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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4

 * )و( من جدول األعمال المؤقت  3البند 

بنود للمناقشةة واخخا  الراار  التسةج ا المد ي وصحصةا ا   
 األحوال المد ية وصحصا ا  ا عدام الجنسية 

   
خنف ة  طةةة األ ا المتةةدة للةواةة الرةا و يةة  التسةةةةةةةةةج ةا المةد ي وصحصةةةةةةةةةا ا    

 األحوال المد ية
  

 خرااا األ  ن العام  

  

 موجز  
ــاوا واالجتماع     ــاىق  عل    224/ 2021أُعد هذا التقرير وفقا لمقرر المجلس االقتصـ ــال القـ والممارسـ

ــببع المتاىي  للتقرير المقدل نل  اللجن   ــاور  ف  وورديا الحاوس  وال مقــــــــبن ) ســــــ (. E/CN.3/2020/15اإلحصــــــ
ويوجز هذا التقرير التقدل المحرز ف  دنفبذ خط  األمم المتحدة لليوي  القانونر  ف  خضـــم جاوح  فبروس وورونا  

ــايال األحوال المدنر  ( وأثر الجاوح  عل  اإلبالغ عن الوالوا 19- )كوفبد  ــجبليا  وصنتات نحصــــــ ل والوفرال ودقــــــ
الت  دتقــــــم ىالدق  والموثوير . ويتضــــــمن أسضــــــا ميلومال عن أنعــــــط  فرق  اليمع المينر  ى ط  األمم المتحدة 
لليوي  القانونر . واللجن  اإلحصـــاور  مدعوة نل  أك د رر وعوديا للدول األعضـــاي نل  دنفبذ خط  األمم المتحدة 

ــاف  نل  ذلر  سقدل التقرير لمح  عام  عن م اورال نوارة  لليوي  ــببع األولوي  القصــــوا. وإاإل ــ   القانونر  عل  ســ
يتيلق بتقبرم زياوة الوفرال المفرط  وعمع الفريق  العـؤوك االقتصـاوس  واالجتماةر  ومنةم  الصـح  اليالمر  فرما 

 . 19- الناجم  عن ووفبد االستعارا التقن  المين  بتقبرم ميدل الوفرال  

 اد اذها. من التقرير اإلجرايال المطلوب من اللجن  15ودرو ف  الفقرة  
 
 

  
 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/15
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1
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  رد ة  -   أوال  

نوراكًا من اللجن  اإلحصــاور  لمهمر  الحاســم  لنةم التقــجبع المدن  الجبدة األواي والعــامل  إلنتات  - 1
نحصــــــايال األحوال المدنر  الت  دتقــــــم ىالموثوير  والعــــــمول واالنتةال والدق   ىما ف  ذلر ىالنقــــــ   للمناطق  

ن نةم نحصـــــــــــــايال األحوال المدنر  الجغرافر  الصـــــــــــــغبرة  اعتمدل اللجنُ  البرنامعج الدول  للتيجبع بتحقـــــــــــــب 
 )أ((.  121  الفقرة  E/1991/25-E/CN.3/1991/32والتقجبع المدن  ف  وورديا القاوس  واليعرين )انةر 

ارها  وأقرَّل اللجن  اإلحصــــــــــــــاور  ف  وورديا الحاوس  وال مقــــــــــــــبن عر  خط  اليوي  القانونر  ىاعت   - 2
-E/2020/24دوســــــــــــــريـا لقطـار المنيج  القـاوم للتقــــــــــــــجبـع المـدن  وصحصــــــــــــــايال األحوال المـدنرـ  )انةر  

E/CN.3/2020/37خط  اليوي  القانونر      الفقرة )أ((. ودتضـــــــــمن51/113جرم  المقرر  -  الفصـــــــــع األول
نيجًا ولرًا فرما يتيلق ىالتقـــــــــجبع المدن  وصنتات نحصـــــــــايال األحوال المدنر  وصوارة  ـــــــــؤوك اليوي  لضـــــــــماك 
التقــــــجبع المدن  ال امع من خالل التقــــــجبع اليال لجمرا وقاوا األحوال المدنر   وصنتات نحصــــــايال األحوال  

ودييد ســـــــجالل القـــــــةاك وجياز نوارة اليوي  الذا سةفع اليوي  المدنر  المنتةم  والعـــــــامل  والديرق   وصنعـــــــاي 
القانونر  للجمرا  من الوالوة حت  الوفاة. وين غ  أك دتوافر نمةانر  التعـــــــغبع المت اول ببن هذئ الوىاو  عل  

 نحو متزامن  وفقا للميايبر والتوصرال الدولر .

