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ورشة عمل بعنوان "المبادئ والتوصيات لتطوير نظام اإلحصاءات الحيوية"، التنقيح الثالث، للبلدان 

 العربية باللغة الناطقة

سلطنة ُعمان -، مسقط2016تشرين الثاني/نوفمبر  14-17  
 

 جدول تنظيم األعمال

 
2016تشرين الثاني/نوفمبر  14اليوم األول. اإلثنين،   

 

 تسجيل المشاركين

 

08:00- 08:20  

 

 والمسائل اإلدارية االفتتاحية-1

 

 المسائل اإلدارية؛عرض و بأنفسهم تعريف المشاركين -

 

التي سيتم تزويدها للمشاركين  الصلةواألدبيات ذات  برنامج العمل، وطرق العمل تقديم -

 مطبوعة وعلى شكل إلكتروني

 

 

08: 08- 45 :20 

 

التغييرات التي  عنعقب مقدمة موجزة توجيهية لنظام اإلحصاءات الحيوية:  مبادئ-أ .2

تحدة لنظام اإلحصاءات مبادئ وتوصيات األمم المتم إدخالها على أحدث نسخة من 

امات الرئيسية ومصادر اإلحصاءات الحيوية، فضالً االستخد الجلسةتناقش الحيوية، س

على التوصيات  الجلسةز هذه عن مناقشة مكونات نظام اإلحصاءات الحيوية. وسوف ترك  

الدولية إلنشاء وتشغيل نظام التسجيل المدني، وكذلك فيما يخص التنسيق الالزم والتكامل 

لمبادئ والتوصيات، التنقيح في داخلها )الفصالن األول والثاني من الباب األول من ا

 الثالث(؛

   المتحدة؛مه شعبة اإلحصاء في األمم عرض بصري تقد 

 

 

. مبادرات إقليمية حول التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في المنطقة العربية-ب

 الضوء على االستراتيجيات التي تقوم بها الهيئات اإلقليمية، وتصف الجلسةتسلَط هذه 

 ؛الخاصة بهم الغايات وخطوات التنفيذاألهداف و خاللها

 

 

10:00–08:45 
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   االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  األمم المتحدة مه لجنةعرض بصري تقد

 )اإلسكوا(؛

  لشرق  منظمة الصحة العالميةلالمكتب اإلقليمي يقد مه عرض بصري

 ؛المتوسط

  المركز اإلحصائي الخليجي يقد مه عرض بصري 

 

 

 سميحفل افتتاح ر

 مالحظات تمهيدية:

 شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة؛ -

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(؛ األمم المتحدة لجنة -

 المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛  -

 

 

 

10:20–10:00 

 10:20–10:40 استراحة القهوة

 

أهمية  الجلسة: وتبرز هذه وية وحقوق اإلنسانالتسجيل المدني واإلحصاءات الحي. 3

 لمشاركة الكاملة في المجتمع وإعمال حقوق اإلنسان.الهوية القانونية للتمكين من ا

 

 ؛األمم المتحدةبصري تقد مه شعبة اإلحصاء في  عرض 

 

 مناقشة عامة 

 

 

11:05 – 10:40 

 

، نظامو ،طريقة عن هذه الجلسة. تبحث السجل المدني كمصدر لإلحصاءات الحيوية. 4

د األحداث الحيوية التي ، وتحد  الخاصة به خصائصالوغيرها من السجل المدني  دورو

اإلحصاءات الحيوية )الفصل الثاني  من أجل. كما تستعرض عملية التسجيل تسجيلهايجب 

 (؛التنقيح الثالثمن الباب الثاني من المبادئ والتوصيات، 

 

  في األمم المتحدة؛عرض بصري تقد مه شعبة اإلحصاء 

 األردن)المكاتب اإلحصائية الوطنية:  البصرية التي تقدمها الدول العروض ،

 ؛(المغرب، المملكة العربية السعودية

 مناقشة عامة 

 

 

