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السیاق. 1   

  بكامل   التمتع  من  يحرمھم  مما،    العظمى  البحیرات  بمنطقة  كثیرون  فیھم  بمن  ،  لھا  التعرض  خطر  يواجھون  أو  الجنسیة  إنعدام  حالة  من  عالمیاً   األشخاص  ماليین  يعاني
وبالرغم    .العظمى  البحیرات  بمنطقة  الجنسیة  إنعدام  ظاھرة  مسببات  بین  من  الجنسیة  لمنح  المنظمة  والسیاسات  بالقوانین  الموجودة  الثغرات  وتُعد.  اإلنسانیة   حقوقھم

ھا  من ، وبذلت الجھود لحل ھذه المعضلة    منطقة البحیرات العظمى قدل إال أن الدول األعضاء بالمؤتمر الدولي  ،  من عدم وجود كیان قانوني إقلیمي لمعالجة تلك الثغرات  
 الخاصة بالحد من حاالت إنعدام الجنسیة.   1961إتفاقیة عام  المتعلقة بأوضاع األشخاص عديمي الجنسیة و/أو  1954اإلنضمام إلتفاقیة عام  على سبیل المثال 

نوفمبر   24بتاريخ  واألمن والديمقراطیة والتنمیة بمنطقة البحیرات العظمى إعالن دار السالم بشأن السالم تبنى رؤساء الدول والحكومات ، وفضالً عن ذلك 
) ، برعاية  2012(والمعّدل في عام  2006ديسمبر  15في  العظمى  البحیرات بمنطقة، ووقعوا میثاق األمن واإلستقرار والتنمیة  (والمعروف بإعالن دار السالم) 2004

 األمم المتحدة واإلتحاد األفريقي.  

  أجل   من  موّحد  إقلیمي  نھج  بتبني"   الدول  فیھا  تتعھد  والتي   السالم  دار  إعالن  من  68  رقم  الفقرة  مثل  ،  الجنسیة  إنعدام  ظاھرة  أبعاد  من  بعضاً   اإلتفاقیتان  ھاتان  جوتعال
،    الشخصیة  الھوية بوثائق  والنازحین الالجئین وتزويد ،  الوطنیة  والمعايیر القوانین ومواءمة  ، وتطبیقھا الجنسیة بإنعدام الخاصة  المتحدة األمم إتفاقیات  على المصادقة

  میثاق بدخول إنجازاته توّج والذي والتنمیة والديمقراطیة واألمن السالم إعالن وُيعتبر." حقوقھم وممارسة األساسیة الخدمات من اإلستفادة من يمكّنھم الذي األمر
  تبني   وتم .  العظمى  البحیرات  بمنطقة  الجنسیة  إنعدام  ظاھرة  مكافحة   في  فارقة   وعالمة  تاريخیة   إتفاقیة   2008  عام   من   يونیو   في   التنفیذ  حیز  والتنمیة   واإلستقرار  األمن

  واإلتحاد  المتحدة األمم  برعاية 2004 نوفمبر 20 إلى 19 منفي الفترة  تنزانیاب السالم دارفي  المنعقدة والحكومات الدول لرؤساء األولى القمة  أعمال  خالل اإلعالن
    .    األفريقي

  في  العظمى  البحیرات منطقةل الدولي  المؤتمر من  المنبثق واإلجتماعیة اإلنسانیة القضايا  بشأن  اإلقلیمي  العمل برنامج يترجم  ،  السالم دار إعالن  روح من  وإنطالقاً  
  إلى  والحكومات  الدول  رؤساء تعھدات " العظمى  البحیرات بمنطقة  والبیئیة واإلجتماعیة  اإلنسانیة  للقضايا الدائمة الحلول  إطار" والمعنون  2006 عام  من  أغسطس 

 البحیرات   منطقة  حول  الدولي  المؤتمر  يقدمھا  أن  يمكن  التي   الدعم  إجراءات  البرنامج  ھذا  ويحدد.  اإلنساني   واألمن  اإلنسان  حقوق  حماية  مجالي  في   ملموسة  إجراءات
  اإلقلیمي   العمل  برنامج   من  4.1.1  رقم  والنقطة   السالم  دار  إعالن   من   68  الفقرة  ألحكام  وفقاً   األعضاء  للدول   الالجئین  لشؤون   السامیة   المتحدة  األمم   ومفوضیة   العظمى 

