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 مقدمة أوال.

 موريتانيا، ،نواكشوط في المدني التسجيل عن المسؤولينريقيين األف للوزراء الرابع المؤتمر عقدتم  .1

 4 من أيام 3 لمدة لخبراءل اجتماع   الوزراء اجتماع وسبق. 2017 ديسمبر 8 إلى 4 من الفترة في

  Assembly/AU/Dec.424 (XIX)رقم  مقررلل وفقا ظمن  قد  المؤتمر وكان. 2017 ديسمبر 6 إلى

 في 2012 يوليو فية المعقود األفريقي التحادوحكومات امؤتمر رؤساء دول قمة عن  الصادر

ين فريقياأل لوزراءا اجتماععقد  على المؤسسي الطابع إضفاء أيد الذيو إثيوبيا، أبابا، أديس

 األفريقي ادلالتح متخصصةال فنيةال جنةالل إطار في سنتين كل المسؤولين عن التسجيل المدني مرة

 وقد. أفريقيا في الحيوية واإلحصاءات المدني بالتسجيل المتعلقة السياسات قضايا وتقييم لمناقشة

 االقتصادية واللجنةالبنك األفريقي للتنمية  من دعمو األفريقي االتحاد مفوضية برعاية المؤتمر عقد

 .ألفريقيا

 ،اصوبوركينا ف ،بوتسوانا ،نيبن ، أنغوال،الجزائرحضر االجتماع ممثلو الدول األعضاء التالية:  .2

 ،الكونغو ،جزر القمر ،تشاد ،جمهورية أفريقيا الوسطى الرأس األخضر، ،الكاميرون ،بوروندي

 ،غابونال ،ثيوبياأ ،غينيا االستوائية ،مصر ،جيبوتي ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،كوت ديفوار

ي، موريتانيا، لمدغشقر، مالوي، ما غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبريا، ليبيا، ،غامبيا

موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، الجمهورية العربية الصحراوية 

تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب  وسا الديمقراطية،

 .بوي، وزمباالسودان، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، زامبيا

 المكتبهيئة  ثانيا.

 :تم انتخاب هيئة مكتب االجتماع على النحو التالي .3

 شمال أفريقيا - موريتانيا الرئيس

 فريقيالجنوب األ – زامبيا  النائب األول للرئيس

 اشرق أفريقي - السودان النائب الثاني للرئيس

 اأفريقي وسط – غابونال  النائب الثالث للرئيس

 اغرب أفريقي - كوت ديفوار المقرر

 

 للمؤتمر الختامية والوثائق والهدف الموضوع ثالثا.

 من ويةالحي واإلحصاءات المدني لتسجيلل منسقال تحسينالب التعجيل" عنوان تحت المؤتمر قدع .4

 أعقبتد قو. "المضي قدما وطريق المحرز التقدم استعراض: أفريقيا في التنمية ورصد تنفيذ أجل

 ركزت على ما يلي:   رئيسيةجلسات  ثالث االفتتاحية الجلسة

للتنمية المستدامة  2030 أجندةتنفيذ ل حتميةضرورة التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية:  (أ

 2063وأجندة 

 ويةتسجيل المدني واإلحصاءات الحيالفريقي للتعجيل بتحسين نظم األبرنامج الاستعراض  (ب

نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في البلدان  ات فيحسينبإجراء ت التعجيل نحو (ج

 (تنفيذ )جلسات موازيةالاألفريقية: تحديات 
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 تسجيلال منظ بتحسين التعجيل بشأن فريقياأل برنامجال سياقتحديد  هو للمؤتمر العام الهدف كان .5

 الرئيسية التحديات تحديدفضال عن  2030و 2063جندتي أل وفقا الحيوية، واإلحصاءاتالمدني 

 لخبراء،ا اجتماع تقرير لالجتماع الختامية الوثائق وشملت. الحلول واقتراح البرنامج تنفيذ في

 .نواكشوط وإعالن الوزراء اجتماع وتقرير

 المجلس فيه لينظر نواكشوط وإعالن الوزاري التقرير المؤتمر اقترح المداوالت،وانطالقا من  .6

 .ويعتمده التنفيذي

 مشروع استنتاجات وتوصيات اجتماع الخبراءرابعا.  تقديم 

 بحث التقرير، قدم الوزراء التوصيات التالية:وعقب أحاط االجتماع علما بتقرير اجتماع الخبراء.  .7