12:05–11:05 

 

القهوة استراحة  
 

12:35 – 12:05 

 

 هذه وتعرض القضايا والمواضيع التي يجب تغطيتها في نظام اإلحصاءات الحيوية.. 5

محددة، واألشخاص ال هفي كل حدث حيوي، وخصائصفيها  النظرموضوعات يتم  الجلسة

 (.التنقيح الثالثالمعنيين مباشرة )الفصل الثالث من الباب األول من المبادئ والتوصيات، 

 

 موضوعات من عرض بصري تقد مه شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة :

 ؛السجل المدني

 مناقشة عامة 

 

13:15–12:35 
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لمحة عامة عن  الجلسة هذه وتقدم سجالت السكان كمصدر لإلحصاءات الحيوية.. 6

استخدام مصادر بديلة وإمكانياتها في سياق اإلحصاءات الحيوية )الفصالن الثالث 

(. وباإلضافة إلى ذلك، الثالث التنقيحوالخامس من الجزء الثاني من المبادئ والتوصيات، 

 استخدام البيانات اإلدارية.ي فصعوبات فإنه يناقش بعمق ال

 

 ؛عرض بصري تقد مه شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة 

  :العروض البصرية التي تقدمها الدول )المكاتب اإلحصائية الوطنية

 (قطر ،ين، فلسطينالبحر

 مناقشة عامة 

 

13:55 – 13:15 

 

في  الدور الحاسم للمؤسسات الصحية النظر في افيه يتمدور المؤسسات الصحية. . 7

)الفصل الرابع من الجزء الثاني من المبادئ والتوصيات،  وأسبابها الوفياتبيانات جمع 

 (.3 التنقيح

 

 ؛عرض بصري تقد مه شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة 

   لشرق  منظمة الصحة العالميةلاإلقليمي مه المكتب عرض بصري يقد

 ؛المتوسط

   دولة ب اإلحصائية الوطنية: مها الدول )المكاتالعروض البصرية التي تقد

 (البحرين فلسطين، ليبيا،

 مناقشة عامة 

 

 

15:00 – 13:55 

 

 
 

 

2016تشرين الثاني/نوفمبر  15اليوم الثاني. الثالثاء،   

 

تعيين المسؤوليات والهياكل التنظيمية على المستوى الوطني لنظام التسجيل المدني.      . 8

الهياكل التي بموجبها يتم جمع وتخزين واسترجاع والحفاظ  نوعة في وتبحث هذه الجلس

       بها.  ةواألشخاص المعنيتواتر بعض األحداث الحيوية ب المتعلقة معلوماتالعلى 

 
ه بكفاءة شمل اإلطار القانوني للتسجيل المدني الذي يمكن أن تعمل الهياكل في ظل  تو

في التدريب على التسجيل المدني ونظام من الفصل األول من الدليل  3)الوحدة 

 اإلحصاءات الحيوية(.

 

 عرض بصري تقد مه شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة؛ 

   األردن، : /أُمناء التسجيللونمها الدول )المسج  العروض البصرية التي تقد

 (لمغرب، ُعمانا

 مناقشة عامة 

 

9:00 – 8:00 

 

 

)المكان والزمان،  مدنية على المستوى المحليتعيين المسؤوليات وعملية التسجيل ال. 9

مناء ألوالتكلفة، التسجيل المتأخر(. تلقي هذه الجلسة نظرة على التعيينات والواجبات 

التسجيل  نظام على يمن الفصل األول من الدليل التدريب 6)الوحدة  التسجيل المحليين

 اإلحصاءات الحيوية(.والمدني 

 

 

10:30 – 09:00 
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مكان التسجيل لكل نوع من الحدث، وكيف يجب أن تكون  كما وتأخذ في االعتبار أيضاً 

كيف ومحددة في القوانين واألنظمة، وأهمية عامل الوقت في تسجيل األحداث الحيوية؛ 

( من 8ينبغي تقييم الرسوم؛ ويدرس طرق التسجيل المتأخر والذي تم تأخيره )الوحدة )