  الھوية  وثائق  إصدار  على  عالوةً  ،  الدولي  اإلنساني  والقانون اإلنسان حقوق بشأن  واإلقلیمیة  الدولیة  اإلتفاقیات بإحترام والمتعلقة واإلجتماعیة اإلنسانیة القضايا حول
  ضمان على إعتمادھا ل   العظمى  البحیرات  منطقةل  الدولي  المؤتمرسیعمل    تدابیر  على  البرنامج  ويشتمل.  الجنسیة  عديمي  واألشخاص  والالجئین  للنازحین  الشخصیة

  لتلك  طبقاً  الحالیة العمل خطة  تبني  ويتم ،  حدة على  عضو دولة  كل مستوى  على  التنفیذ لمراقبة  الوطنیة اآللیات و  األعضاء  الدول  قبل  من  المقدمة  الطلبات متابعة
 .  األحكام
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. األھداف اإلستراتیجیة 2  

 

  الجنسیة  إنعدام بشأن  المتحدة األمم إتفاقیات على المصادقة يراعي  مشترك إقلیمي نھج تبني أن العظمى البحیرات منطقة ل  الدولي بالمؤتمر  األعضاء  الدول تدرك
  األساسیة الخدمات من اإلستفادة لھم تتیح  التي الشخصیة  الھوية  بوثائق  والنازحین الالجئین  وتزويد الموازية الوطنیة والقواعد  التشريعات ومواءمة التنفیذووضعھا موضع 

 لإلتفاقیات  بالفعل  دول) 3( ثالث انضمت وقد. العظمى  البحیرات بمنطقة علیھا والقضاء  الجنسیة  إنعدام ظاھرة  مكافحة في   رئیسي مقوم  ھو  اإلنسانیة بحقوقھم والتمتع
 1954 عام  إتفاقیة بعضوية ويوغندا زامبیا وھما  أخريان  دولتان تتمتع بینما ،  1961 و 1954 عامي   إتفاقیتي بعضوية رواندا ھي   وحیدة دولة منھا تحظى   ،  أعاله المذكورة
.  فحسب  

 مساعدة الدول األعضاء تمھیداً   بالتعاون مع مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین واإلتحاد األفريقي على العظمى البحیرات منطقةل الدولي  المؤتمر  وسیعمل
بتشريعاتھا الوطنیة.    وإدماجھا أعاله المذكورةإنعدام الجنسیة بشأن األمم المتحدة  إتفاقیاتإلعتمادھا   

 
: اإلنضمام لإلتفاقیات الدولیة بشأن إنعدام الجنسیة 1.1الھدف رقم   

اإلطار 
 الزمني

 مؤشر األداء األطراف المسئولة مصدر التحقق
 
 

 اإلجراءات

األمانة التنفیذية - تقارير ورش العمل 2023  
مفوضیة شؤون  -

 الالجئین
منظمات المجتمع  -

 المدني

الجھات الحكومیة  وتنويراإلضطالع بحمالت توعیة  1.1.1 عدد الحمالت المنظمة
منظمات المجتمع المدني والجھات األخرى ذات الصلة و 

لإلتفاقیات الدولیة نضمام البالدول األعضاء عن ضرورة إ
   بشأن إنعدام الجنسیة.

2019نھایة  المذكرة -   
تقرير إجتماع  -

 اللجنة

بین  المذكرة إلى اللجنة اإلقلیمیة المشتركةتقديم  األمانة التنفیذية
منطقة لالمنبثقة عن المؤتمر الدولي و الوزارات

 البحیرات العظمى
 منطقة حول الدولي مؤتمرلتقديم مذكرة ل 1.1.2

الدول األعضاء إنضمام ضرورة عن  العظمى البحیرات
 لإلتفاقیات الدولیة بشأن إنعدام الجنسیة

 مؤتمرأمانة ال - 2023
 منطقةل الدولي

 البحیرات
 العظمى 

 

 الدول األعضاء
(بإستثناء رواندا)   

إجراءات اإلنضمام المودعة -  
وثائق المصادقة المودعة - اإلنضمام إلتفاقیات األمم المتحدة بشأن إنعدام  1.1.3 

   وثائق المصادقة وإيداعالجنسیة 
 

 مؤتمرلاأمانة  2023
 منطقةل الدولي
العظمى البحیرات  

الدول األعضاء مدعومة من 
 منطقةل الدولي مؤتمرلاقبل 

ومفوضیة  العظمى البحیرات
 شؤون الالجئین

 التي بالجنسیة المتعلقة الوطنیة القوانین  عدد
 عامي إتفاقیتي مع تتوافق والتي مراجعتھا تمت

