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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ریاست محترم جلسه
وزیران بزرگوار
هیات محترم نمایندگان
خانمها و آقایان !
در ابتدا تمايل دارم مراتب تشکر خود را از سازمان  ESCAPبراي سازماندهي برگزاري اين کنفرانس
بسیار مهم منطقه اي ابراز و به جناب اقاي مصطفي کمال جهت انتخاب بعنوان رياست جلسه تبريک و
تهنیت عرض نمايم.
جمهوري اسالمي ايران نامگذاري دههي  2102تا  2122را به عنوان دههي ثبت احوال به فال نیک
ميگیرد و امیدوار است شاهد دستاوردهاي ارزشمندي در حوزه ثبت احوال و آمار حیاتي در اين دوره
باشیم.
کشور ايران نیز به دلیل اهمیتي که براي موضوع ثبت احوال قائل است ،در سالهاي اخیر يک روز را در
تقويم ملي خود به نام «روز ملي ثبت احوال» اختصاص داده است .در واقع ،ثبت احوال به شکل امروزي
با  69سال قدمت از سال  0601میالدي در ايران آغاز به کار کرده است و من با ارائه برخي از ارقام به
شما موقعیت فعلي خور را معرفي میکنم:
 ارائه خدمات هويتي به بیش از  81میلیون نفر جمعیت اين کشور
 81 درصد از آن در شهرها زندگي ميکنند
 80 درصد آن نیز در سنین جواني و میانسالي قرار دارند.

ریاست محترم و هیات محترم نمایندگان
ثبت احوال در ايران سه مأموريت اصلي را تحت عنوان «ثبت وقايع حیاتي»« ،صدور مدارک هويتي» و

«تولید و انتشار آمار و اطالعات جمعیتي» دنبال ميکند.
در زمینه ثبت وقایع حیاتي ،زيرساختهاي گستردهاي در کشور ايجاد شده تا خدمات الزم با سهولت
هر چه تمامتر و به صورت پايگاهمحور به شهروندان ارائه شود .فراهم شدن اين زيرساختها باعث گرديده
تا در سالهاي اخیر شاهد ثبت  61درصد از والدتها در مهلت قانوني  02روز و ثبت  68درصد فوتها
در مهلت قانوني  01روز باشیم .با استفاده از ظرفیتنهادهاي قانوني ،بالغ بر  210111عضو ،ده گردشي
براي شناسايي و ثبت وقايع حیاتي در نقاط دورافتاده انجام شده است.
در زمینه صدور مدارک هویتي ،الزم به ذکر است که براي تمامي آحاد ايرانیان پس از ثبت رويداد
والدت يا فوت ،مدرک و گواهي صادر ميشود .براي هر ايراني پس از واقعه والدت شناسنامه تحت وب
و با استفاده از پايگاه مرکزي اطالعات جمعیتي کشور صادر مي شود .عالوه بر شناسنامه مکانیزه ،کارت
هوشمند ملي نیز براي تمامي آحاد جامعه در دست صدور مي باشد که جايگزين کارت شناسائي ملي مي
شود .کارت هوشمند ملي به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک ،با برخورداري از اطالعات بیومتريک
مانند اثرانگشت و همچنین امضاي ديجیتال و ايمیل شهروندي ،موجب شده تا زمینه شناسايي افراد در
فضاي مجازي و افزايش سرعت در ارائه خدمات نیز فراهم گردد.
در زمینه تولید و انتشار آمار و اطالعات جمعیتي نیز به دلیل افزايش و کیفیت آمار وقايع حیاتي که
از ثبت دادههاي هويتي تهیه ميگردد ،اين آمارها همواره مورد استفاده برنامهريزان و سیاستگذاران کشور
قرار ميگیرد.
جمهوري اسالمي ايران با برخورداري از تجربه برگزاري دو اجالس بینالمللي در زمینه ثبت احوال با
مشارکت کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي ( )ECOو کشورهاي اسالمي ( ،)OICدر راستاي
تحقق چشماندازهاي منطقهاي حوزه اسکاپ نیز آماده هر گونه همکاري و تعامل با کشورهاي منطقه
ميباشد .به همین جهت ،جمهوري اسالمي ايران ضمن از بند  OP1پیشنويس اعالمیه وزراء در
خصوص همکاري سازمانهاي منطقهاي و زيرمنطقهاي ،حمايت مي کند.
در آخر ما پیشنهاد مينماییم سازماني بینالمللي در زمینه ثبت احوال تحت حمايت و ساختار سازمان
ملل متحد ايجاد شود تا با بهرهگیري از تجربیات و توانمنديهاي کشورهاي عضو ،بتواند موجب ارتقاي
نظام ثبت احوال و آمار حیاتي ( )CRVSدر سطح جهان گردد.
باامید به اينکه در آينده ثبت احوال همگاني شود و هويت تمامي افراد به ثبت برسد .از حسن توجه شما
نسبت به مطالب مطروحه سپاس گذار هستم.

