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 سجل األحوال المدنیة ین المسؤولین عنفریقیللوزراء األ المؤتمر الرابع 
 2017 دیسمبر 8 - 4 

 موریتانیا  –نواكشوط 
 

 مذكرة مفاھیمیة

 من أجل تنفیذ ورصد اإلحصاءات الحیویةالمدني و ق للتسجیلتعجیل تحسین منسَّ : الموضوع
 .المحرز وآفاق المستقبلاستعراض التقدم : اأفریقیفي  برنامج التنمیة

 

 اأفریقیشرط أساسي لتنمیة : اإلحصاءات الحیویة التسجیل المدني وأوال. 

 1/70دولة عضوا في األمم المتحدة قرار الجمعیة العامة رقم  193، اعتمد 2015في سبتمبر 
جذورھا تمتد ھذه التي  2030وتتضمن خطة عام  . 2030 بخطة التنمیة المستدامة لعام  ملتزمةً 

 17عدم ترك أحد خلف الركب"، من الحقوق الكونیة وتسیر بدفع من المبدأ الرئیسي المتمثل في "
التنمیة لأللفیة، الذي بلغ مداه في أھداف  برنامج د علىمغایةً.  وتعت 169و ھدفا تنمویا مستداما

لیة، ترمي إلى لتنمیة المستدامة أنھا طموحة وكونیة وا. ومن خصائص أھداف 2015دیسمبر  تَحوُّ
 توازن النمو االقتصادي، والتنمیة االجتماعیة، وحمایة البیئة.

 التي نصبوا أفریقی: "2063أیضا اعتماد أجندا  2015ة، شھد عام فریقیوفیما یخص القارة األ 
إطار التنمیة  2063وتمثل أجندا  ).2023-2014( السنوات العشر األولىتنفیذ وخطة  "إلیھا

ا الرامي إلى تحقیق نمو اقتصادي سریع ومستدام وشامل یفضي إلى تنمیة أفریقیي التحولیة ف
 ادمة. ة خالل الخمسین عاما القفریقیتنتشر في القارة األاجتماعیة واقتصادیة سلیمة ومرنة وشاملة 

عنصرا   فھو یشكلوفعاال العناصر كامل اإلحصاءات الحیویة و المدنيسجل لتا نظام إذا كان
 طنیةو ھویةومن شأن منظومة . العمل القاري والعالمي يْ برنامججوھریا بالنسبة إلى تنفیذ ورصد 

تكون وثیقة االرتباط بمنظومة تسجیل مدني یعمل عمال جیدا أن تُعّرف وتُمیّز كل فرد في المجتمع  
 وإذا كان المستویات اإلداریة.یقة دینامیكیة في سائر ربط وبإمكانھا أن توفر بیانات سكانیة أساسیة
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ثة أساسا لتقدیم أجوبة للثال فھو یشكل بالكامل عامال اإلحصاءات الحیویة مدني والتسجیل ال نظام
أسئلة األساسیة التالیة: َمْن، وأین، وما ھو العدد؟ وتكتسي ھذه المعلومات األساسیة أھمیةً جوھریة 

صلة كما تضمن أن الخدمات العامة ذات الید المحلي. بالنسبة إلى التخطیط وتنفیذ البرامج على الصع
ونشر  ومن شأن جمعتقدم إلى السكان األكثر ھشاشة وتھمیشا.  بالتعلیم والصحة والمنح االجتماعیة

 والتي یُحصل علیھا في سیاق عملیة تسجیل الوفیات،ذات الصلة بأسباب الوفیات  اآلنیة المعلومات
ھداف وغایات التنمیة لأللفیة ذات الصلة بالمسائل الصحیة أالعدید من  أن یساعد في االنكباب على

 ات الحیویة اإلحصاءلذلك، یكون التسجیل المدني و ، السیما تلك التي تقتضي  ردا عاجال. والبیئیة
وجامعة تكون، بدورھا، جوھریة بالنسبة إلى تحقیق ضروریا لتنفیذ فعال لسیاسات وبرامج عالمیة 

 .2063وأجندا  2030أجندا  أھداف وغایات

زْد على ذلك أن تسجیل األحداث المتصلة باألحوال المدنیة، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو 
الواردة في و المجسمةغیر مباشر، یساعد في بیان وتدقیق وتنفیذ وتحقیق العدید من حقوق اإلنسان 

من  7ویمثل الحق في التسجیل إثر الوالدة واكتساب اسم وجنسیة، طبقا للمادة  اإلعالنات الدولیة.
اتفاقیة حقوق الطفل، مثاال من حقوق  اإلنسان المنبثقة مباشرة من التسجیل المدني.  وفي نفس 

الطفل ورفاھیتھ على أنھ یجب أن یسجل كل  قلحقو فریقيمن المیثاق األ 6تنص المادة السیاق، 
ھ ویكون لھ الحق في اسم وجنسیة. كما أن التسجیل المدني یساعد في اكتساب حقوق طفل عند والدت

تم تسجیلھا من قبیل الحق في االقتراع المنصوص علیھ في  بأحداثاإلنسان، التي ترتبط ممارستھا 
طُلب من الدول األعضاء، خالل الدورة العادیة  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 21المادة 

زیز خدمات التدابیر الالزمة لتع خذأن تت ة لحقوق اإلنسان والشعوب،فریقیاأل الثالثة والخمسین للجنة
 التسجیل المدني لدیھا بما یضمن تسجیال سریعا لكل الموالید على أراضیھا، دون تمییز. 

