصغر

الحرض

الريف

املدينة أو البلدة

...

مكان اإلقامة املعتاد للعريس: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر  )أ( 
)اختياري(؛ ‘4’ كل محلة رئيسية )اختياري(. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و‘2’ و‘3’ 

وحسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

سنة حدوث الواقعة: السنوات العرش السابقة. )ب( 

ملحوظة:

تتيح املعلومات بشأن السنة الحالية والسنوات األخرية للعدد الكيل لحاالت الزواج التعاقدي والواردة 
يف تبويب واحد املقارنة فيما بني السنوات يف البلد وأقسامه املدنية. ومن املفيد مالحظة التغريات عىل 
مر الزمن يف األعداد املطلقة لحاالت الزواج. وتوفر املعلومات بشأن عدد حاالت الزواج يف كل سنة يف 

قسم اإلقامة املدني وبالنسبة للبلد برمته، الُبسط - من حيث ارتباطه باملقام املناسب لتقدير السكان 
يف منتصف السنة - لغرض حساب معدالت الزواج األّولية. وينبغي توخي الحذر يف تفسري معدالت 

الزواج األّولية عندما ال يكون البسط كامالً أو يكون رقم السكان يف منتصف املدة غري دقيق، أو 
كالهما.
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الجدول التلخييص - ٨

السالسل الزمنية لحاالت الطالق بحسب مكان اإلقامة املعتاد للزوج )يف السنوات العرش 
السابقة(

مكان اإلقامة املعتاد للزوج

السنة

السنة 
التاسعة

السنة 
الثامنة

السنة 
السابعة

السنة 
السادسة

السنة 
الخامسة

السنة 
الرابعة

السنة 
الثالثة

السنة 
الثانية

السنة 
األوىل

التصنيفات:املجموع

الحرض

الريف

القسم املدني الرئييس

الحرض

الريف

القسم املدني األصغر

الحرض

الريف

املدينة أو البلدة

...

مكان اإلقامة املعتاد للزوج: ‘1’ كل البلد؛ ‘2’ كل قسم مدني رئييس؛ ‘3’ كل قسم مدني أصغر  )أ( 
)اختياري(؛ ‘4’ كل محلة رئيسية )اختياري(. ويميز الحرض والريف بالنسبة ملا ييل: ‘1’ و ‘2’ و ‘3’ 

وحسبما يقتضيه االستخدام عىل الصعيد الوطني.

سنة حدوث الواقعة: السنوات العرش السابقة. )ب( 

ملحوظة:

تسمح املعلومات بشأن السنة الحالية والسنوات األخرية للعدد الكيل لحاالت انحالل الزواج من خالل 
الطالق يف تبويب واحد، بإجراء مقارنة بني السنوات بالنسبة للبلد وأقسامه املدنية. وهي تفيد يف 
مالحظة التغيريات عىل مّر الزمن يف األعداد املطلقة لحاالت الطالق. وتوفر املعلومات بشأن أعداد 

حاالت الطالق لكل سنة، وألقسام اإلقامة املدنية، وللبلد برمته، البسط - من حيث ارتباطه باملقام 
املناسب لتقدير سكان منتصف السنة - ألغراض حساب معدالت الطالق األّولية. وينبغي توخي الحذر 

عند تفسري معدالت الطالق األولية عندما ال يكون البسط كامالً أو عندما يكون رقم سكان منتصف 
العام غري دقيق، أو كالهما.

الجدول التلخييص - 9

السالسل الزمنية للوقائع الحيوية يف البلد )يف السنوات العرش السابقة(

مكان اإلقامة املعتاد

عالوفياتالوالدات الحية وفيات الرضَّ
الوفيات 
الجنينية

حاالت 
الزواج

حاالت 
الطالق إناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموع

التصنيفات:املجموع

سنة حدوث الواقعة: السنوات العرش )أو الـ 15( السابقة.السنة )أ( 

نوع الجنس: ذكر؛ أنثى.السنة األوىل )ب( 

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

السنة السادسة

السنة السابعة

السنة الثامنة

السنة التاسعة

...
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دقة اإلحصاءات الحيوية القائمة على السجالت: تشري إىل حالة ملء بنود البيانات الواردة يف التقرير 
اإلحصائي بطريقة صحيحة وكاملة وأنه مل تدخل أخطاء أثناء نسخ البيانات من الوثائق احليوية إىل التقرير 

اإلحصائي )إن كان قد وضع( أو أثناء مراحل التجهيز )الرتميز، والتحرير، واإلدخال، والتبويب(.
دقة التسجيل: تشري إىل احلالة اليت تكون فيها بنود بيانات كل واقعة حيوية مدرجة يف السجل احليوي 
قد ُأدخلت بطريقة صحيحة وكاملة، أّي احلالة اليت ال توجد فيها أخطاء تتعلق باالستجابة أو بنود ناقصة. 