 -1نظر مشترک وزیران آسیا و اقیانوسیه :هر تولدی تا سال  0202باید ثبت شده باشد

بیش از يکصد میلیون کودک زير  2سال در آسیا و اقیانوسیه گواهي ثبت تولد ندارند و فقط  2کشور در اين
منطقه اطالعات بااليي درباره علل فوت افراد در اختیار دارند .در نتیجه میلیونها نفر از مردم اين منطقه
بدون هويت حقوقي هستند و بدون داشتن رد پاي رسمي در دنیا زندگي مي کنند و مي میرند .افرادي که
ثبت والدت نمي شوند از چشم سیاست گذاران پنهان مي مانند و بسیاري از حقوق قانوني خود را از دست
مي دهند.
در اولین هفته از ماه آذر  0161وزيران  ،مقامات ارشد دولتي و شرکاي توسعه در زمینه ثبت احوال،
بخشهاي بهداشت ،دادگستري،برنامه ريزي و آمار ،گرد هم آمدند تا در اين مورد و مسائل مرتبط ديگر در
اولین کنفرانس وزيران ثبت احوال و آمار حیاتي در آسیا و اقیانوسیه گفتگو کنند.
اين نشست توسط کمیسیون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسیا و اقیانوسیه )(ESCAP
برگزار شده است و هدف ازآن باال بردن سطح رسیدگي و پاسخگويي سیستم جهاني ثبت احوال و آمار
حیاتي در آسیا و اقیانوسیه تا سال  2122است.
طي سخنراني در مراسم افتتاحیه ،معاون دبیر کل سازمان ملل و دبیر اجرايي اسکاپ ،خانم دکتر شمشاد
اختر اين کنفرانس را يک فرصت ارزشمند اعالم کرد و گفت :اگر اين کنفرانسها به طور مؤثر اجرا شود
تبديل به رويکردي عالي براي بهبود وضعیت ثبت احوال و آمار حیاتي خواهد شد و اين امر نیاز به تعهدات
جدي سیاسي دارد.
عملکرد خوب سیستم ثبت احوال و آمار حیاتي پايه و اساس برنامه ريزي سیاست هاي توسعه آگاهانه ،مؤثر،
فراگیر و به موقع را تشکیل مي دهند.
در مراسم خوش آمد گويي وزير کشور تايلند گفت :در چار چوب تعريف مجموعه هاي جديدي از اهداف
توسعه پايدار در سال  2102سیستم ثبت احوال و آمار حیاتي به دلیل پیامدهاي خود براي حقوق و هويت
قانوني  ،محوريت مذاکرات قرار گرفته است .منطقه آسیا و اقیانوسیه خانه بیش از  012میلیون کودک ثبت
نشده است که از حقوقي مانند آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان ،خدمات اجتماعي و يا اشتغال در آينده
محروم هستند .در طي دو روز کنفرانس ،نمايندگان بیش از  21کشور آسیا و اقیانوسیه گرد هم آمده و در

مورد اولويتهاي سیاستهاي بهبود ثبت احوال و آمار حیاتي در آسیا و اقیانوسیه براي دهه  2122-2102به
بحث و گفتگو پرداختند.