1961و  1954  
 

 الجنسیة إنعدام بشأن المتحدة األمم إتفاقیات إدماج 1.1.4
الوطنیة بالتشريعات  

 

مؤسسیة وأطر السیاسات التي تحكم القضاء على ظاھرة إنعدام الجنسیة ألطر القانونیة والا التوافق معضمان : 1الھدف اإلستراتیجي رقم    
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وضع بروتوكول إقلیمي لمكافحة ظاھرة إنعدام الجنسیة والقضاء علیھا : .21الھدف رقم   

اإلطار 
 األطراف المسئولة مصدر التحقق الزمني

 
 مؤشر األداء

 
 اإلجراءات

 مسوّدة 2020
 الوثیقةالقانونیة

 األمانة التنفیذية
 الدولي مؤتمرلل
 البحیرات منطقةل

 العظمى

 إنعدام حاالت مكافحة بشأنوثیقة قانونیة   وضع 1.2.1 وجود الوثیقة القانونیة
علیھا والقضاء الجنسیة  

 

تقرير إجتماع  2021
 الخبراء القانونیین

األمانة التنفیذية 
 الدولي مؤتمرلل
 البحیرات منطقةل

 العظمى

الخبراء إجتماع تنظیم  ةقالوثیمسوّدة  من  للتحقق للخبراء إجتماع تنظیم 1.2.2 
 القانونیة

 

2220 تقرير اإلجتماع  
 الوزاري

األمانة التنفیذية 
 الدولي مؤتمرلل
 البحیرات منطقةل

 العظمى

المسوّدةتقديم   اإلقلیمیة للجنة القانونیة الوثیقة مسوّدة تسلیم 3.2.1 
الوزاريةا  

 

2320  القانونیة الوثیقة نشر 
 الرسمیة بالصحف
األعضاء للدول  

 

 األمانة التنفیذية
 الدولي مؤتمرلل
 البحیرات منطقةل

 العظمى

علي الوثیقة التوقیع  
 

 إلى إعتمادھا المفترض القانونیة الوثیقة تسلیم 1.2.4
 منطقةل الدولي المؤتمر وحكومات دول رؤساء سلطات

توقیعھا  بغرض العظمى البحیرات  
 

 
 
 

 
ة  لملحّ الحاجة ا وعلى ضوءظاھرة إنعدام الجنسیة وعن عدد األشخاص عديمي الجنسیة وسماتھم بمنطقة البحیرات العظمى ،  أسبابعن   متكاملة بیانات ال تتوفر 

  المحتملوإضافة إلى الجماعات "المعرضة للخطر" ، إنعدام الجنسیة والعوائق التي تحول دون إكتساب الجنسیة  مسبباتأكثر وضوحاً بشأن   معلوماتللحصول على 
من شأنه  والذي  البیاناتشؤون الالجئین على وضع إطار معیاري لجمع األمم المتحدة ل البحیرات العظمى بالتعاون مع مفوضیة  لمنطقة، سیعمل المؤتمر الدولي وجودھا  

. بدولھمإنعدام الجنسیة  لموقفمساعدة الدول األعضاء على التوثیق الشامل  

: تعزيز نظم إدارة المعلومات من أجل اإلستجابة الفعالة لتحديات إنعدام الجنسیة  2الھدف اإلستراتیجي رقم   
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البیانات ونشر والتحلیل البحث: 2.1 رقم الھدف  

التحققمصدر  اإلطار الزمني  اإلجراءات مؤشر األداء األطراف المسئولة 
2120   الدراسة المنشورة - 

التقرير المتاح  -
 بالتوصیات 

اآللیات الوطنیة للتنسیق والتعاون -  
شؤون األمم المتحدة لمفوضیة   -

 الالجئین

الدراسة التي أجريت عن  -
 العوائق

اإلجتماع الفني الذي انعقد -  
المتاحةالتوصیات  -  

 الجنسیة إنعدام عن  إقلیمیة دراسة إجراء 2.1.1
 الجنسیة إكتساب دون تحول التي العوائق تقیّم
 والقضايا الموالید تسجیل ذلك في بما ،

 المقیمین  األشخاص حصول وإمكانیة الجنسانیة
.الجنسیة إثبات على وخارجھا بالبالد  

 
2120 اإلجتماعبتقرير   للتنسیق والتعاوناآللیات الوطنیة  -   

شؤون األمم المتحدة لمفوضیة   -
 الالجئین

منظمات المجتمع المدني  -  

تنظیم إجتماع للتحقق من الدراسة 2.1.2 عقد إجتماع التحقق  
 

2020 مرجعي للدراسات عمل إطار  
 الوطنیة

اآللیات الوطنیة للتنسیق والتعاون -  
شؤون األمم المتحدة لمفوضیة   -

 الالجئین

 للدراسات مرجعيعمل  إطار وضع 2.1.3 توفر اإلطار المرجعي
الجنسیة إنعدام تتناول التي الوطنیة  

