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 تيريو مد تيثبت جمع ،ياتيآمارح ،يادغام ثبت مدن

 *تيهو

  1دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت

  چكيده

، 1هاي ثبت مدني و آمار حيـاتي: مـديريت، عملكـرد و نگهـداري، ويـرايش      دستينة نظام«كتاب 
ها و كمك به كشورها تهيـه شـده اسـت. ايـن اولـين بـازبيني بـر         ، براي ارائة راهنمايي)»2018(

است؛ و يك بازآفريني از ساختار مطالـب آن و از نظـر   ميالدي  1998ويرايش نخست اين اثر در 
)» 2014، (3هـايي بـراي يـك نظـام آمـار حيـاتي، ويـرايش        اصول و توصـيه «گار با مفهومي ساز

هـاي ثبـت    هاي عملي براي استقرار و/يـا توسـعة نظـام    ل ها و مثا است.اين دستينه، زمينه، ويژگي
دار شـدن   مدني، آمار حياتي و مديريت هويت پيشنهاد شده است. هدف، ترغيب كشورها به عهده

پـذيري (قابليـت    كـنش  نگهدار و بلنـد مـدت بـراي تقويـت مـديريت و هـم      هايي خود تهية برنامه
هاي ثبت مدني، آمار حياتي و مديريت هويت است.بين نظام آمار حياتي به عنوان  همكاري) نظام

گذاري، و منبع آن يعني نظام ثبت مدني به عنوان  هاي پراهميت براي سياست اي از داده مجموعه
راد، تمـايز آشـكاري وجـود دارد. در موضـوع اهميـت روزافـزون       عنصر كليدي استقرار حقوق افـ 

تخصيص سند هويتي يكتا به هر فرد، در اين دستينه، جريان اطالعات و ترتيبات سازماني آرماني 
براي حصول اطمينان از استقرار ثبت مدني كارآمد، آمار حياتي بـا كيفيـت و تضـمين حقـوق و     

  شوند. يتي، معرفي ميخدمات شهروندان، صرف نظر از موارد امن
ادغام ثبـت مـدني،   « اين دستنامه با عنوان  5اي مبتني بر مفهوم، از فصل  ترجمة حاضر، ترجمه

است. اين فصل از كتاب، به بررسي موضوعات برآمده » آمارحياتي، ثبت جمعيت و مديريت هويت
هـاي ثبـت    ظـام هـا بـا ن   هاي مديريت هويت و تعامل آن هاي جمعيت، نظام كننده از گسترش ثبت

  پردازد. مدني و آمار حياتي مي
  

  .ثبت احوال،ثبت جمعيت، مديريت هويت،نظام آمار حياتي، نظام ثبت مدني كليدي:واژگان

                                                
؛ 1هاي ثبت مدني و آمار حياتي، مديريت، عمليات و نگهداري، بازنگري  ترجمة فصل پنجم كتاب: دستينة نظام* 

  1). مرجع 2018بخش آمار سازمان ملل متحد، نيويورك (

سيدمحمد حسيني، عليرضا منيژه اميرخسروي، صديقه اميدوار، ارشناسان دفتر آمار جمعيتي (به ترتيب الفبا) ك -1

ساجدي، محدثه صفاكيش؛ حسين بهرامي (كارشناس آمار استان اصفهان)، مليحه حيدرپور (كارشناس آمار استان 

  تهران).
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  مقدمه 

بـرداري   اد، نگهداري و بهرهاما ايج ،اي دارند ماهيت جداگانه ،حياتي و ثبت مدنيهاي آمارهرچند 
هاي يك سيستم هماهنگ و منسجم براي ثبـت و توليـد آمارهـاي حيـاتي       عنوان مؤلفه هها باز آن

، [خـود]  هويتت مديريهاي   پيدايش ارتباط بين ثبت مدني و سيستم ،عالوهبه بسيار مهم است. 
ي به سـاختار نظـام ثبـت مـدني و آمارحيـاتي داده اسـت. نمـايش گرافيكـي روابـط و          ديگر بعد

عبــارت اســت از  ،مـدني ثبــت  ارائــه شـده اســت.  1مرجــع  اول) ( فصـل 1 در شــكلعملكردهـا  

. شود يمربوط م يتجمع يككه به  ياتيح يدادهايرو يو همگان يمستمر، مداوم، اجبارضبط
هر كشور است. بسيار مهم اسـت كـه كيفيـت     يحقوق يازهايقانون در تطابق با ن پاية ثبت بر ينا

حقايق حياتي مشخص نمـود. مطـابق بـا اعالميـه     فراگير را در ارتباط با حق مردم نسبت به ثبت 
از طريق ثبت مدني هويتي  ،هايجهاني هر فرد حق دارد حقوق بشر و حمايت توسط پيمان 1948

ها، قواعد و مقررات نبايد مانع تحقـق ايـن حـق شـود.      كسب كند. بر اين اساس، قوانين، سياست
توسط قانون، منقضي شده باشد  بطور خاص، ثبت رخدادها حتي اگر چارچوب زماني تعيين شده

كـه   (اقامت، شهروندي، اقامت كـار و ...)  نظر از وضعيت مهاجرت و هر درخواست ديگري و صرف
مانعي براي ثبت حقايق حياتي در كشور باشد، بايد اجرا شـود. ثبـت مـدني در درجـه اول بـراي      

شود. ثمـر بخشـي ايـن     قانون ملي انجام ميبرمبناي حياتي و ايجاد اسناد  رويدادهايهدف ثبت 
 ضـبطرويدادهاي هـاي   عنوان بهترين منبع آمارحياتي به خوبي اثبات شده است. رويـه  هها ب ضبط

بـه يـك    ،براي ثبت مدني در مناسبات قانوني و براي آمارهاي حياتي در زمينه منبع آمار ،حياتي
(بنـد   .1يكديگر استاز مستقل  ،. بنابراين فعاليت مأموران ثبت و كارشناسان آماراستاندازه مهم 

  )دستينه 427
هاي خـود را بـه روشـي كارآمـد      مسؤليت ،هر دو مؤلفهكه  با ايندر تعداد قابل توجهي از كشورها 

كـامالً   ،2جـداكار عنـوان دو بخـش    بـه همكاري كامل ثبت مدني و آمار حياتي  ، امادهند انجام مي
و  تـر  بسـته بسـيار  منـد سـاختاري   هاي جمعيت كه نياز محقق نشده است. اين مدل با ظهور ثبت

. با افزايش اهميت تخصيص يك سـند  خوش تغييرات قابل توجهي است ، دستتر هستند ماشيني
كه موجب ارائة مؤثرتر خـدمات و در عـين حـال بهبـود      ،هويت منحصر بفرد (يكتا) براي هر فرد

عنـوان   ثبت مـدني بـه   گردد، ضرورت و نياز پيوند (ارتقاء) شناسايي افراد براي مقاصد امنيتي مي
منجر  ،نقطة ورودي اختصاص اسناد هويتي (گواهي والدت و مرگ)، آمار حياتي و مديريت هويت

در ايـن  آوري اطالعـات اسـت.    به نهادينه كردن مدل ديگر معاصري بر ميناي كاربرد گستردة فن
 :3اهيم كـرد از اين سه مدل تمركز خـو بخش بر روي جريان اطالعات و ترتيبات همراه با هر يك 

 -2بدون در نظر گرفتن ثبت جمعيـت،   ،هاي جداگانه عنوان مؤلفه هثبت مدني و آمار حياتي ب -1

                                                
1-Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United 
Nations publication, Salesno. E.13.XVII.10, New York, 2014, para 274. 

