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  :خلفیة الموضوع
 

ــــــة فــــــي إطــــــار التعــــــاو  - ــــــین المنظمــــــات الدولی ــــــسیق ب ــــــت ن والتن ــــــة، تلق إدارة ( العامــــــة األمان
منظمـــــــــة ( مـــــــــن شـــــــــبكة القیاســــــــات الـــــــــصحیة اتــــــــصاال) اإلحــــــــصاء وقواعـــــــــد المعلومـــــــــات

ـــــة ـــــصحة العالمی ـــــدت ) ال ـــــه رغبتهـــــاأب ـــــة العامـــــة فی ـــــسیق مـــــع األمان ـــــي التعـــــاون والتن ـــــي  ف ف
تطـــــویر وتحـــــسین نظـــــم الـــــسجل المـــــدني واإلحـــــصاءات الحیویـــــة تنفیـــــذ أنـــــشطتها المتعلقـــــة ب

یونیــــو فــــي  فقــــد تــــم ، علیــــهبنــــاءو  .بــــذلكانــــة العامــــة ، وقــــد رحبــــت األمفــــي الــــدول العربیــــة
منظمــــة المكتــــب اإلقلیمــــي لفــــي مقــــر واألمانــــة العامــــة  الــــشبكة بــــینعقــــد اجتمــــاع  2012

ــــــة ــــــصحة العالمی ــــــاهرةال ــــــي هــــــذا االجتمــــــاع ،  بالق ــــــم ف ــــــوب بحــــــثت ــــــذي و  التعــــــاون المطل ال
 فـــــــي الـــــــدول نظـــــــم التـــــــسجیل المـــــــدني واإلحـــــــصاءات الحیویـــــــةتطـــــــویر وتحـــــــسین یتعلــــــق ب

 .لعربیةا

حیـــــث أن الموضـــــوع المقتـــــرح التعـــــاون بـــــشأنه وفقـــــا آللیـــــات العمـــــل فـــــي األمانـــــة العامـــــة، و  -
تــــــم صاءات الــــــسكانیة واالجتماعیــــــة، یقــــــع فــــــي نطــــــاق اختــــــصاص اللجنــــــة الفرعیــــــة لإلحــــــ

ــــــة  ــــــذي عقــــــد بمقــــــر األمان ــــــى االجتمــــــاع الخــــــامس عــــــشر للجنــــــة ال عــــــرض الموضــــــوع عل
 شـــــــــبكة القیاســـــــــات الـــــــــصحیة یـــــــــهشـــــــــاركت ف ، 8/11/2012-6العامـــــــــة خـــــــــالل الفتـــــــــرة 

 :  التوصیتین التالیتینفي هذا الشأنأصدرت اللجنة و 

 إلى )إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات(دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة  .1
منظمة الصحة العالمیة في المجاالت ذات و شبكة القیاسات الصحیة التعاون مع 

 تطویر نظم التسجیل المدني مجالاالهتمام المشترك وعلى األخص في 
 . الحیویةواإلحصاءات

دعوة اللجنة الفنیة الدائمة لإلحصاء في اجتماعها السابع والثالثین إلى النظر في  .2
شبكة القیاسات الصحیة،  و ،تشكیل فریق عمل یضم جمیع الدول العربیةالتوصیة ب

لك بهدف التعاون الدول العربیة وذ واألمانة العامة لجامعة ،منظمة الصحة العالمیةو 
نظم التسجیل المدني من أجل وضع وتنفیذ خطة لتطویر  المشترك والعمل

  .في الدول العربیة الحیویة واإلحصاءات
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ــــــم رفــــــع الموضــــــوع   - ــــــة ت ــــــة الفرعی ــــــشأنه مــــــع توصــــــیة اللجن ــــــة الدائمــــــة ب ــــــة الفنی ــــــى اللجن إل
ــــــسابلإلحــــــصاء ــــــي اجتماعهــــــا ال ــــــة ف ــــــة مــــــن رؤســــــاء األجهــــــزة اإلحــــــصائیة العربی ع  المكون