حول  یةأساس نشریة أن" إحصاء األحوال المدنیة بمنظومةیستفاد من "المبادئ والتوصیات المتصلة 
اإلحصاء تصدرھا مدیریة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة والتسجیل المدني تمثل أفضل مصدر 

ني  د. وتكون إحصاءات األحوال الشخصیة المستقاة من التسجیل المإلحصاءات الحیویة محبذ  ل
، تالعینا اختیار ألي أخطاء في عرضةخطاء في اإلجابات، ولیست خالیة من بعض األنواع من األ

وتكتسي اإلحصاءات الخاصة بأعداد الوالدات والوفیات  ویمكن الحصول علیھا بكلفة منخفضة.
بب وحسب الس الوفیات المرتبطة بالفئات العمریة ومعدالتوعملیات الزواج والطالق والخصوبة 
 وإعداد على األدلة ةالسیاسات القائم صنعبالغة من حیث  المجمعة على الصعید الوطني، أھمیةً 

 ة اإلحصاءات الحیویوتوفر منظومات التسجیل المدني والبرامج، السیما في قطاع الصحة العامة. 
إحصاءات في سائر مستویات اإلدارة وباستمرار، وھو أمر حیوي بالنسبة إلى تنفیذ البرامج ورصد 

 األھداف اإلنمائیة، بما في ذلك أھداف التنمیة المستدامة، على الصعید المحلي.



	

3	
	

تنفیذا كامال، یشكل إقامة وصون منظومة تسجیل مدني  2063ندا وأج 2030من أجل تنفیذ أجندا 
عدم ترك أي أي " 2030وتنوه المبادئ الواردة في أجندا غیر قابل للتداول. شرطا  حیویة إحصاءات و

 .اإلحصاءات الحیویةوبالطابع الكوني للتسجیل المدني  وتحقیق حقوق اإلنسان ،أحد خلف الركب"

من الضروري العمل  ھ، أن2016ر، خالل الدورة السابعة واألربعین للجنة اإلحصاء في مارس تقرّ 
مؤشرا في جعلھ نقطة انطالق  230ة. ویكمن الھدف من ھذا اإلطار المتكون من عالمی بإطار مؤشرات

.  ویتصل مؤشران من ھذه المؤشرات بمنظومات التسجیل المدني 2030عملیة بالنسبة إلى أجندا 
 .)انظر الجدول(اإلحصاءات الحیویة و

 

 جدول

 عالمیةالمؤشرات الإطار  ضمناإلحصاءات الحیویة منظومات التسجیل المدني و

 16.9الھدف 
 ، توفیر ھویة 2030بحلول عام 

 الموالیدسجیل تللجمیع بما في ذلك 

 16.9.1المؤشر 
 ذین سُجلال سنوات 5نسبة األطفال دون سن 

 میالدھم لدى السلطة المؤھلة، بحسب السن
 

 17.19الھدف 
 ، االنطالق من المبادرات 2030بحلول عام 

 داد تدابیر تقدم على أساس تنمیةعالقائمة إل
 جمالي، ودعماإل مستدامة تكمل الناتج المحلي

 بناء القدرات اإلحصائیة في البلدان النامیة.

 
 )ب( 17.19.2ؤشر مال

 100نسبة البلدان التي حققت تسجیل نسبة 
 في المائة من 80في المائة من االوالدات و 

 الوفیات.

 

 

 18والید في إطار الھدف مالأیضا مؤشرا خاصا بتسجیل   حددت خطة تنفیذ السنوات العشر األولى
  وزواج "نھایة كل أشكال العنف وعمل األطفال واستغاللھم 5التزام وتمكین الشباب واألطفال" والھدف "

 " وھو "نسبة األطفال الذین تسجل والدتھم خالل السنة األولى".األطفال واالتجار بالبشر

 الموالید لضمان الھویة القانونیة للفرد، كما یبین ذلك الھدف یسلّم الجمیع وعلى نطاق واسع بأھمیة تسجیل
لتقریر أھداف التنمیة المستدامة أن "یمثل   2016. ویستنتج من طبعة عام  16.9.1والمؤشر  16.9

 القانون وصیانة الحقوق الفردیة أمامفال عند والدتھم خطوة أولى لضمان االعتراف تسجیل األط
سنین في  5ون سن دوالوصول إلى العدالة والخدمات االجتماعیة. لكن والدة ما یزید عن ُربع األطفال 

ي ف 54(ا جنوب الصحراء، خمسین في المائة أفریقیالعالم تظل غیر مسجلة. وتتعدّى ھذه النسبة، في 
یظل خمسون في المائة من الموالید غیر مسجلین حتى بلوغھم سن خمس ، نمواالبلدان  أقل  . وفي)المائة
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مرات  1.5ویحظى األطفال المقیمون في المناطق الحضریة في العالم بنسبة تسجیل تساوي . سنوات
ن المناطق، ھي األعلى بیمقارنة بأترابھم من سكان األریاف. وتكون معدالت تسجیل الموالید، في أغلب 

 في المائة من أغنى السكان". 20نسبة 

وفي غیاب معلومات حول أعداد الموالید والوفیات وحاالت الزواج والطالق، قد یصعب على أي  بلد 
جمع وتساعد ھذه األعداد التي ت تحدید وتنفیذ برامج التنمیة البشریة على الصعیدین الوطني والمحلي.