ويسمى قياس أّي احنراف عن الصواب “خطأ احملتوى”.
التبني: هو اإلحلاق القانوين والطوعي الذي يقوم به شخص لطفل من أبوين آخرين ومعاملته كما لو 
كان طفله من صلبه حسبما تنص عليه قوانني البلد. وحبسب العملية القضائية حيصل الطفل املتبىن على حقوق 

ومركز الطفل البيولوجي الذي يولد لألبوين اللذين تبنياه سواء كان مُيت هلما بصلة أم ال.
العمر: الفرتة الزمنية الفاصلة بني الوالدة والوقت القائم، معرباً عنها بوحدات كاملة من التقومي الشمسي. 
واأليام  واألسابيع  الكاملة  بالشهور  ويقاس  واألطفال،  للبالغني  بالنسبة  بسنوات كاملة  عادة  العمر  ويقاس 

ع أو األطفال صغار السن جداً. والساعات أو الدقائق من احلياة حسب االقتضاء، بالنسبة للرضَّ
االنحالل: هو إلغاء أو إبطال الزواج القانوين بواسطة سلطة خمتصة، وطبقًا لقوانني البلد، وبذا ُيعطي 

للطرفني مركز من مل يتزوج باآلخر باملرة.
مقياس أبغار “Apgar score”: هو مقياس احلالة البدنية للرضيع يف الدقيقة األوىل من مولده وبعد 5 
دقائق من مولده. وحيسب معدل ضربات القلب، والتنفس، وقوة العضالت، واللون، واالستجابة للمحفزات 

مبقياس صفر، 1 أو 2. واملعدل اإلمجايل األقصى هلذا املقياس بالنسبة للمولود الطبيعي هو 10.

اختصاصي توليد: هو الشخص الذي يساعد األم عند والدة رضيع حي أو جنني ميت.
نظامي  يف  وُخزنت  وُجهزت  وُقيدت،  مُجعت،  اليت  البيانات  إىل  الوصول  إمكانية  البيانات:  توافر 

التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية، يف شكل يسهل على املستخدمني استخدامه، عند الطلب.
مولود في كنف الزوجية: الوصف الذي ُيطلق على الرضيع املولود حيًّا أو اجلنني امليت الذي تكون 
أمه متزوجة قانونًا )بواسطة أّي احتاد معرتف به بواسطة القوانني أو األعراف يف البلد( يف وقت الوالدة. انظر 

حالة كنف الزوجية لألم يف وقت والدة الطفل.
الذي  امليت  اجلنني  أو  حيًّا  املولود  الرضيع  على  ُيطلق  الذي  الوصف  الزوجية:  خارج كنف   مولود 
ال تكون أمه متزوجة قانونًا يف وقت الوالدة )بواسطة أّي احتاد معرتف به بواسطة القوانني أو األعراف يف البلد 

يف وقت الوالدة(. انظر حالة كنف الزوجية لألم يف وقت والدة الطفل.
تصريح الدفن: الوثيقة الرمسية، اليت تصدر عادة بشأن وفاة مسجلة قانونًا، وتأذن بنقل اجلسد امليت 

)اجلثمان( إىل املقابر أو إىل مكان آخر ألغراض التخُلص النهائي.
أسباب الوفاة: مجيع األمراض، وظروف االعتالل أو اإلصابات اليت ُتسفر عن الوفاة أو ُتسهم فيها، 
وظروف احلادثة أو العنف اليت أدت إىل تلك اإلصابات. وألغراض اإلحصاءات احليوية، ال ُتعّد األعراض أو 

ُطرق الوفاة، من قبيل قصور القلب، وضيق النفس، من أسباب الوفاة. انظر السبب األساسي للوفاة.
مسؤول التصديق )على سبب الوفاة(: هو الشخص املسؤول مبوجب القانون عن إصدار شهادة، يف 
شكل حمّدد، ذاكراً األسباب األساسية للوفاة أو اليت أسهمت فيها، واحلقائق األخرى املتصلة بالواقعة، لتقدميها 
ل احمللي أو لسلطة مناسبة أخرى. ومسؤول التصديق هو عادة الطبيب الذي قام بعالج املتوىف يف  إىل املسجِّ
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مرضه األخري؛ أو املوظف القانوين الطيب )أّي الطبيب الشرعي أو مسؤول الفحص الطيب( يف حالة وفيات 
األشخاص الذين مل يقم أحد بعالجهم أثناء مرضهم األخري أو الذين توفوا نتيجة عنف أو إصابة.