للتنمية المستدامة  2030 أجندةتنفيذ ل ضرورة حتميةالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية: 

 2063وأجندة 

 :  التوصيات التاليةاالجتماع  قدم .8

ستوى كل م وضع والية وأطر محاسبة واضحة لنظم التسجيل المدني واإلحصائيات الحيوية في (أ)

 بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ من المستويات اإلدارية،

لتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية من أجل ضمان نظم اتخصيص الموارد المالئمة ل  (ب)

 تشغيلها؛

المصممة من قبل منظمة الصحة الوفيات  سبابألالجديدة الصحية ة لشهادااستمارة اعتماد   (ج)

 كنقطة بداية؛العالمية 

 ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالميةتدريب األطباء وغيرهم من العاملين في المجال الصحي (د)

قارير تبالنسبة للمرافق الصحية و الشهادة الصحية ألسباب الوفياتاستخدام على  ،والشركاء

 تبادل؛ال على أساستنفيذ، بما في ذلك تقديم التقارير عبر االنترنت الصد ور التشريح،

بيل ، من قتسجيل الوفيات وجمع بيانات أسباب الوفياتتقديم تحفيزات من أجل تسهيل   (ه)

 .المبنية على األداء في المرافق الصحية والمجتمعاتوالمؤشرات التأمين، تراخيص الدفن، 

ن بلدان سياق روح التعاون بيرسات بين الدول األفريقية في المماتشجيع وتعزيز تبادل أفضل  (و)

 الجنوب.

للمواقع  الشبكة الدوليةاالستعمال الفعال للمؤسسات األفريقية للبحوث والتعليم العالي، مثل  (ز)

 .الميدانية الخاضعة لتقييم ديمغرافي مستمر للسكان والصحة

 وإدارة الهوية ج نظم التسجيل المدنيادمتسجيل المواليد كفرصة إل

 االجتماع التوصيات التالية:   قدم .9

 الهوية. المدني وتحديدل يسجتللعمليات ا تشجيع الدول األعضاء على إنشاء نظام موحد (أ

 التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية وحركة السكان

 االجتماع التوصيات التالية:   قدم .10

، القوانين الوطنية للتسجيل المدني من االقتضاءدعوة الدول األعضاء لمراجعة وتعديل، حسب  (أ)

أو أوضعاهم القانونية،  وأأجل ضمان تمكين جميع األشخاص، بغض النظر عن أصولهم، 

 .وثهامكان حدجنسياتهم من الحصول على تسجيل األحداث الحيوية في حياتهم في  ودياناتهم، أ
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المتعلقة بالالجئين، دعوة الدول األعضاء التخاذ اإلجراءات الالزمة إلدراج البيانات  (ب)

والنازحين داخليا، واألشخاص المهددين بفقدان الجنسية، واألشخاص بال جنسية، في تقييمات 

نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، واستراتيجيات التحسين، وخطط التسريع، بما في 

 الخطوط األساسية واألهداف المحددة.ذلك 

وشاملة للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية بحيث  دعوة الدول األعضاء لوضع نظم فعالة (ج)

 تكون مرنة ومستجيبة لحالة النازحين داخليا والمهددين بفقدان الجنسية.

تشجيع تنسيق أكبر وتسهيل التبادل المالئم للبيانات بين اإلدارات الحكومية وأصحاب المصلحة  (د)

 لالجئين.المعنيين، بما في ذلك مفوضية األمم المتحدة السامية 

عن وضع التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في أفريقيا: نتائج رصد برنامج أفريقيا تقرير 

 للتعجيل بتحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

 االجتماع التوصيات التالية:   قدم .11

 التاريخية التي تحدد التغيرات التي طرأت اآلفاقلتركيز على حتى يكون ااالستبيان  مراجعة  )أ( 

أفريقيا للتعجيل بتحسين  برنامج ، عندما أصبح2010على مر السنين، وال سيما بعد عام 

 فعاال؛ تسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةال

تسجيل الم أفريقيا للتعجيل بتحسين نظ برنامجلقياس أداء لرصد والتقييم تقرير ل صياغة مشروع )ب( 

 ؛ في التقريرالناتج إدراج التقييم ن اوضم ،ي واإلحصاءات الحيويةالمدن

دعوة المؤسسات األفريقية لوضع استراتيجية لحشد الموارد وأن تقود جهود تعبئة الموارد  )ج( 

 .األخرى ذات الصلة المبادراتو لتسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةاإلضافية ل

