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تقرير المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته
مذكرة تمهيدية
 .2أُنشئت المجنة األفريقية لمبب ار ووؿ وقوؽ الطفؿ ورفاىيتو بلاؿ الدورة السابعة
والثلاثيف لمؤتمر رؤسا الدوؿ والوكومات المنعقدة في لوساكا في يوليو 1002
طبقا لممادة  21مف الميثاؽ األفريقي لوقوؽ الطفؿ ورفاىيتو .وتتولى المجنة ،مف
جممة أمور أبرى ،ميمة تعزيز ووماية وقوؽ الطفؿ األفريقي وفقا ألوكاـ
الميثاؽ.
 .1تنفيذا لواليتيا في إطار الميثاؽ األفريقي لوقوؽ الطفؿ ورفاىيتو ،قامت المجنة بعدة
أنشطة بما فييا دوراتيا النظامية ودورة استثنائية .وبلاؿ ىذه الدورات ،بوثت
المجنة تقارير الدوؿ األطراؼ ونظرت في بلاغ قُدـ ضد دولة عضو واعتمدت
مبتمؼ الوثائؽ بما في ذلؾ التعميقات العامة ووؿ وكـ مف أوكاـ الميثاؽ.
واعتمدت المجنة أيضا تقاريرىا عف بعثات كسب التأييد المتعمقة بأوضاع األطفاؿ
في جنوب السوداف وجميورية أفريقيا الوسطى .علاوة عمى ذلؾ ،اعتمدت المجنة
أيضا أنشطتيا المتعمقة باألطفاؿ والنزاعات المسموة بما فييا الدراسة القارية ووؿ
أثر النزاعات المسموة عمى األطفاؿ في أفريقيا.
 .2وعميو ،يمبص ىذا التقرير توصيات ومقررات الدورة االستثنائية األولى والدورتيف
الرابعة والعشريف والبامسة والعشريف لمجنة المنعقدة مف  6إلى  22أكتوبر
 ،1023ومف  17نوفمبر إلى  6ديسمبر  ،1023ومف  10إلى  13أبريؿ 1024
عمى التوالي في أديس أبابا ،إثيوبيا إلى جانب األنشطة األبرى التي تـ القياـ بيا.
 .3يقدـ التقرير لبوثو مف قبؿ المجمس التنفيذي للاتواد األفريقي.

تقرير المجنة األفريقية لمخبراء حول
حقوق الطفل ورفاهيته
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مقدمة:
 .2أنشئت المجنة األفريقية لمبب ار ووؿ وقوؽ الطفؿ ورفاىيتو بلاؿ الدورة العادية
السابعة والثلاثيف لمؤتمر رؤسا الدوؿ والوكومات المنعقدة في لوساكا (زامبيا)
في يوليو  1002طبقا لممادة  21مف الميثاؽ األفريقي لوقوؽ الطفؿ ورفاىيتو.
وتتولى المجنة ،مف جممة أمور أبرى ،ميمة تعزيز ووماية وقوؽ الطفؿ
األفريقي وفقا ألوكاـ الميثاؽ.
 .1تنفيذا لواليتيا في إطار الميثاؽ األفريقي لوقوؽ الطفؿ ورفاىيتو ،قامت المجنة
بعدة أنشطة بما فييا بوث تقارير الدوؿ األطراؼ عف تنفيذ الميثاؽ ،وبوث
بلاغات (شكاوى) ،واج ار مناقشات ووؿ المواد المبتارة مف الميثاؽ ،والقياـ
ببعثات ترويجية وبعثات متابعة ،واعتماد مبتمؼ الوثائؽ إلى جانب القياـ بعدة
أنشطة كما ىو مذكور في ىذا التقرير.
 .2يمبص ىذا التقرير توصيات ومقررات الدورة االستثنائية األولى والدورتيف
العاديتيف الرابعة والعشريف والبامسة والعشريف لمجنة المنعقدة مف  6إلى 22
أكتوبر  ،1023ومف  17نوفمبر إلى  6ديسمبر  ، 1023ومف  10إلى 13
أبريؿ  1024عمى التوالي في أديس أبابا ،إثيوبيا إلى جانب األنشطة األبرى
التي تـ القياـ بيا.
 .3يقدـ التقرير لبوثو مف قبؿ المجمس التنفيذي للاتواد األفريقي.
أوال .مقررات وتوصيات الدورة االستثنائية األولى لمجنة األفريقية لمخبراء حول

حقوق الطفل ورفاهيته

 .4عقدت المجنة دورتيا االستثنائية األولى بمقر مفوضية االتواد األفريقي في
أديس أبابا ،إثيوبيا مف  6إلى  22أكتوبر  .1023وبلاؿ ىذه الدورة ،بوثت
المجنة التقارير التي استممتيا مف بمس دوؿ أطراؼ وذلؾ طبقا لممادة  32مف
الميثاؽ .وتتمثؿ ىذه التقارير في 9التقارير األولية لوكومات كؿ مف جنوب
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أفريقيا وموزمبيؽ وغينيا واثيوبيا والتقرير الدوري األوؿ لكينيا .وبصصت المجنة
الوقت الكافي لكؿ دولة طرؼ عمى ودة وأواط رؤسا وفود الدوؿ األطراؼ
المجنة عمما بالتدابير المتبذة لتنفيذ أوكاـ الميثاؽ وعرضوا إنجازاتيـ والتوديات
التي يواجيونيا .بعد إواطات كؿ دولة طرؼ ،أثار أعضا المجنة عددا مف
المسائؿ لمتوضيح .وتشمؿ االنشغاالت التي أثارىا أعضا المجنة 9السف الدنيا
لممسؤولية الجنائية (التي ىي في معظـ الواالت أقؿ مف المعايير المقبولة)،
والتسجيؿ عند الوالدة ،ووصوؿ األطفاؿ غير المقيديف إلى البدمات
االجتماعية .وطمبت المجنة أيضا توضيوات بشأف األطفاؿ الذيف يوتاجوف إلى
الرعاية البديمة ووصوؿ األطفاؿ المعاقيف إلى المرافؽ الصوية والتعميمية،
والتووالت االجتماعية المتاوة النتشاؿ األطفاؿ مف الفقر ،وضعؼ معدالت
التواؽ األطفاؿ بالمدارس ،والتدابير المتبذة لضماف مصموة الطفؿ الفضمى،
والجيود التي تبذليا الوكومات مف أجؿ القضا عمى زواج األطفاؿ ،وظر
العقاب الجسدي لألطفاؿ في المدارس والمؤسسات األبرى المعنية باألطفاؿ
والمنازؿ ،وكيفية تنظيـ بدمات وماية الطفؿ والتعاوف في ىذا الشأف .والى
جانب ىذه االنشغاالت واالنشغاالت األبرى ذات الصمة ،أجرت الوفود والمجنة
نقاشا بنا ًا .وفي بتاـ الووار ،أشاد رئيس المجنة بوكومات كؿ مف جنوب
أفريقيا وموزمبيؽ وغينيا واثيوبيا عمى تقديـ تقاريرىا األولية ووكومة كينيا عمى

تقديـ تقريرىا الدوري األوؿ .وأعرب الرئيس أيضا عف تقديره ليذه الوكومات
عمى الجيود التي تبذليا في الميداف لبنا بمداف ملائمة لألطفاؿ مشي ار إلى أنيا
ستستمـ توصيات المجنة في الوقت المناسب.
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ثانيا .مقررات وتوصيات الدورة الرابعة والعشرين لمجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق
الطفل ورفاهيته
 2.1انتخاب هيئة المكتب الجديدة

 .5تشاورت المجنة بمساعدة المستشار القانوني لممفوضية وانتببت ىيئة مكتبيا
ويعزى ذلؾ إلى كوف مدة والية معظـ أعضا
الجديدة لفترة مؤقتة مدتيا سنةُ .