  
 الرا و ية خنف   طةة األ ا المتةدة للةواة  -  ثا يا  

والـ ـمقــــــــــــــبـن  - 3 ــ   ــانـرـــــ الـ ـــــ ــا  ووردـيـــــ فـ   ــ   اإلحصــــــــــــــــــــاوـرـــــ ــ   الـلـجـنـــــ ــا  عـنـــــ أبـلـغـــــــت  ــا  مـــــ نـحـو  عـلـ  
  الفرع ال ــالــا(  ا ــــــــــــــطليــت فرقــ  اليمــع المينرــ  ى طــ  األمم المتحــدة لليويــ  E/CN.3/2021/18 )انةر

ع   اإلحصـايال التاىي  إلوارة العـؤوك االقتصـاوس  واالجتماةر  ىاألمان  القانونر   الت  يتعـار  ف  رواسـتيا  ـ 
اليام  ومنةم  األمم المتحدة للطفول  )البونرق ( وإرنامع األمم المتحدة اإلنماو   والت  يتأل  أعضاؤها من 

األنعـط    ووال  وإرنامجا آخر من وواالل األمم المتحدة وإرامجيا  ا ـطليت ىقـلقـ  من  12دلر ال رانال و 
 19-لمقـــاعدة الدول األعضـــاي ف  دنفبذ نةم التقـــجبع المدن   ىما سعـــمع دوثبق األثر الضـــار لجاوح  ووفبد

ــامل    ــايال األحوال المدنر  الموثوق  والعـــــــ ــجبع المدن   وإالتال  عل  دجمرا وصنتات نحصـــــــ ــبر التقـــــــ عل  ســـــــ
ــامـع و بر ( 1) والـديرقـ  هـا من الـتداببر الت  اد ـذديـا الحةومـال . ودعــــــــــــــبر النـتاوع نل  أك ـدداببر اإل ال  العــــــــــــ

ف  عدة بلداك نامر  قد أول نل  ان فا  ف  دقــــــجبع وقاوا  19-للت فرف من انتعــــــار فبروس مر  ووفبد
األحوال المدنر   وال ســــرما الوالوال والوفرال. وأثر ذلر أسضــــا عل  دجمرا نحصــــايال األحوال المدنر   نةرا  

الصـحر  ونةم التقـجبع المدن  واإلحصـايال الوطنر   مما يؤود الحاج   الختالل دعـغبع الصـالل ببن النةم  
نل  النعـر ال امع لنموذت خط  األمم المتحدة لليوي  القانونر  لضـماك التعـغبع المت اول ال امع واألواي الفيال  

 ليناصر التقجبع المدن  وصحصايال األحوال المدنر .

بلــدا ف  أفريارــا  ىــالتيــاوك ما اللجنـ     13م القطرا ف   وواصــــــــــــــلــت فرقــ  اليمــع نعــداو دقــارير التقبر  - 4
االقتصــــــــــــــاوس  ألفرياـرا  لتحـديد فر  التيجـبع ىاليمـع عل  عدل در  أحد خل  الروم عن طريق ديزيز نةم  

 __________ 

ــاوس  واالجتمـاةـر    ــــــــــــــعـ   اإلحصــــــــــــــايال  فرق  اليمـع المينـر  ى طـ  األمم المتحـدة   (1)  انةر األمم المتحـدة  نوارة العــــــــــــــؤوك االقتصــــــــــــ
ــجبع المدن    ” ) ”Civil registration: maintaining international standards in emergencies“القانونر    لليوي  التقـــــ