حيوية تسجيل المدني واإلحصاءات الاللبرنامج أفريقيا للتعجيل بتحسين نظم  الخطة االستراتيجية

 2021-2017للفترة 

 االجتماع التوصيات التالية:   قدم .12

 ،ريقي للتنميةوالبنك األف ألفريقيا االقتصادية اللجنة مع بالتعاون ،األفريقي االتحادمفوضية دعوة  ( أ)

اإلحصاءات تسجيل المدني والأفريقيا للتعجيل بتحسين نظم  لمبادرة الموارد لتوفير آليات نشاءإل

 عمل مع تمشيا االستراتيجية، الخطة في المبين النحو على العقد من األول النصف في الحيوية

 الدولية؛ المقارنات لبرنامج صندوقا أنشأ الذي كالبن

لمعنية ا بلدانلل مباشر دعمبإضافة  االستراتيجية للخطة يةالمستقبل المراجعات التماس إدراج ( ب)

 .التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تحسين عملياتب

 إلى التنفيذ الخطةاالنتقال من 

 االجتماع التوصيات التالية:   قدم .13

 ؛يةللتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوملكية الحكومة لتنفيذ الخطط االستراتيجية  الحرص على (أ)

الصحي بوللنظم ذات الصلة بالتسجيل المدني، بادل المتضمان التشغيل للدول األعضاء ا دعوة (ب)

 ؛إيالء أهمية خاصة لسرية البيانات الشخصيةمع  القطاعات األخرىبو

تشجيع الدول األعضاء على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحسين  (ج)

 ؛التسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةنظم 

 بوضع نظام قوي للرصد والتقييم؛مطالبة الدول األعضاء  (د)

مدني التسجيل التعزيز استخدام أفرقة التسجيل المتنقل لتحسين نظم دعوة الدول األعضاء ل (ه)

رقة نشاء أف، ودعوة الدول األعضاء كذلك إلوالوصول إلى السكان النائيين واإلحصاءات الحيوية

 .متنقلة للسكان الرحل
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حصاءات واإل التسجيل المدنيبنظم  وعالقاتهاالوفيات ب اسبتسجيل أتحسين إحصاءات الوفيات و

 الحيوية في أفريقيا

 االجتماع التوصيات التالية:   قدم .14

والتسجيل المدني العمال الصحيين تعزيز بناء قدرات تشجيع الدول االعضاء على  (أ)

 ؛هاوأسباب ما يتصل باإلبالغ عن وتسجيل الوفياتفيواإلحصاءات الحيوية 

جيل لتس ومجدية من حيث التكلفة االعضاء على وضع وتنفيذ طرق مبتكرةتشجيع الدول  (ب)

 .بها من اجل زيادة التغطية وتحسين دقة البيانات االحداث الحيوية واإلخطار

 اإلحصاءات الحيويةرقمنة المدني و والتسجيلاالبتكار 

 قدم االجتماع التوصيات التالية:   .15

التسجيل المدني واإلحصاءات رقمنة ء على توسيع نطاق استخدام دليل تشجيع الدول األعضا (أ)

بلية تطبيق لتحسين قا ينالمحلي الموظفينفي جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك تدريب  الحيوية

فعالية ولنظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية ت واالتصاالت حلول تكنولوجيا المعلوما

 ؛هذه الحلول

 ةمفتوح للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيويع نظام خبراء لالستعراض يكفل وضإنشاء فريق  (ب)

 الئم احتياجات جميع البلدان األفريقية؛يل

 البيانات، مماثلة لتلكالخصوصية وحماية وضع سياسة مشتركة على نطاق أفريقيا بشأن  (ج)

 المتبعة في أوروبا أو الواليات المتحدة األمريكية.

مبتكرة تفيد جميع األفريقيين )ما يعتبر هدفا طموحا بما أن أفريقيا وضع استراتيجية فنية  (ح)

 ستصبح أكثر القارات من حيث عدد السكان خالل السنوات الستين القادمة(.

البنك الدولي للتسجيل المدني  المقدم من دعمالوفي دعم كل امرأة وطفل مرفق التمويل العالمي 

 واإلحصاءات الحيوية في أفريقيا

 قدم االجتماع التوصيات التالية:   .16

ضمان مستوى قوي من الدعوة لزيادة التمويل ولتخصيص ميزانيات وطنية لنظم التسجيل  (أ)

الدعم المتوفر ومواءمته عن طريق عدة شركاء المدني واإلحصاءات الحيوية، واالستفادة من 

سجيل المدني إنمائيين، من أجل تقويم المشكل الحالي المتمثل في محدودية تمويل الت

 واإلحصاءات الحيوية.