المجنة ستنتيي في يوليو  1024يتـ بعدىا تعييف ىيئة مكتب جديدة لفترة

سنتيف .وفيما يمي أعضا ىيئة المكتب المؤقتة المنتببيف وديثا9
 -2السيدة صديقو عيساتو الوسف موالي (الرئيس)
 -1البروفيسور بنياميف داويت مزمور (النائب األوؿ لمرئيس)
 -2السيد جوزيؼ انداييسينجا (النائب الثاني لمرئيس)
 -3السيدة أماؿ مومد الينجاري (النائب الثالث لمرئيس)
 -4الدكتور كميمانت يوليوس ماشامبا (المقرر)
 1.1عرض أنشطة المقرر الخاص لالتحاد األفريقي المعني بالقضاء عمى زواج
األطفال
 .6قدمت الدكتورة فاطمة سبع ،المقرر الباص للاتواد األفريقي المعني بزواج
األطفاؿ ،برنامج عمميا واألنشطة المقرر القياـ بيا إلى المجنة والشركا
وتشمؿ9
 متابعة السياسة العامة والتدابير األبرى التي اعتمدتيا البمداف التي
أُطمقت فييا وممة القضا عمى زواج األطفاؿ.
 عقد اجتماع تقييمي مع ضوايا زواج األطفاؿ.
 عقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والتوالفات لتوديد دور
الوالية وأنواع التوقيقات الواجب إجراؤىا.
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 إج ار دراسة لتمبيص كافة البووث والنتائج ووؿ زواج األطفاؿ وجمع
النتائج والتوصيات في ىذا الصدد.
 المشاركة في االجتماع العالمي في الدار البيضا الستبلاص الدروس
مف تجربة البمداف اآلسيوية وتوويد الجيود مع الجيود الجارية األبرى.
 االجتماع مع سفير النوايا الوسنة الذي عينتو مفوضية االتواد األفريقي
لمنظر في األنشطة التي يمكف القياـ بيا معا.
 االجتماع مع مبتمؼ الوز ار عمى الصعيد الوطني مثؿ وزير الصوة،
ووزير التنمية االجتماعية ،ووزير العدؿ وغيرىـ.
 .7وعميو ،أعربت المجنة عف التزاميا بدعـ عمؿ المقرر الباص في إطار
التزاماتيا بتأدية واليتيا.
 2.1بعثة كسب التأييد لتقييم وضع األطفال في جنوب السودان
 .8قامت المجنة ببعثة كسب التأييد لتقييـ وضع األطفاؿ المتضرريف مف النزاع في
جنوب السوداف مف  2إلى  8أغسطس  .1023وكاف اليدؼ الرئيسي مف
البعثة ىو كسب التأييد لتوسيف وماية األطفاؿ المتضرريف مف النزاع المسمح
في جنوب السوداف واالستجابة ليـ .وعمى وجو البصوص ،قامت المجنة بتقييـ
أثر النزاع المسمح عمى األطفاؿ في جنوب السوداف وتوديد أىـ الفجوات في
القدرات والموارد لوماية األطفاؿ المتضرريف مف النزاع واالستجابة ليـ.
 .20بلاؿ البعثة ،الوظت المجنة أنو بينما تـ إوراز بعض التقدـ في اوتراـ وقوؽ
الطف ؿ في جنوب السوداف ،فلا يزاؿ العديد مف األطفاؿ يعانوف مف فشؿ عممية
السلاـ وانقسامات القيادة السياسية .ال يزاؿ األطفاؿ يواجيوف تيديدات القتؿ
والتشويو والفقر والنزوح واألذى النفسي ونقص التعميـ .ويعتبر أثر النزاع مف
البطورة بويث يعرض آالؼ األطفاؿ لمموت بسبب نقص األغذية.
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 .22تـ إطلاع الوفد أيضا عمى أنو منذ نشوب النزاع في ديسمبر  1022وتى
نياية يونيو ،استممت بعثة األمـ المتودة في جنوب السوداف تقارير عف
انتياكات وقوؽ الطفؿ في النزاع المسمح تفوؽ جميع التقارير التي استممتيا
عاـ  .1022ويتواصؿ توميؿ وتوثيؽ االنتياكات البطيرة لوقوؽ الطفؿ
والتوقؽ منيا .وتشمؿ االنتياكات التي تـ رصدىا قتؿ وتجنيد واستبداـ
األطفاؿ مف قبؿ القوات والجماعات المسموة ،والعنؼ الجنسي ،واليجمات
عمى المدارس والمستشفيات ،والورماف مف الوصوؿ إلى المساعدات اإلنسانية
بما في ذلؾ البدمات الصوية.
 .21ويشكؿ تصاعد تجنيد األطفاؿ في القوات المرتبطة بالنزاع المسمح انشغاال
متناميا بالنسبة لمجنة .وأشار الوفد إلى وجود مشاركة واضوة لألطفاؿ في
النزاع .ويشمؿ ذلؾ الفتيات بالمباس العسكري ويث تنعكس السرعة التي تتغير
ويلاوظ دبوؿ أطفاؿ بالزي الرسمي
بيا دينامية النزاع عمى وماية األطفاؿُ .
إلى المبيمات فيما يتـ تجنيدىـ عمنا مف قبؿ بعض الجماعات .وتتوانى
المجتمعات المومية في اإلبلاغ بشية مف االنتقاـ وبسبب إوساسيـ أنيـ
مجبريف عمى دعـ الجماعات التي تجند األطفاؿ .ومف جيتيـ ،غالبا ما ينضـ
األطفاؿ إلى المميشيات بسبب السأـ والفراغ ويث أنيـ ال يزاولوف الدراسة
وبعضيـ قد ال يكوف لدييـ مقدمي بدمات الرعاية لتوجيييـ .وعميو ،يعتبر
األطفاؿ المتورطيف مع القوات المسموة مف مسائؿ الوماية األساسية الواجب
معالجتيا عمى سبيؿ االستعجاؿ المطمؽ.
 .22إف المجنة قمقة أشد القمؽ مف العدد الكبير مف المدارس التي تـ إغلاقيا أو
اوتلاليا مف الجماعات المسموة مما يورـ األطفاؿ مف التمتع بوقيـ في
التعميـ .وأُبمغت المجنة أنو تـ إغلاؽ ما يزيد عف ألؼ مدرسة في الواليات
المتضررة مف النزاع 9أعالي النيؿ ،جونقمي والمنطقة الغربية االستوائية .وال
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تزاؿ عدة مدارس موتمة مف القوات المسموة .وقد تدىور وضع التعميـ في عدة
أماكف إلى درجة أف معظـ األطفاؿ ال يوصموف عمى التعميـ .وىذه الوالة
سائدة ليس فقط في الواليات المتأزمة ولكف في البمد برمتو .وسيؤدي ىذا
الوضع إلى بسارة جيؿ بأكممو في اقتصاد المعرفة مستقبلا .وأُبمغت المجنة
كذلؾ بيروب العديد مف المعمميف واوتلاؿ الجماعات المسموة لممدارس أو
إغلاقيا أو تدميرىا .ومف الضروري أف تقوـ وكومة جميورية جنوب السوداف
وجميع العناصر الفاعمة األبرى (بما في ذلؾ الشركا الدوليوف في قطاع
التعميـ) بإعداد استراتيجيات عاجمة لتمكيف مواصمة النما والتعميـ في مرومة
الطفولة المبكرة لكافة أطفاؿ ىذا البمد مف أجؿ ضماف مستقبؿ ألطفاؿ اليوـ.
 .23الوظت المجنة أيضا أف النزاع قد عطؿ بالكامؿ البدمات الصوية األساسية
المتاوة لألطفاؿ في المناطؽ المتضررة مف النزاع .وىناؾ مشكؿ صوية
مبتمفة تشمؿ انتشار وبا الكولي ار والملاريا مف جممة أمور أبرى .وعمى وجو