الـــطـــوار  الـــ احـــتـــرال ــاالل  حـــــ فـــ   ــ   ــدولـــرـــــ الـــــ ــايـــبـــر  األول/أكـــتـــوإـــر    5(   “ مـــيـــــ ــالـــ  2020دعــــــــــــــــريـــن  الـــتـــــ الـــراىـــ   عـــلـــ   ــاب  مـــتـــــ  .   
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/CR-ER.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/1991/25
https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/18
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/CR-ER.pdf
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التقــجبع المدن  وصحصــايال األحوال المدنر  وصوماجيا ف  نةم اليوي  الوطنر  دمعــرا ما خط  األمم المتحدة 
وصدـاحـ  التمويـع األول  لبـدي اليملرـ  ف  البلـداك الت  ُدجرَّب فبيـا. وف  وقـت صــــــــــــــرـا ـ  هـذا   لليويـ  القـانونرـ 

من دقارير التقبرم القطرا  ف  مرحل  متقدم  من و ــــــــــــا  10التقرير  واك نعداو دقرير دولرف   سقــــــــــــتند نل  
يايبر الدولر  القاوم  صــــــرغتا النياور . وســــــبواويم التقرير ببن التوصــــــرال المتيلق  ىقــــــبع المضــــــ  قدما ف  الم

وســـــــرقترب مجاالل محدوة لالســـــــت مار سمةن فبيا للدعم التقن  والمال  المقدل لفرق  اليمع أك يرقـــــــر التيجبع 
بتنفبذ ال ط  ىعـــــةع وببر. وســـــرقدل التقرير أسضـــــا دوصـــــرال ىعـــــأك المجاالل الت  د بر القلق/الم اطر الت  

القطرا  وســـــــــرقدل ووثرق  ميلومال أســـــــــاســـــــــر  نل  اللجن    دتطلم االهتمال أثناي دنفبذ ال ط  عل  الصـــــــــيبد
 اإلحصاور  ف  وورديا ال ال   وال مقبن.

وخالل الفترة المعــمول  ىالتقرير  واصــلت فرق  اليمع دنفبذ خط  عمليا القــنوي   حبا روز م تل    - 5
ــجلبن الذين ال سم ــةاك  بر المقـ ــرا ىيبنيا  م ع دقبرم القـ ــاي فرق  اليمع عل  موا ـ تل وك هوي  قانونر   أعضـ

واســــــــت دال البرانال الببومتري   ود الرف التقاعس عن اليمع فرما يتيلق بتنفبذ ال ط  والتنقــــــــبق ما أنعــــــــط   
ــر ال ط    البنر الدول  ف  البلداك. وروزل فرق  اليمع وةع عل  دقدسم الدعم لمفرق  القطري  ف  دنفبذ عناصــ

ــاي  وو ـــا الم او  التوجبير  التعـــغبلر  ألفرق   عن طريق دقدسم المعـــورة والتوجرا الم ا ـــرين   حقـــم االقتضـ
األمم المتحدة القطري  لتنفبذ خط  األمم المتحدة لليوي  القانونر   الت  درو فبيا دفاصـــبع النموذت اليال لل ط   

ــرها  ىاللغتبن اإلن لبزي  ــر   ( 2) وعناصـــــــــ   ل ان /يناير . وديتزل فرق  اليمع أك دبدأ  اعت ارا من وانوك ا( 3) والفرنقـــــــــ
ــلً  لمفرق   2022 ــغبلر  مفصـــــ ــ ةر  لير  هذئ الم او  التوجبير  التعـــــ ــر  العـــــ   مجموع  من الحلقال الدراســـــ

 القطري  ف  أفريارا وآسرا والمحر  الياو .