2-separate  

  اند. ] ارائه شده1) مرجع [Iاين سه مدل در فصل يك (-3
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ثبت مدني،  ةعملكرد كل نگران -3ثبت مدني و آمارحياتي با استفاده از ثبت جمعيت و در نهايت 
  ، همان)428(بند  .مديريت هويتآمارحياتي و 

  

1جداكار نهادهاي - ب. ثبت مدني و آمارحياتي
 

مدل كاركردهاي ثبت مدني از يك سو و آمارهاي حياتي از سوي ديگـر توسـط نهادهـاي     در اين
شود. اين امر نيازمند تقسيم دقيق و كارآمد نيروي كـار و همچنـين همـاهنگي     جداگانه ارائه مي

جهت تضمين انتقال كارآمد اطالعات دقيق و مرتبط است. در زير مثال گرافيكي از ايـن تقسـيم   
هاي صـورت گرفتـه    بخشي از فعاليت ،كنيد. اين فلوچارت يا نقشة كسب و كار ميكار را مالحظه 
هـايي بـراي نظـام آمـار حيـاتي       هاي آموزشي در خصوص كاربرد اصول و توصـيه  در سري كارگاه

اي مربوطـه   نفعان منطقـه  شده توسط بخش آمار سازمان ملل با مشاركت ذي بازنگري سوم، برگزار
  همان) 429(بند  .است

  

  هاي ثبت مدني و آمار حياتي در ازبكستان . نظام1شكل

  
اي در  هاي اجرايي چارچوب اقدام منطقه اي آسيا براي كاربرد اصول و توصيه منبع: كارگاه آموزشي زير منطقه

  2 2015سپتامبر  18-15، برگزار شده در استانبول، تركيه،  CRVSارتقاء

                                                
1-separate agencies 

ü - در موجودكليه مستندات:  

https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Turkey/2015/list_of_docs.htm 

مؤسسات مراقبت 
 سالمت

گواهي پزشكي -
 والدت

گواهي پزشكي مرگ -
 حوالي تولد

 گواهي پزشكي مرگ-

 ادارات ثبت احوال
 
 برگه اعالميه والدت -
 برگه اعالميه مرگ-
 برگه اعالميه ازدواج-

 برگه اعالميه طالق-
ها (ارسال ماهانه برگه

 به ادارات
 دادگستري محلي)

 وزارت دادگستري
 
هاي برگهتعميم  -

ثبت 
 حياتيرويدادهاي

(ارسال ماهانه  
ها به اداره آمار برگه

 اي)منطقه

 ايادارات آمار منطقه
 تعميم  -
 كدگذاري -
تشكيل پايگاه داده  -

 الكترونيك
 

هادادگاه  

 طالق

 والدت

 مرگ

 ازدواج

 كميسيون دولتي آمار

ñها و تعميمآوري دادهجمع 

ñتحليل 

ñ هاشاخصمحاسبه 

ñهاي خروجي[توليد] اطالعات و جدول 

ñانتشار 
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هايي براي يك نظام آمار حياتي گردآوري اطالعـات زيـر را توصـيه     در مورد والدت، اصول توصيه
  )، همان430(بند  :1كند مي

 تولد رخدادتاريخ  .1

 تاريخ ثبت  .2

 رخدادمحل  .3

 محل ثبت  .4

 .و..) نوع تولد (تك، دوقلو .5

 در هنگام تولد دستيار .6

 نام نوزاد   .7

 نوزادنسيت ج .8

 ن نوزاد وز .9

 نام مادر .10

 تاريخ تولد مادر .11

 وضعيت زناشويي مادر .12

 تحصيالت مادر ميزان  .13

 محل اقامت معمول (نشاني) مادر .14

 مدت اقامت در نشاني فعلي مادر .15

 محل / كشور تولد مادر .16

 تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده از مادر در تمام طول عمرش  .17

 مادر ي در طول عمرمرگ جنين .18

 قبلي مادر فرزندآوريتاريخ آخرين  .19

 تاريخ ازدواج مادر .20

 نام پدر .21

 تاريخ تولد پدر .22

 وضعيت زناشويي پدر .23

 ميزان تحصيالت پدر  .24

 محل اقامت معمول (نشاني) پدر  .25

بـه عنـوان موضـوعات اصـلي توسـط      به صورتي كـه ارائـه شـد و     ،اطالعات پاره 25عالوه بر اين 
وجود دارد كـه  ديگري نيز ضروري  اطالعات پاره، شود وصيه مياستانداردهاي آماري بين المللي ت

، مانند شماره شناسايي منحصر به فـرد رخـداد كـه معمـوال     شوند خصيص دادهبايد گردآوري يا ت
شامل كد بخش مدني كه والدت در آن رخ داده، كد اداره ثبت احـوالي كـه در آن ثبـت رخـداد     

                                                
  .66بند، 2014 ورك،يوين ، انتشارات سازمان ملل،3 شيرايو ،ياتيآمار ح هايي براي نظام هياصول و توص-1



  
  
  
  
  
  

    ١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧                                             ادغام ثبت مدY  آمار حیا<   ...                                                                                             
  

 
 

در تعدادي از كشـورها،   ،است. همچنين ممكن استاي از اعداد تصادفي  صورت گرفته و مجموعه
مادر و پدر از جمله سواد، قوميت، كار و اشتغال به طـور خـاص مـورد     فردي تكميليهاي  ويژگي

بر مجموعه اطالعات بيشتري كه بايـد   ،هاي بهداشت عمومي نيز ممكن است توجه باشند. نگراني
جمع آوري شوند، تأثير گذار باشد و براي مثال، اطالعاتي مربوط به سن حاملگي، تعداد مراجعات 
[درماني] قبل از زايمان مادر و ماه دقيـق بـارداري در هنگـام آغـاز مراقبـت دوران بـارداري نيـز        

هايي است كه  ريزي و رويه و نيازمند برنامهفهرست اقالم اطالعاتي جامع  ،گردآوري شود. بنابراين
  )، همان431(بند گردآوري كامل و دقيق اطالعات را تضمين كنند.

