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 التوزيع: عام 
 2022أغسطس   25

 
 األصل: إنجليزي 

 
   مؤتمر الوزراء األفريقيين 

   المسؤولين عن التسجيل المدني
  الدورة السادسة

 
 2022أكتوبر   28- 24أديس أبابا، 

 جدول األعمال المؤقت )الجزء الخاص بالخبراء(

 افتتاح الجزء الخاص بالخبراء. .1

 لمكتب واعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل. اانتخاب أعضاء هيئة  .2

بعد مرور عشر سنوات على وضع البرنامج  األفريقي  للتعجيل بتحسين  نظم التسجيل   :حلقة نقاش .3
، هل نحن على الطريق  2030تفصلنا عن عام  فقط  المدني واإلحصاءات الحيوية وبما أن ثمانية أعوام

 ؟ةالحيوي اتالصحيح لتحقيق التزاماتنا المتعلقة بالتسجيل المدني واإلحصاء

   المسائل القانونية:  .4

 تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة عن الدورة الخامسة للمؤتمر؛  (أ)
تقرير عن تقييم البرنامج األفريقي للتعجيل بتحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية   ( ب)

 (؛ 2010-2020)
حصائية الحيوية  تقرير المجموعة األساسية اإلقليمية المعنية بالتسجيل المدني والتدخالت اإل  ( ج)

 ؛2022-2018للفترة 
 ؛ تقرير مفوضية االتحاد األفريقي عن حملة "ال اسم" (د)
 تقرير المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها عن إطار قاري لتعزيز مراقبة الوفيات.  (ه)
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نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في المنطقة: كيف يمكن ألفريقيا    حالةمحرز في  ال   التقدمتقييم   .5
 أن تعجل بالتقدم المحرز في الوفاء بااللتزامات اإلقليمية والدولية؟

 تسجيل المواليد؛  (أ)
 تسجيل الوفيات واإلبالغ عن أسباب الوفيات؛  ( ب)
   تسجيل حاالت الزواج والطالق. ( ج)

 اإلنسانية: االستفادة من الخبرة المكتسبة خالل جائحة كورونا. التسجيل المدني في السياقات  .6

إلحصاءات الحيوية وفوائد هذه النظم في جدول  ي في بناء نظم التسجيل المدني وادور القطاع الصح .7
 أعمال الصحة.  

 الجلسات المتوازية:  .8

 ؛ الجلسة األولى: رقمنة  نظم التسجيل المدنى واالحصاءات الحيوية (أ)
الثانية: القيادة والدعوة المتعلقة بالميزانية واالستدامة في نظم التسجيل المدني واإلحصاءات  الجلسة   ( ب)

 الحيوية؛ 
 الجلسة الثالثة: التشريعات بوصفها أداة تمكين لنظم فعالة للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية؛   ( ج)
 ونظم الهوية الرقمية.  الجلسة الرابعة: بناء نظام متكامل للتسجيل المدني واالحصاءات الحيوية  (د)

 تقييم التقدم المحرز في إنتاج إحصاءات حيوية عن القارة تستند إلى التسجيل المدني.  .9

 سجالت السكان والفرص التي تتيحها لتحسين اإلدارة العامة واإلحصاءات.  .10

 امها. رقمنة أنظمة التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في إفريقيا لتحسين كفاءتها واستخد :حلقة نقاش  .11

 الهوية القانونية للمهاجرين والالجئين والفئات السكانية المهمشة.  :نقاش  حلقة .12

االستراتيجية وخطة العمل اإلقليمية بشأن التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية وتحقيق االلتزامات الواردة  .13
 .  2030في أجندة 

 اللجنة الفرعية المعنية بالتسجيل المدني.  .14

 مناقشة واعتماد مشروع االستنتاجات والتوصيات.   .15

 ما يستجد من أعمال  .16

 اختتام الجزء الخاص بالخبراء.  .17

 __________ 


	جدول الأعمال المؤقت (الجزء الخاص بالخبراء)



