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  مقدمة  -أوال
مؤمتر الوزراء املسؤولني عن التسجيل املدين هو منتدى إقليمي دائم يعقد كل سنتني حتت رعاية مفوضية االحتاد  -1

، الذي اعتمد يف الدورة العادية التاسعة عشرة جلمعية االحتاد األفريقي. وُعقد (19) 424رقم قرر األفريقي، عمال بامل
مفوضية بدعوة من ، 2019تشرين األول/أكتوبر  18إىل  14املؤمتر اخلامس للوزراء يف لوساكا، زامبيا، يف الفترة من 

 فريقي، وحكومة مجهورية زامبيا.االحتاد األفريقي، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية األ

 هلويةا: أساس إلدارة التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية املبتكرُةنظُم ’’: املؤمتركان عنوان موضوع و -2
وكان اهلدف الرئيسي للمؤمتر هو مناقشة الُنهج الشاملة املتكاملة احملتملة اليت ميكن اعتمادها لتعزيز نظم ‘‘. ةالقانوني

ملدين وإحصاءات األحوال املدنية واآلليات الوطنية إلدارة حتديد اهلوية هبدف سد الفجوة يف اهلوية يف أفريقيا التسجيل ا
من أهداف التنمية املستدامة. ولتحقيق هذا اهلدف، من األمهية مبكان  9-16وتسريع اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف 

 جمال رسم السياسات وتنفيذ الربامج. أن تكون الدول األعضاء ممثلة على أعلى مستوى يف

تشرين  16إىل  14قد اجتماع لفريق اخلرباء على مدى ثالثة أيام يف الفترة من املؤمتر إىل جزأين. أواًل، ُعوانقسم  -3
املشاركون يف اجتماع فريق اخلرباء يف مداوالت تقنية واخنرط ، قبل بدء اجلزء الوزاري للمؤمتر. 2019األول/أكتوبر 

عدًدا من مشاريع القرارات والتوصيات وغريها من الوثائق التقنية اليت ُقدمت إىل اجلزء الوزاري من املؤمتر، وصاغوا 
  .2019تشرين األول/أكتوبر  18و 17الذي ُعقد يومي 

 احلضور   -ثانيا
حضر املؤمتر اخلامس وزراء أو نواب وزراء أو ممثلوهم املعينون من الدول األعضاء الثالثني التالية: إثيوبيا،  -4

وإسواتيين، وأوغندا، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، 
غامبيا، وغانا، والكامريون، والكونغو، وكينيا، وليربيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسييب، والسودان، وسرياليون، و

 وليبيا، وليسوتو، ومايل، ومدغشقر، ومالوي، وموريشيوس، وناميبيا، والنيجر، ونيجرييا.

: إثيوبيا، وإريتريا، وإسواتيين، وأنغوال، التالية 53 ـالوحضر االجتماع أيضا خرباء وطنيون من الدول األعضاء  -5
سوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، وتونس، وجزر القمر، ومجهورية أفريقيا وأوغندا، وبنن، وبوت

الوسطى، ومجهورية تنزانيا املتحدة، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجيبويت، 
رياليون، والصومال، وغابون، وغامبيا، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسييب، والسنغال، والسودان، وس

بيساو، وكابو فريدي، والكامريون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا،  -وغانا، وغينيا، وغينيا االستوائية، وغينيا 
وليربيا، وليبيا، وليسوتو، ومايل، ومدغشقر، ومصر، واملغرب، ومالوي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وناميبيا، 

 جر، ونيجرييا.والني
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  املراقبون -1

شاركت املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية التالية يف اجتماع فريق اخلرباء وحضرت اجلزء  -6
مركز التميز ومبادرة بلومربج للبيانات الصحية؛ والوزاري بصفة مراقب: مراكز أفريقيا ملكافحة األمراض والوقاية منها؛ 

؛ عن بعد أفريقيا للتسجيل املدينمنصة ومرفق التمويل العاملي؛ و؛ األحوال املدنيةيف نظم التسجيل املدين وإحصاءات 
الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن و؛ الالجئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون ومنظمة هوية ألفريقيا؛ و

مكتب اإلحصاء ومكتب اإلحصاء املركزي النروجيي؛ ومنظمة اخلطة الدولية؛ و؛ (21احلادي والعشرين )باريس 
صندوق وفريق خرباء األمم املتحدة املعين باهلوية القانونية؛ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛ واملبادرة اإلمنائية؛ والسويدي؛ 

 منظمة الصحة العاملية.والبنك الدويل؛ وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة؛ واألمم املتحدة للسكان؛ 

 اإلعالم لوسائ -2

وسيلة  24، بلغت حوايل اإلعالم املطبوعة واإللكترونية الوطنية والدولية على السواء لغطت هذا احلدث وسائ -7
 إعالمية.

 جدول األعمال اعتماد انتخاب أعضاء املكتب و  -ثالثا
 املكتب على النحو اآليت: ُانتخب -8

 األفريقي(الرئيس: زامبيا )اجلنوب 

 النائب األول للرئيس، كينيا )شرق أفريقيا(

 النائب الثاين للرئيس، تشاد )وسط أفريقيا(

 النائب الثالث للرئيس: سرياليون )غرب أفريقيا(؛

 املقرر: موريتانيا )مشال أفريقيا(

 جدول األعمال التايل: املندوبوناعتمد و -9

 افتتاح املؤمتر.   -1

 املتوقعة.أهداف املؤمتر ونتائجه  -2
 أسس التحول الرقمي؛ -3
التسجيل املدين واإلحصاءات املدنية وإدارة اهلوية من أجل إجياد حلول دائمة لالجئني واملشردين داخليا  -4

 والعائدين.
 التسجيل املدين كأساس لنظم اهلوية القانونية. -5
 اللجنة املؤقتة للمسجِّلني العامني. -6
 مبادرات الدول األعضاء. -7
 .لشركاءايديل هبا بيانات  -8
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 عرض مشروع استنتاجات وتوصيات اجتماع فريق اخلرباء. -9
 .تاريخ انعقاد املؤمتر السادس ومكانه -10

 اختتام املؤمتر. -11

 وقائع املؤمترسرد  -رابعا
 من جدول األعمال[ 1]البند افتتاح االجتماع  -ألف

، يف مالحظاته االفتتاحية جبميع الوفود وشدد على رحب وزير الشؤون الداخلية يف زامبيا، ستيفن كامبيونغو -10
وخطة  2030املستدامة لعام اقتصادي قاري، على النحو املتوخى يف خطة التنمية وأمهية املؤمتر يف حتقيق حتول اجتماعي 