كنند. در نتيجه، تعدادي  كنندگان نقش مهمي در جمع آوري بخش عمدة اطالعات بازي مي اعالم
بـه عنـوان    -از طريق قانون ثبت مدني -از كشورها، مؤسسه سالمت يا رئيس آن را به طور خاص 

در عمـل،   .اند داده در مؤسسه تعيين كرده هاي رخ هاي جنيني و مرگ مسئول اعالم تولدها، مرگ
هـا   فـرم  .كننـد  ها را پر مـي  اين كاركنان مؤسسه بهداشتي هستند كه اطالعات را گردآوري و فرم

دفتـر   كاغذي يا الكترونيكي باشند. در مورد فرم كاغذي، پـس از تكميـل، آن را بـه    ،ممكن است
مأمور ثبت، به عنوان يـك  . گيرد ميكنند، جايي كه تأييد اطالعات در فرم صورت  ثبت ارسال مي

مقام دولتي، مجاز به درخواست اسناد شناسايي از والدين است و تطابق نام، تاريخ تولـد و نشـاني   
بـه شـكل    كند. عالوه بر اين، مأمور ثبت، هر گونـه اطالعـات كامـل نشـده را     را با فرم بررسي مي

هاي گـردآوري شـده    مستقيم از والدين دريافت و تكميل خواهد كرد، بنابراين از كامل بودن داده
  )، همان432(بند شود. اطمينان حاصل مي

در دفتر ثبـت  است، معين كرده قانوني كه با تمام اطالعاتسند رسمي را، مسئول ثبت،  پس از آن
، سـن،  نشـاني نـام پـدر و مـادر، نـام نـوزاد،      ؛به طور معمول اطالعاتي از قبيل كند مدني درج مي

[تعيـين   و غيـره  بـه قوميـت، مـذهب   راجـع   ديگـري اطالعـات   ،وضعيت تاهل و بسته به كشـور 
 اوليـة  سـند عنـوان   به ،گواهي تولديك  ،ثبتدرج ركورد [سند] رسمي،مسئول  پس ازشوند].  مي

 از جملـه  يخـدمات مختلفـ   مجوزي براي دريافـت كه ،كند مي والديننوزاد صادر و تقديم هويت 
هـاي كشـوري    نمونه .كند فراهم ميبراي نوزاد هاي بهداشتي، آموزش و غيره  سازي، مراقبت ايمن

 ارائـه  11و  10هـاي   در شـكل هاي فرآيند كسب و كار،  فرآيند ثبت تولد و مرگ در [قالب] نقشه
  )، همان433(بند  اند. شده

   



  

  

    

  

            ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤و و و و     ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨

 

  

  

  

 هاي ثبت مدني و آمار حياتي در ونزوئال نظام): 2شكل (

، كه در 3كشورهاي آمريكاي جنوبي، بازنگري  برايمنبع: كارگاه آموزشي اصول و توصيه هاي يك سيستم آمار حياتي 

 1در سانتياگو (شيلي) برگزار شده است.  2015نوامبر  12الي  9تاريخ 

رخ دادن رويداد 
حياتي

وزارت بهداشتثبت كننده

سازمان دولتي آمار 

طبقه بندي داليل 
مرگ

مقابله و تطبيق 
داده هاي آماري

شروع

فرم آماري محرمانه

آمارهاي ملي
گزارش سازماني دربارة 

آمار حياتي

پايان پايان

مقابله و تطبيق 
داده هاي آماري

اعالن

جزئيات رويداد

داده

اطالعات

طبقه بندي مرگ ها

فرم

گواهي علت مرگ پزشك

داليل مرگ

داده

اطالعات

طبقه بندي مرگ ها

  
 نظام ثبت مدني و آمار حياتي در باربادوس ):3(شكل 

، براي كشورهاي حوزة كارائيب،كه در بندر 3، بازنگري آمارحياتيهاي يك سيستم  منبع: كارگاه آموزشي اصول وتوصيه
 2برگزارشد. 2015دسامبر  4تا  1اسپانيا از كشور ترينيدادو توباگو درتاريخ 

                                                
تمام اسناد موجود در:  -1

https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Chile/2015/list_of_docs.htm  

 :تمام اسناد موجود در -2
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بـه مسـئولين آمـاري اسـت.      آنمسئول ارسـال   ،كننده يا الكترونيكي)، ثبت يدرمورد فرم (كاغذ
ها را براي مدت مشخصي از زمـان (معمـوال يـك هفتـه) گـردآوري       تمام فرم ،درعمل، دفتر ثبت

 ،بندي شده به نمايندگي نظام ملي آمار حاضر در منطقـه  كند و سپس آنها را به صورت دسته مي
كه به طوركامـل مجهـز    ،اي است در اكثر موارد داراي دفاتر منطقه كند. نظام ملي آمار منتقل مي

هـا و   هاي] اداري، نظرسنجي مربوط به ركوردهاي [پرونده ،ها به امكانات گردآوري و پردازش داده
اي اطالعات را به صـورت يـك    هاي كاغذي، كاركنان ادارة آمار منطقه باشد. درمورد فرم آمارها مي

هاي ويرايش را اجرا كرده  ها و كدگذاري، رويه كرده و پس از پردازش داده فايل كامپيوتري تبديل
دهنـد. درمـورد    و هرگونه مغايرت شناسايي شده در اين فرآيند را به دفتر ثبت كننده اطالع مـي 

حال، تمام مراحل ديگر  شود؛ با اين كننده انجام مي هاي الكترونيكي، ورود اطالعات توسط ثبت فرم
هـاي   رايش، و غيره) به عهدة ادارة آمار خواهد بود. در نهايت، ركوردهـاي [پرونـده  (كدگذاري، وي

هـا و   ضبط شدة] ديجيتالي براي همة رويدادها توسـط ادارة مركـزي آمـار گـردآوري و مجموعـه     
جـداول   ،اي شود كه دفاتر آماري منطقه گردد؛ [البته] اين امر باعث نمي هاي ملي توليد مي جدول

  ، همان)434(بند .اي را توليد نكنند منطقهمشابه در سطح 
هـا و   هـا و ايجـاد رويـه    نيازمند زمينـة اداري مناسـب بـراي همـاهنگي فعاليـت      چنين ساختاري

هاي هر يـك از دو   هايي براي اطمينان از [برقراري] جريان اطالعات و واسپاري مسئوليت پروتكل
آماري]. از آنجا كـه دو پايـة كليـدي     است: يك كميتة هماهنگي بين مراكز [ثبتي وجزء سازنده 

هنگام بودن آنهاست، بايد حصـول ايـن دو هـدف     اعتمادپذيري ركوردها [اسناد]، كامل بودن و به
هاي ثبت مـدني و آمارحيـاتي،    سطوح نظاماي باشد كه شامل اعضايي از تمام  تمركز اصلي كميته

بينشـي ضـروري از اسـتفادة گسـترده و جـامع از       ،اين امردر نتيجة در كنار بخش سالمت است.
توانـد بـه    انداز از نظام [ثبت] مي . اين چشمآيد پديد مي شود، اطالعاتي كه در نظام ثبت تهيه مي

موقع و با كيفيت براي  كامل، به هاي هاي مشاركت كننده در استخراج داده تمركز و هدايت آژانس
بخش آمار بايد در جلسات كميتـه حضـور يابنـد و    ادارات ثبت كمك كند. كاركنان بخش ثبت و 

ها  ها را مورد بحث قرار دهند. اين كميته بايد استفادة محلي از برنامه برداري از داده چگونگي بهره
و خدمات بهداشتي، و [ساير] منابع در دسترس را مورد بررسي قرار دهـد. ايـن نـوع مشـاركت و     

هـا را بهبـود    ختلف و ادارات ثبت محلـي، ادغـام داده  هاي م همكاري و تبادل اطالعات بين آژانس
  ، همان)435(بند . بخشد مي

هـا را بـا    كميتة هماهنگي بين مراكز [ثبتي و آماري] توسعه و برقـراري دسـتورالعمل   ،الزم است
هـاي كدگـذاري، توليـد شناسـة      لحاظ اين موارد صورت دهد: تعاريف رويـدادهاي حيـاتي، روش  

