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 موجز تنفيذي

سم وجنسية.  إتنتهك حاالت الطوارئ العديد من الحقوق األساسية الفردية، بما في ذلك الحصول على 
وفي جميع حاالت الطوارئ تقريبا، بما في ذلك الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية واألخطار التي يتسبب  

ر  وقد تدم   ،ي الحاالت القصوى ف ا  فيها اإلنسان، تصبح نظم تسجيل األحداث الحيوية غير فعالة، وتنهار كلي
بسبب   د الوثائق. وتتأثر نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية أيضا باألوبئة والجوائحالمحفوظات وتفق  

وتعطيل تقديم الخدمات. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تعيق القوانين والسياسات  التنقل القيود المفروضة على 
 ية الوصول إلى خدمات التسجيل المدني في ظل الهجرة والتنقل. إمكان ،التي تستبعد فئات معينة

يشكل توفير خدمات التسجيل المدني تحديا أكبر في السياقات اإلنسانية، حيث تكافح بلدان أفريقية  
عديدة من أجل ضمان تعميم التسجيل بالكامل. ففي مختلف أنحاء القارة، ال يزال الماليين من األطفال غير  

 2غير موجودة أو غير مكتملة إلى حد كبير.   1بينما ال تزال أنظمة إحصاءات الوفيات    ،الوالدةند   مسجلين ع
عملية معقدة ومكلفة تتطلب أحكاما قانونية   ،إن استعادة أنشطة التسجيل والسجالت وتصفية الطلبات المتأخرة

 وسياسات محددة .

نية الحصول على خدمات التسجيل األساسية  وعلى الرغم من التحديات العديدة، فإن اإلبقاء على إمكا 
في حاالت الطوارئ، بما في ذلك بالنسبة للفئات السكانية النازحة أو المتأثرة بأي شكل من األشكال، له أهمية  

بناء على ما سبق، أحاط الوزراء، و قصوى لحماية حقوق اإلنسان وضمان بناء الدولة الفاعلة والحكم الرشيد. 
خالل الدورتين الثالثة والرابعة لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني، المنعقدين في  كوت 

ريقية في  فبالتحديات التي تواجه البلدان األ، علما 2017وفي موريتانيا في ديسمبر  2015ديفوار في فبراير 
قليمي المعني بالتسجيل المدني واالحصاءات الحيوية  اإلساسي  الفريق األ ساسية ودعوا  توفير خدمات التسجيل األ

 . (انظر المرفق)إلى تقديم الدعم لوضع مبادئ توجيهية وتوصيات لتحسين التسجيل المدني في حاالت الطوارئ 

 

واإلحصاءات الحيوية قاد صندوق في إطار البرنامج األفريقي بشأن التعجيل بتحسين أنظمة التسجيل المدني 
بالتشاور والتعاون مع أعضاء آخرين في الفريق األساسي للتسجيل المدني   ،األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(

 
 (.2019)نيويورك،  هل نحن على الطريق الصحيح؟ :، تسجيل كل طفل عند الوالدةصندوق منظمة األمم المتحدة للطفولة  1
"، البيان الوزاري  للدورة  2020-2015االقتصادية ألفريقيا، "تحسين إحصاءات الوفيات في أفريقيا: االستراتيجية التقنية  األمم المتحدة  لجنة    2

  .2015فبراير  13 - 12الثالثة لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني، ياموسوكرو، 
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واإلحصاءات الحيوية، عملية وضع توصيات من أجل تحسين مرونة النظم والخدمات لضمان التسجيل المستمر  
في حاالت األزمات وحاالت الطوارئ. تعكس التوصيات والمبادئ التوجيهية   والدائم والشامل للمواليد والوفيات 

توفير التوجيه التنفيذي للدول األعضاء والشركاء وتهدف إلى  التي تم وضعها نتائج مختلف االجتماعات 
 اإلنمائيين في مواصلة تقديم خدمات التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في السياقات اإلنسانية.  

ال سيما القوانين  ، مواتيةالبيئة الداد توصيات نهائية في أربع فئات. تتناول الفئة األولى تهيئة تم إع
إجراءات مبسطة لتقليل العبء الذي يفرضه السياق  إلى جانب والسياسات، لضمان أن يكون التسجيل مجانيا 

استمرار تقديم الخدمات في   اإلنساني. تتعلق الفئة الثانية بالترتيبات المؤسسية التي يجب وضعها لضمان
السياقات اإلنسانية، مع التركيز بشكل خاص على آليات التنسيق وقابلية التشغيل البيني. وتحدد الفئة الثالثة  

على   ، رقمنة النظمالسجالت، بما في ذلك إنشاء وإعادة تها اآلمن وحماي لسجالت لالتدابير التي تتيح التخزين 
اآلليات اإلنسانية والتنسيق فيما بين الشركاء، بما في ذلك إدماج سبيل المثال ال الحصر. وتتناول الفئة الرابعة  

وتعزيز   ،التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في اآلليات والخطط الوطنية للتأهب للكوارث واالستجابة لها
 يم لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.وتيسير إقامة محافل مشتركة بين األقال  ،األدلة
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 الخلفية واألساس المنطقي أوال.

من  6المنصوص عليه في المادة  رف به كشخص أمام القانون، على النحولكل فرد الحق في أن يعت   .1
تستند التوصيات والمبادئ التوجيهية   1عالن العالمي لحقوق االنسان وعدة صكوك دولية لحقوق االنسان.اإل

التسجيل المدني على أنه   صفألمم المتحدة ومعاييرها، التي تالتنفيذية الواردة في هذه الوثيقة إلى مبادئ ا
 ا أساسي  اتسجيل هذه األحداث أمر يعد  و   2تمر والسري لجميع األحداث الحيوية.التسجيل الشامل واإلجباري والمس

للتجميع المنتظم لإلحصاءات الشاملة. ويعتبر التسجيل المدني وتجميع اإلحصاءات الحيوية من المهام الحاسمة  
سجيل جميع  للحكومة، إذ إنهما يثبتان وجود شخص بموجب القانون. وفي حين أن التسجيل المدني يشير إلى ت

األحداث الحيوية، فإن  التركيز في المبادئ التوجيهية الواردة في هذا الدليل ينصب على تسجيل الوالدات 
 والوفيات.

