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 . مقدمةوالأ
اعترفت أفريقيا بأنظمة التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية باعتبارها ضرورة إنمائية حتمية منذ أوائل  .1

في مؤتمرهم األول في عام المدني حيث أكد الوزراء األفريقيون المسؤولون عن التسجيل  ،2000عام 
واالقتصادي  نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في التحول االجتماعي أهميةعلى  2010

االلتزام السياسي الذي تمس الحاجة إليه لتسريع تحسين ضمان ووضعوا األساس ل، والتنمية في أفريقيا
لتسجيل المدني واإلحصاءات وا علما بالطبيعة الشاملة لمثل هذه األنظمة في البلدان األفريقية. وأحاط

 سقا ومتكامال لتعزيز هذه األنظمة في البلدان.تواقترحوا نهجا مالحيوية 
 

فرصة فريدة ألفريقيا لتحقيق نمو شامل وتحولي  للتنمية المستدامة 2030وأجندة  2063 توفر أجندة .2
 لتا األجندتينيتطلب تحقيق كو ستدامة. وهي تطلعات ملحة لوضع القارة على مسار التنمية الم ومستدام،

وتصنيفها وإنتاجها ونشرها بطريقة منتظمة المتعلقة باألحداث اإلحصاءات جمع تسجيل كل حدث حيوي و 
وتمكين جميع أصحاب المصلحة من تتبع  القرارات،ثراء صنع وإ والتخطيط،ومستمرة لتوجيه السياسات 

 التعديالت الالزمة لضمان الشفافية والمساءلة المتبادلة.المحرز وإجراء  التقدم
 

المنعقد  (،Assembly/AU/Dec.424 (XIX))مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي جاز أ .3
ع يعقد كل سنتين للوزراء إضفاء الطابع المؤسسي على اجتما إثيوبيا، أبابا،في أديس  2012في يوليو 

إطار عمل اللجنة الفنية المتخصصة ذات الصلة التابعة  فيالمسؤولين عن التسجيل المدني  ريقييناألف
بالتسجيل المدني ذات الصلة ية والمتعلقة بالسياسات لالتحاد األفريقي لمناقشة وتقييم القضايا السياس

 واإلحصاءات الحيوية في أفريقيا.
 

 ربان،و دفي و  2010في  إثيوبيا، أبابا،جميع المؤتمرات الخمسة السابقة التي عقدت في أديس أشارت  .4
موريتانيا في  نواكشوط،في و  ،2015كوت ديفوار في  ياموسوكرو،في و  ،2012جنوب أفريقيا في 

ضرورة  ماه التسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةإلى أن  ،2019زامبيا في  لوساكا،وفي  ،2017
ا األساسي في تعزيز الحكم الرشيد مبدورهاعترفت لتنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا وكذلك لحتمية 

لوزراء من خالل ا لمن قبقد وفر التوجيه السياسي والبرنامجي و . ألفريقيا التكامل اإلقليمي أجندةوتحقيق 
تحسين تسريع حول المؤتمرات المذكورة زخما لتنفيذ برنامج أفريقيا الصادرة عن  وإعالناتهم مقرراتهم

كما أعلنت الدورة  والوطنية.على المستويات القارية واإلقليمية  لتسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةا
في  رواندا، الي،جكيالعادية التاسعة والعشرون لقمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة في 

في  التسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةعادة وضع إل ا"عقد 2026-2017 الفترة ،2016يوليو 
 القارية واإلقليمية والوطنية".  أجندة التنميةمحور أفريقيا في 
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من و تم إلغاء المؤتمرات الوزارية القطاعية.  ،مع تفعيل اللجان الفنية المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي .5
المسؤولين عن التسجيل المدني والخبراء العاملين في  ريقيينالوزراء األف اجتماعأجل الحفاظ على فوائد 

الخبرات المعرفة الجديدة وتبادل  توصيل الحيوية والهوية القانونية لالتسجيل المدني واإلحصاءات مجال 
في أديس  ، المنعقدةن للمجلس التنفيذيالدورة العادية الثانية والثالثو  تاعتمدوتوجيه عملية صنع القرار، 

 إعالن ،(EX.Cl/Dec.988 (XXII)) المقرر  بموجب  2018يناير  26و  25يومي   ، إثيوبيا أبابا
المسؤولين عن التسجيل المدني الذي يتضمن من بين أمور أخرى  ريقيينالمؤتمر الرابع للوزراء األف

ذات الصلة في إطار اللجنة الفنية المتخصصة إنشاء لجنة فرعية مسؤولة عن التسجيل المدني  ضرورة"
 .للنظم واللوائح القائمةوفًقا  ،لالتحاد األفريقي