هاي رويـداد و افـراد    ن شمارة ملي]، محتواي فرم، تعاريف آماري از ويژگيمنحصر به فرد [در ايرا
كننــدگان [رويــدادها] و  كننــدگان [رويــدادها]، ثبــت هــاي آمــوزش اعــالم درگيــر در آن، برنامــه

آمارشناسان، ساز و كارهاي كنترل كيفيـت، بازديـدهاي ميـداني، روش گـزارش [نظيـر گـواهي       
انتقـال، محتـوا و دورة   هاي  ها، پروتكل محتوا و قالب گواهي پزشك براي مرگ] و ضبط رويدادها،

                                                                                                       
https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/trinidad/2015/list_of_docs.htm 
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بدنـة   ،هاي استاندارد شدة ديگـر در صـورت لـزوم. ايـن كميتـه      گزارشگري آماري و همة فعاليت
هماهنگي اقالم و تعاريف داده، گردآوري و پايش، دسترسي و بكارگيري، و عملكردهاي حقوقي و 

  ، همان)436(بند. هاست رنامهاز براي مديريت مؤثر باجرايي مورد ني
تـا   ،هاي كاري براي انجام وظـايف تخصصـي در نظـر گرفتـه شـود      بايست كميته عالوه براين، مي

هـاي   هاي عملياتي ثبت و آمار حياتي را مورد نظارت و بررسي قـرار دهنـد. چنـين كميتـه     جنبه
هاي آموزشي و ارتباطي را هدايت كرده و  توانند چارچوب قانوني را بازبيني كنند، برنامه مي ،كاري

ممكن اسـت   ،دقت، كامل و به هنگام بودن ثبت مدني و آمارحياتي را بهبود دهند. يك زيركميته
هـا  اينجا، مسأله تعامل كاركنان در پردازش ركورد هاي عملياتي دو برنامه تمركز كند. در بر جنبه

[اسناد] است. هر برنامه براي تكميل عمليات مربوط به خـود نيـاز بـه دسترسـي بـه ركوردهـاي       
[رويدادهاي] حياتي دارد. تأخير در گزارش، اشتباهات و كاهش تعداد كاركنان يا سـاعات كـاري   

هاي هر برنامـه تـاثير بگـذارد. بـراي      تواند بر فعاليت در واحدي خاص كه درگير فرآيند باشد، مي
هـايي   گزينـه  ،توانـد  سيدگي به چنين مواردي، كميتة كاري، بسته به موضوع مورد بررسـي مـي  ر

  )، همان437(بند [جايگزين] را براي اجراي عمليات پردازشي مشخصي ايجاد كند.

  

 پ. ثبت مدني، آمار حياتي و ثبت جمعيت

اگر نگـوييم اداري   -با معرفي ثبت جمعيت به عنوان ساز و كار عملكردي دولت، ادغام عملكردي 
هاي عملياتي بيش از پـيش تقويـت و اسـتاندارد شـده      ثبت مدني و آمار حياتي از نظر فعاليت -

شده با ركوردهاي جداگانـه بـراي    اي اي رايانه است. امروزه، ثبت جمعيت در اصل يك پايگاه داده
دة متمركـز باشـد و   هر فرد در كشور است. ثبت جمعيت به اين ترتيب، ممكن است يك پايگاه دا

هـاي مسـئول    كه به يكديگر متصـلند. آژانـس   باشداي/ استاني  اي منطقه هاي داده يا شامل پايگاه
عملكرد و حفظ [بقاي] ثبت جمعيت از كشوري به كشور ديگر متفاوتنـد. اغلـب ايـن مسـئوليت     

مسـئول   بـر عهـدة [نهادهـاي]    ]وظيفـه [برعهدة وزارت كشور و پليس است. در ساير موارد، اين 
مالياتي است. در مواردي اين ثبت در ادارة ملي آمار مستقر بوده است؛ ولي پس از آن به آژانسـي  

است. شكل زير، يك مثال گرافيگـي   كه دسترسي مستقيم بيشتري به جمعيت دارد، منتقل شده
  )، همان438(بند  دهد. از چگونگي اين تقسيم كار را در جمهوري كره نشان مي
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  هاي ثبت مدني و آمار حياتي در جمهوري كره نظام ):4(شكل 

ثبت مدني و آمار حياتي، برگزار شده در ستاد  هاي سيستم منبع: نشست گروه تخصصي در زمينة مديريت و ارزيابي
 2017.1فوريه  24-20سازمان ملل متحد،  نيويورك، 

  

قابل اطمينان براي اهداف  اطالعاتفراهم نمودن  ،بايد تاكيد كرد كه عملكرد اصلي ثبت جمعيت
هاي [جمعيت] در  ريزي، تنظيم بودجه و وضع ماليات است. ثبت اداري دولت، به ويژه براي برنامه

گيـري،   هاي اداري نيز ارزشمندند، از جمله استقرار [نظام] تعيين هويت شخصي، رأي ساير زمينه
بـراي مراجـع پليسـي و     و خدمت وظيفة عمومي، بيمـة اجتمـاعي و رفـاه، و    ]آموزش [و پرورش

 )، همان439(بند . 2قضايي

هسـتند كـه بـراي     مسـتحكمي اي  متكي بر ساختارهاي رايانه ،هاي جمعيت درعمل، امروزه ثبت
هاي جمعيت] به طـور خـاص    اند. [ثبت طراحي شده ،پاسخ به مصارف اساسي كه در باال ارائه شد

رو، استفاده از  اند، از اين اتي طراحي نشدهنه براي اهداف ثبت مدني، و نه براي توليد آمارهاي حي
 )، همـان 428(بند  هاي درگير است. آنها براي اين وظايف، نيازمند تطبيق دادن تمامي ساز و كار

  )، همان440(بند 
از نظرگاه ثبت جمعيت، اولين قدم، اطمينان از يكسان بـودن تمـامي تعـاريف مـورد اسـتفاده بـا       

سـازي   اجزاي ثبت مدني و آماري است. اين الزام مستلزم هماهنـگ تعاريف به كار گرفته شده در 
هميشه آسان نباشد. به عنوان مثال، تعريف ثبت جمعيت از يك فرد ساكن  ،است كه ممكن است

منوط به آن باشد كه وي دورة زماني خاصي را، مثال سه ماهه، در آن كشور سـپري   ،ممكن است
ود. در مواردي كه يك نوزاد تازه متولد شـده، چنـد هفتـه    تا در [فرآيند] ثبت وارد ش ،كرده باشد

                                                
 :تمام اسناد موجود در -1

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-on-
management-and-evaluation-of-crvs-systems/ 
2-Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United 
Nations publication, Sales no. E.13.XVII.10, New York, 2014, para 455. 
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شود، كه به نوبـة خـود، نيازمنـد[ايجاد يـا] توسـعة       اين شرط برقرار نمي ،پس از تولد از دنيا برود
  )، همان441(بند براي رسيدگي به چنين مواردي است. ،هايي خاص پروتكل

فرمي كـه   ،بخش قبل ارائه شد. افراد مطلعفرآيند اين مدل، بسيار شبيه به آن چيزي است كه در زير 
را ببينيد)، در قالب كاغـذي و يـا    ]1[مرجع 406نياز است (پاراگراف هاي مورد  شامل تمامي مشخصه