البصوص ،الوظ الوفد أف الوضع في مواقع النازويف دابميا ووماية المدنييف
غير مناسب بتاتا مع ما ينطوي ذلؾ مف أبطار عمى صوة األطفاؿ
ورفاىيتيـ .كما الوظ الوفد أف التغطية الوطنية لممياه والصرؼ الصوي
ضعيفة جدا مما يؤثر بشكؿ كبير عمى وقوؽ الطفؿ في البدمات الصوية.
وينطبؽ ذلؾ بصفة باصة عمى مواقع وماية المدنييف في كؿ مف تومبينج
وبور ويث يعيش األطفاؿ في وضع قد يفضي إلى انتشار األمراض المعدية
ال سيما األمراض المنقولة بواسطة المياه.
 .24أشارت المجنة إلى وجود عدد ىائؿ مف النازويف بما فييـ األطفاؿ مع أسرىـ
أو مف دونيا .وشاىد الوفد ىذا الكـ اليائؿ مف األشباص واألطفاؿ الذيف
اضطربت أوواليـ المعيشية ألوؿ مرة بلاؿ زياراتو لمبتمؼ مبيمات النازويف
دابميا باصة في مبيـ تومبينج .والوظت المجنة وجود عدة أطفاؿ منفصميف
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عف ذوييـ أو غير المصووبيف بينما أبمغ بعض اآلبا عف فقداف أطفاليـ
الذيف ال يعرفوف مصيرىـ وتى اليوـ .وتشمؿ التوديات الكبيرة األعداد اليائمة
لألطفاؿ غير المصووبيف الذيف ال يوصموف عمى التعميـ .وتـ اإلبلاغ عف
األعداد الكبيرة لألطفاؿ الموجوديف بارج الوطف مع بقا آبائيـ في البمد
والعكس .ويعبر النازووف الدابميوف الودود إلى البمداف المجاورة.
 .25وكأود اآلثار الناجمة عف البعثة ،تقدر المجنة تصديؽ البرلماف الوطني لجنوب
السوداف عمى الميثاؽ األفريقي لوقوؽ الطفؿ ورفاىيتو وتعرب عف أمميا في
إيداع وثيقة التصديؽ لدى مفوضية االتواد األفريقي في الوقت المودد.
 .26بغية معالجة وضع وقوؽ األطفاؿ المثير لمقمؽ في جنوب السوداف ،تود المجنة
تقديـ التوصيات التالية9
 أف يقوـ االتواد األفريقي ودولو األعضا والمجتمع الدولي باتباذ كافة
التدابير لبفض تدفؽ األسموة إلى جنوب السوداف لمصموة األطفاؿ،
وتشيد المجنة بكافة الجيود الرامية إلى نزع السلاح والتسريح.
 توث الوركة الشعبية لتورير السوداف في المعارضة عمى الوفا
بالتزاميا الذي تعيدت بو في أديس أبابا بالكؼ عف تجنيد األطفاؿ
وتسريح األطفاؿ المجنديف.
 أف تقوـ وكومة جنوب السوداف ،بالتعاوف مع المنظمات الوطنية
والدولية ،بوضع آليات واتباذ بطوات واضوة بغية ضماف توفير
بدمات الدعـ الشاممة والمساعدة مع االنتعاش النفسي االجتماعي
لمناجيف مف االغتصاب واالعتدا الجنسي.
 نظ ار لتزايد أثر النزوح عمى وقوؽ األطفاؿ ،توصي المجنة بتوسيع
شبكة اقتفا أثر األسر لتشمؿ كافة البمداف المتضررة ومواصمة دعـ
المتابعة لضماف استم اررية وماية األطفاؿ في وضانة الغير وتوت
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رعاية األسرة و اتباذ التدابير اللازمة القتفا أثر األسر عند وجود
واالت توافؽ ممكنة.
 فيما يبص الصوة والصرؼ الصوي ،نظ ار لمطبيعة المتزايدة
لمتوديات ،توصي المجنة بأىمية توسيع عدد الفضا ات الملائمة
لألطفاؿ في مواقع وماية المدنييف التي توفر الدعـ النفسي لألطفاؿ
المتضرريف ومساعدتيـ عمى الشفا مف الصدمات المرتبطة بالنزوح
والنزاعات وبنا قدرتيـ عمى التصدي.
 مف الضروري أف تقوـ وكومة جميورية جنوب السوداف وجميع
العناصر الفاعمة األبرى (بما في ذلؾ الشركا الدوليوف في قطاع
التعميـ) بإعداد استراتيجيات عاجمة لتمكيف مواصمة النما والتعميـ في
مرومة الطفولة المبكرة لكافة أطفاؿ ىذا البمد مف أجؿ ضماف مستقبؿ
ألطفاؿ اليوـ.
 فيما يبص المساعدة اإلنسانية ،مف الميـ أف يبذؿ االتواد األفريقي
كافة الجيود لمتواور مع الجماعات المتمردة وتى يتـ وصوؿ المساعدة
اإلنسانية إلى المناطؽ التي تواصرىا الجماعات المتمردة.
 وأبيرا ،تود المجنة أف تدعو األمـ المتودة ،واالتواد األفريقي،
والمنظمات الدولية والوطنية والمجتمع الدولي إلى اإلقرار واالضطلاع
بدورىـ الويوي في التصدي لمتوديات التي يواجييا األطفاؿ في جنوب
السوداف والتعاوف مع الوكومة لمعالجة الوضع.
 .27تود المجنة أف يوث المجمس التنفيذي وكومة جنوب السوداف عمى تنفيذ
التوصيات المذكورة أعلاه.
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 .28وفي البتاـ ،تود المجنة أف تقر وتشيد بجيود وكومة جنوب السوداف واالتواد
األفريقي ووكاالت األمـ المتودة والمنظمات الدولية وغير الوكومية الرامية إلى
إيجاد وموؿ سممية لمنزاعات وتوفير المساعدة اإلنسانية لألطفاؿ عمى وجو
البصوص.
 3.1اعتماد المقرر بشأن االتصال
 .10في  16يوليو  ،1021استممت أمانة المجنة األفريقية لمبب ار ووؿ وقوؽ
الطفؿ ورفاىيتو بلاغا طبقا لممادة  )2( 33مف الميثاؽ األفريقي لوقوؽ الطفؿ
ورفاىيتو .وقدـ البلاغ مركز وقوؽ اإلنساف ،جامعة بريتوريا والممتقى األفريقي
ل مدفاع عف وقوؽ اإلنساف في السنغاؿ ضد وكومة السنغاؿ بشأف وضع
المتسوليف األطفاؿ (الطاليبي) .وتزعـ الشكاوى أف عددا مف األطفاؿ يبمغ
 200،000طفؿ (يعرفوف بالطاليبي) تتراوح أعمارىـ بيف  3سنوات و 21سنة،
يرسميـ آبائيـ إلى لمعيش في مدارس قرآنية في المراكز الوضرية في جميورية
السنغاؿ بزعـ تمقي تربية دينية .وتزعـ الشكاوى أف الوضع يبيف المشاكؿ التي
يواجييا مثؿ ىؤال األطفاؿ في االلتواؽ بالمدارس الوكومية .علاوة عمى
ذلؾ ،تزعـ الشكاوى أف معممي الطاليبي (المعروفوف بالمارابو) يجبرونيـ عمى
العمؿ في الطرؽ كمتسوليف .ووسب الشكاوى ،أصبح إرغاـ األطفاؿ عمى
التسوؿ ممارسة جارية في الدولة المدعى عمييا منذ الثمانينيات عمى الرغـ مف
وجود أوكاـ في القانوف الجنائي تمنع ممارسة إرغاـ األطفاؿ عمى التسوؿ.
 .12بعد استلاـ البلاغ والنظر في مقبولية الدعوى ،دعت المجنة األطراؼ في
البلاغ إلى جمسة استماع .بعد جمسة االستماع والتوقؽ مف البلاغ وتوميمو
بصورة دقيقة ،رأت المجنة أف وكومة السنغاؿ تنتيؾ عدة وقوؽ لمطاليبي
األطفاؿ .وتشمؿ ىذه االنتياكات 9المصموة الفضمى لمطفؿ؛ بقا