إىل أمهية موضوع املؤمتر، أثىن على مجيع أصحاب يف إشارته و. ‘‘أفريقيا اليت نصبو إليها’’ :2063االحتاد األفريقي لعام 
يف جمال التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف أفريقيا. وأشار  2009املصلحة للتقدم الكبري الذي أحرز منذ عام 

 املمتدة لفترَةاي أيضا إىل أمهية االلتزام السياسي للتعجيل بالتقدم احملرز يف سياق إعالن اجمللس التنفيذي لالحتاد األفريق
اإلمنائية التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف خطة أفريقيا حتديد موقع  عادةإلقدا َع 2026إىل  2017من 

 على الصعيد القاري واإلقليمي والوطين.

بيانه، حملة  وقدم األمني العام لوزارة الداخلية املوريتانية ورئيس املكتب املنتهية واليته، حممد ولد سويدات، يف -11
منذ املؤمتر الرابع للوزراء عامة عن التقدم احملرز يف جمال حتسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف أفريقيا 

االنتباه إىل عدد من التحديات إذ لفت . و2017قد يف نواكشوط يف عام املسؤولني عن التسجيل املدين، الذي ُع
للنظام بغية حصر مجيع املتبادل ضوع املؤمتر وضرورة أن تعزز الدول األعضاء قابلية التشغيل السائدة، أكد على أمهية مو

 مجيع الوفودما حظيت به يف حياة األفريقيني. واختتم كلمته بتوجيه الشكر لزامبيا حكومة وشعبا على ري اليت جتالوقائع 
 .من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة

ئم بأعمال كبري االقتصاديني يف مصرف التنمية األفريقي ونائب الرئيس لشؤون وأعرب تشارلز لوفومبا، القا -12
على تنظيم املؤمتر. وأشار إىل املهمة وشعبها اإلدارة االقتصادية وإدارة املعارف، يف مالحظاته، عن تقديره حلكومة زامبيا 

ادرات التمويل وتوليد املعرفة من أجل األساسية للمصرف، وهي احلد من الفقر وعدم املساواة يف أفريقيا من خالل مب
، وأهداف التنمية املستدامة، واخلطة اخلامسة العليا لتحويل أفريقيا، 2063النجاح يف حتقيق خطة االحتاد األفريقي لعام 

وال . ويف معرض إشارته لضعف نظم التسجيل املدين وإحصاءات األح2015أولويات إمنائية يف عام اعتبارها باليت أقرها 
املدنية يف أفريقيا، شدد على احلاجة إىل االستفادة من الثورة الرقمية لتنفيذ الربنامج األفريقي للتعجيل بتحسني التسجيل 

دد التزام املصرف جاملدين وإحصاءات األحوال املدنية. وإذ استرعى االنتباه إىل التقدم الكبري الذي مت إحرازه بالفعل، 
 ألعضاء لتعزيز نظمها للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية.املستمر بدعم جهود الدول ا

ويف كلمة أمام املؤمتر عن طريق وصلة فيديو، أكدت السيدة فريا سونغوي، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية  -13
ينطبق بصفة  هوية رمسية. وهذا حيملون ألفريقيا، أن أفريقيا تواجه مشكلة يف اهلوية، وهي أن نصف سكان القارة ال

خاصة على النساء واألطفال األفريقيني. كما أن ضعف نظم التسجيل املدين يعوق التحول االجتماعي واالقتصادي يف 
القارة. وأكدت على أمهية املؤمتر الذي سيعزز اجلهود الرامية إىل إجياد جمتمعات متماسكة ال يتخلف فيها أحد عن 
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ب املصلحة املعنيني على تكثيف جهودهم الرامية إىل بناء نظم فعالة الركب. وشجعت السيدة سونغوي مجيع أصحا
للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية من أجل توفري هوية قانونية جلميع األفريقيني. ويف معرض تأكيدها على 

طنية، وهو ما سيساعد على أمهية الرقمنة، دعت إىل زيادة إمكانية التشغيل املتبادل بني نظم التسجيل املدين واهلوية الو
. واختتمت مالحظاهتا بتوجيه 2063وخطة عام  2030معاجلة الفجوة يف اهلوية يف القارة وتعزيز تنفيذ خطة عام 

 الشكر لزامبيا حكومة وشعبا على التزامهما بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف أفريقيا.

ب رئيس مفوضية االحتاد األفريقي، يف مالحظاته االفتتاحية، إىل أمهية موضوع وأشار توماس كويسي كواريت، نائ -14
. 2063وخطة عام  2030املؤمتر بالنسبة للربامج الرئيسية لالحتاد األفريقي واجلهود األفريقية الرامية إىل حتقيق خطة عام 

من التمتع ُفرادى وميّكن األفريقيني  ،وكمةوقال إن من شأن إنشاء نظم تسجيل مدنية فعالة يف أفريقيا أن يعزز احل
يسر اختاذ القرارات االجتماعية واالقتصادية القائمة على األدلة. وأضاف أنه من شأن توفري حبقوقهم اإلنسانية واملدنية، وُي

حقهم  هوية قانونية جلميع املواطنني أن ميّكن، بوجه خاص، األطفال األفريقيني من التمتع الكامل حبقوقهم، مبا يف ذلك
يف التعليم. وقال إن مفوضية االحتاد األفريقي ملتزمة هبذا املسعى. ودعا مجيع الشركاء املعنيني إىل مواصلة دعم جهود 
الدول األعضاء الرامية إىل حتسني نظمها اخلاصة بالتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية. وأثىن على التعاون املثمر 

د األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي هبدف إنشاء اهليكل الذي جيري بني مفوضية االحتا
اإلحصائي الالزم لدعم عملية وضع السياسات القائمة على األدلة. كما أشاد باجلهود اجلارية إلنشاء معهد االحتاد 

. ويف اخلتام، شكر حكومة 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 18األفريقي لإلحصاء، الذي سيفتتح يف تونس العاصمة يف 
 الضيافة وعلى جناح تنظيمهما للمؤمتر.كرم زامبيا وشعبها على حسن 