لقیاس   یل المدني في تحدید السكان المستھدفین وتعریف القواسم المناسبة المطلوبةعبر منظومات التسج
تماشى ی  ویبدو أن اختیار ھذا المؤشر البسیط على عدد السكان على الصعید اإلداري. المعتمدةالمؤشرات 

یتداخل مع المؤشر  )ب( 17.19.2ائل التنفیذ. والواقع أن المؤشر سبتعزیز و الخاص 17الھدف  مع
 خلف یدعو إلى تكثیف الجھود في مجال تسجیل الوفیات، وھو متأخررغم أن ھذا المؤشر  1 16.9.1

 2014 – 2010بلدا في العالم، توفرت لدینا، خالل الفترة  230تسجیل الوفیات. ومن أصل مجموع 
وباإلضافة إلى ذلك، لم یتوفر إال لمائة وثمانیة   بلدا وإقلیما فقط. 145بیانات حول تسجیل الوفیات من 

ویستنتج من  في المائة على األقل. 75وعشرین من ھذه البلدان  واألقالیم بیانات كانت مكتملة بنسبة 
اكتمال تسجیل ة فقط أعلنت عن أفریقیبلدان  9التنمیة المستدامة أن  الخاص بأھداف 2016تقریر عام 

 ة.في المائ 75الوفیات بنسبة 

یویة اإلحصاءات الحعلى المؤشرات المباشرة ذات الصلة بقیاس األداء الخاص بالتسجیل المدني ووعالوة 
، یمكن قیس عدة مؤشرات من مجموع مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة العالمیة انطالقا من التسجیل 

یمكن و ، األمومة ، من قبیل معدالت وفیات األطفال، ومعدالت وفیاتاإلحصاءات الحیویةالمدني و
سب ح حوالي عشرة مؤشرات تخص معدالت الوفیاتالحصول على األرقام الكسریة والقواسم الخاصة ب

إمكانھا، یة بسجالت السكانالزدْ على ذلك أن  .اإلحصاءات الحیویة من منظومات التسجیل المدني والسبب 
في منظومات التسجیل المدني إذا كانت مواكبة للتطورات باستمرار بتسجیل الوالدات والوفیات 

سكانیة بطریقة دینامیكیة تمّكن من استخدامھا باعتبارھا قواسم  ، أن توفَر بیاناتاإلحصاءات الحیویةو
مجموعة شاملة من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة. المؤسسة على السكان ضمن  لقیس كل المؤشرات

القائمة على تعداد السكان یمكن استخدامھا للعدید من الدراسات االستقصائیة والتقدیرات ولئن كانت 
اءات اإلحصمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة القائمة على عدد السكان، فإن منظومات التسجیل المدني  و

لى كل ومفصل عمنتظم تمثل الطریقة الوحیدة للقیام بقیس مباشر لھذه المؤشرات على أساس  الحیویة 
 المستویات اإلداریة.
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 ظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةللتعجیل بتحسین نُ  فریقيالبرنامج األ ثانیا. تنفیذ

 إلى اآلن ألف. اإلنجازات والتقدم المحرز

، بأن نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة تشكل ضرورة إنمائیة 2010، منذ عام اأفریقیأقرت 
ن ین المسؤولین عفریقیالدورة األولى لمؤتمر الوزراء األكما تجلى ذلك في البیانات الصادرة خالل 

أكد الوزراء، خالل ھذا المؤتمر التاریخي، على العنصر المحوري الذي تشكلھ نُظم و التسجیل المدني.
وب ا، وأرسوا دعائَم التزام سیاسي مطلأفریقیالتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة بالنسبة إلى تنمیة 

یل المدني بالنھج الشامل للتسجحیطوا علما وأة. فریقیتحسین ھذه النُظم في البلدان األ بھدف تعجیل للغایة
واإلحصاءات الحیویة واقترحوا نھجا منسقا ومتكامال من أجل تعزیز ھذه النظم في بلدانھم. ودعوا أیضا 

، فریقية األیا ومصرف التنمفریقیواللجنة االقتصادیة أل فریقية، ھي االتحاد األأفریقیثالث مؤسسات 
 باالشتراك مع الوكاالت التابعة لألمم المتحدة وغیرھا من المنظمات.إلى دعم المبادرة 

التزام ھذه البلدان بإنجاز عملیات تقییم  2012وسجلت الدورة الثانیة للمؤتمر التي عقدت في عام 
 نيللتسجیل المداإلقلیمي  الفریق األساسيعمل محسوبة التكالیف مدعومة من  شاملة وإعداد خطط

من نقاش حول المبادئ والتعبیر عن االلتزام إلى االلتزام  انتقاالً لت واإلحصاءات الحیویة. ومثّ 
وكانت األولى التي تعقد تحت رعایة  ،2015ورة الثالثة فعُقدت في عام  أما الدجدُّ ملموسة.  بأعمال

وشملت مختلف المظاھر الفنیة لنُظم التسجیل المدني واإلحصاءات  فریقيمفوضیة االتحاد األ
الحیویة، من قبیل استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال، وبیانات أسباب الوفیات، واإلحصاءات 

زیز في تع الحیویة، والعالقات القائمة مع بطاقات الھویة الوطنیة، باإلضافة إلى أھمیة ھذه النظم
 حقوق اإلنسان.

أھمیة  ،خالل مختلف الدورات على امتداد ستة أعوام ،تست التوجیھات التي قدمھا الوزراءاك
 جوھریة بالنسبة إلى ضمان االلتزام السیاسي وتأمین القیادة في أعلى مستوى، باإلضافة إلى توجیھ

ن مللتعجیل بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة نحو مستوى  فریقيالبرنامج األ
ومن حیث  ة،فریقیالنضج لم یسبق لھ نظیر على الصعید اإلقلیمي وفي عدد كبیر من البلدان األ

ر توفّ و التأثیر في المبادرات الشاملة الرامیة إلى تحسین التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة.
الحكومات حالیا القیادة في مجال تطویر نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة عبر منھاج 

ي للتسجیل المدن من الفریق األساسي دعم تقني ومعیاريء القدرات وببنا معززأكثر تنسیقا 
ل بتحسین لتعجیل فریقيالبرنامج األواإلحصاءات الحیویة اإلقلیمیة. لقد أُحرز الكثیر من التقدم بفضل 

نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة. وفیما یلي نسلط الضوء على اإلنجازات الرئیسیة 
 المسجلة في ھذا المضمار.

