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    اللجنة اإلحصائية
   الدورة احلادية واخلمسون

   2020آذار/مارس  3-6
    *املؤقت ( من جدول األعمالك) 3البند 

بنود للمناقشةةة واذاا الارارا التسةةجيد ا د  
 وإحصاءات األحوال ا دنية

  

   
األمم ا تحةةةدة للةويةةةة الاةةةانونيةةةةا يل الي للتسةةةةةةةةةةجيةةةد ا ةةةد  عرض خلطةةةة   

 وإحصاءات األحوال ا دنية وإدارة اهلوية
  

 تارير األمني العام  
 

 موجز 
واملمارسات املتبعة يف  2019/210أُعد هذا التقرير وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

خطة األمم املتحدة للهوية القانون ة ابعتبارها هنعا كل ا  قرار املاضـــــــــــــــيئ واللعنة اىل صـــــــــــــــا  ة مدعوة    
للتسع ل املدين، و  صاءات األ وال املدن ة و دارة اهلوية يف س اق توس ع نطاق الربانمج الدويل للتعع ل 

والتسع ل املدين، الذي اعتمدته اللعنة بدايًة يف دورهتا السادسة  بتحسني نظم   صاءات األ وال املدن ة
والعشـــــــــــــــريند و عل   ع البلدا  علم تنت ذ خطة األمم املتحدة للهوية القانون ة علم ســـــــــــــــب ل األولويةد 

 واىل اطة علما ابىلطار املنهعي القا م هلذا الغرضئ
 للعنة البت ف هائمن التقرير النقاط اليت يطلب    ا 7وترد يف التقرة  
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 مادمة - أوال 
 ذ تســـــــلم اللعنة اىل صـــــــا  ة ابألت ة البالغة للتســـــــع ل املدين العا  الذي يؤدي مهامه علم  و  - 1

صـــح ن ىلنتاح   صـــاءات األ وال املدن ة اليت تغطي مناط  صـــغأبة وتتســـم شهنا موووقة وةـــاملة ومنتظمة 
الربانمج الدويل للتعع ل بتحســــــــني نظم   صــــــــاءات األ وال املدن ة والتســـــــع ل ودق قة، اعتمدت اللعنة 

)أ((ئ ويف  طار هذا  121، التقرة E/1991/25-E/CN.3/1991/32املدين يف دورهتا الســــادســــة والعشــــرين )
نظا  ىل صــــــــــاءات الربانمج، وافقت اللعنة علم والوة تنق حات للمبادئ والتوصــــــــــ ات من أجل  نشــــــــــاء 

وأقرهتا،  ضـــافة    ســـلســـلة موســـعة من الدت بات واملبادئ التوج ه ة املتعلقة  دارة نظم  (1)األ وال املدن ة
 (4)، وابالتصــــال(3)، وابىلطار القانوين(2)تعهدهاالتســــع ل املدين و  صــــاءات األ وال املدن ة وتشــــغ لها و 

 ئ(5)وابلس اسات والربوتوكوالت ذات الصلة حبماية واث   التسع ل املدين
ويف  طار تنت ذ الربانمج الدويل، قامت ةـــــــعبة اىل صـــــــاءات التابعة ىلدارة الشـــــــؤو  االقتصـــــــادية  - 2

من  لقات العمل يف   ع مناط  العامل  واالجتماع ة ابألمانة العامة  عداد وتنظ م وتنت ذ ســـــــــــــــلســـــــــــــــلة
)ابســـــتأناء أورواب(، عرضـــــت ف ها اىلطار املنهعي للتســـــع ل املدين و  صـــــاءات األ وال املدن ة،  شـــــاركة 

اختصـــــــــاصـــــــــي يف م ادين التســـــــــع ل املدين، واىل صـــــــــاءات الر  ة،  400بلد وأكأر من  100أكأر من 
 ّلغت به اللعنة اىل صا  ة ابنتظا  يف تقارير سنويةئوالصحة العامة، و دارة اهلوية، علم  و ما بُـ 

  
 خطة األمم ا تحدة للةوية الاانونية - اثنيا 

بعد مال ظة مبادرات هامة يف عدد من الدول األعضـــــــــاء ىلنشـــــــــاء واث    وبات اهلوية الب وم ية  - 3
ءات األ وال املدن ة، واســــتهدامها للســــدا  الذين كانوا نيأب مرتبطني بعمل نظم التســــع ل املدين و  صــــا