ل المدني: هو املوظف املسؤول مبوجب القانون الذي تقع عليه مسؤولية االضطالع بالتسجيل  المسجِّ
املدين للوقائع احليوية يف منطقة حمددة جيداً )كل البلد، أو مقاطعة أو منطقة، أو بلدية، أو أبرشية وما إىل 
القانونية  احليوية لألغراض  الوقائع  تلك  بشأن  املعلومات  أيضًا عن تسجيل وإبالغ  أنه مسؤول  ذلك( كما 

واإلحصائية.
التسجيل المدني: هو التسجيل املستمر، والدائم، واإللزامي والشامل للوقائع اليت حتدث وخصائص 
الوقائع احليوية املتعلقة بالسكان، حسبما ينص عليه مرسوم أو نظام وفقًا للمتطلبات القانونية يف كل بلد. 
وُتنشئ هذه العملية وتوفر وثائق قانونية لكل الوقائع. وتعد وثائق التسجيل أيضًا أفضل مصدر لإلحصاءات 

احليوية.
طريقة التسجيل المدني: هي اإلجراء املستخدم يف مجع املعلومات األساسية بشأن الوقائع احليوية اليت 
حدثت للسكان يف بلد )أو منطقة( يف غضون فرتة زمنية حمددة وخصائصها، واليت ُتعد وثائق حيوية ذات قيمة 

قانونية، وتصدر اإلحصاءات احليوية بناء عليها.
من  احلكومة وجيري  تضعها  اليت  والتقنية  والقانونية  املؤسسية  الرتتيبات  هو  المدني:  التسجيل  نظام 
الثقافية  الظروف  مراعاة  مع  البلد،  سائر  ومعيارية يف  ومنسقة  تقنيًا،  بطريقة سليمة  املدين  التسجيل  خالهلا 

واالجتماعية اخلاصة بذلك البلد. انظر نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.
تجميع البيانات اإلحصائية الحيوية: هي عملية تكثيف وتلخيص املعلومات املتعلقة بالوقائع احليوية 
البيانات وتبويبها يف فئات أو جمموعات بغية إصدار اإلحصاءات احليوية وفقًا لربنامج  من خالل تصنيف 

تبويب حمدد سلفًا.
)أو  بلد معني  السكان يف  واقعة حيوية حدثت ألفراد  الكامل: هو تسجيل كل  المدني  التسجيل 
منطقة( معينة، يف نظام التسجيل املدين، يف غضون فرتة زمنية حمددة، ونتيجة هلذا يكون لكل واقعة من هذا 
القبيل، وثيقة تسجيل حيوية، ويكون النظام قد أحرز تغطية بنسبة 100 يف املائة. ويقاس أّي احنراف عن 

التغطية الكاملة مبقياس “خطأ التغطية”.
الطبيب الشرعي: هو املوظف يف مقاطعة أو منطقة، أو بلدية أو أبرشية، وما إىل ذلك، املأذون له 
مبوجب القانون إجراء التحقيق فيما يتعلق بوفيات األشخاص الذين رمبا يكونوا قد توفوا جراء العنف أو اإلصابة 
أو يف ظروف تثري االشتباه، وذلك لتحديد إن كانت الوفاة نتيجة ألسباب غري طبيعية، من قبيل احلوادث، 

واالنتحار أو القتل.
معدل الوالدات األّولي: هو معدل موجز اإلحصاءات احليوية املستند إىل عدد الوالدات احلية اليت 
حدثت للسكان أثناء فرتة معينة من الزمن، وهي عادة، سنة تقوميية، وعدد الوالدات احلية اليت حدثت للسكان 
يف منطقة جغرافية معينة، أثناء سنة معينة، لكل 000 1 من جمموع سكان منتصف السنة يف تلك املنطقة 

خالل السنة ذاهتا.
معدل الوفيات األّولي: هو معدل موجز اإلحصاءات احليوية املستند إىل عدد الوفيات اليت حدثت 
للسكان أثناء فرتة معينة من الزمن، وهي عادة سنة تقوميية، أّي عدد الوفيات اليت حدثت للسكان يف منطقة 
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جغرافية معينة خالل سنة معينة، لكل 000 1 من جمموع السكان يف منتصف السنة يف تلك املنطقة خالل 
السنة ذاهتا.