إن مصطلح "السياق اإلنساني" في النص الحالي يشمل حاالت الطوارئ والصراع والنزوح واألوبئة   .2
اختالل    في ظلمرارية خدمات التسجيل المدني تحديا  والجوائح الكبرى. وهي جميع الحاالت التي تواجه فيها است

النظم أو تدميرها أو انهيارها كلية في الحاالت القصوى. وخالل أو في أعقاب حالة طوارئ أو أزمة، كثيرا ما  
تفقد األسر شهادات الميالد والوفاة والزواج، وقد يتم تدمير محفوظات بأكملها. وعندما يهاجر الناس أو ينزحون  

غالبا ما ال يستطيعون الوصول إلى خدمات التسجيل المدني بسبب عدم توفر إمكانية الوصول المادي فإنهم 
 أو بسبب الحواجز أو القوانين أو السياسات اإلجرائية أو المالية التي تستبعدهم من التسجيل. 

بالتزامها بمساعدة  حاالت الطوارئ في أفريقيا عديدة ومتنوعة. وتتأثر قدرة الدول على الوفاء إن  .3
بحاالت مثل حاالت الطوارئ المطولة التي تستمر رغم اتفاقات السالم، والصراعات التي  ،المواطنين وحمايتهم

تؤدي إلى النزوح الداخلي عبر الحدود، والكوارث الطبيعية، وحاالت الطوارئ الصحية العامة. وكثيرا ما تكون  
صال من نقص التمويل والموارد على توفير خدمات عالية الجودة  قدرة كيانات التسجيل المدني التي تعاني أ

كبيرة، على النطاق المطلوب، أضعف في حاالت الطوارئ، حيث أن موظفي الخدمة المدنية يغادرون بأعداد 
ص. وعالوة على ذلك، مدادات، وتتقلص ساعات العمل. وتتأثر الفئات السكانية المهمشة بشكل خاوتنخفض اإل

 
االتفاقية المتعلقة  1954; 27و  25االتفاقية المتعلقة بمركز الالجئين, المادتان  1951; 15و  6االعالن العالمى لحقوق االنسان, المادتان  1948 1

الدولية ; االتفاقية 1965; 4-1االتفاقية بشان خفض حاالت انعدام الجنسية, المواد  1961; 27و  25بمركز االشخاص عديمي الجنسية, المادتان 
؛ 24من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  1966'؛ المادة 5)د( ' 1969للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 

؛ اتفاقية حقوق 29، المادة  االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  1990؛  8و    7، المادتان    1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  
 .18، المادة  2006األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

 .2014، االمم المتحدة، 3المبادئ والتوصيات المتعلقة بنظام االحصاءات الحيوية، التنقيح  2
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دارية تفشل أو قد ال تكون لديها القدرة على تسجيل االحداث الحيوية، مما يؤدي إلى تراكم حاالت  إلفإن النظم ا 
  لسكان ينزح ا. وعندما يات د معلومات موثوقة عن أسباب الوفالوالدة والزواج والوفيات غير المسجلة وعدم وجو 

ة بما فيه الكفاية أو غير قادرة على  ، فإن الخدمات كثيرا ما تكون غير مرن نتيجة لذلك عدد الوالدات  ويزداد 
اعات المسلحة معالجة نمو الطلب. وعالوة على ذلك، أصبحت مؤسسات الدولة، في السنوات االخيرة، هدفا للجم

وهي الكيانات الرئيسية التي تمثل   –حيث تهاجم مراكز التسجيل المدني  ،على نحو متزايد  غير التابعة للدولة
كوسيلة لمنع أي تسجيل رسمي لألحداث الحيوية المستقبلية وتدمير   –اطق الريفية الدولة في العديد من المن

السجالت والمحفوظات القديمة بشكل منهجي. وبهذه الطريقة، فإن أطراف النزاع المسلح ال تعرض السكان  
المحليين لمخاطر جسيمة فحسب، بما في ذلك خطر انعدام الجنسية، بل يمكنها أيضا أن تتالعب بطرق  

 3تسجيل الهوية القانونية إلحداث تغيير ديموغرافي. 

على تقديم جميع الخدمات الحكومية األساسية، بما في ذلك خدمات  اشديد  اإن لألوبئة والجوائح أثر  .4
 (، فرضت العديد من البلدان قيودا أدت 19-التسجيل المدني. استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

الحاضرين. ومنذ بداية تفشي  جيل أو خفض ساعات الخدمة األساسية وعدد الموظفين إلى إغالق نقاط التس 
ونتيجة لذلك، ازداد تراكم الوالدات والوفيات .  ، انخفضت معدالت تسجيل المواليد والوفيات في عدة بلدانجائحةال

حدثت زيادة كبيرة في عدد غير المسجلة. وفي البلدان التي تعمل فيها خدمات التسجيل المدني دون انقطاع، 
حصاءات الوفيات وأسبابها كوسيلة لفهم أي إلجائحة كورونا أيضا األهمية البالغة  ت أثبت 4الوفيات المسجلة.

 5جائحة. 

يشكل توفير خدمات التسجيل المدني تحديا أكبر في السياقات اإلنسانية، حيث تكافح بلدان أفريقية   .5
الكامل. ففي مختلف أنحاء القارة، ال يزال الماليين من األطفال غير  عديدة من أجل ضمان تعميم التسجيل ب 

 7غير موجودة أو غير مكتملة إلى حد كبير.   6مسجلين  عند  الوالدة  بينما ال تزال أنظمة إحصاءات الوفيات  
وتصفية الطلبات المتأخرة عملية معقدة ومكلفة تتطلب أحكاما قانونية   استعادة أنشطة التسجيل والسجالت  إن

 
 .2021، فبراير 43" حقوق اإلنسان، المجلدفي النزاعات المسلحة غير الدولية  مأزق كاثرين فورتين: "أن تكون أو ال تكون؟: الهوية القانونية في  3
خالصة الممارسات الجيدة: تسخير أنظمة التسجيل المدني ر الدولية في الحاالت الطارئة"، ، "التسجيل المدني: الحفاظ على المعايي سرجان مركيك 4

مركز التميز  في التسجيل المدني واإلحصائيات الحيوية، )أوتاوا، أونتاريو،  ، وضاع الهشةواإلحصاءات الحيوية في النزاعات، وحاالت الطوارئ، واأل
2021 .) 