صـحت و  [كننـده پـس از بررسـي     دهنـد. ثبـت   كننـده تحويـل مـي    كنند و به ثبت الكترونيكي پر مي
دهد كه نوزاد تازه متولـد شـده را    تخصيص مي PIN(1اطالعات، يك شماره شناسايي شخصي (]سقم

گواهي والدت صادر كرده و يك قلـم [جديـد] بـه     . وي همچنينكند اش همراهي مي در طول زندگي
هـاي   افزايد. افزودن يك قلم [يا سند] جديد در ثبت جمعيت، بسـته بـه زيرسـاخت    ثبت جمعيت مي

عيت، ممكن است به صـورت بـرخط انجـام    ثبت جم شده براي نگهداري و حفاظت از طراحياي  رايانه
  ، همان)442(بند اي بارگذاري شود. گيرد يا به صورت دسته

اسـت. مطمئنـا [ثبـت جمعيـت]      متفاوتمحتواي يك ثبت جمعيت معين، از كشوري به كشور ديگر 
هاي يك فرد و والدينش، تـاريخ و محـل تولـد، نشـاني، شـماره شناسـايي شخصـي         همواره شامل نام

)PIN همان)443(بند شناسة يكتاي ركورد [در] ثبت مدني خواهد بود.) و ،  
هـاي   اي از پايگـاه  در حقيقت بايد در نماي اصلي، سازماندهي يك ثبت جمعيت بـه صـورت مجموعـه   

) اسـت، بـه   PINآل، شمارة شناسايي شخصي ( اي باشد كه با يك شناسة يكتا، كه در حالت ايده داده
وجـود خواهدداشـت.    ،هـا اسـت  PINگاه دادة اصلي، كه شامل تمـامي  هم مرتبطند. بنابراين، يك پاي

ها، محل و تاريخ تولد است، هم وجود خواهـد داشـت. پايگـاه     پايگاه دادة ديگري كه شامل نام، نشاني
هاي رويداد، در اينجا والدت، از جمله شناسة يكتـاي ركـورد در ثبـت مـدني      دادة ديگر شامل ويژگي

عف آن، پايگاه ثبت مدني اسـت كـه اجـازة اصـالحاتي از قبيـل سرپرسـتي       خواهد بود، و كاربرد مضا
هـا،   فرزندان داخلي و خارجي را خواهد داد. در عين حال، الزم است، پايگاه دادة ديگري، ساير ويژگي

بايد شامل داليل مـرگ   ،هاي مربوط به توليد آمار حياتي را شامل شود. پايگاه ديگري از جمله ويژگي
گذاري شده است، و بر حسب نياز، امكان اسـتخراج   ها  انديسPINگاه داده با استفاده از باشد. هر پاي

  ، همان)444(بند كند. تر را فراهم مي اطالعات مختصر و مفصل
در اين چيدمان، اداره آمار ملي مجـاز بـه دسترسـي بـه ثبـت جمعيـت بـراي اسـتخراج ركوردهـا و          

. الزم است، در شرايط آرمـاني،  2ي دقيق و منظم خواهد بودمتغيرهاي مورد نياز براي توليد آمار حيات
تنــاوب دسترســي و محتويــات اســتخراج شــده، در قــانون ثبــت جمعيــت و يــا در قــانون آمــار و يــا 

هاي مرتبط شرح داده شود. در اصل، مؤلفة آماري [در نظام ملي آمار] نيازي به دسترسي بـه   نامه آيين
ها، ندارد. با اين حال الزم است كه شناسةمنحصر به فـردي   نام تمامي اطالعات در ثبت جمعيت، مثالً

در دسترس آمارگيران قرارگيرد، تا در حين پـردازش، ويـرايش و تجميـع ركوردهـا، خطاهـا و عـدم       
هاي ركوردها، قابل شناسايي بوده و [در بازخورد] امكان گزارش آنها به موسسة مسئول ثبت  سازگاري

زيـر را   1زئيات بيشتر در مورد نحوة عملكرد ثبت جمعيت در نروژ، كادرجمعيت، فراهم شود. براي ج
  ، همان)445(بند ببينيد.

   

                                                
1-Personal identification Number- 

 اين مرجع را ببينيد: -٢

Register-based statistics in the Nordic countries, United Nations publication sales 
number E.07.II.E.11  )٢٠٠٧ ,( Geneva, available from 
https://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=2764 
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  1كادر 

  هاي اداري و آماري هاي داده و ثبت نروژ. پايگاه

  
) اين كشور است، كـه از  CPRنگهداري و مجري ثبت متمركز جمعيت (محل )، NTAادارة ماليات نروژ (

از مركز آمار نروژ به اين اداره منتقل شده است. نخستين ادغام براي ايجـاد يـك ثبـت آمـاري      1991سال 
جمعيت، در مركز آمار نروژ و با اتصال [مراجع] ثبتي مختلف به يكديگر صورت گرفت؛ [اين ادغام]، شـامل  

هاي رويدادهاي حياتي و ساير تغييرات  روزرساني روژ بهيف بود. مركز آمار نمشترك از تعار اي مجموعه يجادا
كند. اين روال به ايـن دليـل شـكل گرفتـه اسـت كـه        در ثبت را هر شب و در هفته پنج نوبت، دريافت مي

هاي روزانه براي اهداف اداري هستند. مركز آمار نـروژ   روزرساني بسياري از كاربران ثبت جمعيت نيازمند به
  روزرساني، حفظ شود. باشد، اين روال به  كه در دسترس تصميم گرفت تا جايي

كننـد. اگـر خطـايي     ها را بررسـي مـي   روزرساني مركز آمار نروژ [درستي] دريافت به كاركنانهر روز صبح، 

شوند. در برخي موارد خطاهايي در انتقال، و در ساير  مي برطرفتماس گرفته شده و موارد  NTAباشد، با 
ود ركوردها وجود دارند. بنابراين تأييد مركز آمار نروژ نقش مهمي در بررسـي كيفـي   موارد خطاهايي در خ

 كند. ركوردهاي رسمي ايفا مي

دهد. مركز آمار نـروژ دو نسـخه از ثبـت     هاي جمعيت آماري و اداري را نشان مي شكل زير، رابطة بين ثبت
  كند: جمعيت را نگهداري مي

  يك كپي كامل از ثبت اداري،   -
هاي داخلي در آن انجام و ذخيـره   ) جداگانه كه دستكاري و اصالحيهSPRثبت آماري جمعيت ( يك -
  شود. مي

  
  

علت اصـلي ايـن رويكـرد آن اسـت، كـه ثبـت اداري ناكامـل اسـت و ممكـن اسـت، شـامل خطاهـا و             
اداري دسترسي هاي گمشده، باشد. مركز آمار نروژ به بسياري از ديگر منابع دادة  كمبودهايي، همچون داده

متصل نمايد. برخي از ايـن اطالعـات    CPRآنها را به كپي  ،تواند دارد و براي بررسي خطاهاي احتمالي مي

بـه اشـتراك گذاشـت، امـا بـا ايـن وجـود [ايـن          NTAتـوان بـا    را، به داليل [مربوط به] محرمانگي، نمي
اطالعات فقـط بـراي اصـالح ركوردهـاي     محدوديت] بر كيفيت آمار توليد شده اثر گذار است. بنابراين، اين 