ــل  بتنفبذ ال ط  ودقدسم الدعم  - 6 ــ ال اليالمر  واإلقلرمر  المتصـ ــيال ف  المناسـ ــع فرق  اليمع اإلسـ ليا   ودواصـ
 .ذلر م ال المؤدمر الوزارا ال ان  ىعأك التقجبع المدن  واإلحصايال الحبوي  ف  آسرا والمحر  الياو  ومن 

  
  19- الفااق االسةةةتشةةةاري الترني المعني بتر يا  عدل الوليا  الناجمة عن  و  د  -  ثالثا  

 التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية/ نظمة الصةة العالمية 

ــاور  ف  وورديا ال انر  وال مقــــــــــبن  أنعــــــــــأل نوارة العــــــــــؤوك  عل  نحو ما  - 7 أبلغت عنا اللجن  اإلحصــــــــ
االقتصـاوس  واالجتماةر  ومنةم  الصـح  اليالمر  الفريق االسـتعـارا التقن  المين  بتقبرم ميدل الوفرال الناجم   

صـح  اليالمر  ولقوارة    سـعرا منيما نل  دحقبق هد  رورقـ  هو دقدسم المعـورة والدعم لمنةم  ال 19- عن ووفبد 
ف  مقــــاعدة الدول األعضــــاي عل  الحصــــول عل  دقديرال ويرق  ألعداو الوفرال الت  ُديزا نل  األثر الم ا ــــر 

. وسـتضـطلا  ـع   اإلحصـايال و ـع   القـةاك  ىالتياوك ما منةم  الصـح   19- و بر الم ا ـر لجاوح  ووفبد 
 (. 18   الفقرة E/CN.3/2021/18التقن  )انةر اليالمر   ىميال األمان  ليذا الفريق االستعارا 

 __________ 

 .https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/UNCT-Guidelines.pdfمتاب عل  الراى  التال    (2) 

 .https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/UNCT-Guidelines-f.pdf :متاب عل  الراى  التال  (3) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/18
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/UNCT-Guidelines.pdf
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/UNCT-Guidelines-f.pdf
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وأنعـــــأ الفريق االســـــتعـــــارا التقن  خمقـــــ  أفرق  عامل  لضـــــماك اد اعا نيجا  ـــــامال ومتيدو األىياو  - 8
 .( 4) ىمقؤولرادا للوفاي

  نيجا ذا مقــارين  19-ىالتقديرال اليالمر  للوفرال  ىما سعــمع ووفبدالمين   1ويتَّ ا الفريق اليامع  - 9
يروز منذ البداس  عل  المقــــــارين ميا  وهما  )أ( التوجرا والمقــــــاعدة عل  المدا القصــــــبر ف  ننتات دقديرال  

ــم اليمر والجنس لجمرا البلداك والمناطق ليال   ــت دال جمرا الميلومال المتاح   2020الوفرال حقـــــــــــ   ىاســـــــــــ
؛ )ب( استرادرجر   19-لتحديد زياوة الوفرال المفرط  الت  ُديزا نل  جاوح  ووفبد  2021حزيراك/يونرا   ىحلول

  وذلر 2019لتولبد دقديرال موثو  بيا و ـفاف  وموثَّق  جبدا لتقديرال الوفرال اليالمر  ل ع سـن  بدًي من عال 
وعن أســــــــ اب أخرا لتحديد  19-ووفبد  ىاســــــــت دال جمرا الميلومال المتاح  عن الوفرال الناجم  عن جاوح 

 .( 5) زياوة الوفرال المفرط  الت  ديزا ىعةع م ا ر أو  بر م ا ر نل  الجاوح 

  المين  ىاســــت دال الدراســــال االســــتقصــــاور  لمســــر المعرعــــر   2من ننعــــاي الفريق اليامع   والغر  -  10
توصـرال نل  منةم  الصـح  اليالمر  وصوارة  وديداوال القـةاك لقـد ال غرال ف  البرانال  هو دقدسم المعـورة وال

العــــــــؤوك االقتصــــــــاوس  واالجتماةر  والمةادم اإلحصــــــــاور  الوطنر  ىعــــــــأك اســــــــت دال التيداوال والدراســــــــال  
 19-االســــتقصــــاور  للحصــــول عل  ميلومال حقــــاســــ  زمنرا وموثوق  عن الوفرال الناجم  عن جاوح  ووفبد