ورحبت السيدة إينونغ وينا، نائبة رئيس زامبيا وضيفة الشرف يف املؤمتر، يف كلمتها الرئيسية، باملشاركني باسم  -15
ر اخلامس للوزراء املسؤولني عن التسجيل املدين. رئيسة زامبيا وأعربت عن تقديرها الختيار زامبيا الستضافة املؤمت

وأهدافها وغاياهتا. وقالت إن  2063وأعربت عن ثقتها يف أن املؤمتر سيعزز اجلهود الرامية إىل حتقيق تطلعات خطة عام 
املواطنني، وتعزيز اهلوية القانونية جلميع نح إنشاء نظم فعالة للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية أمر أساسي مل

احلكم الرشيد، وتشجيع املشاركة السياسية، وتعزيز التحول اهليكلي. وأكدت أنه من شأن اجلهود الرامية إىل سد الفجوة 
من أهداف التنمية املستدامة وأن تتصدى للتحديات الراسخة اليت ال تزال  9-16يف هوية القارة أن تعزز حتقيق اهلدف 

 االقتصادية ألفريقيا ومصرفَ  عدم املساواة. ويف اخلتام، شكرت مفوضيَة االحتاد األفريقي واللجنَةتؤدي إىل تفاقم الفقر و
اآلخرين على التزامهم هبذا املسعى، متمنية للمشاركني كل النجاح يف مداوالهتم وإقامة ال  ية األفريقي والشركاَءالتنم

 ُتنسى يف لوساكا. مث أعلنت افتتاح املؤمتر.

 [من جدول األعمال 2]البند املتوقعة املؤمتر ونتائجه  أهداف  -باء

. املدينأمانة املؤمتر حملة عامة موجزة عن أهداف املؤمتر اخلامس للوزراء املسؤولني عن التسجيل  ت ممثلةقدم -16
توفري التوجيه االستراتيجي والسياسايت بشأن سبل إنشاء نظم شاملة يكمن يف وأكدت أن اهلدف الرئيسي للمؤمتر 

مبتكرة ومتكاملة للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية وإدارة اهلوية الرقمية من أجل سد الفجوة يف اهلوية يف و
من أهداف  9-16اهلدف ، مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، 2063وخطة عام  2030أفريقيا وتعزيز تنفيذ خطة عام 

 التنمية املستدامة.
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  باإلعالنات الوزاريةتقرير عن التقدم احملرز عمال  

احملرز يف تنفيذ الربنامج األفريقي بشأن التعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين  التقدمممثلة أمانة املؤمتر  عرضت -17
سؤولون عن واإلحصاءات املدنية على مدى السنتني املاضيتني، ويف ضوء االلتزامات اليت قطعها الوزراء األفريقيون امل

املسائل التالية: إضفاء الطابع املؤسسي على مؤمتر الوزراء املسؤولني عن التسجيل علما باخلرباء  التسجيل املدين. وُأحيط
التعاون بني اجلهات الفاعلة وإنشاء الفريق األساسي اإلقليمي للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية؛ واملدين؛ 

مركز التميز يف نظم التسجيل املدين وإحصاءات ول املدنية؛ الرئيسية يف النظم الوطنية للتسجيل املدين وإحصاءات األحوا
استقاء اإلحصاءات احليوية من سجالت التسجيل وتعزيز تسجيل الوفيات وإحصاءات الوفيات؛ واألحوال املدنية؛ 

وضع ؛ ودعم جهود البلدان إلجراء تقييمات شاملة ألنظمة التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية لديهاواملدين؛ 
 خطط حتسني استراتيجيٍة وتعزيز تبادل املعارف.

 [من جدول األعمال 3]البند أسس التحول الرقمي  -جيم

 العرض -1

حتديث نظم التسجيل املدين من أجل تنفيذ هوية ’’أسس التحول الرقمي تناولت موضوع عن ُنظمت جلسة  -18
 أوليفر، وزير الشؤون الداخلية يف زامبيا، وأدار املناقشة السيد وترأس اجللسة السيد ستيفن كامبيونغ‘‘. رقمية جيدة

تشينغانيا، مدير املركز األفريقي لإلحصاءات. وتألف فريق املناقشة من السادة، باتريك أويل نتو، األمني اإلداري األول 
للجنة الوطنية للسكان يف  يف وزارة الداخلية والتنسيق يف حكومة كينيا الوطنية؛ وتايو أويتوجني. املفوض االحتادي

نيجرييا؛ وآرون موتسواليدي، وزير الشؤون الداخلية يف جنوب أفريقيا، وستيفن كامبيونغو، وزير الشؤون الداخلية يف 
 زامبيا. 

 املناقشة  -2

يف حلقة النقاش اليت تلت ذلك، تناول املشاركون التحديات اليت تعوق التنفيذ السليم لنظم التسجيل املدين  -19
ات األحوال املدنية الرقمية يف الدول األعضاء، واحللول املمكنة لتلك التحديات اليت تستند إىل جتربة جنوب وإحصاء

أفريقيا وزامبيا وكينيا ونيجرييا. وناقش املشاركون أيضا كيف ميكن إلصدار رقم تعريف فريد لكل مواطن أن ييسر 
اعتماد ُنهج متكاملة وأكدوا أنه ال بد من ت غري الورقية. مجع البيانات يف شكل رقمي وميهد الطريق لنظم حفظ السجال

وكلية للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية هبدف إجياد خمزون من البيانات اليت ميكن استخدامها يف قطاعات 
التعليم واملصارف وغريها من القطاعات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية. وناقش املشاركون كذلك أمهية ما يترتب 

لنظم التسجيل املدين مع النظم اليت يستخدمها قطاعا الصحة والتعليم واملؤسسات  املتبادلعن ذلك من إمكانية التشغيل 
 املالية التابعة للقطاع اخلاص.

 توصياتال  -3

 ضوء املناقشة، ُقدمت التوصيات التالية: على -20
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عدم ينبغي للدول األعضاء أن تضع نظما متكاملة للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية تكفل  )أ(
لتيسري التسجيل املدين وحتديد اهلوية وإصدار  افريد احمدد ارقممنَح مغادرة أي طفل املستشفى بعد والدته دون أن ُي

 شهادة امليالد والتسجيل يف السجل السكاين الوطين؛

حوال للتسجيل املدين وإحصاءات األاملتبادل ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ ُنظما متكاملة وقابلة للتشغيل  )ب(
 ؛املدنية لتبسيط تقدمي اخلدمات عرب خمتلف املنابر احلكومية واخلاصة

هناك حاجة إىل إرادة سياسية قوية لضمان أن توفر الدول األعضاء املوارد الكافية إلنشاء نظم حديثة  )ج(
 رقمية للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية.