SPR گيرد. با چنين بهبودهاي كيفي،  مورد استفاده قرار ميSPR      در بيشتر مـوارد، منبـع بهتـري بـراي
  توليد آمار است.
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شـود كـه    ادغام ثبت مدني، ثبت جمعيت و توليد آمارهاي حياتي منجر به ساز و كاري پويـا مـي  
هاي] هر سه بخـش، از صـدورگواهي تولـد،     ل [فعاليتروزانه، در جريان عمليات منظمي كه شام

مرگ، ازدواج، تا كنترل اطالعات افراد براي اهداف اجرايي و ايجاد آمارحياتي منظم و بـه هنگـام   
در  ،هـاي هـر سـه مأموريـت    تأثير قابل توجهي هم بر كاهش هزينه ،شود. اين كار روز مي است، به

هم در كوتاه مدت مشاهده خواهـد شـد. از نقطـه نظـر      هايي جويي مدت دارد؛ اگر چه، صرفهبلند 
تر و كامل بـه اسـناد مختلـف     تحويل خدمات، اين ساز و كار به افراد اجازة دسترسي بسيار سريع

  )، همان446(بند دهد. مورد نياز در زيست بوم معاصر را مي
بازسـازي پيشـينة رويـدادهاي زنـدگي افـراد را ممكـن        ،پيوند ثبت جمعيت با نظام ثبت مـدني 

سازد. فارغ از آن كه تاريخ رويدادها به طور صحيح ضبط شده باشـد يـا نـه، از چنـين سـطح       مي
توان هم براي برآورد طول مدت يك وضعيت جمعيت شناختي (مثالً، مدت  مي ،بااليي از جزئيات

[يعني مدت زمان بـين  » زايي زنده تك« [يعني متأهل بودن] يا مدت وضعيت» متأهلي«وضعيت 
اولين و دومين تولد زندة يك زن]، و غيره) و هم برآورد احتماالت انتقال، و نيـز بـراي مطالعـات    

هـاي جغرافيـايي    امكان تعريـف [جمعيـت در] تجمـع    ،طولي بهره برد. عالوه بر اين، ممكن است
ي يـا در منـاطق محـروم، كـه     خاص مورد نظر، مانند جمعيت در حال زنـدگي در نـواحي سـاحل   

 )، همان447(بند 2و1را بدهد.  ،مرزهاي آنها لزوما مطابق مرزهاي اداري نيستند

ترين اصول براي هر سـه مؤلفـه    ها و يكي از اساسي محرمانگي اطالعات فردي از مهمترين نگراني
تحكم و هـا و قـوانين مسـ    [اصلي]: ثبت مدني، ثبت جمعيت و آمار حياتي اسـت. بنـابراين، روش  

بايـد   ،بدون ابهام دربارة تضمين محرمانگي و حفاظت از حريم اطالعات موجود در ثبت جمعيـت 
بخش جدايي ناپذير از قانون ناظر بر استفاده و حفاظـت از ثبـت جمعيـت باشـد. همچنـين الزم      

اين قانون مجازات مقرر براي مقامات دولتي را، در مواردي كه موفق بـه حفـظ محرمـانگي     ،است
  )، همان448(بند اند، شرح دهد. ه يا اطالعات خصوصي را بدون دليل افشا كردهنشد

اي شـده،   در نهايت، تبديل سيستم ثبت مـدني بـه يـك مؤلفـه حيـاتي از ثبـت جمعيـت رايانـه        
ترين وسيلة پيشنهاد شده براي توليد آمارهـاي حيـاتي مـرتبط، صـحيح،      ترين و پيشرفته مناسب

اخت چنين نظامي در ابتداي امر نيازمند منابع قوي است، در حالي بهنگام و كامل خواهد بود. س
 )، همان449(بند 3دار خواهد بود. كه منافع آن در طوالني مدت ادامه

 ت. ثبت مدني، آمار حياتي و مديريت هويت

                                                
ديگر مزاياي برجستة اين مدل، مربوط به ارزش اطالعات طولي است كه براي تحقيق و درك تحركات و -1

ها اهميت دارد؛ از آنجا كه تمركز اين فصـل از دسـتينه،    ساختار جمعيت، مهاجرت و تعدادي ديگر از پديده

 .اند موارد در اينجا توضيح داده نشده لياتي است، اينبر ساختار عم

2-Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United 

Nations publication, Sales no. E.13.XVII.10, New York, 2014, para 479. 

3-Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United 

Nations publication, Sales no. E.13.XVII.10, New York, 2014, para 484. 
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توانـد چنـدين بعـد يـا اليـه       در اصل، هويت مفهومي از خود فرد است. در اين صورت، هويت مي
توانند در طول زمان تكامل پيدا كرده و يـا   مانند فرهنگ، قوميت، مذهب و اينها ميداشته باشد، 

تغيير يابند. با اين حال، در زمينة جوامع مدرن و عملكرد آنها، اين هويت قانوني فرد است كه بـه  
مندي از حقوق و ورود بـه چـارچوب قـانوني را     آيد، چرا كه دسترسي به خدمات، بهره حساب مي
كند. بنابراين، در اين زمينه، هويت به موجوديتي اشاره دارد كه با صدور گواهي تولد بـا   فراهم مي

دادن  آيد، و گـواهي رسـمي بـراي رخ    نام، تاريخ و محل تولد و اسامي والدين يك نوزاد بوجود مي
شـود. (بـا    رويداد و اشخاص درگير آن است و با صدور گواهي مرگ آن فرد، از گردش خـارج مـي  

  )، همان450(بند »).فوت شده«به » زنده«گذاري يا تغيير وضعيت آن از  عالمت
طور كه در اسناد گردآوري شده براي پايش آخرين وضعيت ثبت مـدني و آمـار حيـاتي در     همان

، در نتيجـة نبـود عملكـرد ثبـت مـدني يـا پوشـش نـاقص آن در         1سراسر جهان ارائه شده اسـت 
تر ذكر شد،  طور كه پيش هي تولد، قابل توجه است. همانكشورهاي مربوطه، تعداد افراد بدون گوا

تأكيد بر كيفيت فراگيري در ارتباط با حق مردم مبني بر ثبت حقايق حياتي مهم است. چنانكـه  
هاي جهاني هـم حمايـت    نامه مقرر و از سوي ديگر موافقت 1948در اعالمية حقوق بشر در سال 

داشته باشد. به اين  ،شود ز سوي ثبت مدني اعطا ميهويتي چنانكه ا ،شده است، هر فرد حق دارد
ها و مقررات نبايد مانع تحقق اين حـق باشـند. بـه ويـژه،      ها، دستورالعمل ترتيب، قوانين، سياست

نظـر   ثبت رخدادها حتي اگر چارچوب زماني تعيين شده توسط قانون، منقضي شده باشد و صرف
شهروندي، اقامت كار و ...] كه مـانعي بـراي    از وضعيت مهاجرت و هر درخواست ديگري [اقامت،

 )، همان451(بند ثبت حقايق حياتي در كشور باشد، بايد اجرا شود.