شـــــــاركت فـــــــي االجتمـــــــاع و  ، 29/1/2013و28  یـــــــوميالقـــــــاهرةوالثالثـــــــین المنعقـــــــد فـــــــي 
ـــــ ـــــصحیةةممثل ـــــد و ،  شـــــبكة القیاســـــات ال ـــــة ق ـــــت اللجن ـــــة رحب ـــــین إدارة الفنی بالتعـــــاون فیمـــــا ب

تطـــــــویر نظـــــــم التـــــــسجیل  والـــــــذي یهـــــــدف إلـــــــى شبكة الـــــــاإلحـــــــصاء وقواعـــــــد المعلومـــــــات و 
 تینالتوصــــــــیاللجنــــــــة وأصــــــــدرت   فــــــــي الــــــــدول العربیــــــــة، الحیویــــــــةواإلحــــــــصاءاتالمــــــــدني 

  :تینالتالی
منظمة شبكة القیاسات الصحیة، و  و ، یضم جمیع الدول العربیةعملتشكیل فریق  .1

إدارة اإلحصاء وقواعد (الدول العربیة  واألمانة العامة لجامعة ،الصحة العالمیة
والتعاون من أجل وضع وتنفیذ خطة  المشترك ، وذلك للقیام بالعمل)المعلومات

 .في الدول العربیة الحیویة واإلحصاءاتنظم التسجیل المدني لتطویر 
اجتماعها عرض نتائج أعمال هذا الفریق على اللجنة الفنیة الدائمة لإلحصاء في  .2

  .القادم
والقطــــــاع االقتــــــصادي باألمانــــــة ، تــــــم توقیــــــع اتفــــــاق تفــــــاهم بــــــین الــــــشبكة لــــــذلكوتنفیــــــذا  -

عقــــد بموجبــــه بتقــــدیم بعــــض الــــدعم المــــالي لیــــتم اســــتخدامه فــــي قامــــت الــــشبكة  العامــــة
  . وفي تغطیة نفقات المشاركین من عدد من الدول العربیةالفریق

 كــــــان لــــــذا ، 2013 نهایــــــة مــــــایو بحلــــــول هــــــا عملتوقــــــفو   قــــــرار بحــــــل الــــــشبكة صــــــدر -
 لعــــدد مــــن  إال أنــــه لــــم یمكــــن ذلــــك،فریــــق العمــــل قبــــل هــــذا التــــاریخاجتمــــاع عقــــد  مقــــررا

 مــــع والتنــــسیق التعــــاون فقــــد اســــتمر وعلــــى الــــرغم مــــن توقــــف عمــــل الــــشبكة ،األســــباب
 .االجتماع األول للفریقأجل عقد  منظمة الصحة العالمیة من

 /10/10-8قامـــــــت األمانـــــــة العامـــــــة بتوجیـــــــه الـــــــدعوة لعقـــــــد االجتمـــــــاع خـــــــالل األیـــــــام  -
  تـــــم تأجیلـــــه لقلـــــة عـــــدد الـــــدول التـــــي أبلغـــــت األمانـــــة العامـــــة بمـــــشاركتهاولكـــــن 2013

 .فیه
ــــــذ توصــــــیة  - ــــــذ ســــــعیا لتنفی ــــــة الدائمــــــة لإلحــــــصاء وتنفی ــــــة الفنی ، فقــــــد اتفــــــاق التفــــــاهماللجن

ــــ واصــــلت ــــه مــــع ةاألمان ــــت فــــي التحــــضیر ل ــــد فریــــق العمــــل وتعاون  العامــــة جهودهــــا لعق
ــــه بعــــد  ــــدعوة ل ــــصحة العالمیــــة وقامــــت بال ــــشرق المتوســــط لمنظمــــة ال المكتــــب اإلقلیمــــي ل

 .  عقده فیهانقضاء عام على الموعد الذي كان مقررا
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  :أهداف فریق العمل
 ، لإلحصاءبحسب ما أوصت به اللجنة الفنیة الدائمة   
والتعــــاون مــــن أجــــل وضــــع وتنفیــــذ خطـــــة  المــــشترك یهــــدف الفریــــق للقیــــام بالعمــــل"

