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 چکیده
ظام ، یک تحلیل دقیق از وضعیت ن2003نظامی  ، چند سال پس از پایان عملیات2011در سال 

هاي ترکیبی، شامل مصاحبه با ثبت احوال عراق انجام گرفت. این مطالعه با استفاده از روش
ي اسناد، نقشه برداري و تحلیل اندرکاران کلیدي در نظام ثبت احوال عراق، مشاهده، مطالعهدست

ي گذشته در هایی که در طی سه دههجنگ خأل در نظام ثبت احوال عراق انجام شد. علی رغم
ي دست که نظام ثبت احوال عراق تا حدود زیاد ،عراق تجربه شده است، این مطالعه نشان داد

لی نابود نخورده و کارآمد است. با توجه به اینکه نظام ثبت احوال عراق در طی جنگ به طور ک
رسی قرار بت احوال عراق را مورد برشد، این مقاله دالیل برگشت پذیري و ترمیم پذیري نظام ث

 دهد.هایی را به دست میدهد و از این طریق آموزهمی
 

 عراق، نظام ثبت احوال، جنگ.واژگان کلیدي: 
 
 
 
 
 

                                                 
 گروه تکنولوژي و مدیریت اطالعات سالمت، کالج علوم کاربردي پزشکی، دانشگاه دمام، عربستان سعودي .1
 . کارشناس دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت2
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 مقدمه
هاي حکومت از جمله نظام ثبت احوال که براي عموماً بر تمامی حوزه ،هاي مدنیها و نزاعجنگ

هاي گذارد. ناآرامیگیرد، تأثیر میالق مورد استفاده قرار میمرگ و میر، ازدواج و ط ثبت والدت،
، حتی چندین دهه با مشکل نظام ثبت احوال را چندین سال ،تواندها میوجود آمده از جنگهب

، نتایج ه استاي که یونیسف در مورد تأثیر جنگ بر ثبت والدت انجام دادرو کند. در مطالعههروب
 دست آمد: زیر به

شود، نظام ثبت نگ به فروپاشی نظام دولتی و شکست عملکرد مؤسسات آن منجر میوقتی ج«
هاي طوالنی بود شود. درگیرياسناد (سوابق) والدت نیز نا ،رود و ممکن استاحوال نیز از بین می

تواند به صورت دائمی کارکرد نظام ثبت احوال را مختل کند و یک خأل نهادي مدت مسلحانه می
 .»)2007(مرکز تحقیق اینوسنتی یونیسف ي بگذارد.از خود بر جا

عیین سنگ بنایی براي فراهم نمودن اسناد هویتی و ت ،گونه که ایجاد نظام ثبت احوالهمان
تواند به تهدیدي جدي براي ثبات ملی پس از جنگ شهروندي است، اختالل در چنین نظامی می
موجب از دست رفتن و  شودسی مواجه میثباتی سیامنجر شود. زمانی که یک کشور با جنگ و بی

هاي اصلی را تهیه و در از گواهی یونوشتر ،شود، اداره ثبت احوال کارآمداسناد هویتی مردم می
دیگر  ،ها از بین بروددهد. اما زمانی که ادارات ثبت احوال در طی نا آرامیاختیار مردم قرار می

 ،هاشود. این امر موجب تشدید تنشار محدود میامکان تهیه کپی از اسناد هویتی شهروندان بسی
ي حاضر نگاهی به نظام ثبت احوال و آمار مقاله ،شود. در این زمینهدر ادعاهاي شهروندي می

رخ داده  2000ي ها و اختالفات مدنی که در طی دهه) در عراق با توجه به جنگCRVSحیاتی (
د حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحاست، دارد. این مطالعه بر اساس یک ارزیابی با 

)UNFPA(،  در عراق انجام شده است. روش شناسی متداول در این مأموریت  2011در سال
ها با بازیگران کلیدي نظام ثبت احوال عراق، مشاهدات از اي از مصاحبهارزیابی شامل مجموعه

باشد. گزارش و تحلیل خأل می نظام ثبت احوال و آمار حیاتی، مطالعه اسناد مرتبط، نقشه برداري
قاله درصدد م). این 2011(باح  دهدمبناي این مقاله را تشکیل می ،تهیه شده توسط نویسندگان