 اإلحصاءات الحيوية(؛والتسجيل المدني  على نظام يالفصل األول من الدليل التدريب

 

 عرض بصري تقد مه شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة؛ 

   تونس، : /أُمناء التسجيللونالمسج  مها الدول )العروض البصرية التي تقد

 (5دول مجلس التعاون الخليجي السودان، 

 مناقشة عامة 

 

 10:30 -11:00 استراحة القهوة

 

. الستكمالهاجمع اإلحصاءات الحيوية الدولية والتحديات التي تواجهها البلدان . 10

التعريفية على المستوى الدولي  هابياناتوالبيانات متطلبات تستعرض هذه الجلسة 

وصف ب تقومسوبيانات على المستوى الدولي؛ لإلحصاءات الحيوية، والغرض من جمع ال

من خالل لديموغرافية على المستوى الدولي نظام لجمع وتجهيز ونشر اإلحصاءات اال

استخدام الكتاب السنوي الديموغرافي لألمم المتحدة. وستعرض معدالت االستجابة للبلدان 

 المشاركة ومقارنتها مع مناطق أخرى من العالم.

 

كل وباإلضافة إلى ذلك، واستناداً إلى المهام الموكلة إلى البلدان قبل ورشة العمل، ستقوم 

 :في تلبية االحتياجات من البياناتتقديم عرض حول التحديات التي تواجهها بدولة 

 

 جمع اإلحصاءات  :عرض بصري تقد مه شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة

 ؛ةالديموغرافي

  لشرق  منظمة الصحة العالميةلالمكتب اإلقليمي قد مه يعرض بصري

 ؛. جمع اإلحصاءات عن أسباب الوفياتالمتوسط

  عقبات العملية التي تواجهها عند تأثيث البيانات لل البلدان خبراتعرض

حصائية الوطنية: للكتاب الديمغرافي السنوي والدروس المستفادة )المكاتب اإل

 ؛(ليبيا، السودان، سوريا

 مناقشة عامة 

 

 

12:20 – 11:00 

 

 12:20 – 12:50 استراحة القهوة

 

وتستعرض  ني واإلحصاءات الحيوية.تقييم وضمان الجودة في نظام التسجيل المد. 11

الجلسة إطار ضمان الجودة األساسية، والتقنيات، سواء المباشرة وغير المباشرة منها، 

والتي يمكن استخدامها لتقييم مدى اكتمال نظام التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية 

اً لضمان وصى بها دوليالجلسة على اآلليات المُ هذه التي تم التبليغ عنها. وستركز 

إحصاءات حيوية موثوقة ودقيقة وآنية )الفصل األول من الباب الثالث من المبادئ 

 والتوصيات، التنقيح الثالث(.

 

 عرض بصري تقد مه شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة 

 

 

13:20 - 12:50 

 

 رصد نوعية التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية على المستوى اإلقليمي.. 12
الجهود األخيرة والحالية لتقييم ورصد نوعية التسجيل المدني  ةالجلسهذه  تعرض

الى عرض الدروس المستفادة والتحديات  واإلحصاءات الحيوية، كما ترمي أيضاً 

 

15:00- 13:20 
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 والفرص المستقبلية

 

   االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  األمم المتحدة مه لجنةعرض بصري تقد

 ومؤشرات التغطية؛ير المتابعة، وتقار)اإلسكوا(: نتائج التقييمات، 

 

  لشرق  منظمة الصحة العالميةلقد مه المكتب اإلقليمي يعرض بصري

 ؛ومؤشرات التغطية المتابعة تقاريرو: نتائج البلد وتقييمات المنطقة، المتوسط

  وزارة  تونس،)المكاتب اإلحصائية الوطنية: تقدمها الدول بصرية عروض

 ؛(الصحة: ُعمان

 عامة مناقشة 

 

 

 