دوراتھ كل  وتعقد ین المكلفین بالتسجیل المدني منتدى دائما.فریقیأصبح مؤتمر الوزراء األ )أ
، أعلن رؤساء الدول والحكومات 2016. وفي یولیو فریقيتحت رعایة مفوضیة االتحاد األ سنتین
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عقد تعییر وضع التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة في سوف تكون " 2026-2017أن الفترة 
أغسطس من كل سنة  10ا اإلنمائیة القاریة واإلقلیمیة والوطنیة"  وأعلنوا أن یوم أفریقیبرامج 

 سوف یعتبر یوم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة.

طري، وقد أظھرت الحكومات تبنیھا وتمسكھا متواصل في المستوى القُ ظھر التزام سیاسي  )ب
 28ونسجل، لدى ھذا التاریخ، أن بمسار دعم نظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة لدیھا. 

بلدا  21بلدا قامت بعملیات تقییم نظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة الموجودة لدیھا، وأن 
وبلغ مجموع البلدان التي بلدان قامت بتقییم سریع ألوضاعھا.  7ت عملیات تقییم شاملة، وأن أتم

بلدا  16ثم إن ھذه البلدان في تنفیذھا.  من بعضالبلدا، وشرع  25أعدت خطط تحسین استراتیجیة 
وما فتئ التزام الحكومات بتمویل خططھا إجراء عملیات تقییم شاملة. شرعت على األقل في 

 اصة بالتسجیل المدني واإلحصائیات الحیویة، بما یحدّ من تبعیتھا للمساعدات الخارجیة. الخ

اءات للتعجیل بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلحص فریقياأل ج) في سیاق المبدأ التوجیھي للبرنامج
نھجا شمولیا لتحسین وضع نُظم التسجیل المدني  ةفریقیالحیویة، تعتمد غالبیة البلدان األ

واإلحصاءات الحیویة لدیھا. ثم إن األدوات والخطوط اإلرشادیة الخاصة بتقییم ھذه النُظم وصیاغة 
الفریق األساسي اإلقلیمي كما طورتھا األمانة المكلفة بالبرامج بالتعاون مع خطط عمل وطنیة 

ُ للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة جاه وفیما تتبع ھذه األدوات اتعدت بھدف تیسیر ھذا النھج. ، أ
أجل نظام إحصاءات  المبادئ والمقاییس والمنھجیات المنوه عنھا في "المبادئ والتوصیات من

ب لتجن، بُذلت جھود أخرى أخرى مختلفة دالئلأعدت شعبة اإلحصاء لدى األمم المتحدة حیویة"، و
  .افریقیاالجتماعي والثقافي أل السیاق إغفال

ة المعنیة بتنمیة اإلحصاءات مع فریقی، نظمت سلسلة من  الندوات األ2012انطالقا من عام  د) 
 ر العالقات المھمة بینالتركیز على التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة. وقد شكّل ذلك وبلوَ 

مكاتب اإلحصاء الوطنیة)، التي كانت، مكاتب جمع التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة (السیما 
ة لعملیات التآزر الضروری فیما مضى، منفصلة عن بعضھا البعض. كما وفر ذلك فرصة فریدة

بین الوكالتین لالطالع والتكیف مع مختلف القضایا التقنیة ذات الصلة بالتسجیل المدني 
 واإلحصاءات الحیویة.

قدمھا الوزراء خالل دورات المؤتمر الثالث السابقة  والنصائح التي التوجیھاتھـ) باإلضافة إلى 
جلنا ، سالفریق األساسي اإلقلیمي للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةوحشد الدعم من جانب 

 التزاما وعنایة متزایدین من جانب قطاع الصحة بتحسین تغطیة تسجیل الوالدات والوفیات.
تقییم أن قوانین التسجیل المدني الموجودة من أھم و) اعتبرت غالبیة البلدان التي أجرت عملیات 

العوائق في مسار التسجیل واتخذت خطوات لتعدیلھا، بتبسیط عملیة التسجیل آخذة في االعتبار 
الثقافة المحلیة والمقاییس االجتماعیة واالحتیاجات الناشئة والمستلزمات اإلضافیة ذات الصلة 

 ات الحیویة.منة نُظم التسجیل المدني واإلحصاءرقْ ب
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 طري أحد المبادئ التوجیھیة المھمة األخرىیمثل تحسین التنسیق على الصعیدین اإلقلیمي والقٌ  ز)
لفریق اللتعجیل بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة. وأظھر  فریقياألللبرنامج 

لبرنامج عبر اھذا فعالیتھ في سیر تنسیق  األساسي اإلقلیمي للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة
بناء   العمل األساسي المتمثل في بواسطة لبلدان أیضا دعما متكامال وشامالة. ویوفر لفریقیالقارة األ
والنھوض بالتعاون بین بلدان الجنوب. وتشكلت لجان  والدعم الفني والخدمات االستشاریة القدرات

لیة المستوى في أغلب البلدان، وبخاصة البلدان التي شرعت في اتوجیھیة ولجنان فنیة وزاریة ع
دة في توفیر الرقابة والمساععملیة تحسین نظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة، وذلك بھدف 

كما تمكنت ھذه العملیة من دعم مشترك ساھمت فیھ األمم المتحدة في العدید من  عملیة التنفیذ. 
 البلدان. 