ی نظام ارائه برآوردهاي مرگ و میر ناشی از جنگ در عراق نیست، در عوض این مقاله به بررس
اي به نظام ثبت هین مقاله نگاه ویژثباتی، تمرکز دارد. اثبت احوال و آمار حیاتی عراق در شرایط بی

تواند مورد استفاده هاي این مطالعه میدارد. یافته 2000ي احوال و آمار حیاتی عراق در طی دهه
 قرار گیرد. CRVSسایر کشورها در فرآیند اصالح و توسعه مجدد 

) CR/VSاتی (از چگونگی کارکرد نظام ثبت احوال و آمار حی ي توصیف دقیقیبا ارائه این مقاله
آید. می 2003طی وقایع سال  CR/VSظام نشود. در ادامه توضیحی کیفی از عراق آغاز می

 شود.گیري حاصل مینتیجه گرفته وها مورد بحث قرار سپس یافته
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 چگونگی کارکرد نظام ثبت احوال و آمارحیاتی در عراق
ت ) و یک منطقه که دولةمحافظاستان ( 18دولت فعلی عراق از یک دولت فدرال که شامل 

یتخت ). در این سیستم بغداد هم پا1(شکل ) نام دارد، تشکیل شده استKRGمرکزي کردستان (
شود. نظام پذیرفته شده براي ثبت والدت و مرگ و میر هاي عراق محسوب میو هم یکی از استان

)، ءقضاه ()، منطقةناحی( ي آن از ناحیهکه سیطره ،باشددر عراق بیمارستان محور می
باشد. گرچه این سیستم مبتنی بر بیمارستان است، اما تسهیالت استان و در نهایت تا بغداد می

کند. یمالزم را در خصوص والدت و مرگ و میرهاي واقع شده در خارج از بیمارستان هم فراهم 
 ستند. ها در خانه، ماماهاي ثبت شده (رسمی) متعهد به گزارش واقعه هدر خصوص وقوع والدت

 
 http://www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Iraq?template=~map منبع:

 ): نقشه جغرافیایی فعلی عراق1شکل (
 

حیاتی  د کل آمار ماهانه رویدادهايهر مرکز بهداشت (خصوصی یا دولتی) موظف به ارسال تعدا
هاي ثبت هبچبه بخش آمار وزارت بهداشت است؛ در پاسخ، بخش آمار به تعداد مورد نیاز کتا

)registration booksرم است.ف 25هر کتاب داراي شماره سریال و شامل  کند.) ارسال می 
نگامی که مادر براي وضع حمل دهد. هبیمارستان آماده سازي ثبت والدت را قبل از تولد انجام می

دنیا شود. پس از بهشود، به او همراه داشتن اسناد هویتی خود و پدر (مولود) توصیه میپذیرفته می
شود. مادر مدارك شناسایی ثبت انجام می ،آمدن مولود، در بیشتر موارد قبل از ترك بیمارستان

نام گذاري فرزند هنگام تولد مجاز  ،راقکند. در فرهنگ عرا نشان داده و نام فرزند را مشخص می

http://www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Iraq?template=%7Emap
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حتی اگر بعداً مراسمی برگزار شود. مأمور ثبت جزئیات (هویتی) والدین و نوزاد را در گواهی  ،است

 صحیفھ ي(ثبت خانوادگی)، شماره سجل يکند. از سند هویتی والدین شمارهوالدت وارد می
شود. در گواهی والدت (مولود) درج می (اداره ثبت احوال محلی) دایره(صفحه خانوادگی) و 

کند. این اطالعات بعداً توسط این موضوع یک پیوند در امور اداري بین والدین و نوزاد ایجاد می
کند و هر فرم، شود. مأمور ثبت اطالعات را در چهار مرحله وارد میي ثبت احوال استفاده میاداره

جریان  3ست. شکل ا داراي نقش مشخصینشان داده شده است،  2همان طور که در شکل 
 دهد.صورت یک نمودار نشان میعراق به CRVSها را در نظام اطالعات و گزارش

ي سبز رنگ). معموالً والدین شود (نسخهکننده یا والدین تحویل داده میها به اعالمیکی از نسخه
ي کنند. آخرین نسخه (نسخهیگواهی والدت را، اغلب بالفاصله پیش از ترك بیمارستان، دریافت م

ماند. هنگامی که آبی رنگ) در مرکز بهداشت یا در قسمتی که گواهی صادر شده است، باقی می
ها ده)، نسخههاي استفاده نششود (با حذف کلیه نسخهي آبی بسته میي حاوي نسخهکتابچه
اي تولید آمار ورد استفاده برهاي مشوند. فرمداري میبندي شده و در بایگانی بیمارستان نگهدسته