معّدل الطالق األولي: هو معدل موجز اإلحصاءات احليوية املستند إىل عدد حاالت الطالق اليت 
حدثت للسكان أثناء فرتة معينة من الزمن ، وهي عادة سنة تقوميية، أّي عدد حاالت الطالق اليت حدثت 
للسكان يف منطقة جغرافية معينة أثناء سنة معينة لكل 000 1 من جمموع السكان يف منتصف السنة يف تلك 

املنطقة خالل السنة ذاهتا.
معّدل الزواج األّولي: هو معدل موجز اإلحصاءات احليوية املستند إىل عدد حاالت الزواج اليت حدثت 
للسكان خالل فرتة زمنية معينة، وهي عادة سنة تقوميية، أّي عدد حاالت الزواج اليت حدثت بني السكان يف 
منطقة جغرافية معينة أثناء سنة معينة، لكل 000 1 من جمموع السكان يف منتصف السنة يف تلك املنطقة 

خالل السنة ذاهتا.
تاريخ الميالد: هو اليوم والشهر وسنة امليالد، مبا يف ذلك الساعات والدقائق إذا تطلب األمر، الذي 

تستخدم فيه املعلومات لتحديد العمر بوحدات كاملة من الزمن. انظر العمر.
تاريخ حدوث الواقعة: هو التاريخ الدقيق الذي حدثت فيه الواقعة، والذي ينبغي أن يعربَّ عنه باليوم 
اجلنينية،  احلية، والوفيات  للوالدات  )بالنسبة  اقتضى األمر  إذا  الساعة والدقيقة،  والشهر والسنة، فضاًل عن 

والوفيات(.
تاريخ التسجيل: هو اليوم والشهر والسنة لتسجيل الواقعة احليوية يف السجل املدين.

التوقف  أّي  الوالدة احليَّة،  التام جلميع دالئل احلياة يف أّي وقت بعد حدوث  الوفاة: هي االختفاء 
الوفيات  انظر  اجلنينية.  الوفيات  التعريف  اإلنعاش. ويستثين هذا  ن من  التمكُّ احليوية دون  للوظائف  احملتمل 

اجلنينية.
اليت حتددها  املقررة  الفرتة  بعد  احليوية  الواقعة  تسجيل  هو  القانونية:  المهلة  انقضاء  بعد  التسجيل 
القوانني أو القواعد أو األنظمة القائمة )مبا يف ذلك أّي فرتة مساح، إن حددت(. أما تأخر التسجيل فهو 
تسجيل الواقعة احليوية بعد الفرتة الزمنية املقررة ولكن يف إطار فرتة السماح احملددة. ونظراً ألن فرتة السماح 
تعترب عادة سنة واحدة بعد حدوث الواقعة احليوية، فإن التسجيل بعد انقضاء املهلة الزمنية يعترب عادة تسجياًل 

لواقعة حيوية بعد انقضاء سنة أو أكثر من حدوث الواقعة احليوية. انظر تأخر التسجيل املدين.
املتصلة بالصحة بني  علم األوبئة الوصفي: هو دراسة حدوث األمراض والظواهر الصحية األخرى 
السكان من البشر. ويتم الرتكيز عادة على العالقة بني املرض واملتغريات األساسية من قبيل العمر ونوع اجلنس، 

والعنصر، واألصل العرقي، واملوقع اجلغرايف، والوظيفة، واملقاييس االجتماعية االقتصادية.
الطالق: هو احنالل الزواج هنائيًا وقانونيًا، أّي انفصال الزوجني الذي ُيضفي على الطرفني احلق يف الزواج 
مرة أخرى مبوجب األحكام املدنية، أو الدينية و/أو األحكام األخرى، وفقًا لقوانني كل بلد. ويف حالة اعرتاف 
ل االحنالل القانوين لشراكة مسجلة احنالاًل هنائيًا وقانونيًا لتلك الشراكة، وفقًا  لة، يشكِّ بلد بالشراكات املسجَّ

للقوانني الوطنية، اليت تضفي على الطرفني احلق يف الدخول يف شراكة أخرى أو زواج آخر.
نظام القيد المزدوج: هي طريقة مجع بيانات اإلحصاءات احليوية، وبصورة رئيسية الوالدات والوفيات، 
من خالل استقصاءات عينات دميغرافية لألسر املعيشية جتري بصورة مستمرة. وتسمح حالة خاصة يف طريقة 
استقصاء املتابعة، باعتماد املعلومات املستمدة من مصدرين مستقلني لإلبالغ، ويستند استخدام أّي منهما 
إىل أساليب االستقصاء. فيتم إنشاء وثيقتني مستقلتني لكل واقعة حيوية حتدث يف مناطق عينات خمتارة عن 
طريق التسجيل املستمر واالستقصاءات الرجعية األثر. وجتري بعد ذلك مطابقة الوقائع املبلَّغة لكال النظامني 
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وجيري التحقق ميدانيًا من الوقائع غري املتماثلة للتأكد من أن الوقائع تنتمي إىل منطقة العينة وأهنا حدثت يف 
غضون الفرتة املرجعية.