حاكميت بدون درك جامع از اندازه و ساختار جمعيت و بدون تضمين اين كه خـدمات بـه افـراد    
ه خـود را بـه   مورد انتظار تحويل داده شده باشد، بسياري از كشورها را مجبور كرد تا تمـام توجـ  

اشتراك گذاري اطالعات سكونت، امكان  صدور اسناد هويتي براي همه معطوف دارند. به عالوه، به
كند و زمان صرف شده براي بـازبيني   تدارك خدمات مشترك چندين سازمان دولتي را فراهم مي

لت كمك اطالعات به دو  هاي اشتراك دهد. سامانه و تأييد هويت و اطالعات سكونت را كاهش مي
 2ظرفيت خود را براي برآوردن نيازهاي شهروندان افـزايش دهـد.   ،هاي هدفمند حل با راه ،كند مي

اش صـدور اسـناد هـويتي     اي شد كه وظيفه اين به نوبه خود منجر به تأسيس سازمان دولتي ويژه
، 452(بند هاي يكتا، از جمله عكس، اثر انگشت و ساير مشخصـات زيسـتي اسـت.    افراد با شناسه

 )همان

ثبت مدني، يعني ضبط رويدادهاي حياتي افراد و اثبات وقـوع آنهـا از طريـق صـدور گواهينامـه،      
هـاي   اي براي شناسايي قانوني/مدني افراد است. بنابراين مهمترين اقدامات اوليـه كـه آژانـس    پايه

                                                
١-http://unstats.un.org/unsd/demographic/CRVS/CR_coverage.htm .را ببينيد 

، كه در 2014سپتامبر  25- 23المللي، سئول، جمهوري كره،  مقاالت كنفرانس مديريت هويت بين-2
 اند: نشاني زير آمده

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7125/International_Identity_Mana

gement_Conference_Proceedings.pdf؟ sequence = 4 
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يـن كـار،   دهند، ادغام عملكرد ثبت مدني در كار آژانس است. در انجـام ا  مديريت هويت انجام مي
و مـؤثري نيسـت؛ ارسـال از     عمليات عملكردي ثبت مدني در معرض هيچ تغيير قابـل مالحظـه  

ماند. ، و همچنين گواهي رسمي و صدور گواهينامه مثل گذشته باقي مي كننده كننده به ثبت اعالم
) در باال توصيف شد، آژانـس مـديريت   bچنانكه در زير بخش  ،در اين مدل، متولي ثبت جمعيت

  )، همان453(بند  هويت خواهد شد.
در حالي كه ادغام عملكرد ثبت مدني و مديريت هويت به روشي كـم و بـيش مسـتقيم و بـدون     

تري است. بخشي  يند سختا، الحاق مؤلفة آمار حياتي موضوع فر سازي شده است پيچيدگي پياده
حياتي بخشـي از آن اسـت،   توان در اين واقعيت يافت كه نظام آماري ملي، كه آمار  از علت را مي

اي با حضور طوالني و نقش خاص در سـاختار دولـت.    مؤسسه :شودتوسط اداره ملي آمار اداره مي
اي از داليل مختلف، كه عمدة آن پوشش ناقص ثبت مدني است، اداره ملي آمار  خاطر مجموعه به

يـاتي بـوده اسـت.    هـاي آمارح  براي توليد شاخص[جز ثبت مدني] اي ديگري متكي به منابع داده
شود، آن است كه توليد آمارهاي حيـاتي   بخشي [از علت] كه به آژانس مديريت هويت مربوط مي

هاي  استفاده از فناوري معاصر براي صدور كارت ها صرف بلكه همه تالش -يك اولويت نبوده است
شـده   شناسايي حاوي مشخصات زيستي براي هر فرد، با تمركز بر امنيـت ملـي و اجـراي قـانون    

  )، همان454(بند  است.
اي جامع و معمولي، امري الزم و ناگزير در ايجـاد   ادغام عملكرد آمار حياتي در اين مدل، به شيوه

سيستمي كارآمد و سازگار است. همانطور كه در باال توضيح داده شد، مخبران و اعالم كننـدگان  
المللي آمـوزش ديـده و مجهـز     بينهاي منطبق با استانداردهاي  آوري همة ويژگي بايد براي جمع

هـاي ثبـت جمعيـت     باشند، ثبت كننده بايد محتوا را تأييد و گواهي كند و از ورود آن به پايگـاه 
بايد به منظور توليد آمار حياتي كامـل، صـحيح، قابـل اعتمـاد و      ،مطمئن شود. اداره آمار مركزي

ج اطالعـات از نظـام مـديريت    هاي معمول براي اسـتخرا  رويه ها، ] كوچك ناحيهمنظم [در سطح
كـه ايـن مـدل در حـال      هويت و يا پايگاه دادة ثبت مدني را تنظيم كند و توسعه دهـد. از آنجـا   

شود، مزايايي كـه بـراي مـردم ارائـه      سازي و اجرا مي در تعداد روز افزوني از كشورها پياده ،حاضر
هـاي مختلـف را ممكـن     كند، دسترسي آسان به اسناد شناسايي كـه برخـورداري از سـرويس    مي
كند، در كنار اين [ويژگي] كه حاكميت را قادر به توسعة دقيق انواع خدمات اجتمـاعي بـراي    مي
ترديد مناسب بودن و كـارآيي ايـن    ها همه] به روشني و بيسازد، [اين هاي قضائي مرتبط مي هحوز

  )، همان455(بند  .دهد پارادايم را نشان مي
متمايز سيستم در جايگاه برابر قرار گيرند، به اين معني كه ثبت مـدني  بايد مراقب بود كه اجزاي 

اي است كه بايد به طور مداوم اطالعات مربوط به رويدادهاي حياتي را از يك سـو بـه نظـام     سازه
تا [اين نظام] بتواند ارتباط خود را حفظ كند، و از سـوي ديگـر اداره    ،مديريت هويت تزريق كند

تغذيـه   ،ها و ديگر ارقام كه راهنماي سياسـت گذاريسـت   ها، نسبت جداول، نرخ آمار را براي توليد
ها بايد در يك چرخة صحيح بهبود به يكديگر بازخورد دهند. در زير يـك مثـال    نمايد. اين مؤلفه
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اي  يندي، بخشي از آثار مجموعـه ا. اين نقشة فرگرافيكي از تقسيم كار تحت اين پارادايم را ببينيد
  هاي يك نظام آمار حياتي، بازنگري سوم است  اي براي اعمال اصول و توصيه اي منطقهه از كارگاه

 شـوند.  اي مرتبط برگزار مـي  نفعان منطقه كه توسط بخش آمار سازمان ملل متحد با همكاري ذي
  )، همان456(بند 

  

  
  ثبت مدني و آمار حياتي در شيلي هاي نظام ):5( شكل

، براي كشورهاي آمريكاي جنوبي، برگزار شده در 3هايي براي نظام آمار حياتي، بازنگري  توصيهمرجع: كارگاه اصول و 
 20151نوامبر  12- 9سانتياگو، شيلي، 

  

انجامـد، نظـام    هاي ثبت مي آن است كه به هموارتر شدن رويه ،از ديگر مزاياي يك نظام يكپارچه
مـوم اسـت. وقتـي كشـورها بـه دنبـال       آورد و بيشتر در دسترس ع تري پديد مي مقرون به صرفه