تشجيع الدول األعضاء على الدعوة للمزيد من المساعدة المالية والفنية من مصادر متعددة  (ب)

لتعزيز التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية )مثال، الميزانيات الوطنية والدعم المواءم من 

ك على مستوى البلد، بما في ذلالشركاء اإلنمائيين( ألنشطة متعددة يتم تحديدها في أولويات 

 تسهيل إدراج ورقمنة نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية.

دعوة الدول األعضاء لتعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة الذين يقدمون الدعم للتسجيل  (ج)

 المدني واإلحصاءات الحيوية.

دعوة مفوضية االتحاد األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية لقيادة  (د)

باالتساق مع أهداف برنامج تنسيق التمويل والدعم للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، 

 أفريقيا للتعجيل بالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية.

 ياإلحصاءات الحيوية من التسجيل المدن

 قدم االجتماع التوصيات التالية:   .17
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دعوة الدول األعضاء لتنفيذ آليات لبناء القدرات مصممة لتعزيز المهارات وتعميق المعرفة لدى  (أ)

 الموظفين المسؤولين عن التقرير السنوي عن اإلحصاءات الحيوية.

 ية فيدعوة الدول األعضاء إلدراج تقنياتها المستعملة للتسجيل امدني واإلحصاءات الحيو (ب)

 استراتيجياتها الوطنية لتنمية اإلحصاءات.

تشجيع الدول األعضاء لتجميع اإلحصاءات الحيوية السنوية، بغض النظر عن مستوى التغطية  (ج)

 واكتمال عملية التسجيل الحيوي.

تشجيع الدول األعضاء إلدراج التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في البرامج اإلنمائية  (د)

 والحكومية.

الجامعات ومراكز التدريب على إدراج منهج دراسي خاص بالتسجيل المدني تشجيع  (ه)

 واإلحصاءات الحيوية.

 وحاالت الطوارئ اتالتسجيل المدني في سياق النزاع

 قدم االجتماع التوصيات التالية:   .18

ضع ول تسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةالأفريقيا للتعجيل بتحسين نظم برنامج أمانة  دعوة (أ)

أنواع حاالت الطوارئ ذات اإلجراءات التشغيلية الموحدة، مختلف مبادئ توجيهية عملية تعالج 

األشخاص العاملين في نظم التسجيل بحيث تشمل السياقات اإلنسانية واإلنمائية من أجل حماية 

المدني وسجالته والمحافظة عليها  التسجيلخدمات المدني واإلحصاءات الحيوية، وحماية 

 عادتها؛واست

االت الطوارئ تسجيل الوفيات في حل المنخفض معدلالالدول األعضاء تحسين كل من  دعوة (ب)

 في مثل هذه الحاالت؛ ياتوتسجيل أسباب الوفا

يفة الثقافي لدى البلدان المض والتحسيسع الدول األعضاء على تعزيز الحاجة إلى التفاهم يتشج (ج)

 عند تسجيل الالجئين وعديمي الجنسية؛

نشاء منتديات لتبادل الخبرات فيما بين البلدان بشأن التسجيل المدني إل ةفريقياألمؤسسات ال دعوة (د)

 في حاالت الطوارئ وغيرها من الحاالت المماثلة؛ الفعال

الزواج المبكر التي تؤثر على  توجهاتطلب من الدول األعضاء إجراء تحليالت متعمقة بشأن ي (ه)

 .النازحات القاصرات الفتيات

 ،محمية خالل النزاعات المسلحةمناطق  إلىمراكز التسجيل المدني وتحديد الهوية تحويل  (و)
 .المتحاربةمن األطراف  ة المراكزلحماي

  لجنة المسجلين العامين إنشاء 

 قدم االجتماع التوصيات التالية:   .19

فرعية نة إنشاء لجب المسؤولين عن التسجيل المدنيريقيين المؤتمر الرابع للوزراء األف وصىأ (أ

سجيل المدني، في إطار اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي ذات الصلة، استنادا إلى لتل

 .مفوضية االتحاد األفريقي تاوإجراءقواعد 

 االستفادة من الشراكات في مبادرات تحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