علم األوبئة: هو الدراسة العلمية ألمناط وأسباب وآثار الظروف الصحية املرضية يف جمتمعات سكانية 
القرارات املتعلقة  العامة، يسرتشد به يف اختاذ  الزاوية يف سياسة الصحة  العلم حجر  حمددة. ونظراً ألن هذا 
بالسياسة العامة واألدوية القائمة على األدلة وذلك بتحديد عوامل املخاطر بالنسبة للمرض واألهداف املتعلقة 
بالعقاقري الوقائية. وُيسهم علم األوبئة يف تصميم الدراسة، ويف مجع البيانات وحتليلها إحصائيًا، ويف عملية 
تفسري ونشر النتائج )مبا يف ذلك استعراض األقران واالستعراض املنهجي العرضي(. وقد ساعد علماء األوبئة 
البحوث  أقل يف  العامة، وبدرجة  الصحة  السريرية، ويف دراسات  البحوث  املستخدمة يف  املنهجية  يف وضع 

األساسية يف العلوم البيولوجية.
الوفيات الجنينية: هي الوفاة قبل خروج نتاج احلمل أو استخراجه من األم، بغض النظر عن مدة فرتة 
احلمل. وُيستدل على الوفاة بعدم تنفس اجلنني بعد ذلك االنفصال، أو ظهور أّي دالئل للحياة عليه، مثل 

ضربات القلب، أو نبض احلل الُسري أو حركة حمددة من العضالت اإلرادية.
اجلنينية  الوفيات  القائمة على عدد  احليوية  الجنينية: هو معدل موجز اإلحصاءات  الوفيات  معدل 
بالنسبة إىل جمموع عدد املواليد )الوالدات احلية زائداً الوفيات اجلنينية املبلَّغ عنها( واليت حدثت أثناء فرتة معينة 
من الزمن، وهي عادة سنة تقوميية، يف منطقة جغرافية معينة، أّي عدد الوفيات اجلنينية اليت حدثت يف املنطقة 

أثناء سنة معينة، لكل 000 1 من الوالدات احلية )الوالدات احلية زائداً الوفيات اجلنينية(.
نسبة الوفيات الجنينية: هي معدل اإلحصاءات احليوية املستند إىل عدد الوفيات اجلنينية مرتبطًا بالعدد 
الكلي للمواليد األحياء الذي حدث أثناء فرتة معينة من الزمن، عادة سنة تقوميية، يف منطقة جغرافية معينة، 

أّي عدد الوفيات اجلنينية اليت حدثت يف تلك املنطقة خالل سنة معينة، لكل 000 1 من الوالدات احلية.
مدة الحمل: هي الفرتة الفاصلة باألسابيع الكاملة بني اليوم األول آلخر فرتة حيض لألم، ويوم وشهر 
وسنة الوالدة، بغض النظر عما إذا كان نتاج احلمل مولوداً حيًّا أو مولوداً مل تظهر عليه أّي دالئل للحياة 

)وفاة جنينية(.
ع: هي وفاة طفل مولود حي عمره أقل من سنة. وفيات الرضَّ

اليت  ع  الرضَّ وفيات  القائمة على عدد  احليوية  اإلحصاءات  ع: هو معدل موجز  الرضَّ معدل وفيات 
تقل  الذي  أحياء  املولودين  األطفال  وفيات  عدد  أّي  تقوميية،  سنة  عادة  ذاهتا،  الزمنية  الفرتة  أثناء  حدثت 
أعمارهم عن السنة واليت حدثت يف منطقة جغرافية معينة أثناء سنة معينة، لكل 000 1 من الوالدات احلية 

اليت حدثت للسكان يف تلك املنطقة خالل تلك السنة ذاهتا.
المبلِّغ: هو الشخص أو املؤسسة الذي تكون مسؤوليته أو مسؤوليتها احملددة مبوجب القانون هي إبالغ 
املسجل احمللي حبقيقة حدوث الواقعة احليوية وتوفري كل املعلومات املتعلقة بالواقعة وكل خصائصها. وبناء على 

هذا التقرير، ميكن تسجيل الواقعة قانونيًا بواسطة السجل احمللي.
االنفصال القضائي )القانوني(: هو وقف احتاد شخصني متزوجني، دون أن يؤدي ذلك إىل إضفاء 