العدید من الوثائق  األساسي اإلقلیمي للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة الفریقأعد ح) 
وتتضمن ھذه الوثائق أدوات وتوجیھات تقییم شاملة، وتوجیھات تخطیط لتستخدمھا البلدان. 

وتوجیھات من أجل  انموذجرْقمنة التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة، و استراتیجي، ودلیل
على إعداد إحصاءات حیویة   ا مخصصا للمدربینإعداد تقاریر حول اإلحصاءات الحیویة، وكتیب

دلیال عملیا ا، وأفریقیانطالقا من سجالت التسجیل المدني، واستراتیجیة حول إحصاءات الوفیات في 
د المزید عوسوف یُ  حول تسجیل الوفیات وعملیات تسجیل البیانات حول الوفیات بحسب أسبابھا.

 كُتیبات في المستقبل.من ھذه الدالئل وال

ا وفي قطاع التسجیل المدني أفریقیتمثلت خطوة مھمة على درب بناء القدرات المستدامة في ط) 
في التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة  من الخبراء مجموعةواإلحصاءات الحیویة في إنشاء 

الذین دربوا على كل مظاھر التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة، م ھؤالء الخبراء قدّ واإلقلیمیة. 
 وأدوات التخطیط المساعدة للبلدان في مجال القیام بعملیات تقییم بما في ذلك استخدام التقییم الشامل

وإعداد خطط عمل وطنیة. كما قام ھؤالء الخبراء بتدریب العدید من الموظفین المعنیین بالتسجیل 
راء نشأ ھؤالء الخبوقطریا.   اءات الحیویة الوطنیة، مما أدى إلى نقل المعارفالمدني واإلحص

 لدعما زرون للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة في ھذه البلدان، ثم انتشروا تدریجیا لتقدیمالمؤا
 .المنطقة فيلبلدان أخرى 

أول تقاریرھما بشأن كینیا وبوتسوانا) ھما بدایة تنفیذ البرنامج، جمع بلدان اثنان ( منذي) 
اإلحصاءات الحیویة باالعتماد على التسجیل المدني، ثم إن العدید من البلدان األخرى آخذ في إعداد 

 وجمع تقاریرھا.

اطقة باللغة ة النفریقینظرا للمقتضیات القانونیة والفنیة الخاصة التي تنفرد بھا البلدان األك) 
دعم للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة اإلقلیمیة فریق   2015أنشئ في بدایة عام  الفرنسیة،

ا فریقیادیة ألللجنة االقتص اإلقلیمي دونخاص بالبلدان الناطقة باللغة الفرنسیة یشرف علیھ المكتب 
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وق األمم وصندسیف ییونالالذي یشمل، باإلضافة إلى المكاتب اإلقلیمیة لمنظمة الصحة العالمیة و
كواس. للتنمیة وإی فریقياألمم المتحدة لشؤون الالجئین، المصرف األومفوضیة المتحدة للسكان  

بلدا ناطقا باللغة الفرنسیة إلى  11ذلك أنھ منذ إنشائھ تقدم كُلّل إنشاء ھذا الفریق بنجاح باھر، و
لدعم في ا للحصول على طلبب الفریق األساسي اإلقلیمي للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة

 ت تقییم للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة.مجال إنجاز عملیا
بھدف  نظمت عدة حلقات عمل حول مختلف مظاھر التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةل) 

 وذلك في إطار جھود بناء القدرات في المنطقة. التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةتدریب خبراء 

المدني  للتعجیل بتحسین نُظم التسجیل فریقيبرنامج األللص صّ فتح مدخل على شبكة انترنت خُ ) م
ھو ذات الصلة بالبرنامج فسجال إلیداع الوثائق والمواد . وباإلضافة إلى كونھ واإلحصاءات الحیویة

لرصد االوطنیة باإلضافة إلى  الممارساتأفضل لتقاسم المعارف و أیضا منصةً تفاعلیة یستخدم
 والمراقبة. 

شرعت بضعة بلدان في ابتكار عملیات التسجیل المدني لدیھا بھدف الوصول إلى المجموعات  )ن
 المھمشة والھشة.

 

 المستفادةباء.  الصعوبات والدروس 

 ةللتعجیل بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیوی فریقيالبرنامج األتنفیذ  ال شك في أن
ات نُظم التسجیل المدني واإلحصاءساعد في تولید زخم لیس لھ نظیر باتجاه إنشاء  بوتیرة منتظمة

فوعاً شة. وقد ساعد االلتزاُم السیاسي المتواصل على الصعید الوطني مفریقیفي القارة األ الحیویة
أكثر  مفكك ومجزأ إلى نھجتحول نمطي من نھج قدرات البلداَن في القیام ببدعم تقني إقلیمي لبناء 

 شمولیة وتكامال. 

ا "جعل الجمیع ظاھرلتحقیق رؤیة  اتخاذھاا أفریقییجب على من الخطوات ومع ذلك، ھناك الكثیر 
لبرنامج ا الصعوبات المطروحة حالیا على تنفیذ ا". وتدعو الحاجة بإلحاح إلى االطالع علىأفریقیفي 
لى ع إصالحاتوإدخال  المدني واإلحصاءات الحیویةللتعجیل بتحسین نُظم التسجیل  فریقياأل

اتجاه دفع ھذا البرنامج بالمسار عند االقتضاء، ولیست الغایة من ذلك المحافظة على الزخم فقط، بل 
 المستوى القادم من نضجھ.