اي به بخش آمار صورت دستهبه ،هاي زرد رنگ تکمیل شدهزرد رنگ است. نسخه ،حیاتی
) براي ضبط FoxProپرو (افزار فاکسهاي جداگانه در نرمگردد. برنامهبیمارستان ارسال می

هاي این سه رویداد، داده شود. براي هریک اززایی استفاده میهاي) والدت، مرگ و میر و مرده(داده
هاي ماهانه هاي کیفی، دادهشود. پس از انجام کنترلطور جداگانه در یک پوشه ذخیره میماهانه به
به بخش  ،هاي زرد رنگها به همراه نسخهديشود. سیداري مییی کپی و نگههاCDبر روي 

ها در همان ديگري از سیهاي دیشود. نسخهآمارهاي حیاتی ملی در وزارت بهداشت ارسال می
هاي ذیربط به هاي متعاقب توسط فرمانداريشود. پیگیريداري میبخش مدیریت بهداشت نگه

اند، ثبت ها به سیستم وارد نشدهاطالعات آن مانده که قبالًهاي باقیآید و در پی آن فرمعمل می
ستان که گواهی والدت را هاي زرد رنگ پس از آرشیو در بخش آمار همان بیمارگردند. فرممی

)، ادغام MS Excelافزار اکسل (ها به نرمادهدشود. پس از انتقال داري میصادر کرده است، نگه
بندي شده و براي قالب ،هاي استانداردصورت جدولشود و نتایج بهو تجزیه و تحلیل انجام می

 . گیرده مورد استفاده قرار میهاي ماهانه و ساالنانتشار گزارش
ي سفید رنگ است. پس از تکمیل، این فرم فرم اصلی مورد استفاده در فرآیند ثبت احوال، نسخه

گردد. هر دفتر هاي دولتی و خصوصی بطور مستقیم به دفتر محلی ارسال میتوسط بیمارستان
یی را از ماماهاي هاي جغرافیایی است. در خصوص والدت، دفتر همچنین فرممسؤل یک منطقه

میر) وکند. در دفتر (براي مرگهاي غیر رسمی دریافت میهایی را از سوي ماماو اعالمیهرسمی 
گردد: شماره سریال، نام، جنس، نام پدر، نام ورود اطالعات به صورت دستی به قرار زیر ثبت می

ین نیز مادر، دین، تاریخ مرگ، آدرس، علت مرگ، ناحیه و توضیحات. ثبت والدت و ثبت سقط جن
ي شود، و از آنجا به ادارهي آمار ارسال میها به ادارهشود. پس از ورود جزئیات ثبتی، فرمام میانج

 شود. ثبت احوال واقع در وزارت کشور عراق فرستاده می



 
 
 
 
 
 

 ٩٩                                                           های سیایس    احوال عراق و آزمو� در �آرا� نظام ثبت 

 
 هاي ثبت والدت: چهار نسخه از فرم)2( شکل

 
یر، ازدواج و طالق) مسؤل به روز رسانی کلیه وقایع حیاتی (والدت، مرگ وم ،دفتر ثبت احوال

مصوب سال  65، به نام قانون متمم شماره VSاست. آنها تحت همان قوانینی که حاکم بر نظام 
که  ،نیز وجود دارد 1995صادره  42فعالیت دارند. عالوه بر این فرمان شماره باشد، می ،1972
 دهد.ي تغییر نام و تاریخ تولد را میاجازه
ي (اداره دایرة اي تحت عنوانبندي شده و به ادارهحوال، طبقهها پس از وصول در ثبت افرم

شوند. در اداره کل محلی، ثبت احوال محلی) که در گواهی والدت ذکر شده است، ارسال می
شود: شماره سریال، نام، عنوان، نام پدر، اطالعات زیر به صورت دستی در خصوص ثبت وارد می

نوار، شغل، سطح سواد، دین، تاریخ تولد، محل والدت و نام مادر، جنس، رابطه با سرپرست خا
ي مخصوص خانواده، که توسط سه قلم اطالعات ذکر شده در تاریخ ثبت. این اطالعات در صفحه