احلق يف الزواج مرة أخرى للطرفني، وفقًا لقوانني كل بلد.
تأخر التسجيل المدني: هو تسجيل الواقعة احليوية بعد الفرتة الزمنية احملددة قانونًا لكن يف غضون 
فرتة السماح احملددة. وفرتة السماح تعترب عادة سنة واحدة عقب حدوث الواقعة احليوية. انظر التسجيل بعد 

فرتة السماح.
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إضفاء الشرعية: هي إسناد نفس املركز واحلقوق املمنوحني للشخص املولود يف كنف الزوجية لشخص، 
رمسيًا، وفقًا لقوانني البلد.

الوالدة الحيَّة: هي نتيجة اخلروج أو االستخراج بصورة كاملة لنتاج احلمل من األم، بصرف النظر عن 
مدة احلمل، وعلى أن ُيبدي املولود بعد انفصاله أّي دالئل للحياة، من قبيل ضربات القلب، أو نبضات احلبل 
الُسري أو حركة حمددة من العضالت اإلرادية، وسواء كان احلبل الُسري قد مت قطعه أم ال تزال املشيمة موصولة. 

وكل ما ينتج عن والدة من هذا القبيل يعترب مولوداً حيًّا.
الزواج: هو العمل، أو االحتفال أو العملية اليت مبقتضاها تنشأ العالقة القانونية بني الزوجني. وجيوز أن 
حتدد قانونية االحتاد مبوجب وسيلة مدنية أو دينية أو وسيلة أخرى تعرتف هبا قوانني كل بلد. وقد ترغب بعض 
البلدان يف توسيع نطاق التعريف ليغطي احتادات مدنية إذا سجلت. ويف تلك احلالة، تشري الشراكة املسجلة 
عادة إىل مفهوم قانوين يقتضي التسجيل لدى السلطات العامة وفقًا لقوانني كل بلد، ويصبح أساسًا اللتزامات 

زوجية قانونية بني الشخصني.
وفيات األمهات: هي وفاة امرأة أثناء احلمل أو يف غضون 42 يومًا بعد انتهاء احلمل، بصرف النظر 
عن مدة وموقع احلمل، وأّي سبب يتصل باحلمل أو أدى احلمل ومعاملته إىل تفاقمه ولكن مل ينُجم عن سبب 

طارئ أو عرضي.
نفاسية  الوفيات ألسباب  عدد  على  القائم  احليوية  اإلحصاءات  معدل  أ:  النفاسية  الوفيات  معّدل 
بالنسبة إىل عدد الوالدات احلية اليت حدثت أثناء فرتة زمنية معينة، عادة سنة تقوميية - أّي عدد وفيات النساء 
الناجم عن )أ( املضاعفات املباشرة للوالدة جرّاء احلمل، أو املخاض أو فرتة النفاس، )ب( التدخالت، أو 
عدم القيام هبا، أو العالجات غري الصحيحة ونتائجها أو )ج( ظروف غري مباشرة للوالدة الناشئة عن مرض 
موجود سابقًا أو مرض ناشئ أثناء احلمل ومل ينشأ من أّي ظرف مباشر من الوالدة ولكن فاقمت منه اآلثار 
الفسيولوجية للحمل - وحدث يف منطقة جغرافية معينة، يف سنة معينة لكل 000 100 )أو 000 10( من 

الوالدات احلية يف تلك املنطقة خالل السنة نفسها.
وفيات حديثي الوالدة: هي وفاة الطفل املولود حديثا خالل الــ 28 يومًا الكاملة األوىل من احلياة.

ع الذين يتوفون  معّدل وفيات حديثي الوالدة: هو معدل اإلحصاءات احليوية القائم على عدد الرضَّ
خالل شهرهم األول من احلياة بالنسبة إىل عدد الوالدات احليَّة خالل الفرتة الزمنية املعينة، وهي عادة سنة 
ع الذين ميوتون وترتاوح أعمارهم إىل ما يرقى إىل 28 يومًا كاملة من احلياة أو أقل منها  تقوميية، أّي عدد الرضَّ

لكل 000 1 من الوالدات احلية يف منطقة جغرافية معينة أثناء سنة معينة.
فترة حديثي الوالدة: هي الفرتة اليت تبدأ عند الوالدة، وتنتهي بــ 28 يومًا كاملة بعد الوالدة.