 (.2021، )جنيف، ، مساهمات القطاع الصحي في تحسين التسجيل المدني للوالدات والوفياتمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  5

 (.2019)نيويورك،  هل نحن على الطريق الصحيح؟ : ، تسجيل كل طفل عند الوالدةصندوق منظمة األمم المتحدة للطفولة  6
"، البيان الوزاري  للدورة الثالثة 2020-2015ألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، "تحسين إحصاءات الوفيات في أفريقيا: االستراتيجية التقنية الجنة  7

 . 2015فبراير  13 - 12لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني، ياموسوكرو، 

file:///C:/Users/cmodvar/Downloads/Health-sector-contributions-towards-improving-CR-of-births-and-deaths-UNICEF-WHO-guidance%20(3).pdf
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وسياسات محددة . وعلى الرغم من التحديات العديدة، فإن اإلبقاء على إمكانية الحصول على خدمات التسجيل 
اية  للفئات السكانية النازحة أو المتأثرة بأي شكل من األشكال، له أهمية قصوى لحم ، بما في ذلك األساسية

 حقوق اإلنسان وضمان بناء الدولة الفاعلة والحكم الرشيد.

أحاط الوزراء، خالل الدورتين الثالثة والرابعة لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني   .6
، علما بالوضع ودعوا الفريق 2017وفي موريتانيا في ديسمبر  2015المنعقدين في  كوت ديفوار في فبراير 

اسي االقليمي المعني بالتسجيل المدني واالحصاءات الحيوية إلى تقديم الدعم لوضع مبادئ توجيهية  ساأل
وتوصيات لتحسين التسجيل المدني في حاالت الطوارئ. وُطلب إلى المكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا التابع  

 لمبادئ التوجيهية. لصندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( أن يتولى قيادة عملية وضع ا

طبقت اليونيسيف المنهجية التالية في وضع المبادئ التوجيهية بالتشاور والتعاون مع األعضاء اآلخرين   .7
 في الفريق األساسي اإلقليمي:

، استعرض  مبادئ وممارسات التسجيل المدني في حاالت الطوارئ المتصلة  2018في عام  (أ)
 لمسلح؛ بالصحة العامة والهجرة والنزوح والصراع ا

عقد اجتماعا فنيا إقليميا حول التسجيل المدني في حاالت الطوارئ في أفريقيا،   ،في نفس العام (ب )
بحضور ممثلين عن الكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومالي والنيجر والسنغال  

 وسيراليون وجنوب السودان وأوغندا والشركاء اإلنمائيين؛

 (.2020( ومالي ) 2020( والكاميرون )2019في أوغندا ) أجرى مشاورات فنية داخل البلدان (ج)

تعكس هذه التوصيات والمبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة نتائج مختلف االجتماعات والمنتجات   .8
على مواصلة تقديم   مالتي تم وضعها لتوفير التوجيه التنفيذي للدول األعضاء والشركاء اإلنمائيين لمساعدته

 المدني خالل حاالت الطوارئ لضمان التسجيل الشامل لألحداث الحيوية. خدمات التسجيل 

 

المزيد من يقدم الجزء الثاني من الوثيقة التوصيات. يتمثل الهدف الرئيسي من هذه التدابير في توفير  .9
كثر والتوجيه الفني والتنسيق والتعاون مع المنظمات الشريكة، فضال عن توفير نظم وخدمات أ  الملكية الحكومية

مرونة لضمان استمرار التسجيل المدني في البيئات اإلنسانية. ويقدم الجزء الثالث من الوثيقة مبادئ توجيهية  
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تكون شاملة وجامعة إلى جانب خطط  و لوضع نظم وطنية للتسجيل المدني جيدة التصميم ومدارة بشكل جيد 
 ت اإلنسانية. واضحة المعالم للتأهب واالستجابة لضمان االستمرارية في السياقا

 التوصيات ثانيا.

ينبغي النظر في التوصيات التالية من أجل تحسين توافر خدمات التسجيل المدني وإمكانية الوصول  .10
إليها في حاالت الطوارئ والحاالت اإلنسانية. وهذه التوصيات موجهة إلى الدول بصفة خاصة لتوجيه  

 اإلنمائيين أيضا، حسب االقتضاء، لتوجيه الدعم الذي يقدمونه. االستراتيجيات القطرية، ولكن إلى الشركاء 

 البيئة التمكينية  ألف.

 تهيئة بيئة تمكينية لخدمات التسجيل المدني:  .11

داخل قع  التي ت  ينبغي وضع قوانين وسياسات في كل بلد لضمان تسجيل جميع األحداث الحيوية (أ)
 السياقات اإلنسانية، وفقا للقانون الدولي؛األراضي الوطنية دون تمييز، بما في ذلك في 

ينبغي أن تسمح القوانين والسياسات بالتسجيل الحر، بغض النظر عن منشأ التسجيل أو طبيعته.   (ب )
عفاء من الرسوم المتعلقة بالتسجيل المتأخر أثناء حاالت  اإلوينبغي أن تتضمن خطط االستعادة الوطنية دائما 

 الطوارئ وما بعدها؛

ضمن اإلطار القانوني الذي يحكم إجراءات التسجيل المدني واإلجراءات اإلدارية ينبغي أن يت (ج)
عدها، بما في ذلك تمديد مواعيد بأثناء حاالت الطوارئ وما  أحكاما لتبسيط عمليات التسجيل قدر اإلمكان

 التسجيل؛ 

داخليا والمهاجرين  لالجئين والنازحين  التسجيل  ينبغي أن يشمل اإلطار القانوني إجراءات مبسطة   (د )
السترجاع الوثائق، دعم ال. وينبغي أن يشمل ذلك حلوال مؤقتة و والحصول على شهادة غير الحاملين للوثائق

ن وثائق هوية هؤالء االشخاص عادة ما تكون غير متاحة. وينبغي  أن تتخذ الدول هذه التدابير للوفاء نظرا أل
 8بالتزامها بمنع انعدام الجنسية.

