گزارش جلسه کارگروه سه جانبه در حاشيه کارگاه اموزشي توليد امار و اطالعات
جمعيتي در روز  71نوامبر سال  7937در تهران – ايران
 )1جلسه کار گروه سه جانبه در حاشیه کارگاه آموزشی تولید آمار و اطالعات جمعیت کشورهاي
عضواکو ،با حضور نمایندگانی از ایران ،پاکستان ،ترکیه و کارکنان دبیرخانه اکو ،به خصوص اداره
منابع انسانی و توسعه پایدار ( )HRSDدر تاریخ  11ابان سال  1(1931نوامبر )2112 ،در شهر
تهران برگزارشد که فهرست شرکت کنندگان آن به پیوست می باشد.
 )2طبق تصمیمات گرفته شده در اولین نشست سران سازمان ها و مراکز ملی ثبت احوال کشور هاي
عضو اکودر تاریخ  12-11مهر سال 1931در تهران ( 4-9اکتبر ،)2111 ،هدف اصلی از این نشست
به شرح ذیل می باشد :
 .1تبادل نظردر خصوص شناسایی وتعیین موضوعات و سرفصل هاي اصلی و همکاري هاي آینده
احوال
ثبت
زمینه
اکودر
عضو
کشورهاي
 .2تعیین نحوه و مسئولیت راه اندازي وب سایت اکو  ، ،محتویات و اجزاي آن
 )9در این جلسه دستور کار بررسی و مواردي به شرح زیر به تصویب رسید:
الف) همکاري هاي آموزشی و پژوهشی (مطالعه و آموزش) در زمینه ثبت احوال
ب)تامین منابع مالی ممکن براي همکاري هاي آموزشی و پژوهشی (مطالعه و آموزش) در زمینه
ثبت احوال
ج) تسهیالت ایجاد وب سایت ثبت احوال کشورهاي اکو و محتویات آن
 )4ضمنا در این دیدار ،پس از مذاکرات مفصل ،شرکت کنندگان با برخی از توصیه ها براي دوره هاي
آتی همکاري اکو در زمینه هاي ذکر شده ،به شرح زیرتوافق گردید:
أ .مباحث مشخص شده براي همکاري هاي آموزشی و پژوهشی
 .1ثبت وقایع حیاتی (تولد ،مرگ ،ازدواج ،طالق)،
 .2فن آوري و نحوه راه اندازي سامانه پایگاه الکترونیکی داده هاي ثبت احوال
 .9مهاجرت و جابجائی در داخل کشور :ثبت تغییرآدرس و کد پستی

 .4صدور کارت شناسایی ملی و اسناد هویتی
 .5ایجاد همکاریهاي صمیمانه بین محققان و پژوهشگران کشورهاي عضواکو در زمینه مطالعات و
امارهاي جمعیتی و جمعیت شناسی و از جمله ثبت احوال.
 .6تبادل برنامه هاي آموزشی /و پژوهشی
 .1برگزاري کارگاه هاي آموزشی مطالعاتی در زمینه آمار و اطالعات جمعیت شناسی در سطوح
مختلف جامعه
ب .تامين منابع مالي ممکن برای همکاری های آموزشي و پژوهشي (مطالعه و آموزش) در
زمينه ثبت احوال
اگرچه ممکن است دولتهاي کشورهاي عضو بتوانند بودجه مورد نظر را تامین نمایند،لیکن در این
جلسه موافقت گردید ،به رویکرد پیگیري استفاده از مساعدتهاي مالی سازمان ونهادي هاي بین
المللی بویژه یونیفپا و سسریک براي همکاري در این زمینه توجه گردد.
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در این جلسه با ایجاد وب سایت ثبت احوال اکو در دو مرحله موافقت شد.
 .1مرحله اول :راه اندازي وب سایت "شبکه همکاري ثبت احوال اکو" تحت وب سایت رسمی
دبیرخانه اکو و لینک آن به وب سایت رسمی سازمان ها و مراکز ثبت احوال کشورهاي عضو
اکو به زبان انگلیسی  ..همچنین بارگذاري اسناد مربوط به وقایع اکودر زمینه همکاري با
ثبت احوال بر روي صفحه وب توسط دبیرخانه
 .2مرحله دوم :راه اندازي وب سایت جداگانه دیگر پس از گذشت مدت زمان معین .
محتوي وب سایت مزبور به توافق اعضا این نشست به شرح ذیل خواهد بود :
 رویدادها ثبت احوال در داخل  /خارج از منطقه اکو (جلسات ،کارگاه هاي آموزشی،
برنامه هاي آموزشی  /دوره ها و غیره)
 قوانین و مقررات ملی ثبت احوال
احوال
ثبت
کارشناسی
گروه
 ایجاد
 )5نهایتا گزارش جلسه به اتفاق آرا به تصویب رسید .و مقرر شد دبیرخانه اکو گزارش را براي ارائه
نظرات و پیشنهادات  ،در صورت وجود ،به کشورهاي عضو (ایران ،پاکستان و ترکیه)ارسال نماید و
چنانچه پیشنهادي از سوي ایشان تا  11دي ماه سالجاري دریافت نشود این گزارش را تصویب شده
تلقی نماید و توصیه هاي پیشنهادي را براي ارائه در جلسات مربوط به دومین نشست روساي

سازمان ها ومراکز ثبت احوال کشورهاي عضو اکودر تاریخ شهریور ( 1932سپتامبر  )2119در
ترکیه  ،آماده نمایند.

ترجمه نامه کارگروه اکو
دبیرخانه سازمان همکاري هاي اقتصادي –اکو – ضمن اظهار ارادت خود به وزارت امور خارجه
جمهوري اسالمی ایران و سفارتخانه هاي جمهوري اسالمی پاکستان و جمهوري ترکیه در تهران ،
افتخار ارائه گزارش جلسه کار گروه سه جانبه رادارد که در تهران،پایتخت جمهوري اسالمی
ایران ودر تاریخ  11آبان سال  ، 1931در حاشیه کارگاه آموزشی تولید آمار واطالعات جمعیت
شد.
برگزار
اکو
کشورهاي
همچنین دبیرخانه از ارائه نظرات اشتراکی مقامات مربوطه از سه کشور عضو (ایران ،ترکیه و
پاکستان)تا قبل از  11دي ماه سال  91 (1931دسامبر)2112 ،استقبال می نماید که بتواند توصیه
هاي پیشنهادي را جهت ارائه در دومین نشست برنامه ریزي شده روساي سازمان هاي ثبت احوال
عضو اکو درتاریخ شهریور سال  (1932سپتامبر سال ) ،2119در ترکیه آماده نماید.

الزم به ذکر است که این جلسه بر اساس تصمیم گیرهاي اولین نشست سران سازمان ها و مراکز
ثبت احوال کشورهاي عضو اکو در تاریخ  12-11مهر ماه سال  4-9(1931اکتبر)2111 ،درتهران
شد.
برگزار
دبیرخانه از این فرصت استفاده نموده و تشکر خود را از وزارت و سفارتخانه هاي محترم ( اداره
اکو وزارت امورخارجه –سفارتخانه جمهوري اسالمی پاکستان و جمهوري ترکیه در تهران) ،بلحاظ
شایستگی توجه ایشان به این موضوع اعالم می دارد.