وســع ا     ســداء مشــورة مو دة    الدول األعضــاء، أنشــمت ان بة األمني العا  فري  خرباء األمم املتحدة 
املعين ابهلوية القانون ة، الذي يتشارك يف رائسته كل من ةعبة اىل صاءات، وبرانمج األمم املتحدة اىلمنا ي 

__________ 

)منشــــــــــورات األمم املتحدة، رقم املب ع  1مبادئ وتوصــــــــــ ات من أجل  نشــــــــــاء نظا  ىل صــــــــــاءات األ وال املدن ة، التنق ن  (1) 
E.73.XVII.9 ،)منشـــــــــــورات األمم  2ا  ىل صـــــــــــاءات األ وال املدن ة، التنق ن ومبادئ وتوصـــــــــــ ات من أجل  نشـــــــــــاء نظ(

 3ومبادئ وتوصـــــــــــ ات من أجل  نشـــــــــــاء نظا  ىل صـــــــــــاءات األ وال املدن ة، التنق ن ( E.01.XVII.10املتحدة، رقم املب ع 
 (ئE.13.XVII.10)منشورات األمم املتحدة، رقم املب ع 

 )منشـــــــورات األمم املتحدة، رقم املب ع دن ة:  دارهتا وتشـــــــغ لها وتعهدهادل ل نظم التســـــــع ل املدين و  صـــــــاءات األ وال امل (2) 
E.98.XVII.11 1دل ل نظم التســـــــــع ل املدين و  صـــــــــاءات األ وال املدن ة:  دارهتا وتشـــــــــغ لها وتعهدها، التنق ن ”( و“ ،

 ئ2018ن ويورك، األمم املتحدة، 
)منشـــــــــــــــورات األمم املتحــدة، رقم املب ع  املــدن ــة:  عــداد  طــار قــانويندل ــل نظم التســـــــــــــــع ــل املــدين و  صــــــــــــــــاءات األ وال  (3) 

E.98.XVII.7،) املبادئ توج ه ة املتعلقة ابىلطار التشريعي للتسع ل املدين و  صاءات األ وال املدن ة و دارة اهلوية” و“، 
-https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-andمتــــــــا  علم  ،2019ن ويورك، األمم املتحــــــــدة، 

Methods/files/Handbooks/crvs/CRVS_GOLF_Final_Draft-E.pdfئ 
)منشـــــــــورات األمم املتحدة،  ال املدن ة: تطوير اىلعال  والتأق ف واالتصـــــــــالدل ل نظم التســـــــــع ل املدين و  صـــــــــاءات األ و  (4) 

دل ل نظم التســـــــــــع ل املدين و  صـــــــــــاءات األ وال املدن ة و دارة اهلوية: االتصـــــــــــال من أجل ”( و E.98.XVII.4املب ع  رقم
 ئ2019، ن ويورك، األمم املتحدة، “التنم ة

وال املدن ة: ســـ اســـات وبروتوكوالت الدشـــف عن الســـعالت التردية و تظها دل ل نظم التســـع ل املدين و  صـــاءات األ  (5) 
 ( )ق د التنق ن(ئE.98.XVII.6)منشورات األمم املتحدة، رقم املب ع 

https://undocs.org/ar/E/1991/25
https://undocs.org/ar/E/1991/25
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/CRVS_GOLF_Final_Draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/CRVS_GOLF_Final_Draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/CRVS_GOLF_Final_Draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/CRVS_GOLF_Final_Draft-E.pdf
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ومتأــّل الغرض من  ئ(6)من وكــاالت وبرامج األمم املتحــدة 12ن ومنظمــة األمم املتحــدة للطتولــة ويتــملف م
التري  يف ترســـــــــــــ أل موقف مو د لممم املتحدة ف ما يتعل  بنهج دورة اي اة  ااء اهلوية القانون ة من خالل 
تعزيز النموذح الدلي للتســـــــع ل املدين، و  صـــــــاءات األ وال املدن ة و دارة اهلوية، ســـــــواء علم املســـــــتو  

 أو يف امل دا ئاملع اري 
ويف هــذا العمل ــة، قــا  فري  خرباء األمم املتحــدة املعين ابهلويــة القــانون ــة، من خالل العمــل عن  - 4

كأــب مع البنــد الـدويل، بوضـــــــــــــــع تعريف األمم املتحــدة العملي للهويـة القــانون ــةئ وتعر   اهلويـة القــانون ـة 
جلنس، ومدا  واتريأل امل الد، املمنو ة من ابخلصـــــــا ي األســـــــاســـــــ ة هلوية الترد، من قب ل االســـــــم، ونو  ا