ي خانواده) و دایره (اداره ثبت احوال باال یعنی: شماره سجل (رکورد خانواده)، صحیفه (صفحه
ایع حیاتی که براي هر یک از اعضاء خانواده روي گیرد. وقشود، قرار میمحلی) شناسایی می

شود. این کار تا زمانی ادامه دارد که کودك ازدواج درج می "ي خانوادهصفحه"در این  ،دهدمی
ي جدید براي او ایجاد "ي خانوادهصفحه"کند و زندگی خود را تشکیل دهد، در این مرحله یک 

کشد. سوابق هر شخص کمتر از پنج دقیقه طول می شود. از طریق این نظام خالق، پیدا کردنمی
شود: هویت ثبت احوال، هویت ملی و هویت مکانی سه قلم هویت تولید می ،از این نظام شناسایی

، 2011سال است. از آوریل سال  20داري اسناد در ادارات محلی ي نگه(موقعیت مسکن). دوره

رنگ فرم سفید  
)نسخه ثبت احوال(  

 نسخه زرد رنگ
)نسخه آمارحیاتی(  

 نسخه سبز رنگ
)کنندهنسخه اعالم(  

 نسخه آبی رنگ
)نسخه بیمارستان(  
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اداره کل که در دولت محلی  30رد، از جمله اداره کل ثبت احوال در عراق وجود دا 275تعداد 

 ).2011کردستان قرار دارد (باح 
شود، تا آنکه دفتر پر شود (هر دفتر اطالعات هر واقعه به صورت پشت سرهم در دفتر ثبت وارد می

ي مرکزي ارسال خانواده را دارد). سپس دفتر براي اسکن شدن به اداره 200گنجایش اطالعات 
ي محلی پس فرستاده داري در بایگانی به ادارهالعات اسکن شدند، دفتر براي نگهشود. وقتی اطمی
که دفاتر خود را براي اسکن ارسال  ،شودي بعدي ارسال میگاه درخواستی براي ادارهشود، و آنمی

 گیرد، و بنابراین وقتی دوباره نوبت بهها به نوبت انجام میکند. به این ترتیب، اسکن مدارك اداره
ي اسکن شدن خواهند رسد، دفاتر جدیدي آمادمی ،که اولین دفاتر را تحویل داده بود ییااداره

توان آید. با این توضیحات، میبود. معموال کار اسکن کردن به روز است و انباشت دفاتر پیش نمی
) FBMPR1نظام ثبت عراق را نظامی از نوع ثبت دستی احوال جمعیت با محوریت خانواده (

ي حیاتی (والدت، فوت، ازدواج و طالق) در این نظام ثبت به اطالعات وصیف نمود. هر واقعهت
گیرد، شود. با توجه به اینکه ثبت وقایع به صورت الکترونیکی صورت نمیخانواده لینک می

شود. این فاصله زمانی، متغیر است و ولی با یک فاصله زمانی، انجام می ،سازي آنی نیستهنگامهب
ي ي خانوادهبه منظور ثبت در صفحه ،ه مسیر طی شده از ثبت واقعه تا وصول گواهی به دایرهب

شود، بلکه ها حذف نمیمورد درگذشتگان، ردیف اطالعات آنربط در دفتر ثبت بستگی دارد. در ذي
 ،دشوباشد. فایل بسته نمیي فوت او میدهندهکه نشان ،شوداضافه می "م"در کنار آن ردیف حرف 

 شود.چون گاه به گاه جزییات سایر اعضاي خانواده به آن اضافه می
وجود دارد.  1947تا  1934ها (اسناد) از اي براي پروندههاي جداگانهآرشیو ،ي مرکزيدر اداره

داري براي حفاظت از اسناد نگه هاي بایگانی مورد استفادههاي ایمن با روشها در اتاقآرشیو
داري هایی نگهدير روي سیاسکن شده و ب ،1957تا  1948هاي مربوط به سالشود. اطالعات می

هارد  ، در1957)، تصاویر اسناد اسکن شده از سال 2011اند. تا زمان نگارش مقاله (شده
رد ها استان یک 13شود. براي هر یک از ترابایت نگهداري می 2هاي اکسترنال با ظرفیت دیسک

ت مشکالت پشتیبان وجود دارد، اما به عل 1978رد. از اطالعات تا سال دیسک اکسترنال وجود دا
 است.  گیري صورت نگرفتهپشتیبان 1978بعد از سال  ،کمبود کارمند