 

 
  . 14458المجلد رقم  ، ، مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة  8
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 الترتيبات المؤسسية  باء.

 بغية وضع الترتيبات المؤسسية الالزمة: .12

ينبغي وضع مبادئ توجيهية أو إجراءات تشغيلية موحدة لضمان التسجيل المستمر لألحداث  (أ)
الحيوية في السياقات اإلنسانية، بما في ذلك  قيام  السلطات الصحية بدور استباقي في تسجيل المواليد 

 9والوفيات؛

تكفل آليات التنسيق اإلنساني الوطنية، بما في ذلك المجموعات )عند تنشيطها(،  ينبغي أن  (ب )
استمرارية خدمات التسجيل وشمولية هذه الخدمات، وال سيما بالنسبة للسكان المهمشين، مع إيالء اعتبار خاص  

 للمناطق النائية؛ 

حية واإلخطار  ينبغي أن تتناول المبادئ التوجيهية التسجيل أو اإلخطار في المرافق الص (ج)
المجتمعي أثناء حاالت الطوارئ ، فضال عن إنشاء جهات تسجيل معاونة. وينبغي أن يصبح الموظفون  

ن الخدمات الصحية تصنف كخدمات أساسية. وأن يتلقوا تدريبا شامال، نظرا أل الصحيون مسجلين معاونين 
 ويعد تفويض السلطة هذا أمرا حاسما لضمان استمرار تقديم الخدمات؛

مذكرات تفاهم مع الوزارات ذات الصلة إلضفاء الطابع الرسمي على التعاون   إبرام نبغي ي (د )
 المؤسسي واألدوار والمسؤوليات أثناء حاالت الطوارئ؛

لمعالجة الهجرة عبر الحدود، فالبد من التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين البلدان المتجاورة لمعالجة  (ه)
الميالد، وإخطارات الميالد، وأي وثائق أخرى تثبت صحة المواليد، مثل البطاقة االعتراف المتبادل بشهادات 

الصحية لألم والطفل عندما يتعذر تسجيل والدة الطفل قبل العودة إلى الوطن. وتؤدي الخدمات القنصلية دورا  
 هاما في هذا الصدد.

 تخزين السجالت وإعادة إنشائها جيم.

 

 إذا لزم األمر: إنشائهامناسب للسجالت وإعادة لضمان التخزين ال .13

 
  (. 2020"الحفاظ على التسجيل المدني واإلحصائيات الحيوية أثناء جائحة كورونا " )  9
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وعلى وجه التحديد، ينبغي   ينبغي أن تنص القوانين والسياسات على ظروف تخزين مناسبة. (أ)
حماية السجالت على نحو سليم، وينبغي أن تكون هناك طرق وأماكن بديلة لحفظ السجالت المدنية في جميع  

المعرضة للكوارث الطبيعية، ينبغي االحتفاظ بنظام احتياطي يحتوي على سجالت  األوقات. وبالنسبة للمناطق 
 ورقية أو إلكترونية في المقر الرئيسي أو المكاتب اإلقليمية أو أي مكان آمن آخر؛ 

ينبغي  استخدام نسخ السجالت األصلية المكررة بحيث يمكن استبدال أي مستندات أصلية  (ب )
السجالت الورقية أو قاعدة البيانات اإللكترونية    -لنظر عن شكل السجالت  بغض او مفقودة أو مدمرة بسهولة.  

يجب إنتاج نسخ مكررة  وتخزينها في مكان آمن. ينبغي وضع آلية للحصول  -أو عمليات المسح المعتمدة 
على الشهادات أو النسخ المتاحة بشكل عام لدى الوكاالت الحكومية األخرى )مثل السجالت الصحية، وسجالت 

 التعليم، ووثائق الهوية الوطنية، وجوازات السفر(؛

يلزم توفير نظم آمنة للتخزين والنسخ االحتياطي للبيانات، بما في ذلك النظم على اإلنترنت و/أو   (ج)
 اإللكترونية، لضمان الحفظ الدائم لسجالت التسجيل المدني؛ 

نشاء السجالت المدنية عادة إوضوح وإجراءات معترف بها دوليا إلينبغي وضع معايير محددة ب (د )
 المفقودة أو المتضررة أو المدمرة.

 اآلليات اإلنسانية والتنسيق فيما بين الشركاء دال.

 وضع اآلليات الالزمة وتعزيز التنسيق بين الكيانات الشريكة في السياقات اإلنسانية: .14

 وشاملة للتسجيل المدني؛ووضع نظم مرنة ودائمة    ينبغي توجيه الجهود واالستثمارات إلى تحديث  (أ)

ينبغي جعل التسجيل المدني عنصرا أساسيا في اآلليات والخطط الوطنية للتأهب للكوارث  (ب )
 والتصدي لها؛

ينبغي النظر في عقد منتديات مشتركة بين األقاليم لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال   (ج)
 لتقنية والمبادرات الرفيعة المستوى القائمة؛ التسجيل المدني في حاالت الطوارئ، باستخدام المبادرات ا

ينبغي إجراء البحوث مع الشركاء المعنيين بغية البرهنة على أكثر االستراتيجيات فعالية للحفاظ   (د )
 على خدمات التسجيل المدني في حاالت الطوارئ ونشر المعرفة بها؛
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الصعيدين الوطني  ينبغي تعزيز الشراكات، بما في ذلك الشراكات مع القطاع الخاص على  (ه)
 والدولي، لوضع  نظم تسجيل مدني أكثر مرونة، وال سيما من خالل تحسين الرقمنة.