ونما
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الطفؿ ،الوؽ في التعميـ ،الوقوؽ الصوية والبدمات الصوية؛ وظر عمالة
األطفاؿ ،وظر بيع األطفاؿ واالتجار بيـ وابتطافيـ ،وماية األطفاؿ مف
اإلسا ة والتعذيب ،وومايتيـ مف الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة.
 .11ولمعالجة انتياكات وقوؽ الطاليبي األطفاؿ ،توصي المجنة الدولة المدعى
عمييا باتباذ التدابير التالية طبقا لمميثاؽ األفريقي لوقوؽ الطفؿ ورفاىيتو9
(أ)

ضماف انتشاؿ جميع الطاليبي فو ار مف الطرؽ واعادتيـ إلى ذوييـ.

(ب) إنشا مؤسسات وآليات عممية وفعالة سعيا إلى تقديـ المساعدة النفسية
والطبية واالجتماعية لمطاليبي عمى األمديف القصير والطويؿ مف أجؿ
تعزيز انتعاشيـ الكامؿ.
(ج) تسييؿ إعادة الطاليبي إلى ذوييـ مف بلاؿ التعاوف مع البمداف المجاورة
(التي يأتي منيا بعض األطفاؿ) والمنظمات الدولية والوطنية.
(د )

وضع المعايير والمقاييس الدنيا في جميع المدارس القرآنية فيما يبص
الصوة والسلامة والنظافة والموتوى التعميمي وجودتو واإلقامة.

(ىػ) القياـ بتفتيش جميع المدارس القرآنية بصورة منتظمة لضماف اوتراـ
المعايير المنصوص عمييا في الميثاؽ والتشريعات المومية واغلاؽ كافة
المدارس القرآنية التي ال تمتثؿ لممعايير المطموبة.
(و) بغية مكافوة اإلفلات مف العقاب ومنع إرغاـ األطفاؿ عمى التسوؿ وبيعيـ
وابتطافيـ واال تجار بيـ ،ينبغي ضماف مثوؿ جميع مرتكبي ىذه الجرائـ أماـ
العدالة وتوميميـ مسؤولية أعماليـ مف بلاؿ تشديد العقوبات المفروضة
عمييـ.
(ز) فيما يبص وؽ الطاليبي في التعميـ9
() 2

ضماف مساىمة التعميـ في تعزيز ونما شبصيتيـ ومواىبيـ
وقدراتيـ البدنية والعقمية إلى أقصى ود ممكف.
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() 1

ينبغي مراجعة سياسة التعميـ الوكومية مف أجؿ تعزيز اوتراـ
وقوؽ اإلنساف والوريات األساسية.

() 2

ضماف توفير التعميـ األساسي المجاني واإلجباري.