 

يومي  إثيوبيا، أبابا،اعتمدت الدورة العادية السادسة والثالثون للمجلس التنفيذي التي عقدت في أديس  كما .6
في إطار اللجنة الفنية المتخصصة  المدنيإنشاء لجنة فرعية معنية بالتسجيل  ،2020فبراير  7و 6

 .القائمةواللوائح  ظم لنوفًقا ل األفريقي،ذات الصلة التابعة لالتحاد 
 

في مارس  والتخطيط االقتصادي والتكاملالنقدية لشؤون للمالية وااللجنة الفنية المتخصصة ت أأنش .7
 لجنة فرعية تابعة للجنة الفنية المتخصصة.كاللجنة الفرعية للتسجيل المدني  2020

 الوضع القانونيثانًيا. 
للجنة الفنية المتخصصة قواعد إجراءات امن  5اللجنة الفرعية للتسجيل المدني وفًقا للمادة  ُأنشئت .أ

 للمالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل.
 

للجنة الفنية ا ءاتقواعد إجرااالختصاصات و  جنة الفرعية للتسجيل المدني لهذهتخضع الل .ب
 النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل.الشؤون لمالية و لالمتخصصة 

 المدنيللتسجيل اللجنة الفرعية  ةثالثا. تشكيل
جميع الدول في الوزراء المسؤولين عن التسجيل المدني للتسجيل المدني من ون أعضاء اللجنة الفرعية يك .8

 ( أو ممثليهم المعتمدين حسب األصول.55األعضاء في االتحاد األفريقي الخمس والخمسين )
 
 

 اللجنة الفرعية للتسجيل المدنيمهام رابعا. 
 بما يلي:للتسجيل المدني تقوم اللجنة الفرعية  .9

الشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل للمالية و تقديم التوجيه إلى اللجنة الفنية المتخصصة  (أ
 ؛تسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةوالهيئات األخرى ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بال

مختلف القضايا ذات الصلة بتحسين  حولوتقديم التوصيات إلى اللجنة الفنية المتخصصة  تداول ال (ب
 القارة؛نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في 

 



3 

 

ل المدني واإلحصاءات الحيوية في أفريقيا: يسجتالتغيير وضع بعة ورصد تنفيذ "عقد تنفيذ ومتا (ج
 ؛«2017-2026

 

  ؛الحيويةلتسجيل المدني واإلحصاءات اعقد تنفيذ تسريع حول متابعة تنفيذ برنامج أفريقيا  (د
 

 قبل بأفريقيا من خاصةالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية البالمتعلقة  المسائلمتابعة تنفيذ  (ه
 الصلة؛االتحاد األفريقي والمنتديات القارية والدولية األخرى ذات 

 

بشأن في عمليات صنع القرار على المستوى الدولي  وحدةالمواقف األفريقية المحول تقديم توصيات  (و
لمسائل اإلحصائية بشكل عام وبشأن مسائل التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية بشكل خاص ا

 والقاري؛وتنسيق الجهود على المستوى اإلقليمي 
 

تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في مجال التسجيل المدني واإلحصاءات  (ز
 ؛والجنوب الجنوبالحيوية وتشجيع التعاون بين 

 

الفاعلة غير الحكومية عناصر تشجيع الشراكة الفعالة بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وال (ح
 الموارد؛في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية بما في ذلك تعبئة 

 

واإلقليمية  نيةالمدني واإلحصاءات الحيوية في سياسات التنمية الوط قضايا التسجيل إدماجضمان  (ط
لتسجيل لنظام  وضعضمان الكفيلة بالرئيسية وتعزيز األدوات االستراتيجية  ها،منصاتوالقارية وكذلك 

 أفريقيا؛المدني واإلحصاءات الحيوية يعمل بشكل جيد في 
 

 أجندةلالتحاد األفريقي وكذلك  2063االستراتيجيات وخطط العمل لتنفيذ أجندة  وضعالمساهمة في  (ي
  المستدامة؛ألهداف التنمية  ةالعالمي 2030

 

لشؤون النقدية والتخطيط للمالية وامهام أخرى تسند إليها من قبل اللجنة الفنية المتخصصة  القيام بأي (ك
 االقتصادي والتكامل.

 اجتماعات اللجنة الفرعية للتسجيل المدني خامسا.
 تجتمع اللجنة الفرعية: .10

 (.2سنتين )كل واحدة دورات عادية مرة في  (أ
 

بناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول  الموارد،رهنا بتوافر  استثنائية،في دورات  (ب
 األعضاء.
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تكون الدول األعضاء  االتحاد،خارج مقر  للتسجيل المدنيفي حالة انعقاد دورة اللجنة الفرعية  (ج
مفوضية االتحاد األفريقي نتيجة لعقد  تكبدهاتالمضيفة مسؤولة عن جميع النفقات اإلضافية التي 

 الدورة خارج مقر االتحاد األفريقي. 
 