 المبادئ التوجيهية التنفيذية ثالثا.

تستند المبادئ التوجيهية في هذا الجزء إلى التوصيات الواردة في الجزء السابق لدعم وضع نظم وطنية   .15
مشفوعة بخطط واضحة المعالم للتأهب واالستجابة لضمان استمرار تقديم    تكون للتسجيل المدني شاملة وجامعة  

 الخدمات في السياقات اإلنسانية. 

 البيئة التمكينية  ألف.

لألحداث الحيوية، بما في ذلك الرسوم المباشرة وغير   شاملواجز مختلفة أمام التسجيل التوجد ح .16
المباشرة، والفوارق بين المناطق الحضرية والريفية، والقوانين والسياسات التمييزية التي تمنع فئات معينة، بما  

نظم التسجيل. وعلى الرغم من أنه    في ذلك النساء واألقليات اإلثنية والدينية وغير المواطنين، من الوصول إلى
ينبغي دائما إلغاء السياسات والقوانين التمييزية التي تمنع التسجيل، فإن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير محددة 

 في السياقات اإلنسانية، وال سيما ما يلي: 

بمن فيهم الالجئون    األحكام التشريعية واإلدارية لتسجيل جميع األحداث الحيوية لغير المواطنين، (أ)
 داخل األراضي الوطنية؛ قع التي توالمهاجرون، 

اإلعفاء من الرسوم اعترافا بالصعوبات التي قد تواجه األشخاص في الوصول إلى مرافق التسجيل   (ب )
 أثناء حاالت الطوارئ؛

 التنازل عن جميع الرسوم المتعلقة بتسجيل واعتماد األحداث الحيوية خالل حاالت الطوارئ؛ (ج)

كام القانونية لتبسيط عمليات التسجيل بشكل مؤقت على النحو المطلوب في حالة الطوارئ. األح (د )
وينبغي أن يشمل ذلك تفويض مهام التسجيل وإصدار الشهادات، ال سيما في البلدان التي لديها نظم مركزية  

ألزمات للسماح بتصفية  للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية. وينبغي اعتماد أحكام مماثلة في مرحلة ما بعد ا
 األعمال المتأخرة بسرعة؛ 
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عمليات أو إعفاءات خاصة للتسجيل بعد الموعد النهائي القانوني دون تمييز عندما يتم   توفير (ه)
إغالق الخدمات بسبب الطوارئ. وينبغي وضع أحكام متعلقة باالحتفاظ بالسجالت في دفاتر مؤقتة إلى أن يتم  

 التسجيل وفقا للقوانين الوطنية؛

ن المسؤولين  إ دات المطلوبة للتسجيل.عمليات أو إعفاءات خاصة لمن ال يملكون جميع المستن  (و)
المحليين )مثل الموظفين التنفيذيين في القرى والعاملين في مجال الصحة والمجتمع المحلي( في وضع جيد 
يسمح لهم بتحديد األشخاص المولودين في منطقة معينة والتحقق منهم، لذا ينبغي اعتبار شهادتهم وشهادة أفراد 

 ات بديال عن الوثائق المفقودة؛األسرة وجيران مقدمي الطلب

تبسيط عملية اعتماد دفاتر التسجيل حيثما يكون ذلك مناسبا، والسماح باالستخدام المؤقت لمواد  (ز)
التسجيل البديلة عندما تكون دفاتر التسجيل غير متاحة أو غير مأمونة االستخدام أو غير متوافقة مع االعتماد 

 القانوني؛ 

بما في ذلك وسائط اإلعالم المحلية وقادة المجتمعات المحلية،  مبادرات االتصال االجتماعي، (ح)
حوافز مثل توفير النقل وإزالة تقديم  لضمان وصول المعلومات إلى أكثر الفئات ضعفا. وينبغي أيضا النظر في  

 رسوم التسجيل للبالغين. 

 الترتيبات المؤسسية  باء.

 المذكرة التوجيهية .1

وتعمم  لتسجيل المدني، بالتشاور مع الوزارات ذات الصلة، أن تضع المعنية با ينبغي للسلطة الوطنية .17
بقاء الخدمات قيد التشغيل إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك إل   مذكرة توجيهية أو مذكرة خدمة أو وثيقة مماثلة

علومات االتصال  في المناطق المتأثرة. وينبغي أن تتناول المذكرة التغيرات في ساعات العمل وأماكن العمل وم
داخل مراكز   بالتواجد  هملومسؤوليات الموظفين وأدوات اإلبالغ وآليات التنسيق وعدد األشخاص المسموح 

الخدمة وتدابير الصحة والسالمة. وينبغي النظر في اتخاذ تدابير محددة لحماية الموظفين، وال سيما موظفي  
محلية، في حالة انتشار انعدام األمن أو نشوب نزاع  التسجيل في الخط األمامي والمسجلين في المجتمعات ال

مسلح أو حدوث حالة طوارئ صحية عامة. وفي حالة الطوارئ الصحية العامة، ينبغي اتباع المبادئ التوجيهية  
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وينبغي توفير الموارد الالزمة لتنفيذ التعليمات الواردة في المذكرة وضمان معرفة  10لمنظمة الصحة العالمية. 
 بهذه التعليمات. الموظفين  

تسجيل حاالت الوفاة منخفضا بصفة عامة ومقيدا بصورة خاصة في السياقات اإلنسانية.   ال يزال .18
وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لتحديد وتسجيل أسباب الوفيات، نظرا إلى أن هذه المعلومات بالغة األهمية، وال  

أماكن انتشار  سيما في حاالت الطوارئ الصحية العامة التي تشكل فيها سجالت الوفيات أداة هامة لرصد 
سراع بعملية التسجيل، بل أيضا النتاج إحصاءات . إن اإلخطار اإللكتروني مهم ليس فقط لإلونطاقهااألمراض  