(ح) تدريب الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف والموظفيف في السمطة القضائية،
والعامميف االجتماعييف ،والقادة التقميدييف والدينييف ،واآلبا والمجتمعات المومية
ككؿ في مجاؿ وقوؽ األطفاؿ عموما ومنع تسوؿ األطفاؿ عمى وجو
البصوص.
(ط) إج ار دراسة مشتركة مع الدوؿ األطراؼ المجاورة المعنية بشاف وضع
األطفاؿ الطاليبي في السنغاؿ والبمداف األصمية.
(ي) اتباذ تدابير لتوديث المدارس القرآنية ودمجيا في منظومة التعميـ
الرسمي.
(ؾ) اتباذ التدابير الضرورية للاعتراؼ بالوقوؽ الواردة في الميثاؽ األفريقي
لوقوؽ الطفؿ والصكوؾ الدولية األبرى وتنفيذىا بصورة كاممة.
(ؿ) مع االمتثاؿ لواجب اإلبلاغ طبقا لممادة  32مف الميثاؽ األفريقي لوقوؽ
الطفؿ ،يجب أف تقدـ الدولة الطرؼ المعمومات الكافية ووؿ التقدـ المورز في
تنفيذ المقرر الوالي إلى المجنة.
(ـ) تدعو المجنة االتواد األفريقي والمنظمات الدولية والوطنية ،ووكاالت األمـ
المتودة ،ال سيما اليونيسؼ ومنظمة العمؿ الدولية ومنظمة الصوة العالمية،
إلى دعـ تنفيذ ىذه التوصيات والتبفيؼ مف التوديات التي يواجييا الطاليبي
في السنغاؿ.
 .32تود المجنة أف يوث المجمس التنفيذي وكومة السنغاؿ عمى تنفيذ التوصيات
المذكورة اعلاه.
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 .2.2اعتماد الخطة االستراتيجية لمجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل
ورفاهيته ().102-.102
 .32قامت المجنة ،عمى أساس توميؿ الوضع وتوديد المجاالت ذات األولوية،
بإعداد بطتيا االستراتيجية لمفترة  .3102-3102وقد تـ إعداد البطة
االستراتيجية مع مراعاة عدد مف وثائؽ االتواد األفريقي بما في ذلؾ إطار
أجندة  3102واستراتيجية وقوؽ اإلنساف للاتواد األفريقي .وعميو ،اعتمدت
المجنة ىذه البطة االستراتيجية.
ثالثا .مقررات وتوصيات الدورة الخامسة والعشرين لمجنة األفريقية لمخبراء حول
حقوق الطفل ورفاهيته
 022بعثة كسب التأييد حول وضع األطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى
 .32قامت المجنة في ديسمبر  3102طبقا لواليتيا المنصوص عمييا في المادة 22
مف الميثاؽ ،ببعثة كسب التأييد لتقييـ وضع األطفاؿ في جميورية أفريقيا
الوسطى .وكاف اليدؼ الرئيسي مف البعثة ىو كسب التأييد مف أجؿ توسيف
وماية األطفاؿ المتضرريف مف النزاع المسمح في جميورية أفريقيا الوسطى
واالستجابة ليـ.
 .30بلاؿ البعثة ،الوظت المجنة بأسؼ أف الوضع في جميورية أفريقيا الوسطى ال
يزاؿ ىشا ويتميز باالنتياكات المتعددة والمتدابمة واألساسية لوقوؽ اإلنساف.
وتشمؿ ىذه االنتياكات 9القتؿ والتشويو والعنؼ الجنسي وتجنيد واستبداـ
األطفاؿ مف قبؿ الجماعات المسموة ،فصؿ األطفاؿ عف ذوييـ أو نزوويـ،
التوديات التي يواجييا األطفاؿ الذيف يعيشوف في المناطؽ الموصورة،
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واألطفاؿ الذيف يعانوف مف الضغط النفسي-االجتماعي ،وتدىور المنظومة
التعميمية وانييار النظاـ الصوي.
 .32الوظت المجنة أف األطفاؿ في جميورية أفريقيا الوسطى يعانوف مف الضغط
النفسي-االجتماعي كونيـ ضوايا أعماؿ العنؼ المفرط أو مرتكبييا أو شيود
عمييا .وقد تعرض عدة أطفاؿ للاغتصاب مف قبؿ المجموعات المتنازعة.
وبلاؿ مبتمؼ االجتماعات التي عقدىا وفد المجنة مع الشركا  ،أُثيرت
المشاكؿ المرتبطة بتنفيذ وؽ األطفاؿ في التعميـ .وفي الواقع ،لـ تعمؿ
المدارس في جميورية أفريقيا الوسطى بشكؿ اعتيادي لما يقارب ثلاث ()2
سنوات .فقد تـ ورؽ معظـ المدارس وتدميرىا وسرقة الطاوالت والمقاعد ومواد
التدريس .ولـ يتـ إعادة بنا المدارس وال تزاؿ موتمة مف قبؿ الجماعات
المسموة ال سيما في المناطؽ الريفية .وال تزاؿ بعض المدارس مغمقة منذ
نشوب النزاع .وفي بعض المناطؽ ،يفضؿ األطفاؿ العمؿ في أنشطة التنقيب
عف الذىب عوضا عف الذىاب إلى المدرسة بسبب نقص المدرسيف والبشية
مف النزاع والمجو إلى مناطؽ أكثر سلامة.
 .32تلاوظ المجنة أيضا وجود عدة مناطؽ موصورة ويث يعيش األطفاؿ في
ظروؼ غير صوية وتوت تيديد مبتمؼ الجماعات المسموة .والوضع مثير
لمقمؽ بوجو باص بالنسبة لمسكاف واألطفاؿ الذيف يعيشوف في المنطقتيف
الموصورتيف  PK5و  PK12بضواوي بانجي وأيضا في مناطؽ بودا وبوار
وبوسانجوا.
 .32الوظ وفد المجنة أيضا وجود عدة مبيمات للاجئيف ويث يعاني األطفاؿ مف
اإلىماؿ بسبب اليتـ .ويعتبر عدد كبير مف األطفاؿ ضوايا العنؼ الجسدي أو
الجنسي في مبيمات اللاجئيف مما يؤثر عمييـ نفسيا عمى األمد البعيد .وعمى
الرغـ مف إج ار ات بعض المنظمات غير الوكومية ،فإف األطفاؿ ال يستفيدوف
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مف الرعاية النفسية الكافية بسبب نقص األبصائييف النفسييف المدربيف .وفي
مبيمات مطار مبوكو التي ازرتيا المجنة ،يبضع عدة أطفاؿ ال سيما الفتيات
لمجماعات المسموة التي تستبدميا في كافة أنواع األعبا بما في ذلؾ جعميـ
يشاركوف في األعماؿ القتالية .والوظت المجنة أيضا أنو في الجنوب وباصة
في منطقة أوبو ،يتـ ابتطاؼ الشباب وتجنيدىـ القسري مف قبؿ جيش الرب
لممقاومة.
 .21علاوة عمى ذلؾ ،الوظ الوفد أف النظاـ القضائي ،ال سيما قضا األوداث ال
يعمؿ بشكؿ فعاؿ ويث ترتكب الجماعات المسموة عدة جرائـ ضد الفتيات مف
دوف عقاب طبقا لمقانوف .وتـ إبلاغ الوفد بأنو مف بيف واالت العنؼ الجنسي
الػ  322التي ارتكبتيا الجماعات المسموة ضد النسا واألطفاؿ والتي تـ
تسجيميا بلاؿ الفترة مف يوليو إلى سبتمبر  3102فقط ،لـ ترفع أية دعاوى
بشأنيا أو اإلبلاغ عنيا .كما استيدفت الجماعات المسموة األطفاؿ ومارست
عمييـ الضرب والعنؼ الشديد وما يترتب عف ذلؾ مف نتائج في كؿ مف بانجي
والمقاطعات الفرعية لوبايي وكيمو وموبايي وندجوكو ونجاودايي وبربيراتي.
 .20وعميو ،تود المجنة استرعا انتباه وكومة جميورية أفريقيا الوسطى والدوؿ
األعضا في االتواد األفريقي وأصواب المصموة اآلبريف إلى التوصيات
التالية9
 تلاوظ المجنة عدـ وجود آلية واضوة لتنسيؽ تنفيذ مبتمؼ المبادراتالوكومية وغير الوكومية بصورة فعالة لوماية األطفاؿ المتضرريف مف النزاع.
وتعرب المجنة عف بالغ قمقيا مف كوف العمؿ الذي تقوـ بو مبتمؼ الييئات
الوكومية العاممة في مجاؿ األطفاؿ مودود بسبب نقص تبصيص الموارد مف
الميزانية .وتلاوظ أيضا بقمؽ أف القطاعات االجتماعية العاممة في مجاؿ
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األطفاؿ تعتمد بشكؿ كبير عمى تمويؿ المانويف البارجييف الذيف ال يمكف
ضماف مساىمتيـ مع مرور الوقت وىي آبذة في االنبفاض واليا.
 توث المجنة وكومة جميورية أفريقيا الوسطى عمى ضماف إنشا ىيئةمؤىمة رفيعة المستوى تممؾ السمطة الكافية والوالية الواضوة والموارد البشرية
والفنية والمالية الكافية مف أجؿ التنسيؽ الفعاؿ لمجيود المبذولة لتعزيز وقوؽ
الطفؿ في مبتمؼ القطاعات عمى المستوييف الوطني واللامركزي .وتوصي
الدولة بإج ار تقييـ شامؿ الوتياجات األطفاؿ المستضعفيف واعتماد طريقة
ميزنة تسمح بالمعالجة التدريجية لمفوارؽ المستمرة في ممارسة وقوؽ الطفؿ.
 تشجع المجنة بشدة السمطات عمى بذؿ الجيود لضماف إصلاح القطاعاألمني واإلنشا التدريجي إلدارة قضا األوداث ،وتوث الدولة عمى االلتزاـ
الصارـ بالمزيد مف وماية االطفاؿ مف بلاؿ اعتماد قانوف وماية الطفؿ.
 توصي المجنة بدورة تدريبية منتظمة ووؿ وقوؽ الطفؿ وومايتو لكافةالمجموعات المينية العاممة مع األطفاؿ ،بما في ذلؾ الموظفيف المكمفيف بإنفاذ
القانوف والقضاة والمعمميف وعاممي قطاع الصوة والعامميف االجتماعييف
وعاممي السجوف.
 توصي المجنة الدولة باتباذ البطوات اللازمة مف أجؿ التصديؽ الفعاؿعمى الميثاؽ األفريقي لوقوؽ الطفؿ ورفاىيتو .وتوصييا أيضا بالتصديؽ عمى
أىـ الصكوؾ الدولية المتعمقة بوقوؽ اإلنساف التي ىي ليس طرفا فييا بعد مف
أجؿ تعزيز ممارسة وقوؽ الطفؿ.
 توصي المجنة الدولة بتكثيؼ الجيود الرامية إلى ضماف وؽ جميع األطفاؿفي الوياة والبقا والنما  .وتوث الدولة عمى إعادة األمؿ إلى ملاييف األطفاؿ
وتنفيذ البرام ج التعميمية لعامة الناس واوتراـ وقوؽ الطفؿ ورفاىيتو؛ واتباذ
البطوات اللازمة لضماف توفير الدعـ النفسي وبدمات إعادة التأىيؿ لألطفاؿ
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ضوايا العنؼ؛ وتعريفيـ بإج ار ات رفع الدعاوى وتشجيعيـ عمى إبلاغ
السمطات بواالت العنؼ.
 توصي المجنة بأف تتبذ الدولة إج ار ات صارمة لمقضا عمى كافة أشكاؿالتمييز ضد األطفاؿ وتوث الوكومة عمى صياغة استراتيجية شاممة لتصويح
السموكي ات والممارسات التمييزية والقضا عمييا ودعـ جميع المبادرات الرامية
إلى تعزيز التماسؾ االجتماعي.
 توث المجنة الدولة عمى اتباذ بطوات ممموسة لوماية األطفاؿ مفاالنتياؾ الجنسي وبغا