پذیرد. مدیر کل هاي ماهانه در بغداد براي مدیران ثبت احوال ادارات صورت میدر نهایت، مالقات
 دهد.رات خارج از بغداد انجام میثبت احوال ساالنه یک بازدید از هر یک از ادا
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 بر نظام آمار حیاتی و ثبت احوال 2003تأثیر عملیات نظامی سال 
را براي  تمام سعی خود ،، پرسنل ادارات ثبت احوال در بغداد2003در خالل عملیات نظامی سال 

مأموران مدت  عنوان نمادهاي هویت عراقی انجام دادند. در طول این ها بهمحافظت از پرونده
دست در مقابل چندین اقدام را براي حفاظت از سیستم ثبت احوال انجام دادند. مأموران اسلحه به

هایشان بردند و داري به خانهگهها را براي نادارات (ثبت احوال) مستقر شدند و برخی از آنان فایل
تر شدن شرایط، گ و امنها را در مناطق روستایی پنهان نمودند. بعد از پایان جنتعدادي از فایل

 هاي مربوطه برگردانده شدند.ها به ادارات و بخشپرونده
اس این آرشیو آرشیو ثبت احوال در بغداد در امان ماند. پس از آن، براس ،هااز طریق این تالش

ین کارت ینی براي ازیگتوانستند جا ،کسانی که کارت شناسایی هویت خود را از دست داده بودند
ین زیگاز آرشیو نسخه جا ،هایی که دفاتر ثبت احوال از بین رفته بودنددر فرمانداري ،دفراهم کنن

ها تخریب شد و غارت رفتند، برخی از زیرساختداده شد. در سطح آمار حیاتی برخی از دفاتر به
 ،هاختهمراه تخریب زیرسابرخی از پرسنل بهداشت و درمان مفقود شدند. مفقود شدن پرسنل به

 ،ه بعدب 2007 در پی داشت. از سال 2007نفی در ثبت وقایع حیاتی از شروع جنگ تا سال اثر م
ثبت وقایع حیاتی  2011ز سال اکه ، توان ادعا نمودآرامی بهبود یافته است. مینظام آمار حیاتی به

 به روند عادي خود بازگشته است. 
 

 بحث
اتخاذ شده  CRVS)، مدل الگوي 2002بندي پیشنهادي سازمان ملل متحد (طبق نظام طبقه

) تحت نظارت وزارت CRخش ثبت احوال(بهاي دوگانه است. در عراق، نظامی متمرکز با نهاد
ندین ) تحت نظارت وزارت بهداشت قرار دارد. اما نظام عراق چVSکشور و بخش آمار حیاتی (

و  CRین مسیر ب CRVSفرد نیز دارد. نخستین ویژگی این است که در نظام هویژگی منحصر ب
هاي متعددي از که نسخه ،آیدوجود میهجدایی وجود دارد. با این شیوه این امکان ب VSمسیر

مستند شوند و لذا امکان پردازش موازي اسناد  ،ختلفهاي والدت و مرگ و میر از مسیرهاي مفرم
تی را ترتیب آمار حیاآید. بدینوجود میهب CRVSدر نظام  VSو  CRدر دو بخش متفاوت 

آمار  ،هایر نظامطور مستقل از نظام ثبت احوال در زمان اندك پردازش نمود. در ساهتوان بمی
 CRها مراحل مختلف مسیر خود را در نظام که فرم ،توان پردازش نمودحیاتی را فقط زمانی می

از  ، قبل1990ي کامل کرده باشند. این وضعیت مشابه نظام حاکم در آفریقاي جنوبی در دهه
 ).2009است (باح  انجام اصالحات در نظام آن کشور
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 نمودار جریان اطالعات و کاغذ در نظام ثبت احوال و آمار حیاتی عراق ):3( شکل
  

ستان محلی گزارش  کند و میاعالم کننده، رخداد (والدت یا فوت) را در بیمار
 شودیک فرم در چهار نسخه تکمیل می

 ي آبی رنگنسخه ي زرد رنگنسخه ي سبز رنگنسخه ي سفید رنگنسخه

ـــال به دفتر محلی از طریق  ارس
 کانال رسمی

ــه اعالم کننــده  تحویــل ب
 ي والدین)(نسخه

ست  ارسال به بخش آمار بیمارستان شت یا در د در مرکز بهدا
 .ماندی میي گواهصادر کننده