  ."في الدول العربیة الحیویة واإلحصاءاتنظم التسجیل المدني لتطویر 
  :أعضاء فریق العمل

  :تكون الفریق حالیا منوفق توصیة اللجنة الدائمة ی
  .) دولة22(جمیع الدول األعضاء في جامعة الدول العربیة  -
 .منظمة الصحة العالمیة -
  ).إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات(األمانة العامة لجامعة الدول العربیة  -

  :األمانة الفنیة لفریق العمل
 بجامعــــــة الــــــدول تتــــــولى إدارة اإلحــــــصاء وقواعــــــد المعلومــــــات التابعــــــة للقطــــــاع االقتــــــصادي

العربیــــــة األمانــــــة الفنیــــــة لفریــــــق العمــــــل، وتتعــــــاون فــــــي ذلــــــك مــــــع األمانــــــة الفنیــــــة لمجلــــــس 
  .وزراء الصحة العرب التابعة للقطاع االجتماعي في الجامعة

كمــــــا تتعــــــاون مــــــع منظمــــــة الــــــصحة العالمیــــــة ومــــــع جمیــــــع المنظمــــــات اإلقلیمیــــــة والدولیــــــة 
  .  ذات الصلة

  :رئیس فریق العمل والمقرر
م فـــــي بدایـــــة اجتمـــــاع الفریـــــق اختیـــــار رئـــــیس ومقـــــرر مـــــن بـــــین الـــــدول المـــــشاركة فـــــي یـــــت

  .االجتماع
  : األول لفریق العملالمشاركون في االجتماع

مـــــــسؤولو التـــــــسجیل المـــــــدني واإلحـــــــصاءات الحیویـــــــة فـــــــي الـــــــدول العربیـــــــة فـــــــي األجهـــــــزة -
  .اإلحصائیة، وزارات الصحة، وزارات الداخلیة

  .عدد من المنظمات اإلقلیمیة ذات الصلة و ، منظمة الصحة العالمیة-
ـــــة فـــــي جامعـــــة - ـــــصحة العـــــرب، وبعـــــض اإلدارات المعنی ـــــس وزراء ال ـــــة لمجل ـــــة الفنی  األمان

  .الدول العربیة
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  :فریق العملاالجتماع األول ل من النتائج المتوقعة
 التــــــــسجیل المــــــــدني واإلحــــــــصاءات نظــــــــمتطــــــــویر  خطــــــــة عــــــــام لاالتفــــــــاق علــــــــى إطــــــــار  -

فــــــي ضــــــوء االســــــتراتیجیات اإلقلیمیــــــة التــــــي تقــــــع الــــــدول  دول العربیــــــة الــــــفــــــي   الحیویــــــة
 .العربیة في نطاقها

لتعزیـــــز نظـــــام التـــــسجیل المطلـــــوب مـــــن الـــــدول تطبیقهـــــا وطنیـــــة الخطـــــط ال بـــــشأن  االتفـــــاق-
  .المدني واإلحصاءات الحیویة

ـــــى - ـــــدعم المـــــادي  احتیاجـــــات التعـــــرف عل ـــــة مـــــن ال ـــــدول العربی ـــــذ الخطـــــط الفنـــــي و   ال لتنفی
  .قلیمیة والوطنیةاإل

ـــــسیقل ل وضـــــع خطـــــة- ـــــيتن ـــــة ف ـــــة والدولی ـــــشركاء مـــــن المنظمـــــات اإلقلیمی ـــــین ال   والتعـــــاون ب
ومتابعــــــة التقــــــدم فــــــي خطــــــط التنمیــــــة الوطنیــــــة لنظــــــام للــــــدول، تقــــــدیم المــــــساعدة الفنیــــــة 

   .التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة
ــــي تنفیــــذ المهمــــة المــــسندة إ- ــــات عمــــل الفریــــق ف ــــاق بــــشأن آلی لیــــه مــــن اللجنــــة الفنیــــة  االتف

  .الدائمة لإلحصاء
************************* 