-0کنفرانس مطبوعاتي وزرای ثبت احوال و آمار حیاتي

بیش از  022نفر از وزرا و مسئولین ارشد و کارشناسان منطقه آسیا و اقیانوس آرام در بانکوک گرد
هم آمدند و اولین کنفرانس ثبت احوال و آمار حیاتي CRVSرا برگزار کردند
سخنرانان ويژه در طول مراسم شامل:
*دکتر شمشاد اختر ،دبیر کل سازمان ملل متحد و دبیر اجرايي اسکاپ
*آقاي احمد الهنداوي ،دبیر کل سازمان ملل متحد در امور جوانان
*نماينده جوانان ازتیم برنامه ريزي بین المللي CRVS
زمان  02/11:بعد از ظهر در تاريخ  28نوامبر  9( 2102آذرماه )0161
مکان:مرکز کنفرانس بین المللي سازمان ملل متحد در بانکوک

براي اطالعات بیشتراز سايت  http://getinthepicture.org/conference :بازديد فرمائید .
آغاز کنفرانس ثبت احوال در بانکوک به رهبري سازمان ملل متحد

بیش از  211نفر از وزرا و مسئولین ارشد و کارشناسان منطقه آسیا و اقیانوس آرام در بانکوک گرد هم آمدند
و اولین کنفرانس ثبت احوال و آمار حیاتي CRVSرا برگزار کردند .و براي نیازهاي فعلي و آينده جمعیت
برنامه ريزي نمودند.

 012میلیون کودک در منطقه بدون شناسنامه زندگي مي کنند و  6نفر از هر 01

نفردر مناطقي زندگي مي کنند که آمار ثبت فوت نامعتبردارند  .اين کنفرانس تحت عنوان هر يک نفر يک
تصوير توسط کمیسیون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از  22تا  21نوامبر برگزار گرديد .
موضوع اصلي که کنفرانس برآن تمرکز دارد ايجاد تعهد و مسئولیت پذيري است و از طريق تعیین اهداف
منطقه اي و ملي  ،تالش براي بهبود سیستم  CRVSتسريع مي گردد  .نتیجه قابل انتظار اين کنفرانس
،تعیین عملکرد  CRVSطي يک دهه مي باشد .
دکتر شمشاد اختر ،معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و دبیر اجرايي اسکاپ  ،خانم هوريب نوبوکو ،مدير
صندوق جمعیت ملل متحد درمنطقه آسیا و اقیانوسیه ،و خانم لیزا گريس برسلز ،رئیس کمیته  ESCAPدر
آمار ملي و ثبت احوال از فیلیپین در مراسم افتتاحیه بخش مسئولین ارشد در روز  22نوامبر سخنراني
کردند .طي سه روز نمايندگان دولتها پیش نويس بیانیه کنفرانس را بررسي کردند  .پیش نويس تهیه شده
بیانگرتعهد دولتها براي رسیدن به چشم اندازمشترک تا سال  2122مي باشد  .همه مردم منطقه از
سیستم  CRVSجهاني و پاسخگو  ،بهره مند خواهند شد  .اين سیستم تسهیل تحقق حقوق افراد  ،حمايت از
حکومت داري خوب  ،سالمت و توسعه را در پي خواهد داشت  .میزگرد وزرا درباره  CRVSوتوسعه برنامه
هاي بعد از  2102توسط دکتر اخترتشکیل گرديد  .اين نشست در مورد نحوه عملکرد خوب سیستم CRVS
مرکزي براي دستیابي به دستور کار توسعه جهاني جديدو ارائه پايه و اساس حکومت خوب و نهادهاي ملي
موثر تمرکز داشت.
دربخش وزرا رهبران دولتها و سیاست گذاران  ،اولويتها و سیاستهاي مورد نظر خود براي دهه 2122-2102
پیشنهاد کردند و دستاوردها وچالشها براي همکاري منطقه اي  CRVSرا به اشتراک گذاشتند .بعنوان بخشي
از تعهد در اجراي چارچوب منطقه اي ،نمايندگان دولتها اهداف ملي را مطرح کردند و براي دستاوردهاي
دهه  2122نتیجه گیري شد  .درکنارکنفرانس ،جلسات ويژه سازمان يافته توسط شرکاي توسعه برگزار
گرديد که طیف وسیعي از مسائل مهم  CRVSرا مورد بحث و بررسي قرار دادند .
بخشي تحت عنوان صداي جوانان با همکاري سازمان برنامه ريزي ملل متحد و يونیسف ،در روز چهارشنبه
 29نوامبر برگزار گرديد  .در اين بخش براي میلیون ها جوان که هويت قانوني را رد مي کنند سخنراني

