
  
  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٩إضافة  ٥
  ٢٠١٣ناير 
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افة الشراكات 
بكة القياسات 

ن الهدف من 
تخـاذ القـرارات 
صــد األحــداث 

مسـاعدة مـع  
 حـــوال المدنيـــة

إلـى  ٢٠١٢ر 
رق. وفــي هــذا 
شركاء يتفقون 
نفيـــذي لشـــبكة 

 واتفـق كبيـر. 
وأنهــا ارتقــت  

مـام قليـل  باهت
أيضـًا  صـحية

ل الــذي قامــت 

 الشـبكة، قـرر 
٢٠١.  

/١٣٢م ت 
ون الثاني/ ين

 Add.9

 صحية
  ظمة 

منظمة الستضا
س التنفيذي لشب

وكانطريين. لقُ 
التالالزمة ت 

كة تحســين رص
  لمعلومات.

ـات الصـحية،
لتســـجيل األح 

لثـاني/ نـوفمبر
ى مفتــرق طــرق
 وأن جميع الش

المجلـــس التنفه 
ني من إهمال 

الموقــوتيــزي 
ي لـم تحـظ إال 

ة القياسـات الص
ومتابعــة العمـل

طالع بأنشـطة 
١٣أيار/ مايو 

كانو ١٨ 

راكات الص
ل المنظ

  افة

  

("ترتيبات المن 
) قرر المجلس

 واإلقليميين وال
توافر المعلومات

للشــبك الرئيســية
ة بتكنولوجيا ا

ظـم المعلومـاة نُ 
ظـــمدان مـــن نُ 

ة فـي تشـرين ال
صــلت اآلن إلــى
مات الصحية 
ومـــع ذلـــك نـــوه

زال تعانيتوية ال
 بــدورها التحفي

التـيمسائل ال 
لشـبكة لتنفيـذي
تـولي وة اآلن 

لالضـط تاحـة،
أ ٣١جارية في 

فة الشرا
سيق عمل
لمستضا

ت الصحية

١إضافة  ٥/
ت المستضافة"

ركاء العالميين 
وزيادة تصحية 

 ن األولويــات
كار واالستعانة

ي إبـراز أهميـة
لـــدى تلـــك البلـــد
دورتـه المنعقـدة

قــد وص رابطــان
ظم المعلومية نُ 

ـات القائمـــة. و
صاءات الحيو

اضــطلعت قــد 
 والدعوة بشأن
ضـح المجلـس ا
 أمانـة المنظمــة

المترد الماليـة 
 العمليات الج

الستضاف
أن تنسي
راكات ال
  
  
ة القياسات

١٣٢م توثيقة 
ة مع الشراكات

  حل الشبكة.

ربط بين الشرك
لمعلومات الص

وكــان مــندان. 
من خالل االبتك

ور أساسـي فـي
بتحســـين مـــا ل 

 للشـبكة فـي د
ولكنهمــا مترن 

للشك في أهمي
 وتعزيـــز اآلليـــا

واإلحص  المدنية
 الشــبكةى أن 
الجمهور   إلى

مصـلحة. وأوض
فــي   الصـحية

لمـوارل المتزايـدة
 الشبكة ووقف

  

 مائة
 ؤقت

منظمة ال
بشأ حات

مع الشر

بكةش

ة الوارد في الو
 عمل المنظمة

ح ٢٠١٢مبر 

تر ٢٠٠٥ عام 
ظم ال تعزيز نُ 

صــحية فــي البلــد
م –ب الوفاة 

عت الشبكة بدو
 والتعجيـــلزهـــا 

جلـس التنفيـذي
جــالين المختلفــين

مجال لهناك  
الصـــحية مـــات

سجيل األحوال 
علــىت الصــحية 

الوصول شطة 
ن أصـحاب الم

ات ظـم المعلومــ

للمحدوديـة ارًا 
 الصحية حل 

 ي
بعد الم الثون

األعمال المؤ 

بات الم
والمقترح
م

 تقرير األمانة
 بشأن تنسيق 
ن الثاني/ نوفم

ي أنشئت في 
شركاء من أجل
 الحصــائل الص
والوفيات وأسبا

لسنين اضطلع
وتعزيزهظمهـــا نُ 

ة. وأشار المج
ي هــذين المج
لى أنه لم يعد

ظـــم للمعلومنُ  ء
تسظم ى أن نُ 

شــبكة القياســات
بمستوى أنشن 

همة العديـد مـن
ظحصــاءات ونُ 

   ريادي.

ونظر ، ما تقدم
بكة القياسات 

لس التنفيذ
الثانية والثال 
 من جدول ٥

رتيبت
و

عقب إعداد 
ة والمقترحات

تشرين ٨ة في 

لتيوالشبكة ا 
الش هو حشد 

 إلــى تحســين 
و الوالدات –ة 

وعلى مر ال 
 علـــى تقيـــيم نُ 
صاءات الحيوية
مــال الشــبكة فــي

أيضًا إل أشار 
إنشـــاءضـــرورة 

إلى ت الصحية
س التنفيــذي لش

ممكنصى حد 
ستدعي مسـاه

اإلحكـان إدارة 
شبكة بالدور الر

على  وبناءً  
س التنفيذي لشب

المجل  
الدورة 
٥البند    

  
  
  

  
  
١- 

الصحية
ةيالصح

  
٢- 

إنشائها
الراميــة
الحيوية

  
٣- 

البلـــدان
واإلحص
أن أعم
الصدد 
علـــى ض
القياسات
المجلــس
إلى أقص

وتس جداً 
أن بإمك
فيه الش

  
٤- 

المجلس
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خـذت وقـد اتُ  وظـائف يعمـل فيهـا موظفـون بعقـود طويلـة المـدة، ثـالث بكة القياسـات الصـحيةشـأمانـة  لدىو   -٥
 الئحــة المــوظفينمــع  وبالتماشــي ،المــوظفين المعنيــين معاملــة الئقــة وعادلــةجميــع التــدابير الالزمــة لضــمان معاملــة 

 علــى ســؤوليةمأيــة  بكة القياســات الصــحيةشــعلــى حــل  ترتــبت. ولــيس مــن المتوقــع أن والنظــام األساســي للمــوظفين
  المنظمة.

    
 التنفيذي اإلجراء المطلوب من المجلس

  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٦
  
  

=     =     =  