خالل التســــــــع ل و صــــــــدار ةــــــــهادة من قبل ســــــــلطة ممذو  هلا يف التســــــــع ل املدين بعد  دو  الوالدةئ 
 ال عد  تســـــع ل الوالدة، ندن أ  تقو  ســـــلطة دتصـــــة بتحديد اهلوية مع   وا قانوان  نن اهلوية  ويف

بنظا  التســــــــــع ل املدين من أجل ضــــــــــما  اتبا  هنج كلي  ااء اهلوية القانون ةد وينبغي أ  يُربط هذا النظا  
القانون ة منذ الوالدة و ىت الوفاةئ وتســــحب اهلوية القانون ة  صــــدار ســــلطة التســــع ل املدين ةــــهادة وفاة 

 عند تسع ل الوفاةئ
القانون ة بوضـــــــــع وتقد  وعلم أســـــــــاس هذا التعريف، قا  فري  خرباء األمم املتحدة املعين ابهلوية  - 5

خطة األمم املتحدة للهوية القانون ة، اليت تتملف من النهج الدلي لضـــــــــــــــما  التســـــــــــــــع ل املدين الدامل 
والتســــــــــــــع ل العا  جلم ع وقا ع األ وال املدن ة، و نتاح   صــــــــــــــاءات األ وال املدن ة املنتظمة والشــــــــــــــاملة 

وية منذ الوالدة و ىت الوفاةئ وينبغي أ  تتوافر والدق قة، و نشـــاء وتعهد ســـعالت الســـدا  وجهاا  دارة اهل
 ئ (7) مدان ة التشغ ل املتبادل بني هذا الوظا ف علم  و متزامن، وفقا للمعايأب والتوص ات الدول ة

وتســـــــــــــــتنــد خطــة األمم املتحــدة للهويــة القــانون ــة    اىلطــار املنهعي القــا م للتســـــــــــــــع ــل املــدين  - 6
 غة اليت وضـــع وا إت  ةـــرا  الربانمج الدويل للتعع ل بتحســـني نظم و  صـــاءات األ وال املدن ة ابلصـــ

ع نطاقه لضـــما  هنج كلي وقابل للتشـــغ ل املتبادل بني    صـــاءات األ وال املدن ة والتســـع ل املدين وُتوســـّل
 أعالا، 1التســـــــع ل املدين، و نتاح   صـــــــاءات األ وال املدن ة و دارة اهلويةئ وعلم النحو املبني يف التقرة 

املبادئ والتوصــــــــــــ ات من أجل اق ب االنتهاء من العمل املتعل  بتحديع اىلطار ايايل، الذي يتملف من 
 والدت بات واملبادئ التوج ه ة الداعمة، ىلدماح النهج الدليئ  نشاء نظا  ىل صاءات األ وال املدن ة

 

__________ 

اللعنة االقتصادية ألفريق ا، واللعنة االقتصادية واالجتماع ة آلس ا واحمل ط اهلادئ، واملنظمة الدول ة للهعرة، ومتوض ة األمم  (6) 
حدة يقوق اىلنســـا ، ومتوضـــ ة األمم املتحدة لشـــؤو  الالجةني، ومنظمة األمم املتحدة للطتولة، وبرانمج األمم املتحدة املت

اىلمنا ي، وه ةة األمم املتحدة للمســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني ومتدني املرأة، وصـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــدا ، وبرانمج األنيذية 
 ة الشؤو  االقتصادية واالجتماع ة ابألمانة العامة لممم املتحدةئالعاملي، ومنظمة الصحة العامل ة و دار 

اســـــ ات ع ة األمم املتحدة ملنن اهلوية ”ترد تتاصـــــ ل خطة األمم املتحدة للهوية القانون ة يف وو قة معلومات أســـــاســـــ ة معنونة  (7) 
 ئ“القانون ة للعم ع
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 اإلجراء ا طلوب من اللجنة اإلحصائية اذااه - اثلثا 
 اللجنة مدعوة إىل الايام مبا يليا - 7

إقرار خطة األمم ا تحدة للةوية الاانونية ابعتبارها يجا اليا للتسةةةةةةةةةةةجيد ا د    )أ( 
وإحصةةةاءات األحوال ا دنية وإدارة اهلوية ي قةةةياع توقةةةيرب نطاع اليل مل الدو  للتعجيد بتحسةةةني 

 نظم إحصاءات األحوال ا دنية والتسجيد ا د ؛
  مجيرب البلدان على تنفيذ خطة األمم ا تحدة للةوية الاانونية على قبيد األولوية؛ حث )ب( 
 اإلحاطة علما ابإلطار ا نةجي الاائم هلذا الغرض. )ح( 

 