األطفاؿ والتوقيؽ بشكؿ فعاؿ في كافة واالت

االنتياؾ الجنسي ضد األطفاؿ بما في ذلؾ االغتصاب ،وتوفير وماية أفضؿ
لمضوايا وضماف مثوؿ مرتكبي االنتياكات أماـ العدالة ومعاقبتيـ؛ وانشا
نظاـ شكاوى لمتوقيقات ملائـ لألطفاؿ واج ار ات قانونية لوماية السرية واعداد
سياسات وبرامج لوماية الضوايا واعادة تأىيميـ وادماجيـ االجتماعي.
 توصي المجنة الدولة ،كجز مف عممية إصلاح القطاع األمني ،باتباذالتدابير الضرورية لمنع تجنيد واستبداـ األطفاؿ مف قبؿ الجماعات المسموة،
والتوقيؽ الفعاؿ والمنتظـ في عمميات التجنيد وتوفير الدعـ النفسي والمساعدة
اللازمة إلعادة تأىيؿ األطفاؿ ضوايا ىذه الممارسات بدعـ مف األمـ المتودة.
 توصي المجنة الدولة بتعزيز مساعدتيا لألطفاؿ النازويف ،مع إيلا اىتماـباص لألطفاؿ غير المصووبيف مف ذوييـ والمنفصميف عنيـ ،وضماف وضع
آلية باصة لومايتيـ ومساعدتيـ.
 توصي المجنة الدولة بتصميـ وتنفيذ نظاـ صارـ لمرعاية الصوية األساسيةفي البمد؛ اتباذ التدابير المناسبة لبدمة المناطؽ التي فييا فوارؽ في المرافؽ
والبدمات الطبية لضماف جودة الرعاية وانشا مرافؽ طبية وعيادات مجيزة
ومزودة بموظفيف طبييف مؤىميف.
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 توصي المجنة الدولة بتبصيص أمواؿ أكثر في مجاؿ التعميـ لممدارسوالبدمات والتدريب وزيادة عدد المدارس عمى كافة مستويات التعميـ ،باصة
في المناطؽ الريفية ،بغية ضماف المساواة في وصوؿ جميع األطفاؿ لمتعميـ،
بما فييـ األطفاؿ مف األقميات العرقية.
 توصي المجنة بعثة األمـ المتودة لتوقيؽ االستقرار في جميورية أفريقياالوسطى بمواصمة دعـ سمطات أفريقيا الوسطى وضماف تدريب الوودات
لوماية األطفاؿ قبؿ وبعد النشر.
 توصي المجنة المجتمع الدولي بمواصمة دعـ جميورية أفريقيا الوسطى فيجيودىا الرامية إلى إعادة اإلعمار وتعزيز السمـ والتماسؾ االجتماعي،
واستعادة سمطة الدولة ،وارسا سيادة القانوف.
 .23تود المجنة أف يوث المجمس التنفيذي وكومة جميورية أفريقيا الوسطى عمى
تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.
 .22تعرب المجنة أيضا عف تقديرىا لمجيود التي بذلتيا وكومة جميورية أفريقيا
الوسطى واالتواد األفريقي مف بلاؿ بعثتو في جميورية أفريقيا الوسطى ووسط
أفريقيا ،واألمـ المتودة مف بلاؿ بعثتيا لتوقيؽ االستقرار في جميورية أفريقيا
الوسطى ،و وكاالت األمـ المتودة والمنظمات غير الوكومية الوطنية والدولية،
مف أجؿ بنا السلاـ وتعزيز التماسؾ االجتماعي سعيا إلى إيجاد وموؿ سممية
لمنزاعات وتوفير المساعدة اإلنسانية لألطفاؿ عمى وجو البصوص.
 .22بحث تقارير الدول األطراف
 .22بوثت المجنة التقارير األولية لوكومات كؿ مف مدغشقر وناميبيا وزيمبابوي
والتقرير الدوري لوكومة رواندا .وبصصت المجنة الوقت الكافي لكؿ دولة
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طرؼ عمى ودة وأواط رؤسا وفود الدوؿ األطراؼ المجنة عمما بالتدابير
المتبذة لتنفيذ أوكاـ الميثاؽ وعرضوا إنجازاتيـ والتوديات التي يواجيونيا .بعد
إواطات كؿ دولة طرؼ ،أثار أعضا المجنة عددا مف المسائؿ لمتوضيح.
وتشمؿ االنشغاالت التي أثارىا أعضا

المجنة 9التعميـ الشامؿ لألطفاؿ

المعاقيف ،ومشاركة األطفاؿ في صنع القرار وبلاؿ االوتفاؿ بيوـ الطفؿ
األفريقي ،والسف الدنيا لمعمالة ،والعقاب الجسدي في المنازؿ ،واالتجار
باألطفاؿ والسياوة الجنسية ،والبدمات الصوية لألطفاؿ في الواالت الطارئة.
علاوة عمى ذلؾ ،أثار أعضا المجنة عددا مف المسائؿ األبرى المتعمقة
بوماية البيئة األسرية ،والوصوؿ إلى التعميـ؛ واألطفاؿ المسجونيف مع أمياتيـ؛
وتوفير البدمات الصوية واألغذية؛ ووماية األطفاؿ في النزاعات مف بلاؿ
القوانيف وتعزيز نظاـ عدالة األطفاؿ .وبنا ً عمى ذلؾ ،رد الوفد عمى