حيوية، بما في ذلك أسباب الوفيات. أظهرت جائحة كورونا كيف تعزز مشاركة القطاع الصحي نظام التسجيل  
 المستخدمة لرصد النواتج الصحية.المدني وتحسن جودة اإلحصاءات الحيوية 

 مذكرات التفاهم .2

يمكن أن تكون مذكرة  تفاهم شاملة تحدد أدوار ومسؤوليات الوزارات الرئيسية تحديدا جيدا، مفيدة في  .19
تحسين التنفيذ المستمر لخدمات التسجيل المدني وضمان امتثال األحكام المؤقتة للقوانين الوطنية. وينبغي أن  

 فاهم أدوار الوزارات ذات الصلة، وال سيما:تتناول مذكرة الت

دور العاملين الصحيين في جمع وإصدار بيانات الميالد، وال سيما في المناطق التي تغلق فيها   (أ)
 ؛تتوقف عن العملخدمات التسجيل المدني أو تتعرض للهجوم أو  

المجتمعية، فيما  أدوار ومسؤوليات العاملين الصحيين، بمن فيهم العاملون في مجال الصحة  (ب )
 يتصل بتسجيل المواليد، فضال عن إجراءات تعيينهم واحتياجاتهم التدريبية؛ 

 نقل سجالت اإلخطار أو السجالت من السلطات المحلية إلى السلطات المركزية؛ (ج)

 األحكام القانونية إلجراءات التسجيل المؤقتة.  (د )

استمرار التسجيل    تجاورة األطراف فيما بين البلدان المينبغي أن تعالج مذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة   .20
 المدني في سياق التنقل والهجرة عبر الحدود. وينبغي أن تتضمن المذكرات تدابير لمنع انعدام الجنسية.

 وضع إجراءات تشغيل موحدة .3

 
schools-for-guidance/guidance-2019/technical-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-انظر  10

.institutions-c esworkpla 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplac%20es-institutions
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplac%20es-institutions
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ء  لتوفير إطار لعمليات التسجيل المؤقتة، ينبغي وضع إجراءات تشغيل موحدة ونشرها في جميع أنحا .21
 المناطق المتأثرة ونقاط الخدمة، بغية توحيد أداء الخدمات. قد تركز إجراءات التشغيل الموحدة على ما يلي: 

 النقل المؤقت لخدمات التسجيل المدني للسماح باستمرار عمليات التسجيل وحماية السجالت؛ (أ)

الصحية. يمكن أن تشكل  إدراج اإلخطار بالوالدات والوفيات ضمن إجراءات التشغيل في المرافق   (ب )
النظم والخدمات الصحية منطلقا هاما لمواصلة أنشطة التسجيل الرسمية، بما في ذلك لصالح الالجئين والنازحين  
داخليا، حيث أنها تميل إلى مواصلة العمل خالل الصراعات وحاالت الطوارئ أو يعاد إنشاؤها بسرعة بعد 

ح فيها خدمات التسجيل المدني مختلة وال يكون للعاملين الصحيين  انتهاء تلك الحاالت. وفي الحاالت التي تصب 
سلطة إصدار الشهادات مباشرة، يمكن نسخ السجالت الطبية التي يجمعونها في سجالت مدنية في تاريخ  

 الحق؛ 

فحص األطفال عندما يبدأون الدراسة لتحديد من لم تسجل والدتهم، والتنسيق مع سلطات التسجيل   (ج)
 أجل التسجيل االستدراكي المنتظم  لألطفال في سن الدراسة؛ المدني من 

إلى كيانات التسجيل   نقل المعلومات بصورة منتظمة عن أسباب الوفيات من المرافق الصحية (د )
 المدني لتحسين إحصاءات الوفيات والتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية العامة؛

ن والدينيين الذين يعملون في اإلدارة المحلية بالتسجيل  آليات اإلحالة التي تسمح للزعماء التقليديي  (ه)
 لوالدات خارج المرافق الصحية وتقديم إخطارات بذلك؛لالمؤقت 

اإلجراءات الخاصة المتعلقة بشراء السجالت المدنية وغيرها من المواد األساسية في الوقت  (و)
 المناسب؛

عمليات تسجيل المواليد على الجمهور طالع التواصل مع المجتمعات المحلية وتوعيتها إل (ز)
واحتياجاتها خالل فترة الطوارئ وما بعدها وتقديم الدعم الموجه للفئات الضعيفة، بما في ذلك الالجئون 

 والمهاجرون والنازحون داخليا.

 آليات التنسيق  .4

تجمع بين  يشمل تعزيز التنسيق بشأن التسجيل المدني في حاالت الطوارئ إنشاء هيئة تنسيق وطنية  .22
 أصحاب المصلحة ذوي الصلة المشاركين في التسجيل واإلحصاءات والقطاع الصحي واآلليات اإلنسانية. 
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ينبغي أن تكون هيئة التنسيق الوطنية مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة  .23
لمهمشين وفي المناطق النائية.  لضمان التغطية الشاملة وتحسين اكتمال التسجيل، وال سيما بالنسبة للسكان ا

وإذا تجاوز حجم حالة الطوارئ القدرة الوطنية على االستجابة وتم تنشيط المجموعات، ينبغي أن تدعم مجموعات  
 الحماية والصحة تنسيق التسجيل.

 استئناف تقديم الخدمات .5

خدمات التسجيل  صبح استئناف يبعد استعادة خدمات التسجيل المدني في أعقاب حالة الطوارئ،  .24
ع زيادة عدد طلبات تسجيل األحداث الحيوية مع اقتراب نهاية حالة الطوارئ، تبعا  الروتينية أولوية. يمكن توقُ 

 للسياق في البلد. 

يجب الوصول في أقرب وقت ممكن إلى األطفال غير المسجلين خالل حالة الطوارئ أو الحالة  .25
المتأخر مجانيا. وينبغي تعزيز توافر الموظفين والقدرة على أداء   اإلنسانية، ويجب أن يكون التسجيل المؤجل أو

 مهام التسجيل األساسية ووضع وتنفيذ خطة للتأهب )حسب االقتضاء( لمعالجة تراكم التسجيالت.