جئني املدنية وإدارة اهلوية من أجل إجياد حلول دائمة لالالتسجيل املدين وإحصاءات األحوال   -دال
 من جدول األعمال[ 4]البند  واملشردين داخليا والعائدين

 العرض -1

اجللسة وزير الشؤون الداخلية يف زامبيا، السيد ستيفن كامبيونغو. وضم فريق املناقشة: السيدة رئاسة  توىل -21
والالمركزية والتماسك االجتماعي يف بوركينا فاسو، والسيد زينو مجال، ساغنون تو ماديارا، نائبة وزير إدارة اإلقليم 

وزير السالم يف إثيوبيا؛ والسيد كاهيندا أوتافاير وزير العدل والشؤون الدستورية يف أوغندا؛ والسيد عبدوالي القاضي، 
 يف غامبيا.وزير الداخلية وشؤون الالمركزية يف مايل؛ والسيد أمحدو المني ساماتيه، وزير الصحة 

وأحاط املشاركون علًما بالعرض الذي قدمته مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني اليت أكدت على  -22
احلاجة إىل نظم متكاملة للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية تعاجل حالة الالجئني، مبا يف ذلك أولئك الذين ال 

 سية. كما أقروا بدور املفوضية يف تسجيل الالجئني لصاحل البلدان املضيفة.يزالون غري مسجلني، ومشكلة انعدام اجلن

 املناقشة -2

ناقش املشاركون يف اجللسة دور التسجيل املدين ونظم إحصاءات األحوال املدنية وإدارة اهلوية يف صياغة  -23
فة. فقد زاد يف البلدان املضيِّ السياسات الرامية إىل معاجلة حالة الالجئني واملشردين داخليا والعائدين وضمان رفاههم

عدد الالجئني واملشردين داخليا خالل العقد املاضي نتيجة للصراعات املسلحة وانعدام األمن بسبب اإلرهاب وتأثري تغري 
املناخ. وناقش املشاركون كيف ميكن لنظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية الفعالة أن تيسر تقدمي املساعدة 

نية، وتضمن تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة، ومتنع انعدام اجلنسية. وقد أظهرت جتربة املفوضية بوضوح أن اإلنسا
بناء نظم شاملة للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية واعتماد سياسات فعالة لالجئني على الصعيد الوطين مها 

عضاء على اعتماد ُنهج ابتكارية لضمان تسجيل الالجئني الدول األشجع املشاركون أمران أساسيان لضمان رفاههم. و
يف نظم التسجيل الوطنية. كما أن احلاجة إىل تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة أمر بالغ األمهية، وميكن أن يساعد على 

 ضمان احترام حقهم يف التعليم ومنعهم من أن يصبحوا عدميي اجلنسية.
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 توصياتال -3

 ُقدمت التوصيات التالية:على ضوء املناقشة،  -24

ينبغي للدول األعضاء اليت تستضيف الالجئني أن تعدل تشريعاهتا إلنشاء نظم للتسجيل املدين وإحصاءات  )أ(
 واملشردين داخليا والعائدين وإدماجهم ومحايتهم؛ لالجئنياألحوال املدنية تضفي الطابع الرمسي على تقدمي املساعدة 

ضع برامج لألعمال التجارية الصغرية لالجئني لتيسري اندماجهم االجتماعي ينبغي للدول األعضاء و )ب(
 واالقتصادي يف البلدان املضيفة هلم؛

ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ ُنظًما متينة وشاملة لتسجيل اهلوية تنص على تسجيل املواليد وإصدار  )ج(
 دهتم إىل بلداهنم األصلية؛وثائق اهلوية والسفر لالجئني ملنع انعدام اجلنسية وتيسري عو

ينبغي للدول األعضاء أن تعتمد قوانني وسياسات تعزز املؤسسات القائمة املسؤولة عن التسجيل املدين  )د(
وإحصاءات األحوال املدنية بغية ضمان تسجيل املواليد يف الوقت املناسب وإلزامي وجماين جلميع األطفال داخل حدودها، 

 ن أو املهاجرون أو املشردون داخليًا؛مبن فيهم األطفال الالجئو

ينبغي للدول األعضاء معاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن والنزاعات للحد من حاالت انعدام اجلنسية  (ھ)
 ومنعها، وتعزيز السالم واألمن، وتعزيز التنمية الشاملة للجميع؛

ينبغي للدول األعضاء أن ختصص، بدعم من مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا  )و(
ومصرف التنمية األفريقي، موارد مالية وبشرية وتقنية أكرب للمبادرات الرامية إىل تعزيز نظمها اخلاصة بالتسجيل املدين 

التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني والشركاء ينبغي أن تتم تعبئة املوارد بووإحصاءات األحوال املدنية. 
 اإلمنائيني، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص.

 دول األعمال[من ج 5]البند التسجيل املدين كأساس لنظم اهلوية القانونية   -هاء

 العرض -1

التسجيل املدين،  إدماج’’التسجيل املدين كأساس لنظم اهلوية القانونية تناولت موضوع عن جلسة  ُعقدت -25
 :وتألف الفريق من السادة‘‘. وإحصاءات األحوال املدنية، وإدارة اهلوية القانونية، وغريها من النظم يف العصر الرقمي

فنسنت سواه أودييت، نائب وزير االتصال يف غانا؛ وفيايف توالي، نائب وزير التخطيط وتطوير البحوث، وزارة الصحة 
ماثيما، وزير الشؤون الداخلية والتراث الثقايف  و، وزير الشؤون الداخلية لسرياليون؛ وكاينيف ليربيا؛ وإدوارد سولوك

 يف زمبابوي.
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 املناقشة -2

أرست نية دامليف املناقشة اليت تلت ذلك، أكد العديد من املشاركني أن نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال  -26
ظم، إىل جانب النظم الوطنية نُّهذه الالصكوك الدولية. وقالوا إن  أساسا للتمتع بالعديد من حقوق اإلنسان الواردة يف

إلدارة حتديد اهلوية، ضرورية لتعزيز احلكم الرشيد، وإنشاء جمتمعات شاملة للجميع، ودعم حقوق اإلنسان، وتقدمي 
 اخلدمات العامة الرئيسية، ومعاجلة أوجه عدم املساواة.