االنشغاالت التي أثارتيا المجنة .وفي بتاـ الووار البنا  ،أشاد رئيس المجنة

بوكومات كؿ مف مدغشقر وناميبيا وزيمبابوي عمى تقديـ تقاريرىا األولية
ووكومة رواندا عمى تقديـ تقريرىا الدوري األوؿ .وأعرب الرئيس أيضا عف
تقديره ليذه الوكومات عمى الجيود التي تبذليا في الميداف لبنا بمداف ملائمة
لألطفاؿ مشي ار إلى أنيا ستستمـ توصيات المجنة في الوقت المناسب.
 2.2يوم الطفل األفريقي
 .24كما جرت الممارسة كؿ سنة ،قررت المجنة أف يكوف موضوع يوـ الطفؿ
األفريقي لعاـ  1025ىو " النزاعات واألزمات في أفريقيا :حماية كافة حقوق
الطفل".
 .25ابتارت المجنة ىذا الموضوع نظ ار لمعدد المتزايد لمنزاعات واألزمات في أفريقيا.
فالنزاعات واألزمات تضع األطفاؿ في وضع يمكف فيو انتياؾ أي وؽ مف
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وقوؽ الطفؿ .وتلاوظ المجنة أنو في بضـ فوضى الوروب ونزوح السكاف
عمى نطاؽ واسع واألزمات األبرى ،ينفصؿ العديد مف األطفاؿ عف ذوييـ.
ويفقد ىؤال األطفاؿ رعاية ووماية أىالييـ في الوقت الذي ىـ في أمس
الواجة إلييا ،كما أنيـ معرضوف لإلسا ة واالستغلاؿ وبقاؤىـ ميدد .وتقر
المجنة أيضا بأف االتجاىات المؤبرة لمنزاعات المسموة قد أفضت إلى توديات
جديدة أماـ وماية األطفاؿ .ففي السابؽ كانت النزاعات المسموة تعني
مواجيات بيف الدوؿ بينما في الوقت الوالي ىي تشكؿ مستويات عالية مف
العنؼ المطوؿ بيف دولة وجماعة أو عدة جماعات مسموة .نظ ار لكوف بطوط
المعركة أصبوت غير واضوة ومفككة ،ازداد اعتماد الجماعات المسموة عمى
العبوات الناسفة اليدوية الصنع والعمميات االنتوارية إلى جانب تجنيد واستبداـ
األطفاؿ لمقياـ باليجمات .وكاف الفتياف والفتيات ىدفا لمتجنيد واالستبداـ مف
قبؿ مثؿ ىذه الجماعات التي تقوـ بجذب األطفاؿ إلى التطرؼ وتمقينيـ
واستغلاليـ بغية إرغاميـ أو إجبارىـ عمى المشاركة في األعماؿ القتالية ،بما
في ذلؾ أعماؿ العنؼ الشديد .وغالبا ما يكوف الفتياف والفتيات غير مدركيف
لأل عماؿ التي يجبروف عمى القياـ بيا أو النتائج المتمبضة عنيا .واستنادا إلى
ما سبؽ والى معطيات أبرى ،قررت المجنة أف يركز موضوع يوـ الطفؿ
األفريقي لعاـ  1025عمى النزاعات واألزمات بيدؼ وضع آليات قوية لوماية
وقوؽ جميع األطفاؿ في أفريقيا.
 .26وعميو ،تود المجنة أف تطمب مف المجمس التنفيذي أف يعتمد موضوع يوـ الطفؿ
األفريقي لعاـ  1025ويطمب مف الدوؿ األعضا رفع تقارير عف تنفيذ
توصيات المجنة.
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رابعا -األنشطة األخرى
 021إعداد واطالق التعميقات العامة حول المادة  3من الميثاق األفريقي لحقوق
الطفل ورفاهيته:
 .22طبقا لواليتيا التي تبوليا صياغة ووضع المبادئ والقواعد الرامية إلى وماية
وقوؽ الطفؿ في أفريقيا وسبما ىو منصوص عمييا في المادة  23مف
الميثاؽ ،قامت المجنة بإعداد تعميقات عامة بشأف المادة  0مف الميثاؽ
والمتعمقة بػ"االسـ والجنسية" .تعترؼ المادة  0بثلاثة وقوؽ مترابطة ىي 9الوؽ
في االسـ والوؽ في التسجيؿ عند الوالدة والوؽ في الجنسية .ولقد تناولت
المجنة المبادئ الواردة في المادة  0مف الميثاؽ بصورة مبتكرة .فعمى سبيؿ
المثاؿ ،تنص المادة  )3( 0مف الميثاؽ عمى أنو " ينبغي تسجيؿ كؿ طفؿ
مباشرة بعد والدتو" .وتتوسع المجنة في تفسير ىذا الوكـ وتشير إلى أنو "وتى
يكوف الوؽ في التسجيؿ عند الوالدة فعاال ،ترى المجنة أنو يجب أف يكوف
شاملا ومجانيا وقابلا لمتنفيذ وأف يتـ مباشرة بعد والدة الطفؿ" .وباإلشارة إلى
التزامات الدولة المنصوص عمييا في المادة  ،)2( 0تلاوظ المجنة وجود
تشريع دولي شامؿ ومستكمؿ يتماشى مع القوانيف ويدعـ التسجيؿ المدني
كشرط أساسي إلقرار وؽ الطفؿ في االسـ والتسجيؿ عند الوالدة.
 .22وعميو ،تقدـ التعميقات العامة توجييات وتفسيرات بشأف المبادئ المرتبطة
باالسـ والجنسية والتسجيؿ إلى كافة أصواب المصموة بما في ذلؾ وكاالت
الدوؿ األطراؼ ،ومنظمات المجتمع المدني ،واألكاديميات ،والمشرعوف،
وسمطات السجؿ المدني .وبنا ً عمى ذلؾ ،أطمقت المجنة ىذه التعميقات العامة

يوـ  01فبراير  3102بلاؿ مؤتمر الوز ار المسؤوليف عف السجؿ المدني
واإلوصائيات الويوية في ياموسوكرو ،كوت ديفوار.
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 .21الدراسة القارية حول أثر النزاعات المسمحة عمى األطفال
 .21بغية تطبيؽ مقرر المجمس التنفيذي