عات وارد شــــده در دفتر  اطال
بار  ید اعت تأی ـــکن و  بت، اس ث

 .شودمی

به اداره ـــال  مارهاي  ارس کل آ
 حیاتی

 

به اداره بت ارســــال  ي ملی ث
 احوال (وزرات کشور)

 

ي) محلی ي (دایرهبرحسب اداره
ماره  ـــ چه در ش با آن ناظر  مت

بندي شده شناسایی است گروه
شدن در دفتر  ثبت و براي وارد 
 شودآنجا به آن دایره ارسال می

 

هنگامی که دفتر ثبت پر شـــد، 
ي براي اسکن دیجیتالی به اداره

 .شودمرکزي ارسال می
 

ـــکن یک به یک صـــفحه ها اس
شده و دفترچه براي بایگانی به 

ي محلی (دایره) ارســــال اداره
 .شودمی

 

گانهبرنامه براي ثبت  FoxProاي به زبان هاي جدا
ستفاده میفات و مردهوالدت، و شوند. براي هر زایی ا

ي یک از این ســـه رخداد، اطالعات هرماه در پوشـــه
 .شوداي ذخیره میجداگانه

 

ـــی هاي ماهانه بر هاي کیفی انجام گرفته و دادهبررس
 .شوندذخیره می CDروي 

 

CDهاي زرد رنگ به بخش آمارهاي ها به همراه فرم
هاي دیگري از خهشــوند. نســحیاتی ملی ارســال می

CDشوندها در همان اداره کل سالمت نگهداري می 
 

جام پیگیري نداريپس از ان ما ـــط فر هاي ها توس
ـــدذیربط فرم ، اندههاي باقیمانده که هموز ثبت نش

 متعاقباً ثبت می شود.
 

هایی در بخش هاي زرد در این مرحله در آرشیوفرم
ـــادرکننده ـــتانی ص ها ي گواهیآمار همان بیمارس

 .شوندنگهداري می
 

شده، در آنجا یکپارچه و داده سل منتقل  ها به اک
هاي استاندارد تحلیل شده و نتایج در قالب جدول

 .گیرندقرار می
 

 هاي ماهانه و یک گزارش سالیانهانتشار گزارش
 

سخه هاي آبی زمانی که دفتر ن
ي ســفید (در حالی که نســخه

ته شـــد،  ـــ ندارد) بس خالی 
 شوند.و آرشیو می بنديخوشه
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اي شدن این دو بخش مجزا با دهد که رایانهدست میچنین این امکان را بهجدا بودن مسیرها هم
 CRبسیار بیشتر از بخش  ،VSاي بودن در بخش هاي متفاوتی صورت گیرد. سطح رایانهسرعت

ي ورود داده (در محیط ویژوال فاکس پرو) از چند سال برنامه VSطور مثال در بخش هباشد. بمی
هاي اي این برنامه شامل گویهصورت داخلی در اداره بهداشت ایجاد شده بود. فرم رایانهقبل به

رت انتخاب گزینه شد. براي بسیاري از متغیرها منو بصوبامتناظر از گواهی والدت یا مرگ و میر می
 ها افزایش یابد. تا سرعت ورود داده،طراحی شده است 

شود. بنابراین در صورت گم شدن داري میدر چندین محل نگه ،هایی از هر فرمکه نسخهدوم این
اسناد نیز دشوار  گیرد. درعین حال جعلسهولت صورت میهایی از آن، بهیابی به نسخهفرم، دست

رار فرد نظام عراق این است که خانواده در محور نظام ثبت قاست. سومین ویژگی منحصر به
شود و آن را در گیرد و نه فرد. این دو ویژگی اخیر موجب حفظ دوام و پیوستگی نظام میمی

نگ را تجربه ق سه جبه این سو عرا 1980ي سازد. از دههمقابل اختالالت ناشی از جنگ مقاوم می
روي  با کویت 1991تا  1990با ایران بود، جنگ دوم  1988تا  1980کرده است. جنگ اول از 
اي فرقه هايتنیروهاي آمریکایی و ائتالف بود. با توجه به خشون با ،2003داد و جنگ سوم در سال 

تا به توان گفت که جنگ سوم آغاز شد، می 2003که بالفاصله پس از عملیات نظامی سال 
اي کاهش یافته است. طور قابل مالحظه) هنوز پایان نیافته است، گر چه شدت آن به2012امروز(