وفي المجتمعات المحلية التي تأثرت بشكل غير متناسب بحاالت الطوارئ، والتي من المحتمل أن   .26
مستويات تغطية للتسجيل نتيجة لذلك،  ينبغي استخدام نقاط دخول مختلفة، مثل حمالت تكون لديها أدنى 

التحصين، وإعادة فتح المدارس، وتدابير الحماية االجتماعية )مثل برامج تحويل األموال النقدية(، في التوعية 
 بالتسجيل في المجتمعات المحلية. 

لتأخير المتعلقة باألطفال غير المسجلين بعد وتتيح حمالت التحصين وسيلة فعالة لتصفية حاالت ا .27
حاالت الطوارئ. ويمكن أن تقترن خدمات تسجيل المواليد بأنشطة تطعيم للوصول إلى األطفال غير المسجلين  
وإحالة حاالتهم إلى السجل المدني. وينبغي منح األولوية إلعادة إنشاء الخدمة الروتينية لتجنب أي حاالت 

 تأخر أخرى. 

كتدبير   طفال الذين لم تسجل والدتهمتسجيل األ  دراك إعادة فتح المدارس فرصة أخرى الستوقد تتيح  .28
 طفال غير الملتحقين بالمدارس والمتسربين منها في المناطق القريبة من المدارس.للوصول إلى األ

 تخزين السجالت وإعادة إنشائها جيم. 

واإلجراءات التي تحدد مكان تخزين سجالت التسجيل  ينبغي أن تنص القوانين والسياسات على المعايير   .29
وفي سياقات الطوارئ وعند استبدال سجالت التسجيل     .المدني وحفظها وبأي شكل وكيفية تخزين النسخ المكررة
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المدني التي فقدت أو أتلفت، ينبغي استخدام اإلجراءات التي تقودها الدولة قدر اإلمكان. وال ينبغي تحميل  
 ولية عن إعادة إنشاء السجالت المفقودة بسبب حاالت الطوارئ.األفراد المسؤ 

منية أو حالة الطوارئ تهديدا لحفظ السجالت بصورة دائمة، قد يلزم اتخاذ تدابير  ألعندما تشكل الحالة ا  .30
 من قبيل ما يلي: 

إما إلى أقرب مكان آمن أو   -قد يلزم نقل المحفوظات مؤقتا أو بصورة دائمة إلى مناطق آمنة  (أ)
 ى العاصمة؛إل

سمح فيها الوضع األمني بأرشفة السجالت في مراكز التسجيل المدني أو يوفي الحاالت التي ال   (ب )
المحاكم المحلية، يمكن تكليف وكاالت حكومية أخرى من غير سلطات التسجيل المدني بتخزين السجالت  

 وحفظها بأمان بطريقة ال مركزية؛

مكان، باستخدام نسخ مكررة متاحة في المحاكم المحلية  وينبغي إعادة إنشاء السجالت، قدر اإل (ج)
أو في المحفوظات األصلية األخرى أو الوثائق الممسوحة ضوئيا. ينبغي أن تتبع أساليب إعادة إنشاء السجالت 

 اإلجراءات المحددة دوليا والموحدة.

 اآلليات اإلنسانية والتنسيق بين الشركاء دال.

ينبغي إشراك ممثلي المؤسسات المسؤولة عن التسجيل المدني في وضع وتنفيذ آليات وطنية للتأهب   .31
للكوارث واالستجابة لها، لدعم التخطيط الذي من شأنه أن يسمح آلليات التسجيل بالعمل أثناء حاالت الطوارئ 

أيضا إدراج آليات التنسيق  عدها مباشرة. والتنسيق مطلوب على الصعيدين الوطني والمحلي. وينبغي بوما 
اإلنساني في أي هيئات تنسيق وطنية معنية بالتسجيل المدني أو تسجيل األحداث الحيوية أثناء حاالت الطوارئ. 

 وينبغي إدراج تسجيل المواليد والوفيات في التقارير اإلنسانية كمؤشر أساسي. 

نسانية في الوقت المناسب وبفعالية  زمات اإلرئ من أجل االستجابة  لأل ينبغي توفير التخطيط للطوا .32
ويمكن النظر في تجميع  التمويل الوارد من الشركاء المنفذين لدعم   وعلى أساس إجراءات التشغيل الموحدة.

الجهود البرنامجية الرامية إلى وضع نظم مرنة للتسجيل المدني والهوية من أجل التخطيط الستجابة أكثر  
 تماسكا. 

التخصصات من حيث طبيعته ويستند إلى توليد األدلة عبر القطاعات   إن التسجيل المدني متعدد  .33
 والشركاء المتعددين. يشمل أمثلة بناء األدلة ذات الصلة ما يلي: 
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إجراء مشاورات قطرية وإقليمية مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لصياغة توصيات ملموسة  (أ)
التسجيل المدني )بما في ذلك التدابير المؤقتة( وإعداد خطط التأهب واالستجابة الالزمة لمواصلة تقديم خدمات  

 خالل حاالت الطوارئ؛

توثيق وتقاسم الممارسات الجيدة والتوصيات القطرية المتعلقة بالتسجيل المدني في حاالت   (ب )
 11الطوارئ لكي تستند إليها البلدان في  وضع خطط التأهب واالستجابة.

والتدريب التحضيري الذي يستهدف جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة وأخيرا، فإن المناهج التدريبية   .34
 ضروريان لتعميم المعارف وبناء القدرات من أجل تنفيذ التدابير واألحكام المؤقتة. 

 الخاتمة رابعا.