 قدم االجتماع التوصيات التالية: .20

جيل المدني تسالبرنامج أفريقيا للتعجيل بتحسين نظم  لمبادرة استئمان وضمان صندوق إنشاء (أ)

 واإلحصاءات الحيوية 

 على الحصول أجل ومن المدني، للتسجيل فعالة نظم أجل من القدرات لبناء مبادرات وضع (ب)

 أفضل؛ إحصاءات ذات نوعية
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 مسؤولينوال اإلنمائيين الشركاء مع واإلقليمي الوطني الصعيدين على الفعال التنسيق ضمان (ج)

 األفريقية؛ والمؤسسات الحكوميين

 ؛تهاوثوقيمقدرات نظم الصحة والتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية لتحسين فعاليتها و بناء  (د)

 سجيلوالت والصحة والالسلكية السلكية االتصاالت وزارات بين قوية شراكات إقامة تشجيع (ه)

 ومعالجتها؛ البيانات جمع في المساعدة أجل من المدني

حول بناء قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق  2018تنظيم ورشة عمل بنواكشوط في اقتراح  (و)

بالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تحت إشراف مفوضية االتحاد األفريقي وبالتعاون مع 

 فريقيا والبنك األفريقي للتنمية والشركاء اآلخرين.ألاللجنة االقتصادية 

 واعتماده الوزاري عالنخامسا. بحث اإل

 .تعديالت مع( المرفق) الوزاري اإلعالنتم اعتماد  .21

 ما يستجد من أعمال سادسا.

يقيين راألف للوزراء الخامس المؤتمر ستضافةال زامبيا جمهورية من المقدم االقتراح المؤتمر قبل .22

 .زامبيا لوساكا، في المدني التسجيل عن المسؤولين

 المؤتمر سابعا. اختتام

. الشركاءوأعضاء وفد مفوضية االتحاد األفريقي و الوزراء عن نيابة شكرالكلمة  ناميبيا وزير ألقى .23

 .ختاميةكلمة  االقتصادية الشؤون ومفوض المكتبهيئة  رئيسكما قدم كل من 
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 وزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدنيلالمؤتمر الرابع ل

 إعالن نواكشوط

واكشوط ، المنعقد في نووزراء الصحة المؤتمر الرابع للوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني

تعجيل تحسين منسق للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية حول موضوع "  2017ديسمبر  8إلى  7من 

 من أجل تنفيذ ورصد برنامج التنمية في أفريقيا: استعراض التقدم المحرز وأفاق المستقبل"

 ديباجة: 

عن التزامه القوي بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على مؤتمر الوزراء األفريقيين باعتباره  إذ يعبر .1

ية التاسعة خالل الدورة العاد عليها ةافقتمت الموبالصيغة التي منتدى دائم لمفوضية االتحاد األفريقي 

 ؛2012عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المنعقدة بأديس أبابا في يوليو 

 2026 -2017، للفترة 2016وإذ يأخذ باإلعتبار، إعالن رؤساء الدول والحكومات، في يوليو  .2

لتكون "عقدا لتعيير وضع التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في برامج أفريقيا للتنمية الوطنية 

 واإلقليمية والقارية".

ة يل المدني واإلحصاءات الحيويوإذ يعترف بدور أمانة برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسين التسج .3

كإحدى اآلليات لتعزيز نهج وشراكات منهجية ومنسقة على المستوى اإلقليمي في تنفيذ وتحسين 

 المبادرات المتعلقة بالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في القارة؛

ل المدني جيوإذ يقر بمساهمة المجموعة اإلقليمية الرئيسية فيما يتصل بتقديم الدعم ألنشطة التس .4

 واإلحصاءات الحيوية في القارة .

بالجهود الرامية إلى تقديم الدعم للدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلجراء تقييم شامل  وإذ يعترف .5

 لنظم التسجيل المدني  واإلحصاءات الحيوية ووضع خطط التحسينات االستراتيجية وتحديد األعمال.