خورده باقی مانده است و قابلیت نعراق عمدتاً دست  CRVSها نظام ي این جنگعلیرغم همه
و دیگران که  Burnhamطالعات گیري اساسی را مکارکردي خود را حفظ کرده است. این نتیجه

دود حنیز تا  ،صورت گرفت 2003بر روي مرگ و میر در عراق پس از حمله نظامی  2006ر سال د
مورد مرگ و میر گزارش شده در  545ه از ک ،کند. در آن مطالعه نشان داده شدزیادي تأیید می

ها بر اساس درصد) گواهی فوت صادر شده است. تفکیک این داده 9/91مورد ( 501براي  ،مطالعه
بل از قمورد فوت  77درصد از  2/92پیش و پس از تهاجم نشان داد که گواهی فوت براي دوران 

). انجام Kane 2007مورد فوت پس از تهاجم صادر شده بود ( 469درصد از  7/91تهاجم و 
) P=0.877( %5نشان داد که این تفاوت در سطح معنی داري  ،هابراي تفاوت بین نسبت Zآزمون 

بر جاي  ،تل اغماض است. به عبارت دیگر جنگ تأثیر معنی داري بر فرآیند ثباز لحاظ آماري قاب
 نگذاشته است.

غالبا به صورت دستی مدیریت  CRعراق مشغول به کار است، بخش  CRVSاز زمانی که نظام 
هایی، باید به منظور تأمین نیازهاي جامعه، و هماهنگی با حرکت جهانی شده است، و چنین نظام

هاي اي نمودن نظاماي شوند. مسیرهاي زیادي براي رایانهرایانه ،الکترونیک هاي دولتمبه سوي نظا
CRVS  وجود دارد. مسأله، انتخاب بهترین مسیر براي نظامCRVS ت سا عراق است. بدیهی

باشد و  CRVSهاي هاي مثبت نظامکه بهترین مسیر، مسیري است که قادر به حفظ ویژگی
ین هزینه شود. مقابله با کمترترین زمان و با اي شدن نظام در کوتاهیانهزمان، منجر به راهم

) و آموختن از 1998ها، طبق طراحی سازمان ملل (مشکالت، مستلزم آموختن از بهترین رویه
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یا  ،خود هستند CRVSهاي اي کردن نظامست که در حال رایانها تجربیات کشورهاي مشابهی

 آن است که نظام هیچ کشوري دقیقاً CRVSاند. مشکل اصلی در نظام هاین کار را به پایان رساند
هاي عراق ویژگی CRVSهاي بخشی وجود دارد. نظام مشابه دیگري نیست و تنها شباهت

هاي اعالم والدت ي فرمهاي چندگانهمشترکی با نظام ترکیه (ثبت خانواده) و نظام کویت (نسخه
محل "مستقر بوده است. در آن نظام،  1920ي خانواده از دههو فوت) دارد. در ترکیه، نظام ثبت 

ي اعضاي خانواده یکسان است و اشاره به محل پیدایش خانواده ثبت براي همه
اي شدن نظام ثبت ترکیه هاي رایانه). این اطالعات در طول سالBozbeyoglu 2011: 69("دارد
هاي اي شدند، و به نظامرایانه 1999-2002ي ازهها در بهاي کاغذي خانوادهاند. پروندهماندهباقی

، شناسایی الکترونیکی 2007ي شناسایی متصل شدند. در سال تشخیص هویت از طریق شماره
). کویت، با این که نظام ثبت خانواده ندارد، اما Bozbeyoglu 2011به طور آزمایشی اجرا شد (

هاي والدت و فوت دارد. پنج نسخه از فرمهاي اعالم از فرم هاي چندگانهنظام تکمیل نسخه
 شوند:صورت زیر تکمیل میبه

دت یا مرگ و طور مستقیم به اداره ثبت مرکزي جهت صدور گواهی والهها باولین نسخه از فرم
ي دوم به مقام اطالعات مدنی جهت اضافه نمودن تعداد والدت بر گردد. نسخهمیر ارسال می

ي سوم به بخش آمار حیاتی و سالمت گردد. نسخه.... ارسال می.جمعیت و صدور کارت شناسایی
گردد. چهارمین نسخه به هاي ثبتی حیاتی ارسال میبندي و انتشار دادهجهت پردازش، جدول

مرکزي جهت  که باید این نسخه را به قسمت ثبت ،گرددخویشاوندان مولود یا متوفی تحویل می
 شودداري میم در بیمارستان یا کلینیک نگهي پنجصدور گواهی ارائه کنند. نسخه

 )Shah et al. 1992:2.( 
شمند به کارت شناسایی هو 2009از سال  که ،داراي اسناد هویت ملی است 1988کویت از سال 

سازي نظام تواند نوینتغییر یافته است. با اقتباس از تجربیات کشورهاي ترکیه و کویت، عراق می
ي خصوصیات منحصر به فردش استوار است، که بر پایهخود را، در حالی ثبت احوال و آمار حیاتی

 با موفقیت به انجام برساند.
 