 توصياتال -3

 صيات التالية:على ضوء املناقشة، ُقدمت التو -27

ينبغي للدول األعضاء أن تعزز فعالية نظمها اخلاصة بالتسجيل املدين وإحصاءات االحوال املدنية لضمان  )أ(
 توسيع نطاق احلماية ذات الصلة لتشمل مجيع املواطنني؛

 ينبغي للدول األعضاء أن تعتمد تشريعات حلماية البيانات ملنع التالعب بالبيانات واالحتيال. )ب(

 من جدول األعمال[. 6]البند اللجنة املؤقتة للمسجِّلني العامني   -واو

خالل السنتني ت متاليت اللجنة املؤقتة للمسجلني العامني إحاطة للمشاركني يف الدورة عن األنشطة  رئيس قدم -28
ل التقنية والسياساتية السابقتني هبدف إنشاء جلنة املسجِّلني العامني األفريقيني، وهي هيئة حكومية دولية ستنظر يف املسائ

املتصلة بوضع نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية. ومن شأن اللجنة اجلديدة أن تعمل على تيسري هذه 
رفع تقريرا النظم بالتعاون مع أمانة برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، وسَت

مؤمتر الوزراء املسؤولني عن التسجيل املدين. وأقر املشاركون باجلهود الكبرية اليت بذلتها اللجنة  كل سنتني إىل مكتب
املؤقتة على أساس غري رمسي وحثوا مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على إنشاء جلنة املسجِّلني العامني األفريقيني يف أقرب 

األفريقي، وعلى صياغة جمموعة من مشاريع القواعد اإلجرائية فرصة ممكنة، بوصفها جهازا من أجهزة مفوضية االحتاد 
 لتنظيم أنشطتها.

أيضا بأن إدارة الشؤون االقتصادية التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي تعمل علما املشاركون يف الدورة أحيط و -29
جيل املدين يف اإلطار القانوين بشكل وثيق مع مكتب املستشار القانوين لالحتاد األفريقي إلنشاء جلنة فرعية معنية بالتس

 نةجلالعام لالحتاد األفريقي. وطلب الوزراء إىل إدارة الشؤون االقتصادية أن تثري مسألة اللجنة الفرعية املقترحة يف 
االحتاد األفريقي الفنية الرابعة املتخصصة للشؤون املالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل بغية التعجيل بتشغيلها 

 الكامل.ب
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 من جدول األعمال[ 7]البند املبادرات اليت تتخذها الدول األعضاء   -ايز

أحاط املشاركون يف اجللسة علًما بتجربة زامبيا وناميبيا وأنغوال وسان تومي وبرينسييب والدروس املستفادة  -31
 وإدارة اهلوية.وأفضل املمارسات يف سياق بناء نظم شاملة للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية 

وعرض ممثل زامبيا حتلياًل حلالة التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية استند إىل البيانات اليت مت احلصول  -32
 يعليها من خالل التقييم الوطين لإلحصاءات املتعلقة بالتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية الذي أجري يف عام

عرف باسم نظاما رقميا للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، ُيحاليا ستخدم َتزامبيا قال إن و .2014و 2013
لتيسري إدراج مجيع املواطنني يف السجل الوطين للسكان. ويّسر النظام اجلديد التنسيق بني مجيع أصحاب ‘‘ زامبيا الذكية’’

يا اآلن إلصدار بطاقات هوية بيومترية جديدة املصلحة املشاركني يف عملية التسجيل املدين وحتديد اهلوية. وختطط زامب
 ملواطنيها. 

لتعزيز نظم التسجيل املدين وإدارة اهلوية. وقال  هوقدم ممثل ناميبيا عرًضا عن اإلجراءات الناجحة اليت اختذها بلد -33
 وإحصاءات إن حكومة ناميبيا تعمل، كجزء من برناجمها لإلدارة اإللكترونية، على طرح نظام متكامل للتسجيل املدين

األحوال املدنية تستخدمه اآلن خمتلف السلطات العامة. وأضاف أنه رغم أن احلكومة هي اليت تدير هذه العملية، فإن 
األمم املتحدة تقدم الدعم أيضا. ويف اخلتام، عرض املمثل عددا من التحديات اليت ووجهت واحللول اليت طرحت لضمان 

 واملنصات اليت تستخدمها املؤسسات والوزارات العامة يف البلد.التشغيل املتبادل لقواعد البيانات 

سكان ال يزالون غري مسجلني يف قواعد البيانات الوطنية اخلاصة اليف املائة من  40وقال ممثل أنغوال إن أكثر من  -34
رعت يف وضع بالسجل املدين وإدارة اهلوية، وبالتايل ال يستطيعون احلصول على هوية قانونية. وأضاف أن أنغوال ش

استراتيجية جديدة للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، من شأهنا أن تعزز نظم التسجيل القائمة وتكفل منح 
وأشار إىل أن االستراتيجية اجلديدة ستكفل تسجيل مجيع الوالدات يف  .2020مجيع األنغوليني هوية قانونية حبلول عام 

ن يشاركوا بشكل كامل يف تنميته االجتماعية واالقتصادية. وشدد املمثل على أمهية بلده حىت يتسىن جلميع املواطنني أ
محالت التوعية، والرقمنة، وقابلية التشغيل املتبادل للمنصات اليت تستخدمها املؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع 

 اخلاص يف جمال التسجيل وإدارة اهلوية القانونية. 