امع المعـتر  ببن األمانال المين  ىاسـتقصـايال األسـر المعرعـر    . وسـاهم الفريق الي( 6) عل  الصـيبد القطرا 
  ىالتياوك ما  ع   اإلحصايال  2015الذا أنعأدا اللجن  اإلحصاور  ف  وورديا القاوس  واألرإيبن ف  عال  

و ــع   القــةاك  ف  عملر  دقبرمت الســت دال البلداك للتيداوال والدراســال االســتقصــاور  للحصــول عل  برانال 
وفرال ال الغبن. والتقرير متاب ف   ــةع وثرق  ميلومال أســاســر . وســُتيجد مجموع  من التوصــرال ىعــأك عن  

كرفر  دحقــــــبن جما البرانال عن وفرال ال الغبن من خالل التيداوال والدراســــــال االســــــتقصــــــاور  ف  جاوح   
 لتقدسميا نل  اللجن  ف  وورديا الراىي  وال مقبن. 19-كوفبد

  المين  بنةم دقــجبع الوفرال واإلبالغ عنيا  الدروس المقــتفاوة من الجاوح    3اليامع أما الفريق  - 11
ــجبع الوفرال أثناي جاوح  ووفبد . وعل  وجا التحديد  واك للجاوح  ف  عدو من البلداك 19-فبروز عل  دقـــــــــ

ل وصصــــــدار  والمناطق أثر ســــــلب  عل  دعــــــغبع نةال التقــــــجبع المدن   وال ســــــرما فرما يتيلق بتقــــــجبع الوفرا
 ــياوال الوفاة  رإما ىقــبم أوجا القصــور الموجووة من قبُع ف  نةم التقــجبع أو من جراي ديطع هذئ النةم  
أثناي الجاوح . وقد أول أوجا القصــــــور هذئ نل  ثغرال ف  البرانال دقبتيد التقبرم الموثو  ف  الوقت المناســــــم  

ــتوا الوفرال وأنماطيا. وف  الوقت نفقــــــــ  ــحر  الوطنر   الت  عانت ليدو الوفرال ومقــــــ ا  واجيت النةم الصــــــ
جاوح  دحدث مرة واحدة ف  القرك والت  اســـــت دمت طاقاديا نل  أقصـــــ  حدووها  صـــــيوإال ف  الحفا    من

عل  وىاو  عاوس   م ع اإلبالغ عن الوفرال وأس اب الوفاة ف  نةال التقجبع المدن   مما أفض  ف  نياس  
. وســل  الفريق 19-فرما يتيلق ىيدو الوفرال الناجم  عن جاوح  ووفبد المطا  نل  دناقضــال ببن المصــاور

 __________ 

ــالــ   (4)  ــتـــــ ال الــراىــ   عــلــ   ــ   ــاحـــــ مــتـــــ ــ   ــامــلـــــ الــيـــــ ــا  وأفــرقــتـــــ ــتــقــنــ   ال االســــــــــــــــتعـــــــــــــــــــــارا  ــلــفــريــق  ل ــ   ــامــلـــــ الــ ـــــ   :االخــتصـــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــال 
https://www.un.org/development/desa/pd/events/TAG. 

  وذلر ف  التقرير المينوك  1  ُسير  عل  اللجن  اإلحصــاور  ف  وورديا ال ال   وال مقــبن دفاصــبع مقــت مل  عن نتاوع الفريق اليامع (5) 
  “  اليالمر  عن اإلحصايال الصحر   ديزيز النةم اإلحصاور  لرصد أهدا  التنمر  المقتدام  المتصل  ىالصح دقرير منةم  الصح” 
(E/CN.3/2022/13.) 