التسجیل  ین المسؤولین عنفریقیكانت االستراتیجیة المعتمدة عقب الدورة الثانیة لمؤتمر الوزراء األ
 التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة المدني من حیث الدعم في مستوى البلدان من أجل تحسین

وتمثلت ھذه االستراتیجیة المترابطة المراحل في إجراء تقییم شامل وتحلیل البیانات  واضحة المعالم.
ھذه محددة التكالیف وفي النھایة تنفیذھا. وكانت  إلعداد تقریر بالتقییم وإعداد خطة عمل
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یل المدني للتعجیل بتحسین نُظم التسج فریقيلبرنامج األلاالستراتیجیة ملتزمة بالمبادئ األساسیة 
تولي زمام المسؤولیة والقیادة على الصعید الوطني، وبناء القدرات،  ، وخاصةواإلحصاءات الحیویة

ھذه  وبوجھ عام، فإن أغلبوالتنسیق الُمحسَّن  فیما بین الوكاالت والوكاالت التابعة لألمم المتحدة. 
األدلة ال یمثل نھایة العملیة، ألنھ  المبادئ تحققت. لكن، من الواضح أن إعداد خطة عمل مبنیة على

ت، في بعض الحاالللمصادقة على خططھا وتنفیذھا وتمویلھا. تقرأ حسابا على البلدان أیضا أن 
 الدقیقة للخطط الوطنیة تظھر وجودورغم الجھود الجبارة لتقدیم الدعم الضروري، فإن المراجعة 

الفریق األساسي اإلقلیمي للتسجیل المدني واإلحصاءات  وتدعو الضرورةفي جودتھا.  ثغرات
 یتكمن كل منھا من إنشاء نظام أن إلى مزید من االلتزام المكثف إلى جانب البلدان إلى الحیویة

 یعمل عمال جیدا والمحافظة علیھ.  تسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةلل
 

واجھنا  ،للتعجیل بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة فریقيالبرنامج األ عند تنفیذ
 وجستیةول تقنیةویمكن توزیعھا إلى صعوبات طري. والقُ  على الصعیدین اإلقلیمي عدة صعوبات

 ونناقش فیما یلي البعض من ھذه الصعوبات.وإداریة. 

 في بعضال تزال القیادة وتولي زمام األمور على الصعید الوطني تطرح بعض الصعوبات ) (أ
 .اأفریقیالبلدان، وال سیما في غرب ووسط 

المستوي الوطني فیما بین الوزارات واإلدارات والشركاء اإلنمائیین  ى(ب) لم یصل التنسیق عل
 إلى المستویات المرغوبة في العدید من البلدان.

 ل المثال،سبی ىعلوتستوف دائما المعاییر المطلوبة. التقییمات والخطط لم  ةونوعی ةتغطی(ج) ان 
، لم لبلدان. وفي معظم افي بعض البلدان مفقودا تماما یاتأسباب الوف ببیانات كان العنصر المتعلق

إلى  ىدأ، مما تكون"قد كما العملیات التجاریة "كما ھي" و " تحدید مجاالتتجر عملیات 
          .التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةغیر مالئمة ورؤیة تحسین استراتیجیات 

ھة التي مسائل من قبیل الجب ما یتعلق، بما في ذلك ن التنفیذأ(د) لم تكن ھناك توجیھات كافیھ بش
 .لویةاألوإیالؤه  والعنصر الواجب، االنطالق یةوكیف ونقطة االنطالق،، القیادة ىن تتولأینبغي 

، قدم عدد من البلدان وكبار المستشارین تبادل الخبراتل المخصصة ةخیر) وفي حلقات العمل األـ(ھ
ن أوجھ القصور في أاإلقلیمیین في مجال التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة مدخالت بش

 ات التخطیط والمبادئ التوجیھیة.والتقییمات وأد

دعما تقنیا  ،دني واإلحصاءات الحیویة، بطبیعتھا المتعددة األوجھتسجیل المظم لل(و) یتطلب إنشاء نُ 
من نوع واحد من الدعم  أتىتت أن، وال یمكن من مصدر واحد تُستمد أنال یمكن  ةفي مجاالت مختلف

الدعم التقني لتعدیل القانون یختلف تماما عن الدعم التقني الالزم  فإن، سبیل المثال ىالتقني. وعل
من  قدر ضئیل جدا ویوجدیقدمھ خبیر استشاري واحد.  أنوال یمكن  الوفیاتإلنشاء نظام ألسباب 

 القدرات المتاحة داخل البلدان في ھذه المجاالت التقنیة.
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 ةات مانحھت جأ، بداأفریقیزخما في  (ز) ومع اكتساب التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة

سجیل توشركاء إنمائیون في إبداء االھتمام واقتراح األموال لمختلف الجوانب التقنیة لنظم ال ةمختلف
 دخالتتالن ھذه أ. وفي حین القیود ببعض مشفوعاكان ذلك  حتى وإن، المدني واإلحصاءات الحیویة

نھا إف  ،التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةالجھات المانحة ساعدت في بعض األحیان  من جانب
ات انتباه البلدان عن عملی تصرف أي أنھا، نفعا ال تجدينھا أ المناسباتأثبتت أیضا في بعض 

قیادة من ال قدرة على التسجیل المدني وتحسین اإلحصاءات الحیویة. وتمكنت البلدان التي أظھرت
 خطةال، أو إلى االستعانة بنھج أكثر تكام توخيالجمع بین المصالح الفردیة للمانحین والدعوة إلى 

القائمة بالفعل. وتمكنت بعض البلدان من التفاوض مع  التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة
في البدایة لمشاریع الھویة الوطنیة   ةالجھات المانحة الستخدام جزء من األموال التي كانت مقرر

یل إلى تحسین منھجي للتسج ىدّ أ، مما بالصحة ألغراض التقییم والتخطیط أو للمشاریع المتصلة
 ة.المدني واإلحصاءات الحیوی