 لتسجيل المدني.في ااجتماع الخبراء  للتسجيل المدنييجب أن يسبق اجتماع اللجنة الفرعية  (د
 اللجنة الفرعية. اجتماعيوًما من انعقاد  30ضاء قبل ترسل األمانة دعوات إلى الدول األع (ه

 

 والمشاركة. الحضور سادسا
يحضر الوزراء المسؤولون عن التسجيل المدني والوزراء اآلخرون ذوو الصلة  الثالثة،وفًقا للفقرة  (أ

الذين لديهم وظائف ذات صلة أو ممثلوهم المعتمدون حسب األصول مؤتمرات اللجان الفرعية 
 فيها.ويشاركون 

 

. مراقببصفة  ،أي مؤسسة أو شخص لحضور دوراتها للتسجيل المدني دعوةيجوز للجنة الفرعية  (ب
 ية دون حقوق التصويت.هاقب لتقديم مداخالت كتابية أو شفدعوة هذا المر  جوز يو 
 

للتسجيل المدني  اللجنة الفرعية أعضاء العقوبات على حول االتحاد األفريقي مقرراتقواعد و  تنطبق (ج
 ة.حسب الحال

 القانوني سابعا. النصاب
من إجمالي أعضاء اللجنة النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة الفرعية هو األغلبية البسيطة يكون  .11

 .للتسجيل المدنيالفرعية 
 

 مدنيل اليسجتللمكتب اللجنة الفرعية هيئة ثامنا. 

 رئيًسا،( 1) أعضائها،من بين  الجغرافي،التناوب والتوزيع  ، على أساستنتخب اللجنة الفرعية (أ
 ( لتنسيق أنشطة اللجنة الفرعية.1( نواب للرئيس ومقرر واحد )3وثالثة )

 

 مثل اللجنة الفرعية عند استدعائها.تو  والتوجيه،المكتب توفير القيادة هيئة تولى ت (ب
 

النقدية والتخطيط الشؤون للمالية و إلى اللجنة الفنية المتخصصة  االمكتب تقاريرههيئة قدم ت (ج
 .للتسجيل المدنياالقتصادي والتكامل من خالل اللجنة الفرعية 

 اجتماعًا سنويًا بالتشاور مع األمانة.للتسجيل المدني مكتب اللجنة الفرعية هيئة عقد ت (د
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 المدنيلتسجيل لخبراء اللجنة الفرعية  تاسعا.
لجنة لفي خدمة ايعملون الذين خبراء الهم في االتحاد األفريقي دول األعضاء الن في و ن العامو لمسجلعتبر اي

 .للتسجيل المدنيالفرعية 
 

  ل المدنيللتسجيعية اللجنة الفر  أمانة .عاشرا
 للجنة الفرعيةا أمانةبمهام ضية االتحاد األفريقي التابع لمفو معهد االتحاد األفريقي لإلحصاء  يقوم .12

 لتوجيه عملية صنع قرارات اللجنة الفرعية ومتابعة تنفيذ النتائج يقدم الخبرة الفنيةو  للتسجيل المدني
 ن اجتماعاتها.عالمنبثقة 

 

 حادي عشر. اللغات
االتحاد األفريقي )العربية عمل هي لغات  للتسجيل المدنيلغات عمل اللجنة الفرعية تكون  (أ

 واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية(.
 

بقية لغات العمل في االتحاد األفريقي إلى  إحدىب التي ُتلقى يتم توفير الترجمة الفورية للكلمات (ب
 لغات.ال
 

 لغات عمل االتحاد األفريقي.جميع إلى  للتسجيل المدني تقارير اللجنة الفرعية ةرجمتتم  ت (ج

 تعديالتالثاني عشر. 
 ه تقديم هذ تم يو اقتراح تعديالت على هذه االختصاصات.  للتسجيل المدنييجوز للجنة الفرعية  .13

 .ابحثهلتخطيط االقتصادي والتكامل لالشؤون النقدية وااللجنة الفنية المتخصصة للمالية و إلى  االقتراحات
 

 ثالث عشر. الدخول حيز التنفيذ

نية اعتمادها من قبل اللجنة الفبعد ة تعديالت عليها حيز التنفيذ تدخل هذه االختصاصات وأي .14
 االقتصادي والتكامل.النقدية والتخطيط الشؤون لمالية و لالمتخصصة 