  /https://www.un.org/development/desa/pd/sites  :مذورة مفاهرمر  للفريق اليامع متاح  عل  الراى  التال  (6) 

www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf . 

https://www.un.org/development/desa/pd/events/TAG
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/13
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/%20www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/%20www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/%20www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/%20www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
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اليامع الضـوي  ف  مير  مناقعـتا المتيلق  ىال برال الوطنر  ذال الصـل   عل  عدة نقان ين غ  أك دأخذها 
 القلطال الوطنر  ف  االعت ار  وه  

حـدوث وقـاوا األحوال  الحفـا  عل  حقـــــــــــــن التوقبـت. ولمـا زاو الوقـت الـذا ينقضـــــــــــــ  ببن   )أ(  
 المدنر   وال سرما الوفرال  بر المقجل   ولما أص ح من الصيم سد ال غرال ودصحرح حاالل عدل التقجبع؛ 

ــرة   )ب(  ــفرل عدة دجارب انطول عل  جما ودجمرا البرانال م ا ــــــ دقدسم حلول مؤقت . لقد أســــــ
 رتيم ؛خالل الجاوح  عن ميلومال ي الجناوزي من المقابر ومؤسقال ال دمال 

نعــاوة دــأكبــد الحــاجــ  نل  التنفبــذ ال ــامــع ل طــ  األمم المتحــدة لليويــ  القــانونرــ  ىــاعت ــارهــا  )ت( 
 النموذت المتطور دماما للتعغبع المت اول لعت  اليناصر؛

 دحديد معرار أون  ف  أوقال الجاوح  ود قر  نجرايال التقجبع؛ )و( 

  ت لــداك ما الةرو   وأدــاحــت الممــارســـــــــــــــال الالتيلُّم من التجــارب الوطنرــ . د رفــت الب  )هـ( 
 انُتيجت وثاوق يرتيم  ين غ  متاىيتيا ودولرفيا؛

رقمن  نةال التقــــــــــــــجبع المدن . لقد ثبت أك نداح  التقــــــــــــــجبع اإلل ترون  لوقاوا األحوال   )و( 
 المدنر  واك فياال ف  وقت الجاوح .

متيلقـ  ىـال قــــــــــــــاور ف  األرواب  دل ر  أثر   المين  ىـالمقـايرس الموجزة ال4ويرول الفريق اليـامـع  - 12
عل  الوفرال من خالل مقايرس م ع عدو الوفرال أو ســـــــــنوال اليمر المفقووة أو ان فا   19-جاوح  ووفبد

متوســ  اليمر المتوقا عند الوالوة. وســُرقــدا الفريق اليامع المعــورة وســُرقدل دوصــرال ىعــأك التفقــبرال المناســ   
.  19- المقــايرس الموجزة لتقبرم ال قــــــــــــــاور ف  األرواب النــاجمــ  عن جــاوحــ  ووفبــد والتطبرقــال الممةنــ  لعـــــــــــــت   

ح المقايرس وســــُتقارجك ىاســــت دال برانال واقعر  مقــــتمدة من الجواوح الحالر  والتاري ر   م ع الجاوح    وســــُتو ــــَّ
 .1919-1918الت  وقيت ف  الفترة 

 19-جاوح  ووفبد  الوفرال الناجم  عن   المين  ىمقـــــــــأل  د اين أعداو5وســـــــــرضـــــــــا الفريق اليامع  - 13
ــتويال الوفرال الت   فرما ــامل  لتوثبق ودحلبع الفرو  ف  مقــ ــ  عالمر   ــ ــاسج لدراســ ببن البلداك وواخليا  األســ

ُديزا نل  الجاوح  فرما ببن البلداك وواخليا. ودحارقًا ليذئ الغاس   ســرجرا الفريق اليامع دقبرما يتضــمن أم ل  
ل اســـت دال األطر التعـــغبلر  القاوم   وال ســـرما نيع منةم  الصـــح  اليالمر  القاوم عل  دو ـــرحر  عن نمةانا

وال االجتماةر  للصـــــــــح   لتقبرم أوجا الت اين عل  المقـــــــــتويال المحل  والوطن  واليالم . وســـــــــبنةر   المحدتي
دل عبر  ــــــــــــــت  مراحع  الفريق اليـامـع ف  جـدوا دقبرم التـ اين ـىالتروبز عل  الم ـاطر )المتيلـق  ـىالحـاالل( للتقـ 