2016تشرين الثاني/نوفمبر  16اليوم الثالث. األربعاء،   
 

هذه  تعرض. التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في البلدان المتأثرة بالنزاعات. 13

الجلسة التحديات التي تواجهها المنظمات الوطنية واإلقليمية في البلدان المتأثرة 

 تسجيل المدني واالحصاءات الحيوية لديها.بالنزاعات لحفظ وصون ال

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  األمم المتحدة عرض بصري تقد مه لجنة

 )اإلسكوا(؛

  ؛حقوق اإلنسانلألمم المتحدة ل السامية مفوضيةالعرض بصري تقد مه 

  لشرق  منظمة الصحة العالميةلقد مه المكتب اإلقليمي يعرض بصري

 المتوسط

 عامة مناقشة 

 

 

08:00- 08:40  

 

 ،شرطة ُعمان السلطانية، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات عرض يقّدمه. 14

 ووزارة الصحة

 

 

11: 08- 00 :40 

 

سيعمل الممثلون من كل بلد كفريق واحد على إعداد عرض عمل الفريق الوطني. 

 المدني لتسجيلبصري لمدة عشر دقائق لعرض استراتيجيات لتحسين التغطية ودقة نظام ا

واإلحصاءات الحيوية حين تطبيق المبادئ والتوصيات في بلدانهم، بمساعدة أشخاص من 

 ذوي الخبرة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون، على وجه الخصوص التالي:

 

لتحقيق تغطية كاملة لتسجيل األحداث الحيوية، ولتحسين العقبات الرئيسية  ( أ

مقارنة بكل دولة ل الممثل فريقلاسيقوم . دقة المعلومات المسجلة

تغطيتها في استمارات التسجيل لديهم مع قائمة  تالموضوعات التي تم  

 المواضيع األساسية الواردة في المبادئ والتوصيات؛ب

 

العقبات الرئيسية لجمع اإلحصاءات الحيوية استناداً على بيانات التسجيل ب( 

 المدني كمصدر رئيسي؛

 

أو التي ال تزال قائمة لتقييم جودة أنظمة السجل  الجهود التي تم بذلها ( ج

 المدني واالحصاءات الحيوية.

 

 

12:00–11:00 
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 .بتقديم عرض بصري كل بلدالممثلون لسيقوم من ورشة العمل،  في اليوم األخيرو

 

  

 12:00–12:30 استراحة القهوة

 12:30–15:00 )متابعة( عمل الفريق الوطني. 15

 

2016تشرين الثاني/نوفمبر  17س، اليوم الرابع. الخمي  

 

استراتيجيات لتحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في المنطقة . 16

للدول لتبادل االستراتيجيات من أجل تحسين نظم  الجلسة منبراَ  هذه . وتقدمالعربية

 سجيلوأمين التممثالً بإحصائي كل بلد )سيقوم . والتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

عن االستراتيجيات الوطنية الممكنة لتحسين عملية التسجيل المدني بتقديم عرض ( معا  

 الخامسة عشرفي الجلسة  تم إنجازهإلى العمل الذي  واإلحصاءات الحيوية، استناداً 

 الدول االستراتيجيات التي يتعين اعتمادها.وستقدم وخطط التنمية الوطنية القائمة. 

 

 ول المشاركةدلل البصرية عروضال 

 

 

10:30- 08:00 

 10:30 – 10:50 استراحة القهوة

 

حيوية في المنطقة استراتيجيات لتحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات ال. 16

 العربية )تابع(

 

 المشاركة للدول البصرية عروضال 

 

 

13:00 – 10:50 

 13:00 – 13:30 استراحة القهوة

 

ض ومناقشة ملخص إجراءات ورشة العمل: عر ./الختامإنهاء ورشة العمل. 17

االستنتاجات والتوصيات حول كيفية تحسين جودة اإلحصاءات الحيوية في البلدان 

 المشاركة.

 

 تقييم ورشة العمل

 

15:00 – 13:30 

 

 