ءات المتعلقة بتسجيل الوفيات من خالل استراتيجيات تهدف بالتحسينات في طرق اإلحصا وإذ يقر .6

لتعزيز اإلحصاءات الحيوية في خطط التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية الوطنية، مع التركيز 

صناعة القرار في مجال  على إحصاءات الوفيات وأسبابها، والتي تشكل ضرورة ملحة إلرشاد

 ألهداف الوطنية والدولية في مجال الصحة؛الصحة، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق ا

التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية حيز النفاذ، ما يرفع من  نظمبدخول رقمنة  وإذ يرحب .7

إمكانيات توفير تحسينات تحويلية لهذه النظم، بناء على قدرتها على توسيع تغطية التسجيل، وتوحيد 

وتبسيط العمليات ذات الصلة، ودمج بيانات النظم المختلفة، والتخزين اآلمن للبيانات على نطاق 

 ب فعال من حيث التكلفة؛واسع، وكل ذلك بأسلو

دخول إنتاج اإلحصاءات الحيوية من قبل بعض الدول األعضاء في االتحاد  بارتياحوإذ يالحظ  .8

 األفريقي من سجالت التسجيل المدني حيز التنفيذ؛

بجميع التوصيات للمؤتمرات الوزارية السابقة، بما في ذلك إطار "بلورة نظام تقييم ورصد  وإذ يذكر .9

 ائج وادوات للمراقبة والتبليغ عن التقدم بشأن التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية"؛مبني على النت

وسيلة لتحسين هذه بأن تحليل عمليات نظام التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية  وإدراكا منه .10

 قابلة للمقارنة وذات صلة في أفريقيا،النظم للحصول على إحصاءات حيوية 

اصلة والمتزايدة للوزراء األفريقيين للصحة لتحسين العملية المتعلقة التدخالت المتو وإذ يقدر  .11

 بتسجيل المواليد والوفيات، بما في ذلك جمع المعلومات حول أسباب الوفيات.

على الدور الهام لقطاع الصحة في تقديم خدمات التسجيل المدني من أجل ضمان نهج  وإذ يشدد  .12

ات تحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية منسق وشامل فيما يتصل بالتعامل مع تحدي

 في أفريقيا وإنجاز تسجيل عالمي لألحداث الحيوية؛
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على قرارات وإعالنات جميع المؤتمرات السابقة للوزراء األفريقيين المسؤولين عن وإذ يستند   .13

ني التسجيل المدني، ويالحظ مساهمة أفريقيا في تطوير أجندة عالمية حول التسجيل المد

 واإلحصاءات الحيوية؛

 :المؤتمرفإن 

من جديد التزام الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بمعالجة قضايا التسجيل المدني  ؤكدي .1

، 2030وخطة التنمية المستدامة  2063االتحاد األفريقي  أجندةواإلحصاءات الحيوية في سياق 

مبادئ توجيهية وتوصيات  وضع دعميمع إيالء اهتمام خاص للعائد الديمغرافي وحركة السكان، و

 متعلقة باستخدام التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية من أجل تسخير اإلمكانات اإلنمائية؛

التزام الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بتحسين إحصاءات الوفيات وتسجيل أسباب  يجدد .2

واإلحصاءات الحيوية في أفريقيا، التسجيل المدني ونظم  الروابط بين قطاع الصحةو ياتالوف

وزارات الصحة أن تتعاون تعاونا وثيقا مع الوزارات المسؤولة عن التسجيل المدني،  منطلب يو

 نظم اإلحصاءات الحيوية، بغية تعزيز موثوقية اإلحصاءات الصحية؛و

اءات صللتعجيل بتحسين نظم التسجيل المدني واإلحأفريقيا برنامج عملية الرصد لبنتائج  رحبي .3

الحيوية، على النحو المبين في التقرير المتعلق بحالة التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في 

 أفريقيا؛

برنامج أفريقيا للتعجيل الخاصة ب 2021-2017نظم للفترة لتنفيذ الخطة االستراتيجية ل يطلب .4

تحاد األعضاء في االمناسب من الدول الدعم الب بتحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

 األفريقي والشركاء؛

 واإلحصاءات الحيوية من جديد الحاجة إلى إنشاء لجنة فرعية مسؤولة عن التسجيل المدني ؤكدي .5

مة ذات الصلة، وفقا للقواعد واألنظ نية المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقيففي إطار اللجنة ال

 القائمة؛

ديد أفضل الممارسات داخل القارة أو خارجها من أجل مفوضية االتحاد األفريقي على تح شجعي .6

في  بين الدول األعضاء وتبادلهاتحسين عمليات وأساليب التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية 

 عات االقتصادية اإلقليمية؛وجمماالتحاد األفريقي وال

مفوضية االتحاد األفريقي أن تقوم، بالتعاون مع جمهورية موريتانيا اإلسالمية والشركاء،  من يطلب .7