اءات خطتھا للتسجیل المدني واإلحص یتفرع عنمعظم البلدان نظام للرصد والتقییم  ى(ح) ال یوجد لد
حداث الحیویة ا نظم لحساب العدد األساسي من األعدد قلیل منھا لدیھ ىوالحیویة. وال یوجد س

 معظم البلدان.إلى طیة بالنسبة المسجلة وال یمكن بالتالي قیاس معدل اكتمال التغ

د لمواریعوقھ عدم كفایة ا التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة لنظام ن التنفیذ السلسإ(ط) أخیرا، 
 .ذات الصلة ةماناأل ىمستو ىالبشریة والمالیة عل

 

 جیم. آفاق المستقبل

د اقترح عدد من اإلجراءات ، فقبأي حال من األحوال ةلیست شامل وھي، نظرا لھذه التحدیات
 ھذه اإلجراءات. ةمناقش ونورد فیما یليالمؤتمر.  خاللستناقش  ةولویاألب تحَظى

 

ُ أ( الخاصة بالتسجیل المدني واإلحصاءات  جر بعد تقییما شامال لنظمھا) تشجع البلدان التي لم ت
، وینبغي تشجیع البلدان التي أعدت خطط عمل تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن أن ىالحیویة عل

 .في التنفیذ البدء ىالتكالیف عل ةمحدد

للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة استنادا إلى تقییم  ةفر خطمكن اعتبار تو(ب) لم یعد من الم
صاءات للتعجیل بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلح فریقيالبرنامج األشامل مؤشرا للنجاح في تنفیذ 

 تدرجیكي النتائج ومناقشتھ  ىإطار أوضح وقائم عل وتدعو الحاجة إلى إیجادبلد. أي في  الحیویة
التي  2021-2017للفترة تكون الخطة االستراتیجیة  أنالي. وینبغي الت ىالبرنامج إلى المستو

 وضعھا الفریق األساسي اإلقلیمي للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة ھي األساس لھذه المناقشة.
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اذج النم ىجراء استعراض قائم علإاستعراض یمكن من خاللھا  ةلیآ(ج) ینبغي النظر في إنشاء 
ذه ال تكون ھأقران. وینبغي استعراض األ ة، من خالل عملیالصعید القطري، عند االقتضاء ىعل

لھا المجال القتراح  یتاحن أ؛ ینبغي  األخطاءاالستعراضات مجرد عملیات لتقصي الحقائق أو 
لیھا المساعدة ، تتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةتوجیھات واضحة لتنفیذ نظم ال وتقدیمتغییرات 

ن أن تشمل العملیة فریقا للمھارات المختلطة یمكن ألتقنیة حیثما یقتضي األمر ذلك. وینبغي ا
) یاتوف(بما في ذلك معلومات أسباب ال ةحصائین الجوانب القانونیة واإلأیستعرض تقدیم التوجیھ بش

 التكنولوجیة. والجوانب

ى راف علشالتسجیل المدني لإلالمسؤولین عن  ینفریقیاأل(د) ینبغي إنشاء مكتب لمؤتمر الوزراء 
 بین الدورات التي تعقد كل سنتین ورصدھا. المنجزة األنشطة

التي وضعھا الفریق األساسي اإلقلیمي  2021-2017  للفترة ) لم تترجم الخطة االستراتیجیةـ(ھ
كید أللت ةملح ةللتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة إلى أفعال بسبب نقص الموارد. وھناك حاج

ن أبغي . وینةفریقیلبلدان األل بعةاالت منظماتالئماني من خالل إنشاء صندوق است ةھمیأ ىمجددا عل
تقاریره إلى مكتب  یرفعن أھذا الصندوق واضحة تحدد مجاالت المسؤولیة و اختصاصات كونت

   المؤتمر.

اءات المتعلقة بالتسجیل المدني واإلحصات القائمة ودالنظر في المبادئ التوجیھیة واأل ة(و) ینبغي أعاد
یة. من العمل أ، وھو ما یشكل جزءا ال یتجزالعمل لمجاالترسم خرائط  ىالحیویة لضمان اشتمالھا عل

 من المبادئ التوجیھیة االستراتیجیة لتنفیذ الخطط. ةأیضا إلى وضع مجموع وتدعو الحاجة

ھذا اإلطار من عنصرین أساسیین ھما:  لفأیت أنطار للرصد وتنفیذه. وینبغي إ(ز) ینبغي وضع 
محرز النماذج للتقدم ال ىجراء استعراض سنوي قائم علإ، وأساس منتظم ىالتسجیل عل ةقیاس تغطی

في تنفیذ خطط التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة من جانب أصحاب المصلحة الوطنیین في 
 التعاون مع شركاء التنمیة المحلیین.

برنامج لل اإللكترونيلرسم خرائط الجھات المانحة باستخدام الموقع  ةبعملی(ح) ینبغي االضطالع 
ن تكون ھناك أ. وینبغي أیضا للتعجیل بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة فریقياأل

مع المانحین الرئیسیین. وینبغي النظر في اقتراح إنشاء صندوق استئماني متعدد  ْنشطأ ةمشارك
 .ةقلیمیتراتیجیة اإلالمانحین من أجل توفیر الموارد للخطة االس

ني تسجیل المدیتخصص ھؤالء الخبراء في مختلف جوانب الوخبراء. جمعات ینبغي إنشاء مُ ) ط(
لقة والمعلومات المتع، ، واإلحصاءات الحیویةالمتوخاة ، مثل القانون والسیاسةواإلحصاءات الحیویة