 

جتماعاالتقرير    2020 اآللیات الوطنیة للتنسیق والتعاون -   
شؤون األمم المتحدة لمفوضیة   -

 الالجئین

تنظیم إجتماع للتحقق من اإلطار  2.1.4 عقد إجتماع التحقق
للدراسات الوطنیةالمرجعي   

 

  : إضفاء الطابع المؤسسي على جمع ونشر البیانات المتصلة بإنعدام الجنسیة 2.2الھدف رقم 

 اإلجراءات مؤشر األداء األطراف المسئولة مصدر التحقق اإلطار الزمني
اآللیات الوطنیة للتنسیق والتعاون - المنھجیة المعیارية 2021  

شؤون المتحدة لاألمم مفوضیة   -
 الالجئین

وضع منھجیة معیارية لجمع البیانات عن  2.2.1 توفر منھجیة معیارية
إنعدام الجنسیة ، بما فیھا البیانات التي تُجمع 
أثناء عملیات التعداد السكاني على مستوى 

 القطر
صادر عن إجتماع التقرير ال 2021

 التحقق
اآللیات الوطنیة للتنسیق والتعاون -  

شؤون األمم المتحدة لمفوضیة   -
 الالجئین

صادر عن إجتماع التقرير التوفر 
 التحقق

  تنظیم إجتماع بغرض التحقق 2.2.2
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على الصعیدين القطري واإلقلیمي من أجل تقییم   موضع التنفیذتضم كافة الجھات المعنیة بمكافحة ظاھرة إنعدام الجنسیة سیتم وضع آلیات للرصد والتقییم  
).  2006ات العظمى" (أغسطس التقدم واإلنجازات في تنفیذ التعھدات التي ُقطعت ضمن " إطار الحلول الدائمة للقضايا اإلنسانیة واإلجتماعیة والبیئیة بمنطقة البحیر

األمم المتحدة لشؤون الالجئین على دعم الدول األعضاء عبر إتخاذ تدابیر بناء القدرات  وسیعمل كل من المؤتمر الدولي حول منطقة البحیرات العظمى ومفوضیة 
 وتبادل المعارف الخاصة بأفضل الممارسات. 

2120 مانة التنفیذية األ - تقرير بالدورات التدريبیة   
مفوضیة األمم  -

المتحدة لشؤون 
 الالجئین

عدد الدورات التدريبیة التي ُعقدت -  
عدد الموظفین الذين خضعوا  -

 للتدريب

     عقد دورات تدريبیة للھیئات الوطنیة  2.2.3
لإلحصاء بشأن جمع البیانات المتعلقة بإنعدام 

الجنسیة مع أخذ  القضايا الجنسانیة في 
 اإلعتبار

2220 اآللیات الوطنیة  - خطط العمل الوطنیة التى ُروجعت 
 للتنسیق والتعاون

األمم المتحدة مفوضیة   -
شؤون الالجئینل  

اءات الفنیة على قإنعقاد الل -
 مستوى القطر

مراجعة خطط العمل الوطنیة  -
 على خلفیة المحصالت

إدماج محصلة وتوصیات الدراسة أعاله  2.2.4
) بخطط العمل الوطنیة بشأن 2.1(الھدف رقم 

 إنعدام الجنسیة

التنفیذيةاألمانة  قاعدة البیانات مستمر إتمام إنشاء قاعدة البیانات  
 وإستھالل العمل بھا

إنشاء قاعدة بیانات إقلیمیة مختصة  2.2.5
 بإنعدام الجنسیة

وجاھزين للعمل ینفاعلتمتلك منسقین معنیة الرئیسیة : ضمان أن جمیع الدول والجھات ال3.1الھدف رقم   