 گیرينتیجه
گرا را داراست. قوانین اجزاء یک نظام عمل ،نظام ثبت احوال و آمار حیاتی در عراق پس از جنگ

خوبی تعریف شده در این خصوص ایجاد و ساختارها و مسیر جریان اطالعات (کاغذ) در آن به
هاي استاندارد سال دارد. فرم 40است. قوانین حاکم بر نظام ثبت احوال و آمار حیاتی قدمتی حدود 

ها موجود کنندههاي مختلف اعالمها براي گروههستند و قواعد مربوط به تکمیل آندر دسترس 
ارد. پس از تکمیل ي معین وجود دهایی براي عدم تکمیل فرآیند ثبت در یک دورهاست. مجازات

هاي رسمی شود. نسخهها بالفاصله پس از رویداد یا طی چند روز صادر میفرآیند ثبت، گواهی
کند. این اسناد سرانجام وارد ها داراي یک مسیر مشخصی رسمی است که از آن پیروي میفرم
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ثبت به صورت که شوند. با وجود اینگذاري (اندیکس) شده و بایگانی میدفترهاي داراي نمایه
فرد آسان است. در مقایسه ههاي منحصر بشود، بازیابی آن به دلیل استفاده از نمایهدستی انجام می

ي گذشته رغم سه جنگ که در طول سه دههبا وضعیت کشورهاي دیگر پس از جنگ، این نظام به
ال، بررسی نظام در عراق تجربه شده است، تا حدود زیادي دست نخورده باقی مانده است. براي مث

 دست داده است:مشاهدات زیر را به، 2012ثبت احوال در کوزوو براي سال 
ریزي شد. از از زمان پایان جنگ در کوزوو، وضعیت ثبت احوال بر اساس یک قانون پیچیده پایه

هاي زمانی هاي اداري، تصویب و در دوره، مقررات بیش از حد، قوانین و دستورالعمل1999سال 
اظ کاربرد منجر به عدم هماهنگی از لح ،صادر شد. در نتیجه، عدم تثبیت نظام ثبت احوال مختلف

ي ثبت در اداراتی که مسؤل ثبت احوال هستند، شده است (برنامه حقوق مدنی نواخت رویهیک
2012:5.( 
هاي مختلفی براي دیگر کشورهاي در حال توسعه، که در که پیام ،توان گفتبندي میدر جمع

پیام  ل تالش براي توسعه نظام ثبت احوال و آمار حیاتی خود هستند، وجود دارد. نخستینحا
 گذاري براي حفظدر حقیقت سرمایه CRVSگذاري در نظام درك این واقعیت است که سرمایه

) CRباشد. دوم اینکه اتخاذ روش پردازش موازي در مسیرهاي ثبت احوال (و ارتقاء هویت ملی می
شود. سوم ) میCRVS) موجب ساده شدن نظام ثبت احوال و آمار حیاتی (VSی (و آمار حیات

ي پشتیبان (ذخیره سازي) موجود باشند، تا هر گونه فقدان در اسناد هاي چندگانهاینکه باید نظام
هارم، براي اینکه نظام چکرد.  یگزینهاي پشتیبان جاثبت احوال را بتوان با استفاده از نسخه

CRVS هاي اصالح ثبات در دراز مدت تبدیل شود، باید فرصتبای با قابلیت پذیرش باال و به نظام
اي که حداکثر گونهبه ،) موجود را کشف نمودCRVSو تنظیم نظام ثبت احوال و آمار حیاتی (

اي ترین شکل رایانهدر آخر، مطلوب سازگاري را با شرایط بومی و فرهنگی کشور داشته باشد.
 ریزي دقیق است.بندي شده و با برنامه، انجام آن به صورت مرحلهCRVSکردن نظام 
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