ال التنفیذ. و ةالبلدان خالل مرحل ة. ویمكن استخدام ھذه المجمعات لمساعدنة، والرقمبسبب الوفاة
یل جینبغي توفیر الخبرة بمعزل عن غیرھا. وینبغي أیضا توسیع المجموعة الحالیة لخبراء التس

ل التسجیاھتمت ب بلدانبرزوا من تمیزوا ودراج الخبراء الذین إالمدني واإلحصاءات الحیویة ب
 .المدني واإلحصاءات الحیویة
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البلدان لدعم  في طویلعلى المدى الاالعتبار لوضع استراتیجیة لنشر مستشارین (ي) ینبغي إیالء  
 ةمجموعباإلحصاءات الحیویة. ویلزم ربط ھؤالء المستشارین والتسجیل المدني  ة تحسینتنفیذ خط

 ذ.ثناء التنفیأالمشورة  ىللحصول عل میمكنھم االتصال بھ ةمن الخبراء المھرة في مجاالت محدد

القدرات المستدامة في مجال التسجیل المدني  ةن تنمیأعمل بش ة(ك) ینبغي وضع استراتیجیة وخط
لخدمة في ثناء اأ شمل التدریب األكادیمي والتدریبتن أا. وینبغي أفریقیواإلحصاءات الحیویة في 

اكز عات ومرمجال التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة. ویمكن تقدیم ھذا التدریب من خالل الجام
 الصحة العامة. ىالعامة ومؤسسات التدریب عل ةدارالتدریب اإلحصائي واإل

 ةمساعدلالمعاییر والقابلة للتشغیل الكامل  ىوالقائمة عل ةمجیات المتاحة بحری(ل) ینبغي تطویر البر
 العملیات. ةمترقمنھ نظمھا الخاصة بالتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة وأتْ  ىالبلدان عل

(م) ینبغي تعزیز التعاون فیما بین بلدان الجنوب من خالل مبادرات من بینھا إنشاء مراكز امتیاز 
 طریة.في المؤسسات القُ 

ا ریقیأفویة في إصالح نظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحی ةعملی ةمناقش ة(ن) ینبغي مواصل
التنمیة المعنیة ب ةیفریقا والندوة األفریقیأل ةحصائیفي مختلف المحافل، بما في ذلك اللجنة اإل

 .ةحصائیاإل

 
 األھداف. ثالثا

 
رنامج البجراء تحوالت استراتیجیة لنقل السبل الممكنة إل ةمناقش فيلدورة الھدف العام لیكمن 

لتالي من النضج ا ىإلى المستو للتعجیل بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة فریقياأل
 .المطروحة والصعوباتالبرنامج حتى اآلن  إنجازات  عن طریق تقییم

 
 تتمثل األھداف في ما یلي:وف ، سیدوجھ التحد ىوعل

 
 ي سیاقف نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویةللتعجیل بتحسین  فریقيالبرنامج األ إدماج) أ(

الوطنیة والصكوك الدولیة لحقوق  ةنمائی، تمشیا مع الخطط اإل2063 ةجنداألو 2030 أجندا
 اإلنسان ؛

جیل المدني للتعجیل بتحسین نُظم التس فریقيالبرنامج األ(ب) تحدید التحدیات الرئیسیة في تنفیذ 
 الصعیدین اإلقلیمي والوطني واقتراح الحلول ؛ ىعل واإلحصاءات الحیویة
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حسین للتعجیل بتالبرنامج األفریقي طار إت والتوجیھات الحالیة المقدمة في واد(ج) استعراض األ
 التدابیر التصحیحیة الممكنة لتحسین تنفیذ ةومناقش نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة

 البرامج.
 

 النتائج المتوقعة. رابعا
 

 ا یلي:مّ ن تسفر الدورة الرابعة عأمن المتوقع 
 
 2030  داأجنالمحوریة للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة في تنفیذ  ةھمیتحسین فھم األ )أ(
 والصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان ؛ 2063 ةجنداألو
 

للتعجیل  فریقيالبرنامج األلتنشیط  ایتعین اتخاذھ التي ةاالستراتیجی الوجھة ىاالتفاق عل(ب) 
جراء استعراض منھجي وتحسین إمن خالل  بتحسین نُظم التسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة

 ؛ ورفع التقاریرالتنسیق والرصد 

 2021-2017  للفترة (ج) إقرار الخطة االستراتیجیة للتسجیل المدني واإلحصاءات الحیویة 
 المدني واإلحصاءات الحیویة.فریقي لتحسین نظم التسجیل أوالموافقة علي إنشاء صندوق 

 
   

 

. ویمكن الحصول سنوات  5 یتصل بتسجیل األطفال دون سن 16.9إن مؤشر تسجیل الموالید الوارد ضمن الھدف  1
ھا فتكون طبیعتومسح عنقودي متعدد المؤشرات،  مصالح االستقصاء الدیموغرافي والصحي  على ھذه المعلومات من
 17.19باكتمال مؤشر تسجیل الموالید والوفیات الوارد ضمن الھدف قیاس المؤشر الخاص  ذات أثر رجعي. ویجب
ة باعتبار عدد الموالید والوفیات المسجلین خالل سن اإلحصاءات الحیویة التسجیل المدني و نُظم باالعتماد مباشرة على 

وھذا القیاس معمول بھ وھو ضروري لرصد أداء  تقویمیة ما ُمقارنةً بالعدد المتوقع من ھذه الحاالت خالل السنة ذاتھا. 
بانتظام وفي سائر المستویات اإلدایة. ومن المسؤولیات األولیة لمكاتب التسجیل  اإلحصاءات الحیویة و التسجیل المدني

 المدني قیاس ھذا المؤشر.