 اإلجراءات مؤشر األداء األطراف المسئولة مصدر التحقق اإلطار الزمني
 

2017 
 مكتمل

اآللیات الوطنیة للتنسیق  مذكرة شفھیة
 والتعاون

عیین منسقینت -  
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  إخطار  -

منطقة لالالجئین والمؤتمر الدولي 
 البحیرات العظمى

بشأن  ین حكومی نسقین تحديد م .1.13
إنعدام الجنسیة وإخطار مفوضیة األمم 

المتحدة لشؤون الالجئین والمؤتمر 
منطقة البحیرات العظمى لالدولي 

 بمذكرة شفھیة
8201  

 مكتمل
األمانة التنفیذية - اإلختصاصات   

مفوضیة األمم المتحدة  -
 لشؤون الالجئین 

 -اللقاءات الفنیة التي ُعقدت
وأشركت فیھا اإلختصاصات التي ُوضعت  -

 الدول
 

المنسقین تحديد إختصاصات  3.1.2
 الحكومیین

: إنشاء آلیات رصد وتقییم إستراتیجیة وعملیة 3الھدف اإلستراتیجي رقم   
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2018 
 مكتمل

األمانة التنفیذية - تقارير التدريب  
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین -  

الدورات التدريبیة المنعقدة سنوياً  -  
عدد مراكز التنسیق التي تلقت تدريباً  -  

تنظیم الدورات التدريبیة لمراكز  3.1.3
التنسیق الحكومیة بشأن إنعدام 

 الجنسیة

9201  
 مكتمل

 
 تقارير اإلجتماع   

 

                           األمانة التنفیذية -
     اآللیات الوطنیة للتنسیق والتعاون -

األقل سنوياً إنعقاد إجتماعین على  ترتیب إجتماعات دورية مع مراكز  3.1.4 
التنسیق لتبادل أفضل الممارسات ، 
عالوًة على اإلستراتیجیات وتدابیر 
 السیاسات ولتقییم التقدم الطارئ

 
2017 
 مكتمل

 مذكرة شفھیة
 

 األمانة التنفیذية 
 

تعیین محور التنسیق من داخل  -
منطقة البحیرات لالمؤتمر الدولي 

 العظمى
إخطار الدول األعضاء ومفوضیة األمم  -

 المتحدة لشؤون الالجئین

تعیین أحد الھیاكل أو الخبراء  3.1.5
منطقة البحیرات لداخل المؤتمر الدولي 

العظمى رسمیاً بصفته محوراً إقلیمیاً 
 للتنسیق بشأن إنعدام الجنسیة  

القضاء على إنعدام الجنسیة بناًء على منھجیات متسقةشأن : ضمان أن كافة الدول تتبنى وتنفذ خطة عمل ب3.2الھدف رقم   

 اإلجراءات مؤشر األداء األطراف المسئولة مصدر التحقق اإلطار الزمني
2018 
 مكتمل

األمانة التنفیذية -       تبادل المنھجیة  
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  -

 الالجئین                          
     اآللیات الوطنیة للتنسیق والتعاون -

إنعقاد اإلجتماع الفني  -  
وضع المنھجیة ونشرھا -  

وضع منھجیات معیارية ألجل وضع  3.2.1
 خطط عمل وطنیة وتبنیھا 

األمانة التنفیذية - تقارير الدورات التدريبیة 2020  
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  -

 الالجئین                          

 عدد الدورات التدريبیة التي ُقدمت
عدد الدول التي أقیمت بھا الدورات 

 التدريبیة

خطط إعداد  على توفیر التدريب 3.2.2
لمراكز التنسیق واللجان  یةالعمل الوطن

القضاء على ظاھرة  بشأنالوطنیة 
 إنعدام الجنسیة
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2020 نشر وتعمیم سیاسات  
  الدولة

عدد الدول التي تبنت خطة عمل   للتنسیق والتعاون  اآللیات الوطنیة
 وطنیة

تبني خطط عمل وطنیة 3.2.3  

2320 األمانة التنفیذية - صفحة على اإلنترنت   
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  -

 الالجئین                          

تصمیم صفحة على اإلنترنت وتحديثھا 
 بإستمرار 

إنشاء مركز معلومات تعلیمي  3.2.4
على اإلنترنت للدول األعضاء كوسیلة 

تبادل المعلومات وبناء القدراتلضمان   
2120 المنھجیات التي تم  

 تبادلھا 
األمانة التنفیذية -  

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  -
 الالجئین                          

اإلجتماعات الفنیة التي تُعقد مع مراكز  -
التنسیق التابعة للمؤتمر الدولي 

منطقة البحیرات العظمى ومفوضیة ل
األمم المتحدة لشؤون الالجئین 

 والحكومات
عدد المنھجیات التي ُوضعت وتم  -

 تبادلھا 

وضع منھجیات محددة بالمناطق  3.2.5
ذات الصلة دعماً للدول األعضاء في 

ط العمل الخاصة بھا (في تنفیذھا لخط
مجاالت اإلصالح التشريعي والقوانین 

النموذجیة والربط بین الخدمات المحلیة 
ألجل تحسین كفاءة تسجیل الموالید 
إضافة إلى تحديد الجنسیة بالمناطق 

