بخش آماري سازمان ملل متحد
مرکز علمي ثبت احوال آمارهاي حياتي
گزارش فني :
گزار ش فني در زمينه ثبت احوال و سيستم هاي وقايع حياتي ،سياست کشور را در زمينه ثبت وقايع حياتي و
توليد آمار ،برگرفته از منابع اطالعاتي مختلف توصيف مي کند.
زمينه هايي که گزارش فني به آنها اشاره مي کند ،عبارتند از ثبت سيستم ثبت احوال  ،ساماندهي ساختار سيستم
آمارهاي حياتي ،وضعيت ثبت احوال و سيستم آمار حياتي در هر کشور  ،استفاده از سرشماري نفوس و
بررسي از طريق آمارگيري نمونه اي به عنوان منابع آمار حياتي و در دسترس بودن آمار حياتي.
منابع عمده اطالعات جهت تهيه گزارش ،مواردي است که کارگاه سازمان ملل در زمينه ثبت احوال و
آمارهاي حياتي،بدان توجه دارد  ،مانند  :پرسش نامه هاي تکميل شده توسط ماشرکت کنندگان ،گزارش
وضعيت کشور و مبادله اطالعات بين کارکنان  UNSPو نمايندگان هر کشور در طي کشور در طي برگزاري
کارگاه.
منابع ديگر اطالعات عبارتند از گزارش هاي مالي فني  ،انتشارات و وب سايت هاي ثبت احوال و آمارهاي
حياتي منتشر شده بوسيله مراجع رسمي ثبت احوال و ادارات آمار ملي اطالعات مربوط به آمار حياتي ملي ،
از " سامانه جمعيت شناختي " سازمان ملل که در خصوص سيستم جمع آوري داده منتشر مي شود،کسب مي
شود.
مطالعه امکان سنجي تسريع پيشرفت سيستم ثبت احوال و آمارحياتي
در راستاي بخشي از فعاليت هاي " برنامه بين المللي تسريع پيشرفت سيستم ثبت احوال و آمار حياتي " که در
سال  1991توسط کميسيون آمار به تصويب رسيده ،در کشورهاي منتخب مطالعاتي جهت بازنگري سيستم
انجام شد و امکان سنجي اجراي برنامه بين المللي و تحقق اهداف مربوط براي افزايش پوشش ثبت احوال ،
ارزيابي شد  .ميزان کيفيت و به روز بودن اطالعات گردآوري شده نيز مورد توجه قرار گرفت تا در نهايت
آمارهاي حياتي جامع و قابل اعتماد ،ايجاد و منتشر شود.
اين پژوهش ،اطالعات ذيل را شامل مي شود:
 – 1اطالعات جمعيت شناختي در کشور
 – 2وضعيت کنوني سيستم ثبت احوال و آمار حياتي در کشور – در خصوص زير ساخت اداري فعلي،
چارچوب قانوني  ،فرايند ثبت و انتقال اطالعات به ثبت کننده کل در کشور ،موانع و نقاط مختلف عمده و
راهکارهاي احتمال
 – 3استراتژي ملي که يک برنامه مطمئن و پايدار را براي ارتقالي سيستم ثبت احوال در کشور در يک دوره
زماني کوتاه و مناسب پايه ريزي مي کند.