)EX.CL/DEC.712(XXI

الذي يطمب مف

مجمس السمـ واألمف للاتواد األفريقي مراعاة وقوؽ الطفؿ في جدوؿ أعمالو
والتعاوف الفعاؿ مع المجنة األفريقية لمبب ار ووؿ وقوؽ الطفؿ ورفاىيتو ،عقدت
المجنة اجتماعا مشركا مع مجمس السمـ واألمف يوـ  02فبراير  .3102وبلاؿ
االجتماع ،روب المجمس بطمب المجنة بشأف التعاوف في المسائؿ المتعمقة
باألطفاؿ والنزاعات المسموة .ولتعزيز استجابة االتواد لمتوديات التي يواجييا
األطفاؿ بلاؿ النزاعات ،قرر المجمس أف تقوـ المفوضية بتعييف مبعوث باص
معني باألطفاؿ والنزاعات المسموة وطمب مف المجنة إج ار دراسة لتقييـ وضع
األطفاؿ في النزاعات المسموة وتأثيرىا في القارة .أشادت المجنة باالقتراح وقررت
الشروع في الدراسة القارية بلاؿ عاـ  .3102وتتمثؿ أىداؼ الدراسة فيما يمي9
 تقييـ أثر النزاعات المسموة عمى األطفاؿ في مجاالت التعميـ والصوة
والغذا المناسب ووماية األطفاؿ.
 تقييـ وجود آليات في البمداف األفريقية تستجيب لمتوديات ال سيما
األطفاؿ المستضعفيف بما في ذلؾ الفتيات واألطفاؿ المنفصميف عف
ذوييـ بلاؿ أوضاع النزاع.
 تقييـ دور األطفاؿ كضوايا وشيود في توديد االنتياكات الجسيمة ،بما
في ذلؾ القتؿ والتشويو واالعتدا الجنسي.
 تقييـ وجود سياسات لوماية األطفاؿ في أوضاع النزاع.
 جمع وتجميع وتوميؿ آ ار األطفاؿ فيما يبص أثر النزاعات المسموة
عمى وقوقيـ ورفاىيتيـ.
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 .20وعميو ،تود المجنة أف تطمب مف المجمس التنفيذي اإلشادة بمبادرتيا المتعمقة
بإج ار دراسة قارية ووؿ أثر النزاعات المسموة عمى األطفاؿ ووث المفوضية
عمى تعييف مبعوث باص معني باألطفاؿ والنزاعات المسموة.
 221االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين العتماد الميثاق األفريقي لحقوق
الطفل ورفاهيته
 .23توتفؿ المجنة بلاؿ عاـ  3102بالذكرى البامسة والعشريف العتماد الميثاؽ.
وتلاوظ المجنة أف ىناؾ الكثير مما يستوؽ االوتفا بو مع وموؿ الذكرى
البامسة والعشريف لمميثاؽ .فوتى اليوـ ،صادقت  22دولة عضوا في االتواد
األفريقي عمى الميثاؽ وىناؾ بطى مشجعة فيما يبص اوتراـ الدوؿ األطراؼ
اللتزاميا باإلبلاغ عف تنفيذ الميثاؽ .وتتبذ الدوؿ األطراؼ في ىذه الوثيقة
التدابير القانونية والعممية لموا مة قوانينيا وسياساتيا الوطنية ووؿ األطفاؿ مع
المعايير الدولية واإلقميمية .وتشمؿ مشاورات عدة بمداف أفريقية وقوؽ الطفؿ
بأدؽ التفاصيؿ مما يساعد عمى ضماف التنفيذ الكامؿ لوقوؽ الطفؿ ورفاىيتو
في أفريقيا.
 .22غير أنو وعمى الرغـ مف التقدـ المورز في وماية وقوؽ الطفؿ ،ال تزاؿ
االنتياكات البطيرة لوقوؽ الطفؿ تشكؿ انشغاال عاجلا وبالغا في عدة بمداف
أفريقية .ففيما يبص التصديؽ عمى الميثاؽ ،لـ تقـ سبعة بمداف بالتصديؽ
عميو وتى اآلف وىي 9تونس ،ساوتومي وبرنسيب ،جميورية الكونغو
الديمقراطية ،الجميورية العربية الصوراوية الديمقراطية ،جنوب السوداف،
جميورية أفريقيا الوسطى والصوماؿ .فيما أبدت أربع دوؿ أطراؼ توفظاتيا
بشأف تنفيذ بعض أوكاـ الميثاؽ وىي 9بوتسوانا ،مصر ،موريتانيا والسوداف.
قدمت  32دولة طرفا مف بيف الدوؿ األطراؼ الػ  22المصدقة عمى الميثاؽ
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تقاريرىا إلى المجنة .وعميو ،تعتقد المجنة بقوة أف االوتفاؿ بالذكرى البامسة
والعشريف العتماد ميثاؽ الطفؿ األفريقي يعتبر تذكي ار عاجلا بأنو ال يزاؿ أمامنا
طريؽ طويؿ والكثير مف العمؿ لبنا أفريقيا ملائمة لألطفاؿ.
 .22بنا ً عمى ذلؾ ،تود المجنة أف تطمب مف المجمس التنفيذي وث الدوؿ األطراؼ

التي لـ تصدؽ بعد عمى الميثاؽ عمى القياـ بذلؾ ،ووث الدوؿ األطراؼ التي

أبدت توفظات عمى سوبيا والدوؿ األطراؼ التي لـ تقـ بعد بتقديـ تقاريرىا
عف تنفيذ الميثاؽ عمى اوتراـ التزاماتيا.
خامسا -التوصيات:
 .22في البتاـ ،تود المجنة األفريقية لمبب ار ووؿ وقوؽ الطفؿ ورفاىيتو أف
تسترعي انتباه المجمس التنفيذي إلى المسائؿ التالية9
 وث وكومتي جنوب السوداف وجميورية أفريقيا الوسطى عمى تعزيز
جيودىما لمعالجة التوديات التي يواجييا األطفاؿ في والياتيما القضائية
عمى التوالي واوتراـ التزاماتيما المنصوص عمييا في الصكوؾ الدولية و
اإلقميمية والوطنية.
 وث وكومة السنغاؿ عمى تنفيذ توصيات قرار المجنة بشأف البلاغ ضد
وكومة السنغاؿ (القرار رقـ.)003/Com/001/2012 9
 تود المجنة أيضا أف تسترعي انتباه المجمس التنفيذي إلى أف سبع دوؿ
أعضا بعد عمى الميثاؽ وىي 9تونس ،ساوتومي وبرنسيب ،جميورية
الكونغو الديمقراطية ،الجميورية العربية الصوراوية الديمقراطية ،جنوب
السوداف ،جميورية أفريقيا الوسطى والصوماؿ .وعميو ،تود المجنة أف تطمب
مف المجمس التنفيذي وث ىذه البمداف عمى التعجيؿ بالتصديؽ عمى
الميثاؽ.
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 تود المجنة أيضا أف تسترعي انتباه المجمس التنفيذي إلى وث الدوؿ
األطراؼ التي لـ تقـ بعد بتقديـ تقاريرىا إلى المجنة عمى الوفا بالتزاماتيا
الباصة برفع التقارير.
 أبدت أربع دوؿ أطراؼ وىي بوتسوانا ومصر وموريتانيا والسوداف توفظات
بشأف تنفيذ بعض أوكاـ الميثاؽ .وعميو ،تود المجنة أف تطمب مف المجمس
التنفيذي وث ىذه الدوؿ األطراؼ عمى سوب توفظاتيا.
 تود المجنة أف تطمب مف المجمس التنفيذي أف يعتمد موضوع يوـ الطفؿ
األفريقي لعاـ  1025وىو "النزاعات واألزمات في أفريقيا :حماية جميع
حقوق الطفل" ويطمب مف الدوؿ األعضا
توصيات المجنة بشأف الموضوع.
-
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