 الحدودية ...إلخ)
 

على آلیات الرصد والتقییم  المؤسسي الطابع: إضفاء 3.3الھدف رقم   

 اإلجراءات مؤشر األداء األطراف المسئولة مصدر التحقق اإلطار الزمني
9201 التقرير نموذج   األمانة التنفیذية -   

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین -  
منطقة لالدول األعضاء بالمؤتمر الدولي  -

 البحیرات العظمى                        

إنعقاد اإلجتماع الفني -  
تبادلهوضع النموذج و -  

وضع نموذج لإلبالغ عند تنفیذ  3.3.1
 خطط العمل الوطنیة 

مستمر على أساس 
 سنوي

المسئولة عن القضايا اإلنسانیة  اللجنة  - الوثیقة الختامیة
منطقة البحیرات لالمؤتمر الدولي ب واإلجتماعیة

  العظمى
منطقة لالدول األعضاء بالمؤتمر الدولي   -

 البحیرات العظمى
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین  -  

إنعقاد المؤتمر -  
عدد المشاركین -  

تنظیم مؤتمر متابعة سنوي  3.3.2
إلستعراض التقدم المحرز في تنفیذ 

 خطة العمل
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تضم الفئات االكثر  . و يؤدي عدم وجود مستندات الھوية القانونیة بما فیھا شھادات المیالد و الجنسیة  الي رفع خطر انعدام الجنسیة في منطقة البحیرات العظمي

الطويلة االمد، سكان الحدود و المجموعات الرعوية، االقلیات، اطفال الالجئین و المھاجرين و االطفال  و غیرھا من الھجرات  ما قبل االستقالل    ين في فتراترالمھاج  ثراتأ
  يتمیزرية للفرد. و المنفصلین عن ذويھم او المجھولي الوالدين. ان التسجیل المدني ضروري للوقاية من انعدام الجنسیة النه ينشئ سجل قانوني للعالقات االس

مستمر على أساس 
 سنوي

الدول األعضاء بالمؤتمر الدولي حول منطقة   التقارير
 البحیرات العظمى

عدد التقارير التي تصدرھا الدول  -
 األعضاء 

عدد التقارير المستلمة -  

عمل سجل بتقارير دورية تختص  3.3.3
بتنفیذ خطط العمل الوطنیة خالل إنعقاد 

 أعمال مؤتمر المتابعة السنوي
 مستمر على أساس

سنوي نصف  
الدول األعضاء بالمؤتمر الدولي حول منطقة   التقارير

 البحیرات العظمى
عدد التقارير التي تصدرھا الدول  -

 األعضاء 
عدد التقارير المستلمة -  

   الجنسیةتسلیم تقارير بشأن  3.3.4
وإنعدام الجنسیة للجلسات البرلمانیة 

منطقة البحیرات لللمؤتمر الدولي 
 العظمى مرتین سنوياً 

مستمر على أساس 
 سنوي

التحلیل والتعلیق أو  -
 تقرير اإلفادة

المؤتمر الدولي حول منطقة البحیرات 
(بدعم من مفوضیة األمم المتحدة  العظمى

 لشؤون الالجئین)

إجراء التحلیل -  
تقديم اإلفادات -  

التقارير السنوية للدول  جمع 3.3.5
تنفیذ خطط العمل  بشأناألعضاء 

وتحلیلھا وإفادة الدول األعضاء بالنتائج 
 والتوجیه

مستمر على أساس 
 سنوي

المسئولة عن القضايا اإلنسانیة  اللجنة  - التقارير
منطقة البحیرات لالمؤتمر الدولي ب واإلجتماعیة

  العظمى
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین  -  

المجتمع المدني -  

عقد إجتماعات سنوية بغرض  3.3.6 عدد اإلجتماعات المنعقدة
إستعراض تقارير منظمات المجتمع 

 المدني بشأن إنعدام الجنسیة

المسئولة عن القضايا اإلنسانیة  اللجنة  - تقارير اإلجتماع بإستمرار 
منطقة البحیرات لالمؤتمر الدولي ب واإلجتماعیة

  العظمى
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین  -  

عقد إجتماعات مرتین سنوياً بین   3.3.7 عدد اإلجتماعات المنعقدة
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون 