يب إحاطة إىل املؤمتر عن اجلهود اليت تبذهلا حكومة بلده لضمان إصدار شهادات سان تومي وبرينسي ةممثل توقدم -35
يع أصحاب املصلحة على أمهية اتباع هنج شامل ومتكامل يشمل مجشددت ميالد للمواليد وتسجيل مجيع الوالدات. و

 بدور الشركاء اإلمنائيني يف هذه العملية التحويلية. املعنيني، وأقرت

 توصياتال

 املناقشة، ُقدمت التوصيات التالية:على ضوء  -36

ينبغي للدول األعضاء أن تكفل تعليم سكان املناطق الريفية املهارات األساسية يف جمال تكنولوجيا  )أ(
 املعلومات واالتصاالت حىت يتمكنوا من استخدام املنصات الرقمية بفعالية؛
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لما بالدروس املستفادة يف سياق اجلهود ينبغي للدول األعضاء أن تعتمد أفضل املمارسات وأن حتيط ع )ب(
 الرامية إىل وضع نظم وطنية للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية؛

هود الدول األعضاء الرامية إىل تعزيز نظمها اخلاصة جلدعم تقدمي الينبغي أن يواصل الشركاء اإلمنائيون  )ج(
 وية.بالتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية وإدارة اهل

 من جدول األعمال[ 8]البند بيانات الشركاء   -حاء

يف العروض اليت قدمها ممثلو كل من مصرف التنمية األفريقي واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ومركز التميز  -37
التزامهم لنظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية ومرفق التمويل العاملي ومنظمة اخلطة الدولية، أكدوا من جديد 

بدعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل حتسني نظمها الوطنية للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، مبا يف ذلك 
 آليات تسجيل املواليد.

 توصية

مزيد من الدعم املتواصل يف ضوء املناقشات، أثنت الدول األعضاء على الدعم الذي يقدمه الشركاء ودعت إىل  -38
 حتسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية ونظم اهلوية الوطنية يف الدول األعضاء.من أجل زيادة 

 من جدول األعمال[ 9]البند وتوصياته عرض مشروع استنتاجات اجتماع فريق اخلرباء  -طاء

ليه. وقد ُأرفق أحاط الوزراء علما بتقرير اجتماع فريق اخلرباء واعتمدوا اإلعالن الوزاري مع إدخال تعديالت ع -39
 .‘‘إعالن لوساكا’’هبذا التقرير اإلعالن الوزاري املعنون 

وعالوة على ذلك، وبناء على طلب من الدول األعضاء بإنشاء نظام للمساءلة والرصد من أجل استعراض ورصد  -40
 نتائج املؤمتر اخلامس للوزراء املسؤولني عن التسجيل املدين، أوصى رئيس املكتب مبا يلي:

عد، ينبغي ألمانة برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية أن ُت )أ(
بالتعاون مع الفريق األساسي اإلقليمي للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، منوذًجا ملصفوفة وخطة عمل بشأن 

 ؛2019تشرين الثاين/نوفمرب  30التوصيات اليت اعتمدها املؤمتر اخلامس للوزراء حبلول 
ينبغي للدول األعضاء أن ختتار توصيات من املصفوفة وتضع خطط عمل وطنية لتعزيز تنفيذها. وينبغي  )ب(

 ؛2019كانون األول/ديسمرب  30تقدمي خطط العمل هذه إىل أمانة املؤمتر حبلول 
 ؛عن تنفيذ خطط عملها الوطنيةألمانة املؤمتر تقارير كل سنتني رفع ينبغي للدول األعضاء أن ت )ج(

، بالتعاون مع اللجنة املؤقتة للمسجلني العامني، تقريرا إىل رئيس املكتب كل رفعينبغي ألمانة املعهد أن ت )د(
 ستة أشهر عن التقدم احملرز حنو تنفيذ التوصيات املعتمدة يف املؤمتر اخلامس للوزراء املسؤولني عن التسجيل املدين.
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 من جدول األعمال[ 10]البند تاريخ انعقاد املؤمتر السادس ومكانه   -ياء

طلب املؤمتر اخلامس للوزراء إىل االحتاد األفريقي، بالتشاور مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية  -41
األفريقي، اختاذ الترتيبات الالزمة لتنظيم املؤمتر السادس للوزراء املسؤولني عن التسجيل املدين، املقرر عقده يف مابوتو، 

 .2021موزامبيق، يف تشرين األول/أكتوبر 

 من جدول األعمال[ 11]البند اختتام املؤمتر  -كاف

تال وزير من سرياليون بيان شكـر باسم الوزراء ومندويب االحتاد األفريقي والشركاء. وأعرب املشاركون يف  -42
 املؤمتر عن تقديرهم العميق لزامبيا الستضافتها الكرمية للمؤمتر اخلامس للوزراء املسؤولني عن التسجيل املدين، وأقروا
بالدعم املستمر الذي يقدمه الفريق األساسي اإلقليمي للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، وغريه من الشركاء 

مفوضية االحتاد األفريقي على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان النجاح يف إنشاء جلنة املسجلني حثوا اإلمنائيني. و
 .2021السادس للوزراء املسؤولني عن التسجيل املدين يف عام العامني األفريقيني قبل انعقاد املؤمتر 

وشكر رئيس املكتب يف مالحظاته اخلتامية مجيع املشاركني على مداخالهتم اليت أثرت املناقشات ويسرت صياغة  -43
 إىل وجهته. كلٌّ ،آمنةعودة التوصيات. ومتىن جلميع املشاركني رحلة 

مبيا حكومة وشعًبا على تنظيم املؤمتر وعلى ما خّصت به مجيع املندوبني وشكر ممثُل مفوضية االحتاد األفريقي زا -44
من وفتره حفاوة االستقبال وكرم الضيافة. كما شكر الشركاء، وإدارة وموظفي مكان انعقاد املؤمتر ومجيع اآلخرين 

 الذين عملوا جبد لضمان التنظيم الناجح للمؤمتر. مث أعلن اختتام االجتماع. 
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 مرفق

 لوساكاإعالن 
وزراء االحتاد األفريقي املسؤولني عن التسجيل املدين وإدارة اهلوية والصحة واملعلومات والتكنولوجيا،  حنن

خالل مؤمترنا اخلامس الذي تناول  2019تشرين األول/أكتوبر  18إىل  17اجتمعنا يف لوساكا، زامبيا، يف الفترة من 
 ،‘‘التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية املبتكرُة: أساس إلدارة اهلوية القانونية نظُم’’موضوع 

ومتثل قوة سواعد مواطنيها أنفسهم بمدفوعة أن أفريقيا قارة نامية ترغب يف االندماج واالزدهار،  إذ ندرك
دينامية يف الساحة العاملية من خالل تنمية حمورها اإلنسان وشاملة للجميع على النحو املنصوص عليه يف صكوك حقوق 

 ،2030، وخطة التنمية املستدامة لعام 2063اإلنسان والشعوب العاملية والقارية، وخطة االحتاد األفريقي لعام 