الـُمخطر: هو الشخص املعنيَّ من ِقَبل املسجل احمللي للعمل كوسيط بني املسجل احمللي وبني املبلِّغ 
ل احمللي بصورة قانونية، وجبميع خصائصها. لتوفري كل املعلومات بشأن الواقعة اليت سيسجلها املسجِّ
الوالدة خارج كنف الزوجية: هي الوالدة اليت حتدث من أم ليست متزوجة يف وقت الوالدة.

فترة ما حول الوالدة: هي الفرتة اليت تبدأ يف األسبوع الــ 22 )154 يومًا( من احلمل )يف الوقت الذي 
يكون فيه وزن املولود عادة 500 غرام( وتنتهي بعد 7 أيام كاملة من الوالدة.

السكان المعّرضون للمخاطر: )1( ألغراض اإلحصاءات احليوية، ُيعد السكان املُعرضون حلدوث 
واقعة حيوية مثل جمموع السكان يف حالة الوفيات والسكان املتزوجون قانونيًا يف حاالت الطالق. )2( ألغراض 
حساب معدالت إحصائية حيوية حمددة ميثلون العدد )املقام( الذي ُيقسم عليه عدد الوقائع احليوية )البسط(.
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التعداد السكاني: هو جُممل عملية مجع، وجتميع، وتقييم، وحتليل ونشر أو بشكل آخر، توزيع البيانات 
الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية املتعلقة بوقت حمدد، على مجيع األشخاص يف البلد أو على جزء حمدد 

جيداً يف البلد.
ق ملعلومات  سجل السكان: هو نظام بيانات خاص، أّي آلية للتسجيل املستمر، و/أو الربط املنسَّ
خمتارة تتعلق بكل فرد من أفراد السكان املقيمني يف بلد بطريقة من شأهنا إتاحة إمكانية استخالص معلومات 

مستكملة تتعلق حبجم وخصائص أولئك السكان يف فرتات زمنية خمتارة.
ل مدين حملي تسجيل  منطقة )وحدة( التسجيل األّولية: هي جزء من أراضي بلد ُيسند إىل مسجِّ
املسجلني  أحد  اختصاص  إقليم  أولية هي  منطقة تسجيل  فإن كل  ولذلك  فيه.  اليت حتدث  احليوية  الوقائع 

املدنيني احملليني.
عينة احتمالية: هي عينة خُتتار من السكان بواسطة طريقة تقوم على نظرية االحتماالت )من خالل 

عملية عشوائية(، أّي طريقة تقتضي معرفة احتمال اختيار أّي وحدة.
خطأ نوعي: خطأ ينشأ من عدم معرفة احلقائق أو نسياهنا، أو رفض الرد على سؤال، أو عدم فهم سؤال 

أو عدم متكن القائم باملقابلة من وضع السؤال بطريقة صحيحة أو تسجيل اإلجابة بصورة سليمة.
تقييم جودة نظامي التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية: هو دراسات حمددة ترمي إىل اإلجابة 

على أسئلة حمددة تتعلق جبودة نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.
ضمان جودة نظامي التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية:هي عملية تشمل اخلطوات املتخذة 
يف كل مرحلة من مراحل تشغيل نظامي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية للتأكد من أن مجيع الوقائع 
ل بدقة وأن البيانات  ل دون ازدواجية، وأن كل املعلومات ذات الصلة ُتسجَّ احليوية اليت حدثت يف البلد تسجَّ
بشأن الوقائع احليوية املسجلة جرى جتميعها وجتهيزها يف شكل إحصاءات حيوية بطريقة صحيحة ويف الوقت 

املناسب.
ل  جودة وثيقة )تقرير( الواقعة الحيوية: هي معقولية الوثيقة )التقرير(، باعتبارها اإلثبات القانوين املفضَّ

حلدوث الواقعة، ودقتها وحسن توقيت جتميعها لألغراض اإلحصائية.
جودة البيانات: هي يف نظام التسجيل املدين أو نظام اإلحصاءات احليوية، درجة اكتمال، وصحة 
)دقة(، وُحسن توقيت وتوافر البيانات. انظر دقة اإلحصاءات احليوية القائمة على السجل، ودقة التسجيل، 
وتوافر البيانات، والسجل املدين الكامل، وُحسن التوقيت واإلحصاءات احليوية القائمة على السجل، وُحسن 

التوقيت يف التسجيل.
االعتراف بالشرعية: هو االعرتاف القانوين، إما الطوعي، أو اإللزامي، بأبوة الطفل املولود خارج كنف 

الزوجية.
الربط بين الوثائق: هي عملية، حاسوبية عادة، يتم مبوجبها دمج املعلومات من ملفني للبيانات أو أكثر 
يف ملف جامع جديد، يتضمن معلومات خمتارة بشأن األفراد أو الوقائع اليت مل تكن متوافرة يف وثائق منفصلة.