منطقة لالالجئین و المؤتمر الدولي 
البحیرات العظمى ألجل تقییم تنفیذ 
خطة العمل اإلقلیمیة بشأن القضاء  

 على ظاھرة إنعدام الجنسیة

القانونیة بما في ذلك شھادات المیالد و الجنسیةضمان الحصول علي وثائق الھوية : 4رقم  االستراتیجي الھدف  
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التي تحدد جنسیة الدولة التي يحق للفرد الحصول علیھا. و  میة خاص ألنه يوضح مكان میالد الشخص  و من ھم والديه و ھي المعلومات االھم تسجیل المیالد باھ
مستحقین للجنسیة  يظل االفراد التتمیز دول منطقة البحیرات العظمي بصفة عامة بمعدالت متدنیة في تسجیل الموالید. و حتي لو تم تسجیل كل حاالت الوالدات، قد  

قادرين علي الحصول علي الوثائق المثبتة للجنسیة مثل شھادات الجنسیة و بطاقات الھوية القومیة    غیر  ،عرضین لخطر انعدام الجنسیة اذا كانوا، بحسب الممارسةم
 ذه الوثائق، قد يصبحوا غیر قادرين علي التمتع بالحقوق االساسیة. من غیر ھو جوازات السفر. و 

المثبتة  نه من االھمیة بمكان أن يكون تسجیل المیالد فوريا، متاحا و مجاني، و أن االشخاص المستحقین للجنسیة قادرين علي الحصول علي الوثائق ذلك، فأ لكل 
ساسیة، بما في ذلك الحق و توثیق الجنسیة يحمي مصلحة الطفل الفضلي و يساعد علي ضمان الحصول علي الحقوق اال للجنسیة. ان دعم و تعزيز تسجیل المیالد  

من خطة العمل  8و  7و االقلیمیة. و يدعو كل من البندين  بموجب وثائق حقوق االنسان الدولیة التزام علي الدول  المیالد ھوفي التعلیم و الرعاية الصحیة. تسجیل 
كل الدول بمنح من اھداف التنمیة المستدامة  16.9كما يلزم الھدف  تسجیل المیالد و توثیق الجنسیة.وصول لالعالمیة النھاء انعدام الجنسیة كل الدول لضمان ال

من الوثیقة التي تبنتھا دول المؤتمر الدولي لمنطقة البحیرات   27الھوية القانونیة للجمیع بما في ذلك شھادات المیالد. في اطار منطقة البحیرات العظمي، تنص الفقرة  
أن " الحصول علي وثائق الھوية القانونیة خاصة وثائق  ، علي 2019ء المكلفین بامور الالجئین و الذي انعقد في مارس العظمي في االجتماع الرفیع المستوي للوزرا

 المیالد، ضروري للوقاية و الحد من انعدام الجنسیة، وفقا لما ورد في اعالن برازافیل حول القضاء علي انعدام الجنسیة". 
 

 

التسجیل المدني و ضمان تحقیق المستوي القیاسي لتسجیل الموالیدتعزيز نظم :  .14الھدف رقم   

 اإلجراءات مؤشر األداء األطراف المسئولة مصدر التحقق اإلطار الزمني

نشر الخطة االقلیمیة و اطار  2019-2023
 العمل البرامجي

 منطقةل الدولي مؤتمراألمانة التنفیذية لل
 ، الدول االعضاء فيالعظمى البحیرات

، المؤتمر الدولي لمنطقة البحیرات العظمي
مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، 

 الیونسیف و منظمات المجتمع المدني

صیاغة و اجازة الخطة االقلیمیة و اطار 
 العمل البرامجي

صیاغة و تنفیذ خطة اقلیمیة و  4.1.1
اطار عمل برامجي في التسجیل 

المیالد المدني بما في ذلك تسجیل 
 للوقاية من انعدام الجنسیة

المؤتمر الدولي لمنطقة  الدول االعضاء في اجازة تعديالت القوانین 2023
 البحیرات العظمي