يعد تسجيل جميع األحداث الحيوية في جميع السياقات والحاالت شكال ضروريا من أشكال االعتراف   .35
نسان الخاصة بهم، ولكنه أيضا أداة حاسمة لصنع القرار في مجال السياسة العامة والتنمية.  باألفراد وبحقوق اإل 

وعلى الرغم من أن تسجيل األحداث الحيوية في السياقات اإلنسانية مهمة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان،  
يضا فرصة لبناء نظم أكثر  وال سيما البلدان التي تعاني بالفعل من ضعف نظم التسجيل المدني، فإنه يشكل أ

مرونة وشمولية. وفي حين أن معظم البلدان األفريقية بصدد إصالح نظمها المتعلقة بالتسجيل المدني  
أن تتضمن هذه النظم أحكاما تتعلق بالتأهب األساسي لحاالت  أيضا  واالحصاءات الحيوية، فمن الضروري 

ذ. ويتطلب ذلك جهودا مركزة ومنسقة من جانب الحكومات الطوارئ وآليات االستجابة إلى جانب خطة لبدء التنفي
جيهية الواردة في هذه الوثيقة  والشركاء اإلنمائيين والتخطيط التطلعي والشامل. تصف التوصيات والمبادئ التو 

يوية، بما في ذلك في ساس للتسجيل الشامل لالحداث الحولوية التي ترسي األجراءات واالستثمارات ذات األاإل
  نسانية. ات اإلالسياق

 
، مركز التميز في التسجيل المدني ، في سلسلة إفريقيا19 دالتسجيل  المدني واإلحصاءات الحيوية، كوفي للحصول على أمثلة، انظر  11

 .2021وية واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واألنظمة اإلحصائية الحي 

https://crvssystems.ca/news-and-events/new-release-crvs-covid-19-africa-series
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  الملحق

 توصيات الوزارية األفريقية بشأن التسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةال

، أصدرت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي توصيات  2015في اجتماعات مختلفة عقدت منذ عام  
ومبادئ توجيهية بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتباعها في مجال التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية. وفيما  

 ات ذات الصلة.مباشرة من البيانات الصادرة عن االجتماع  المستمدةيلي بعض التوصيات الرئيسية 

 البيان الوزاري  للدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني 

 2015فبراير  13 -  12ياموسوكرو، 

 نحن الوزراء األفريقيون المسؤولون عن التسجيل المدني 

...  

بشأن   2015التنمية لما بعد إذ ندرك أهمية التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في تنفيذ خطة 
 التي تدعو إلى أفريقيا موحدة ومزدهرة وسلمية؛  2063التنمية الشاملة والمستدامة وأجندة 

 ... 

فريقية يواجه حاالت نزاع أو يخرج منها، أو يعاني  من ظروف خاصة أن عددا من البلدان األوإذ ندرك  
 ويحتاج إلى الدعم الفني؛ 

 ... 

المثل األعلى المتمثل في "عدم ترك أي دولة خلف الركب" و"عدم التخلي   ين إلى تحقيقد نسعى جاه
عن أحد" وخاصة الضعفاء، بما في ذلك الالجئون والنازحون داخليا واألشخاص عديمو الجنسية، فضال عن  

 من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؛  6تنفيذ التعليق العام على المادة 
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وتوصيات للحفاظ على التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية  في حاالت    ندعم وضع مبادئ توجيهية
وإدارتها وذلك من خالل االستفادة من الخبرات المكتسبة من البلدان  الظروف الخاصة  و النزاع وحاالت الطوارئ  

 التي مرت بهذه الحاالت.

 المسؤولين عن التسجيل المدني اإلعالن الوزاري  للدورة الرابعة لمؤتمر الوزراء األفريقيين 

 2017ديسمبر   8  - 7نواكشوط، 

 إن المؤتمر،

...  

يشجع الدول األعضاء على أن تدرج الالجئين والنازحين داخليا واألشخاص المعرضين لخطر انعدام  
الجنسية في نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، وأن تضعهم في صلب استراتيجيات التحسين وخطط  

 يع؛ التوس

 البيان الوزاري  للدورة الخامسة لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني 

 2019أكتوبر   18  -  17لوساكا، 

 نحن الوزراء األفريقيون المسؤولون عن التسجيل المدني 

... 

 والبنك األفريقي للتنمية  نطلب من مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا
والشركاء اآلخرين والقطاع الخاص، إنشاء  تسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةوالفريق األساسي المعني بال 

منصة للمعارف، حيث يمكن للدول األعضاء في االتحاد األفريقي أن تتقاسم الخبرات وقصص النجاح لتعزيز  
ارة الهوية، وال سيما تسجيل الالجئين والعائدين والنازحين داخليا  نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية وإد 

 والمهاجرين في أفريقيا؛

 

المبادئ   ،(19-الحفاظ على التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
 2020التوجيهية لجدول أعمال الهوية القانونية لألمم المتحدة، 
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بمواصلة العمليات أثناء فترة تفشي الجائحة    معنيةالمدني بمثابة "خدمة أساسية"    ينبغي اعتبار التسجيل
ينبغي اإلبقاء على العمليات   .على الرغم من ضرورة إغالق بعض المكاتب المادية أو تقليص ساعات العمل

ق بعض عمليات  ، يمكن تعليات في حدود اإلمكان، سواء بطريقة مادية أو افتراضية، أثناء األزمة. وتبعا للقدر 
التسجيل )مثل إضفاء الشرعية(، ولكن ينبغي أن يستمر تسجيل الوالدات والوفيات ووفيات األجنة وتسجيل  

 أسباب الوفيات على سبيل األولوية. 

 2020تسجيل المواليد، نوفمبر   عالن الوزاري للحوار السياسي الرفيع المستوى حولاإل

 المسؤولون عن التسجيل المدني نحن الوزراء األفريقيون 

...  

ندعو جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى مواصلة التزامها بتسجيل المواليد لجميع األطفال، 
بمن فيهم الالجئون والنازحون داخليا وأولئك الذين يعيشون في مناطق الصراع، عن طريق زيادة تمويل خدمات  

 . 19من  تفشي جائحة كوفيد  ليد خدمة أساسية في هذه األوقات اتسجيل المواليد وجعل تسجيل المو 

 
__________ 