هاي بيهوده و بهبـود خـدمات هسـتند، بايـد      بازي سازي فراگردها، حذف كاغذ هايي براي ساده راه
ها در تمامي سطوح دولتي باشند. چنين مـوقعيتي   هايي براي همكاري ميان آژانس درپي موقعيت

مثالي از اين  ،ذيل 2ت. كادر بندي خدمات، اغلب با محوريت ثبت مدني اس جايگاه [اجراي] بسته
كه از ادغام كامل مديريت هويت، ثبت مدني و آمارهـاي حيـاتي   ، دهد عمل را در كانادا نشان مي

كـه در كـادر    ،مند است. مثال ديگري از اين تالش براي يكپارچگي مربوط به ازبكستان است بهره
  )، همان457(بند نشان داده شده است.  3

انـد.   هاي مديريت هويت، ثبت مدني و آمار حياتي خـود را ادغـام كـرده    نظام 2بسياري از كشورها
در زمان تولد را به جاي رسيدن فرد به سن  PINيكي از مزاياي اين مدل اين است كه اختصاص 

                                                
1-https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Chile/2015/list_of_docs.htm 

 ها عبارتند از كشورهاي اسكانديناوي، بوتسوانا، بوتان و مغولستان. نمونه- 1

Examples include the Nordic countries, Botswana, Bhutan, Mongolia among others.  
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سـالگي) تسـهيل كـرده     18يـا   16، 15معيني براي دريافت كارت شناسايي (به طور معمول در 
 ،گرفتن [اطالعات] كودكاني كه قبل از رسيدن به آن سن معين، PINاست. اختصاص ديرهنگام 

سـازد. معرفـي    اي نظير ثبت جمعيـت را مشـكل مـي    اند و پيوند مرگشان با ديگر منابع داده مرده

PIN پوشش ثبت مرگ نوزادان و برآورد مـرگ و ميـر نـوزادان را بهبـود خواهـد       ،در زمان تولد
 )، همان458(بند بخشيد.

  2كادر 

  بندي خدمات  و بسته ادغامكانادا. 

بـه   سازد تا خدمات خود هاي مختلف دولت فدرال و استاني را قادر مي بندي خدمات، بخش بسته
بهبـود   ،براي هر برنامه هاي كامال مجزا مةنظابدون توسع ،هايي برنامه ةاز طريق ارائ راارباب رجوع 

تواند تعيين كند كـه   كند، مي فرم ثبت تولد را تكميل مي ،بخشند. براي مثال، زماني كه يك والد
هاي مزايـاي فـدرال    آيا مايل به درخواست شماره بيمه اجتماعي براي نوزاد يا [استفاده از] برنامه

ثبـت   ةتوسـط ادار  اطالعـات هستند يا خير. ايـن   ،آنها را تحت پوشش قرار دهد ،كه ممكن است
وري شـده و بـه صـورت خودكـار از طريـق      آند ثبت آنها گردبه عنوان بخشي از رو ،احوال استان

ايـن خـدمات    .شـود  مـي  توزيعبه بخش مناسب از دولت فدرال ) NRS( سيستم مسيريابي ملي
چـرا كـه فقـط يـك بـار       ،يكپارچه، مشوق ثبت به هنگام تولد بوده و محبوب پدر و مادرها اسـت 

دمات كليـدي فـدرال دسترسـي پيـدا     دهنـد و بـه خـ    هنگام ثبت تولد اين اطالعات را ارائه مـي 
  كنند. مي
  

براي اعتبارسنجي اطالعات گواهي تولد ارائه شـده   NRSاز  »كانادا سرويس« خدماتهمچنين، 
كنـد. ايـن امـر باعـث كـاهش       از شماره بيمه اجتماعي اسـتفاده مـي   پشتيبانيبراي  سامانه]در [

بايد بـا اطالعـات ادارات    ،چرا كه اطالعات مندرج در گواهي تولد ،شود مي بالقوه تقلبيتقاضاهاي 
يكپارچگي از و بهره برده ها  جويي در هزينه صرفهاز ها جور باشد. ادارات فدرال  ثبت احوال استان

به طور مسـتقيم توسـط مقـام صـادر كننـده در      [اين اطالعات] چرا كه  ،اطمينان دارنداطالعات 
  استان ارائه شده است.

دريافـت   NRSهـاي مـرگ را نيـز از طريـق      اعالميـه  »كانـادا  سرويس«و » كانادامد آژانس درآ«
ها به  كنند. اين داده تكيه مي ها دادههايشان به اين  كنند. هر دو سازمان براي يكپارچگي برنامه مي

كننـد. بـه طـور مشـابه بـراي       مد كانادا براي كاهش اضافه پرداخت سودها كمـك مـي  آآژانس در
بـه منظـور    ،شـوند  هايي كه در ثبت بيمه اجتماعي نگهـداري مـي   كانادا، يكپارچگي داده سرويس

مانند برنامه بازنشستگي  ،هايي كه بر اين اطالعات متكي هستند هاي برنامه كاهش اضافه پرداخت
مزايـاي  اي بـراي   گـذار زمينـه   همچنـين پايـه   ،هاي مرگ دادهدريافت . شود بهبود داده مي، كانادا

  بازماندگان است. [بعدي]
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 3كادر 

  ازبكستان. آرشيو الكترونيكي اداره ثبت

ـ  .، سيستم يكپارچه آرشيو الكترونيكي اداره ثبت معرفـي شـد  2014از ژانويه  اداره ثبـت در   ةبدن
، طالق و ازدواجاطالعاتي درباره وضعيت مدني افراد (مانند: تولد،  ،ملي[سطح] تر از  پايين يسطح

و ايـن مركـز    كنـد؛  فـراهم مـي   ،دولت مركزي نظر، زير يسازي دولت شخصي مرگ) را براي مركز

  .دده مي تخصيصا ) رIDشماره شناسة فردي (متعاقبا 
چــارچوب قــانوني ملــي و  ةازبكســتان، بــر پايــ جمهــوريگذرنامــه و ديگــر مــدارك شــهروندان 

مـدارك  بـراي   )ICAOالمللـي هواپيمـايي غيرنظـامي (    سـازمان بـين   ،المللي استانداردهاي بين
  شناسايي باشند. ةين شمارچنبايد شامل  ،خواندني توسط ماشين

دسترسي بـه   ،يدولت سازي هاي وارد شده، مركز شخصي به منظور حصول اطمينان از صحت داده
هـاي اداره   كنـد. بدنـه   را فـراهم مـي   هـاي زيسـتي   ي مبتنـي بـر ويژگـي   هـا  گذرنامـه ة پايگاه داد

سـاز  هاي مربوط به افرادي كه از اين  ها را با داده ييد كرده و فرمأاطالعات را ت فوراً توانند مي،ثبت
  .نمايندتكميل  ،كنند استفاده مي و كار

[سـطح]  تر از  پايين يهاي آماري در سطح به صورت موازي، اطالعات ثبت تولد و مرگ براي بدنه
  شوند. ملي فراهم مي

بـا هـدف    يـي نظـر وزارت دارا  يرز يبازنشستگ يها صندوق يسرانجام، اطالعات ثبت مرگ از سو
  گيرد. يمورد استفاده قرار م ،يبازنشستگ نفعان يخارج كردن مردگان از فهرست ذ
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