أعضاء لتعزيز سالمة نظم إدارة اهلوية، مبا يف ذلك بالنسبة مللتمسي اللجوء  بالتدابري اليت اختذهتا عدة دول وإذ نقر
والالجئني والعائدين واملشردين داخليًّا، وهو ما يسهم يف سد الفجوة يف اهلوية وحيسن توافر البيانات احليوية املصنفة 

  ،لتيسري التخطيط اإلنساين واإلمنائي

وجهود الشركاء يف جمال مراقبة الوفيات قية ملكافحة األمراض والوقاية منها املراكز األفريأمهية برنامج  وإذ ندرك
لتحسني تسجيل الوفيات وسبب الوفاة باعتبارها ضرورة الزمة للصحة العامة للبلدان لرصد التقدم احملرز حنو اآلخرين 

ؤشرات الصحية واملتصلة مؤشرا من امل 17، حيث يتطلب 2030وخطة التنمية املستدامة لعام  2063تنفيذ خطة عام 
  ،بالصحة شكال لقياس الوفيات استنادا إىل بيانات نظام التسجيل املدين

قامة أساسي لتعزيز احلكم الرشيد، وإ بأن النظم املتكاملة للتسجيل املدين وحتديد اهلوية أمٌر أيًضادرك نوإذ 
العامة بفعالية وكفاءة، ومعاجلة عدم املساواة؛ جمتمعات شاملة للجميع، ومحاية حقوق اإلنسان، وضمان تقدمي اخلدمات 

وكذلك تزويد الفرد بالوثائق القانونية األساسية لضمان حقوق اإلنسان األساسية وحقوق األشخاص واحلقوق املدنية 
  ،مثل احلق يف االسم واهلوية واجلنسية واحلصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل واحلماية االجتماعية

ما يؤدي إىل وهو بأن العديد من نظم التسجيل املدين وحتديد اهلوية يف أفريقيا جمزأة وناقصة املوارد،  مسلنوإذ 
حرمان عدد كبري من األشخاص الذين ال تتوفر هلم وسائل قانونية لتحديد هويتهم من احلصول على خدمات خمتلفة 

  ،لتحسني رفاههم ومن املشاركة اجملدية يف عملية التنمية

من صنع اإلنسان يف أفريقيا قد أدت هي أن النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية والكوارث اليت  نالحظوإذ 
إىل تشريد قسري ألعداد كبرية من مواطنينا الذين يفتقرون إىل احلماية واملساعدة اإلنسانية، بسبب عدم وجود خدمات 

ل العودة وإعادة التوطني وإعادة االندماج يف جمتمعاهتم يؤثر على التخطيط واحللول الدائمة مثاألمر الذي التسجيل، 
  ،احمللية/بلداهنم بعد وقف األعمال العدائية

اليت تنظم اجلوانب احملددة لالجئني يف  1969أحكام اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام أيضا الحظ نوإذ 
بشأن  2009واتفاقية كمباال لالحتاد األفريقي لعام  بشأن الالجئني، 1951أفريقيا، وكذلك اتفاقية األمم املتحدة لعام 
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ئيسية للدول املضيفة، وميكن املشردين داخليًّا، وأن اهلوية القانونية لطاليب اللجوء والالجئني والعائدين هي املسؤولية الر
 ،أن تتوىل إدارهتا هيئة دولية مكلفة ومعترف هبا أيًضا

املؤمتر الثالث للوزراء املسؤولني عن نظم التسجيل املدين وإحصاءات  إىل إعالن ياموسوكرو الصادر عن وإذ نشري
دعم وضع مبادئ توجيهية وتوصيات للحفاظ ’’الشركاء اإلمنائيني إىل والقرارات الوزارية اليت تطلب  املدنية،األحوال 

من اخلربات املكتسبة  على السجل املدين وإدارته يف حاالت الصراع والطوارئ، فضال عن الظروف اخلاصة باالستفادة
  ،‘‘من البلدان اليت متر مبثل هذه احلاالت

ربنامج البدعم الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل يف حتسني إحصاءات اهلجرة يف أفريقيا من خالل  قرنُ وإذ 
لبناء القدرات يف جمال  اإلقليميةمفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية ومكتب اإلحصاء السويدي املشترك بني 

  ،إحصاءات اهلجرة

عترف ن، وإذ 2030وخطة التنمية املستدامة لعام  2063بأمهية التحول الرقمي يف حتقيق خطة عام  أيضاُنقر وإذ 
واجلماعات باجلهود اليت تبذهلا مفوضية االحتاد األفريقي بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي 

االقتصادية اإلقليمية والبنك الدويل وشركاء آخرين يف وضع استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ألفريقيا لالستفادة الكاملة 
  ،من الفوائد املترتبة عن التحول الرقمي

أصحاب  مببادرة األمني العام لألمم املتحدة بشأن التعاون الرقمي للنهوض باحلوار العاملي بني كذلكنقر وإذ 
  ،املصلحة املتعددين لتحقيق إمكانات التكنولوجيات الرقمية للنهوض بالرفاه البشري مع ختفيف املخاطر

الصلة بأن التسجيل املدين هو أساس إلدارة اهلوية وأن رقمنة نظام التسجيل الرقمي لإلحصاءات يوفر  دركنوإذ 
ي طريقة فعالة من حيث التكلفة لتحديد األفراد مع زيادة قدرة فريدة على القضاء على االزدواجية وعدم الكفاءة، وه

 ،حتسني إدماج اجلنسني يف اجملتمعفرص احلصول على اخلدمات العامة واخلاصة و

بالفرصة املتاحة لتحديث نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف أفريقيا من خالل  رحبنوإذ 
احللول التكنولوجية اليت هتدف إىل إنشاء سجالت مدنية رقمية مركزية جلميع األحداث احليوية إلتاحة الوصول على 

  ،نطاق واسع، والتغطية الشاملة، وخفض التكاليف من خالل النظم اآللية

ى التنفيذ الفعال التفاقية منظمة الوحدة األفريقية أن تعمل عللدول األعضاء يف االحتاد األفريقي باهنيب  -1
، واتفاقية االحتاد األفريقي بشأن املشردين داخليا وقوانني حقوق 1969بشأن اجلوانب احملددة لالجئني يف أفريقيا لعام 