أخذ العينات: هي عملية اختيار عدد من احلاالت التمثيلية من مجيع احلاالت يف فئة معينة أو سكان 
معينني ألغراض احلصول على استدالالت بشأن فئة بأكملها أو السكان بأكملهم.

جرى اإلبقاء عىل مصطلح “معّدل”، وإن يكن غري دقيق يف هذا السياق، لغرض االستمرارية )انظر منظمة الصحة  أ 

العاملية، 2011(.



219مرسد

خطأ العينات: هو نوع النتيجة الزائفة أو اخلطأ اللذين يسفر عنهما استقصاء أو جتربة ترجع إىل الصدفة 
)خطأ عشوائي(، أّي نتيجة يتم احلصول عليها من عينة ختتلف عن النتيجة اليت كان ميكن احلصول عليها فيما 

لو متت دراسة السكان برمتهم.
إطار العينة: هو جمموعة من الوحدات )أشخاص، أسر معيشية، مؤسسات، وقائع؛ وما إىل ذلك( 

ميكن أخذ العينة منها.
املسجلة  احليوية  الوقائع  بشأن  اإلحصائية  التقارير  إحالة  هو  الحيوية:  للوقائع  اإلحصائي  اإلبالغ 

بصورة قانونية إىل الوكالة املسؤولة عن جتميع اإلحصاءات بشأن تلك الوقائع.
ُحسن توقيت اإلحصاءات الحيوية القائمة على السجل: هي جودة ُيستدل عليها من تسجيل كل 
واقعة حيوية يف غضون الفرتة الزمنية احملددة مبوجب التشريع، وإحالة منوذج تقرير إحصائي بشأهنا إىل الوكالة 
املسؤولة عن جتميع اإلحصاءات احليوية يف غضون اجلدول الزمين املقرر لربنامج اإلحصاءات احليوية، وإنتاج 

ونشر وتوزيع تلك اإلحصاءات احليوية بسرعة تكفي لتلبية احتياجات املستعملني.
ُحسن توقيت التسجيل: أّي جودة تقرير الواقعة احليوية اليت حيددها الفرق بني تاريخ حدوث الواقعة 

وتاريخ تسجيلها عند مقارنتها بالفرتة الفاصلة احملددة مبوجب التشريع.
السبب األساسي للوفاة: املرض أو اإلصابة اليت أدت إىل بدء مسار وقائع االعتالل اليت أفضت إىل 
الوفاة مباشرة أو ظروف احلادث أو العنف اليت أدت إىل اإلصابة املميتة. ويستخدم السبب األساسي للوفاة 

كأساس لتبويب إحصاءات الوفيات.
الواقعة الحيوية: هي حدوث والدة حيَّة، أو وفاة، أو وفاة جنني، أو زواج، أو طالق، أو تبين، أو 

إضفاء الشرعية، أو االعرتاف باألبوة، أو إبطال الزواج، أو االنفصال القانوين.
وثيقة الواقعة الحيوية: هي الوثيقة القانونية اليت يتم إدخاهلا يف السجل املدين وتشهد حبدوث الواقعة 

احليوية وخصائصها.
الوثيقة اإلحصائية الحيوية: هي الوثيقة أو السجل املتضمن لتلك البنود من املعلومات املتعلقة بواقعة 

حيوية إفرادية تليب احتياجات جتميع اإلحصاءات احليوية.
نظام اإلحصاءات الحيوية: ألغراض املبادئ والتوصيات احلالية، هو كل متكامل يشمل جمموعة من 
العناصر املستقلة أو املتفاعلة - يف هذه احلالة، التسجيل القانوين واإلبالغ اإلحصائي لإلحصاءات، املتعلقة 
بوقائع حيوية، ومجعها وجتميعها وتوزيعها. والوقائع احليوية ذات األمهية هي: الوالدات احلية، وحاالت التبين، 
وحاالت إضفاء الشرعية، وحاالت االعرتاف بالشرعية، والوفيات، والوفيات اجلنينية، وحاالت الزواج، وحاالت 

الطالق، وحاالت االنفصال، وحاالت إلغاء الزواج. انظر الواقعة احليوية.
لألم،  الزوجية  احلالة  من  الطفل: هو موضوع مستمد  لألم في وقت والدة  الشرعي  الزواج  مركز 

ويصف حالة الطفل املولود حيًّا أو اجلنني امليت، من حيث اعتباره نتاجًا قانونيًا لزوجني عند الوالدة.
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