عدد الدول التي قامت باصالح قوانینھا 
 الداخلیة

اصالح القوانین الوطنیة الخاصة  4.1.2
بالتسجیل المدني لمواءمتھا مع المعايیر 

 والقانونیة ذات الصلةالدولیة 

عضاء تحت تقارير الدول اال 2023
 3.3.7و   3.3.4النشاط 

المؤتمر الدولي لمنطقة  الدول االعضاء في
 البحیرات العظمي

لديھا نظام تسجیل  عدد الدول التي
 میالد متصل بالنظام الصحي

ضمان توفر خدمات تسجیل  4.1.3
المیالد مباشرة في وقت الوالدة او 

 باسرع ما يمكن

عضاء تحت تقارير الدول اال 2023
 3.3.7و   3.3.4النشاط 

المؤتمر الدولي لمنطقة  الدول االعضاء في
 البحیرات العظمي

عدد الدول االعضاء التي لديھا نصوص 
خاصة بتسھیل اجراءات تسجیل 

 المیالد المتأخر

ضمان وجود اجراءات مبسطة و  4.1.4
المیالد المتأخر مجانیة خاصة بتسجیل 

لكل االشخاص المولودين في الدولة 
 علي قدم المساواة

عضاء تحت تقارير الدول اال 2023
 3.3.7و   3.3.4النشاط 

المؤتمر الدولي لمنطقة  الدول االعضاء في
 البحیرات العظمي

عدد المبادرات الجديدة لتعزيز الوصول 
 2019لنظم التسجیل المدني منذ عام 

 

تعزيز الوصول لنظم التسجیل  4.1.5
المدني، خاصة للسكان الموجودين في 
المناطق التي توجد بھا معدالت تسجیل 
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الدول التي ذادت فیھا نسبة عدد 
التسجیل المدني بالمقارنة مع نسبة 

( بما في ذلك  2019التسجیل لعام 
 تسجیل المیالد و غیره)

 منخفضة

عضاء تحت تقارير الدول اال مستمر
 3.3.7و   3.3.4النشاط 

المؤتمر الدولي لمنطقة  الدول االعضاء في
 البحیرات العظمي

 منطقةل الدولي مؤتمراألمانة التنفیذية لل
 العظمى البحیرات

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین و 
 منظمات المجتمع المدني

عدد السلطات المحلیة و قادة المجتمع 
 الذين تمت توعیتھم

توعیة السكان الموجودين في   4.1.6
المناطق التي توجد بھا معدالت تسجیل 

و بناء قدرات السلطات المحلیة  منخفضة
و قادة المجتمع لتعزيز تسجیل المیالد 

 خاصة وسط ھؤالء السكان

استخراج شھادات الجنسیة للمستحقین:  4.2الھدف رقم   

المسئولةاألطراف  مصدر التحقق اإلطار الزمني  اإلجراءات مؤشر األداء 

االستراتیجیة و موجھات  نشر 2021
 السیاسة

 منطقةل الدولي مؤتمراألمانة التنفیذية لل
بالتعاون مع الدول االعضاء  العظمى البحیرات

في المؤتمر الدولي لمنطقة البحیرات 
العظمي، مفوضیة األمم المتحدة لشؤون 

 الالجئین و منظمات المجتمع المدني

صیاغة و اجازة االستراتیجیة و موجھات 
 السیاسة

صیاغة استراتیجیة اقلیمیة و  4.2.1
موجھات للسیاسة حول الوصول لوثائق 

الجنسیة (يما في ذلك شھادات 
الجنسیة، و بطاقات الھوية و جوازات 

 السفر)

2024 
الدول االعضاء في تقارير 

المؤتمر الدولي لمنطقة 
 البحیرات

 منطقةل الدولي مؤتمراألمانة التنفیذية لل
بالتعاون مع الدول االعضاء  العظمى البحیرات

في المؤتمر الدولي لمنطقة البحیرات 
العظمي، مفوضیة األمم المتحدة لشؤون 

 الالجئین

 صیاغة دلیل بالممارسات الجیدة

تعزيز اجراءات عملیة لتمكین  4.2.2
المواطنین المقیمین بالخارج من الوصول 
لخدمات التسجیل المدني ( و ما امكن، 

للحاالت المدنیة بالخارج) انشاء سجالت 
و توثیق الجنسیة عبر المساعدة 

 القنصلیة و االدارية

تقارير الدول االعضاء تحت  2024
3.3.7و   3.3.4النشاط   

 منطقةل الدولي مؤتمراألمانة التنفیذية لل
بالتعاون مع الدول االعضاء  العظمى البحیرات

في المؤتمر الدولي لمنطقة البحیرات 
 العظمي

 المفوضیات الثنائیة و المتعددةعدد 
التي تم انشاؤھا االطراف  

انشاء مفوضیات ثنائیة او متعددة   4.2.3
االطراف، بموافقة الدول ذات الصلة،  
لتأكید الجنسیة في حاالت الشك بما 

في ذلك وسط سكان  المناطق 
الحدودية و اولئك الموجودين في اوضاع 

 تنقل او ھجرة
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