فوضية وغريها من الشركاء يف احلماية واملساعدة يف تسجيل الالجئني اإلنسان األخرى، بغية احلد من االعتماد على امل
 واملشردين داخليا والعائدين، وال سيما األطفال الذين يولدون من قبل اآلباء الوحيدين؛ 

مفوضية االحتاد األفريقي على تنفيذ القرار املتعلق بإنشاء اللجنة الفرعية املعنية بالتسجيل املدين،  ثحن -2
 ثائق الالزمة إىل أجهزة السياسات املعنية للنظر فيها واعتمادها؛ وتقدمي الو

الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي على تعزيز االستثمار يف جمال الرقمنة لتيسري التشغيل املتبادل  ُنشجع -3
ة، يف إطار سياسة بني نظم إدارة اهلوية لالجئني واملشردين داخليا والنظم الوطنية للتسجيل املدين واإلحصاءات احليوي
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قوية حلماية البيانات، وكذلك اختاذ خطوات لضمان االعتراف الواسع النطاق بوثائق اهلوية الصادرة لألشخاص احملتاجني 
 إىل احلماية الدولية؛ 

تعزيز التعاون بني املكاتب الوطنية للتسجيل أن تعمل على لدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بايب هن -4
 ب اإلحصائية الوطنية وإدارة الصحة واهلوية القانونية؛ املدين واملكات

الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي على أن تنشر سنويا إحصاءات أحوال مدنية ذات جودة من  ثحن -5
سجالت التسجيل املدين للوقائع املتصلة باألحوال املدنية، مبا يف ذلك أسباب الوفيات، لتوجيه أجهزة السياسات يف 

، وخطة عام 2063تيجيات لتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، ودعما خلطة عام وضع استرا
 (؛ اخلامس والعشرين، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية )2030

التوجيه تقدمي املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها مفوضية االحتاد األفريقي و إىل طلبن -6
األعضاء يف االحتاد األفريقي من أجل تعبئة املوارد الالزمة لتعزيز نظم مراقبة الوفيات ونظم التسجيل والدعم للدول 

مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا على مواصلة العمل  شجعون املدين وإحصاءات األحوال املدنية،
العقد املتعلق بإعادة امج واالستراتيجيات القائمة، فضال عن مع الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بشأن تنفيذ الرب

 املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف انتظار تشغيل اللجنة الفرعية؛  ظم التسجيلُنحتديد موقع 

مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا دعم البلدان يف مواءمة التشريعات اليت  إىل طلبن -7
تكنولوجيا املوجودات املالئمة من املدين وإدارة اهلوية مبا يف ذلك قابلية النظم للتشغيل املتبادل باستخدام  حتكم التسجيل

 املعلومات واالتصاالت؛ 

من اجلهود للحد من اخلفاء بذل املزيد فريق العمل املعين باهلوية القانونية التابع لألمم املتحدة  إىل طلبن -8
ان الرائدة احلالية املشاركة يف خطة األمم املتحدة للهوية القانونية، لكي تستفيد مجيع البلدان يف أفريقيا بزيادة عدد البلد

 يف أفريقيا من النهج الكلي للتسجيل يف أقصر وقت ممكن، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل؛

التنمية األفريقي  مفوضية االحتاد األفريقي، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف إىل طلبن -9
ة منص والفريق األساسي لنظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، والشركاء اآلخرين، والقطاع اخلاص، إنشاَء

، حيث ميكن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي أن تتبادل اخلربات وقصص النجاح لتعزيز نظمها اخلاصة للمعارف
ين واهلوية، ال سيما فيما يتعلق بتسجيل الالجئني والعائدين واملشردين داخليا بإدارة سجالت الالجئني املهاجر

 واملهاجرين يف أفريقيا؛ 

واهليئة احلكومية الدولية املعنية  ،مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ناشدن -10
التجرييب املشترك واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي من أجل التنفيذ الكامل للربنامج  ،ومبادرة شرق أفريقيا ،بالتنمية

لبناء القدرات يف جمال  مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليميةومكتب اإلحصاء السويدي بني 
لدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية دعم من املنظمة اب ،مفوضية االحتاد األفريقيإىل  طلبنو،  إحصاءات اهلجرة

برنامج  وضَع ،ومكتب اإلحصاء السويدي ومكتب اإلحصاء املركزي النروجيي وغريهم من الشركاء الدوليني املعنيني
شامل لتسجيل املهاجرين يف نظم التسجيل املدين هبدف تعزيز نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية لدى 
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االحتاد األفريقي إلدراج املهاجرين وبناء قدراهتم، وتبادل املمارسات اجليدة إلنتاج ونشر بيانات  الدول األعضاء يف
من مفوضية االحتاد األفريقي أن تقود عملية تعبئة املوارد لتنفيذ  طلبناملهاجرين، ووقائع أحوال مدنية عالية اجلودة عن 

 الربنامج؛ 

قتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي والفريق األساسي مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة اال ثحن -11
على دعم الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي يف اآلخرين لنظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، والشركاء 

من ُنظم التسجيل  إقامة نظم مستدامة لبناء القدرات على مجيع املستويات لتحسني إنتاج ونشر إحصاءات األحوال املدنية
 املدين؛ 

مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي والفريق األساسي  شجعن -12
لنظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، والشركاء اآلخرين على تعزيز إطارها للرصد عرب اإلنترنت لتتبع 

 لوطنية واإلقليمية فيما يتعلق بالتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية؛ التقدم احملرز على املستويات ا

مصرف التنمية األفريقي والفريق األساسي لنظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية، نطلب إىل  -13
والشركاء اآلخرين زيادة دعمهم التقين واملايل لربنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات 

 امليزانية هلذه النظم ونظم إدارة اهلوية؛  األحوال املدنية والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي لتعزيز خمصصاهتا من

مفوضية االحتاد األفريقي أن تقوم، بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا والشركاء اآلخرين،  إىل طلبن -14
تسجيل املدين وإدارة اهلوية تتماشى واملعايري الدولية وتعكس الظروف اخلاصة والسياق االجتماعي النظم بتعزيز وبناء 

 لفريد للقارة األفريقية؛ و والثقايف ا

مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا إجراء استعراض منتصف املدة لتنفيذ  إىل لبنط -15
 التوصيات املعتمدة.
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