کردند  .آقاي احمد الهنداوي نماينده دبیر کل سازمان ملل در امور جوانان اداره کننده اين بخش بود .
اين کنفرانس باهمکاري  ،UNHCR ،UNDP ،UNICEF ، ESCAPصندوق جمعیت ملل متحد ADB ،WHO ،و
سازمان برنامه ريزي بین المللي برگزار گرديد.
براي کسب اطالعات بیشتر به سايت هاي زير مراجعه فرمائید:
http://www.getinthepicture.org http://www.unescap.org/events/ministerial
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 http://www.youtube.com/unescapموجود مي باشد .
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با توجه به توافق درباره بیانیه وزرا در هفته گذشته ،راه ثبت احوال جهاني براي ثبت تولد و وفات  ،ازدواج و ساير
رويدادهاي حیاتي در منطقه آسیا و اقیانوس آرام هموار گشت  .تعداد  012میلیون کودک در منطقه آسیا و
اقیانوس آرام در حال حاضر بدون شناسنامه زندگي مي کنند و فراهم آوردن اسناد قانوني براي ثبت هويت و
روابط خانوادگي آنها مسئله بسیار مهمي است  .اين اسناد پیامد هاي اساسي در طیف گسترده اي بهمراه دارد
که در نتیجه آن حقوق افراد از جمله حضور در مدرسه  ،مراجعه به پزشک و مبارزه با ازدواج کودکان و اثبات
هويت و ملیت برآورده خواهد شد .
اولین کنفرانس وزراي ثبت احوال و آمار حیاتي  CRVSدر آسیا و اقیانوسیه ،درتاريخ  21-22نوامبر ،2102

وزراي کشور  ،دادگستري ،بهداشت و برنامه ريزي ،و همچنین نمايندگان ارشد سیستم هاي آماري ملي و
شرکاي توسعه را گرد هم آورد که در نتیجه آن  ،تعهد در سطح باال تقويت مي گردد و همچنین به سیستم
جمع آوري داده ها ،تجزيه و تحلیل و استفاده از آنها بهبود مي يابد .
اين کنفرانس با مشارکت  8سازمان بین المللي و دبیرخانه جامعه بین المللي برگزارگرديد تا در زمینه مشارکت
مادران  ،بهداشت کودکان و نوزادان  ،بانک جهاني ناظرين منطقه اي براي سیستم بهداشت و سیاست و
مشارکت توسعه آمار در قرن  20همکاري هاي الزم بعمل آيد .

-2سال  0202_0215دهه انجام اقدامات برای دسترسي به ثبت احوال جهاني در آسیا و اقیانوسیه

کشورهای آسیا و اقیانوسیه ،تمرکز بر سرعت بخشیدن به سیستم بهبود سیستم های ثبت احوال و
آمار حیاتي در کنفرانس برگزار شده توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعي سازمان ملل متحد برای
آسیا و اقیانوسیه را دستور کار خود قرار دادند.
تعهد وزیران به همگاني شدن ثبت احوال
کشورهاي آسیا و اقیانوسیه ،تمرکز بر سرعت بخشیدن به سیستم بهبود سیستم هاي ثبت احوال و آمار حیاتي
در کنفرانس برگزار شده توسط کمیسیون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسیا و اقیانوسیه را