الزمة لتنظيم ، باتخاذ الترتيبات الوالبنك األفريقي للتنميةبما في ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

ني حول التسجيل المدبناء القدرات لالتحاد األفريقي اعمل  ورشةالعمل المعنونة " ورشة

 نواكشوط؛ب 2018في واإلحصاءات الحيوية" 

في المائة من  0.15تخصيص تنفيذ المقررة بشأن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  من يطلب .8

الميزانية الوطنية لتعزيز النظم اإلحصائية الفعالة في أفريقيا، بما في ذلك نظم التسجيل المدني 

 واإلحصاءات الحيوية؛

فريقي المشاركة في بناء القدرات في المجاالت الوظيفية ذات الصلة بالتسجيل االتحاد األ من يطلب .9

 االتحاد األفريقي، إدارة الشؤون االقتصادية لمفوضيةالمدني واإلحصاءات الحيوية داخل 

تحسين أمانة برنامج أفريقيا للتعجيل بزيادة عدد العاملين باللجنة االقتصادية ألفريقيا على  شجعي  .10

 دني واإلحصاءات الحيوية؛التسجيل الم

من فيهم اللجنة ، باألفريقيينبالدول األعضاء في االتحاد األفريقي وجميع الشركاء اإلنمائيين  يهيب  .11

قية بناء القدرات المؤسسية لجميع الجهات األفريللتنمية، ب فريقيالبنك األاالقتصادية ألفريقيا و

 ات الحيوية؛الفاعلة المشاركة في نظم التسجيل المدني واإلحصاء
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اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بصفتها أمانة برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسين التسجيل المدني  يشجع  .12

واإلحصاءات الحيوية، ببذل المزيد من جهود البحث والتطوير المعززة للمنهجيات التي تحسن 

 قي؛في االتحاد األفريالعملية الخاصة بالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية داخل الدول األعضاء 

قيادة جهود تعبئة الموارد لتحسين نظم التسجيل المدني  للتنمية األفريقي من البنك يطلب  .13

 واإلحصاءات الحيوية؛

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى وضع أطر قانونية مناسبة لتعزيز نظم التسجيل  دعوي  .14

 ؛عبر إشراك أصحاب المصلحة كافة المدني واإلحصاءات الحيوية

مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا على تنسيق ومواءمة اإلجراءات  شجعي  .15

 الرقابي؛ المنظمتين بهدف تعزيز دوره، التي يتخذها مختلف الشركاء

 حة كافةمصلأصحاب الالدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى تهيئة بيئة مؤاتية إلشراك  دعوي  .16

 في تعزيز نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية؛

ومات معلالتكنولوجيا ل وضع أصول مشتركة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على شجعي  .17

تسجيل مدني وإحصاءات حيوية فعالين للقارة، تكون مبنية على معايير لدعم من تصاالت االو

 ؛نظم الحكومات األخرى، مثل إدارة الصحة والهويةمشتركة وقابلة للتشغيل المتبادل مع 

هيب بالدول يأغسطس يوم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، و 10بإعالن يوم  وصيي .18

 اليوم؛ هذا األعضاء في االتحاد األفريقي أن تحترم

لمدني االلجنة االقتصادية ألفريقيا، بصفتها أمانة برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسين التسجيل  يشجع  .19

واإلحصاءات الحيوية، على أخذ زمام المبادرة في وضع أصول مشتركة لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لدعم تسجيل مدني وإحصاءات حيوية فعالين للقارة، وضمان أعلى معايير حماية 

البيانات وسرية البيانات الشخصية، بهدف تشجيع التشغيل المتبادل في نظم التسجيل المدني 

 صحة والهوية، مع التمتع بالمرونة للوفاء باحتياجات جميع البلدان األفريقية؛وال

الدول األعضاء على إدراج الالجئين والنازحين داخليا واألشخاص المهددين بفقدان  يشجع  .20

الجنسية في نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية واحتسابهم في استراتيجيات التحسين 

 وخطط التوسيع؛

مقترح جمهورية زامبيا الستضافة المؤتمر الخامس للوزراء األفريقيين المسؤولين عن  يقبل  .21

 التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، في لوساكا؛

لما أبدته من كرم الضيافة والتنظيم الناجح  ةموريتانياللجمهورية اإلسالمية لعن امتنانه  يعرب  .22

 عن التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية. المسؤولينيقيين للمؤتمر الرابع للوزراء األفر
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