ــديد أو ى عاق  حت  خطر   ــاى  ىمر  خفرف أو  ــــــــــ المر   من خطر التير  لليدوا نل  م اطر اإلصــــــــــ
ــت داميا لتحديد اليوام    ــُتيط  األولوي  للنُّيع أو األطر التحلبلر  الت  سمةن اســ الوفاة من جراي المر . وســ

ما المدن  ومديرا البرامع و برهم اســت دال  الزمنر  الممةن  للتدخع  حت  يتقــن  لوا ــي  القــراســال وللمجت 
 اإلطار أو األطر الموص  بيا لحفز عملر  صرا   القراسال ودنفبذ البرامع.

  
 األ شةة األطاى  -  رابعا  

دواصــع  ــع   اإلحصــايال الارال ىميال أمان  الفريق اليالم  المين  ىالتقــجبع المدن  وصحصــايال   - 14
األحوال المدنر   وما دتييد موقيا العـ ة  الذا سقدل ميلومال عن األنعـط  الت  سضـطلا بيا جمرا أعضـاي  
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ــايال األحوال المدنر . وناق  ال ــاريا الفريق فرما يتيلق بتحقـــــــبن التقـــــــجبع المدن  وصحصـــــ فريق م تل  معـــــ
 األعضاي وإرامجيم  ىما سةفع اد اع نيع منقق واست دال الميايبر والتوصرال الدولر .

  
 اإلجاا ا  المةلوب  ن اللجنة اإلحصائية اخخا ها  -   طا سا  

 اللجنة  دعوة إلى أن خروم بما يلي  - 15

ول األعضةةا  ب ن خنف   خكار الدعوة التي وجةتةا  ي دورخةا الةادية والخمسةة ن إلى الد )أ( 
طةة األ ا المتةدة للةواة الرا و ية، أي التسةةةةج ا العام لجميع وقائع األحوال المد ية، وص تاص إحصةةةةا ا   
األحوال المد ية المنتظمة والشةةةةةةا لة والدويرة، ومةةةةةةمان ا تهو الجميع الةواة الرا و ية  ن  الوالدة وحتى  

 ؛19- ي مو  األثا الضار الناجا عن جائةة  و  دالو اة على سب ا األولواة الرصوى، ال سيما 

خعاب عن قلرةا  ن الت ث ا السةةةةةةةةلبي للجائةة على خوا ا إحصةةةةةةةةا ا  األحوال المد ية   )ب( 
وجودخةا بسةب  خعةا خشةل ا  ظا التسةج ا المد ي الوةنية، وخةل الدول األعضةا  على أن خع ن التسةج ا  

 خمتثا للمعاي ا الدولية؛المد ي باعتباره طد ة أساسية وأن 

خعاب عن دعمةا لعما وأ شةةةة الفااق االسةةتشةةاري الترني المعني بتر يا  عدل الوليا    )ت( 
التابع إلدارة الشةةةةؤون االقتصةةةةادية واالجتماعية/ نظمة الصةةةةةة العالمية، وخاح     19-الناجمة عن  و  د

 ار  ي خرديا خرارااه إلى اللجنة؛بنتائجه و واخجه، وخشجع الفااق على  واصلة عمله وعلى االستما 

خةل  إلى شةةةبة اإلحصةةا ا ، بالتعاون  ع ال و يسةةا و ا ا   األ ا المتةدة اإل مائي   )و( 
رئيسةةةةةةةةة ن  شةةةةةةةةةار  ن، خةةا رعةايةة  اقةة العمةا المعنيةة بخةةة األ ا المتةةدة للةواةة الرةا و يةة،    بةاعتبةارهمةا

 ا  األحوال المد ية المتسةةةةةمة بالموثووية،  خواصةةةةةا رصةةةةةد أثا الجائةة، وأن خوثق  دى خوا ا إحصةةةةةا أن
 .خاصد خنف   الخةة  كا وخبلغ عنه، وأن خواصا ومع اإلةار المنةجي  ي ه ا الصدد وأن

 