دستور کار خود قرار دادند.
کنفرانس وزيران ثبت احوال و آمار حیاتي آسیا و اقیانوسیه اعالمیه همگاني شدن ثبت احوال را تصويب و سال
 2102تا  2122را دهه ثبت احوال اعالم کرد .براي اجرايي شدن اين اعالمیه دولت ها يک چار چوب منطقه اي
براي اهداف و صدور اسناد حقوقي و تولید آمار حیاتي و همچنین اهداف محدود به زمان براي پوشش ثبت
احوال تا سال  2122را تعیین کردند.
خانم شمشاد اختر معاون دبیر کل و دبیر اجرايي اسکاپ در سخنراني مراسم اختتامیه گفت " :در بیانیه اي که
امروز چشم انداز مشترک ما تا سال  2122مي باشد ،به دستیابي به ثبت احوال جهاني در تمامي وقايع حیاتي
کلیدي  ،ارائه مدارک هويتي قانوني به تمامي مردم و استفاده از اين سوابق براي تولید و اشتراک گذاري آمار
حیاتي دقیق  ،کامل و به موقع تأکید شده است .در حال حاضر هدف ما ،همکاري و همبستگي براي تحقق
بخشیدن به روياهاي میلیون ها نفر از مردم در منطقه است که مي خواهند هويت حقوقي داشته باشند و به
دنبال آينده اي بهتر هستند".
هم اکنون  19کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه فاقد ثبت احوال با استاندارهاي بین المللي هستند 012 .میلیون
کودک زير سن  2سال ثبت تولد نشده اند .بدون ثبت تولد آموزش ،مراقبتهاي بهداشتي و خدمات تأمین
اجتماعي کودک مختل مي گردد .همچنین بدون ثبت علت مرگ ومیر ،دولت قادر نخواهد بود به نیاز هاي
خدمات سالمت عمومي پاسخگو باشد.
خانم  Nobukoمدير منطقهاي صندوق جمعیت سازمان ملل متحد قاره آسیا و اقیانوسیه به نمايندگي از
همکاران سازمان در سخنراني پاياني خود گفت" :حقوق هر فرد برابر با قانون حقوق بشر بايد به رسمیت شناخته
شود .ثبت احوال وقايع ضروري حیاتي که نمايش دهنده چرخه زندگي و منبع اطالعاتي براي سیايتهاي مؤثر و
اداره بهتر حکومت است ،ثبت مي نمايد .ما به عنوان شرکاي توسعه متعهد به حمايت از تالشهاي ملي براي
پاسخگويي به سیستم ثبت احوال جهاني و آمار حیاتي همه کشورهاي منطقه تا سال  2024هستیم" .
چارچوب عمل منطقه اي قصد دارد به تالش هاي دولت و شرکاي توسعه براي بهبود ثبت احوال و آمار حیاتي
در آسیا و اقیانوسیه ،شامل اصول کلیدي ،اهداف منطقه اي و اهداف ملي ،تمرکز نموده و به آن سرعت بخشد.
اين همچنین يک مکانیسم حکومتي براي اجرا و معماري طوالني مدت براي ثبت احوال و آمار حیاتي در آسیا و
اقیانوسیه محسوب مي شود.

همچنین سخنراني هاي جوانان در اين کنفرانس بسیار برجسته بود و براي تکمیل اعالمیه وزيران و چارچوب
منطقه اي از اقدامات جوانان در آينده استفاده خواهد شد .به گفته نیجل چپمن مدير برنامه ريزي  CEOاين
اولین باري است که از عقايد جوانان در کنفرانس وزيران استفاده مي شود.
اين کنفرانس با همکاري مشترک  ESCAP, UNICEF, UNDP, UNHCR, UNFPA, WHO, ADBو برنامه
ريزي بین المللي و با مشارکت سازمان بهداشت کودک و مادر ،گروه بانک جهاني  ،مرکز تحقیقات آسیا و
اقیانوسیه در سیستم بهداشت و سالمت ،دبیرخانه جامعه اقیانوسیه و چشم انداز جهاني برگزار گرديد.

