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  اللجنةتقرير 

 ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية

 



 

 

 تقرير اللجنة األفريقية للخبراء عن حقوق الطفل ورفاهيته

 
  

 المقدمة 

 

( خالل الدورة السابعة ACERWCتم إنشاء اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ) .1

من الميثاق  32وفقًا للمادة  2001والثالثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في لوساكا في يوليو 

 (؛ACRWCاألفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. رعاية الطفل )

 

من ميثاق الطفل األفريقي، يجب على الدول األطراف االعتراف بالحقوق  1كما هو مذكور في المادة  .2

والحريات والواجبات المنصوص عليها في الميثاق وتتعهد بالخطوات الالزمة العتماد التدابير التشريعية أو 

 ات التي قد تكون ضرورية إلنفاذ أحكام الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل؛غيرها من اإلجراء

 

 لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها وال سيما لرصد تنفيذ ميثاق األطفال األفارقة ACERWCتم إنشاء  .3

 

وفقًا لتفويضها بموجب الميثاق، اضطلعت اللجنة بالعديد من األنشطة بما في ذلك النظر في تقارير  .4

الدول األطراف حول تنفيذ الميثاق، والنظر في البالغات )الشكاوى الفردية(، واعتماد مختلف الوثائق واألنشطة 

 األخرى كما هو مذكور في هذا التقرير؛

 

وفقًا لذلك، يلخص التقرير الحالي التوصيات والقرارات الصادرة عن الدورتين العاديتين السابعة  .5

 26إلى  15ومن  2021مارس  26إلى  15للجنة اللتين عقدتا تقريبًا في الفترة من  والثالثين والثامنة والثالثين

 .2021، فضالً عن األنشطة األخرى التي تم االضطالع بها في الفترة ما بين يناير وديسمبر 2021نوفمبر 

 

 خالل فترة إعداد التقارير ACERWCأنشطة 

 (2021ديسمبر  -)يناير 
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 المكتبالبند األول: انتخاب 
 :2023إلى نوفمبر  2021انتخبت اللجنة األعضاء التالية أسماؤهم لتشكيل المكتب للفترة من نوفمبر  .1

I.  رئيس لجنة  -حضرة. جوزيف ندايسنجاACERWC 

II.  نائبة رئيس  -حضرة. آن موسيواACERWC 

III.  مقرر اللجنة األفريقية للمرأة والطفل -حضرة. أبو بكرين الجري 

 (ACERWCتصديق والتحفظ واإلبالغ عن الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته )البند الثاني: حالة ال 

دولة. ولم  50تم التصديق على الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل )ميثاق الطفل األفريقي( حاليًا من قبل  

تصدق بعد خمس دول على الميثاق، وهي المملكة المغربية، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، 

ة. كما أبدت أربع دول تحفظات على وجمهورية الصومال، وجمهورية جنوب السودان، والجمهورية التونسي

تطبيق بعض أحكام الميثاق، وهي جمهورية بوتسوانا وجمهورية مصر العربية والجمهورية اإلسالمية 

دولة على األقل تقريرها  40دولة صدقت على الميثاق، قدمت  50الموريتانية وجمهورية السودان. من بين 

إثيوبيا الديمقراطية االتحادية، جمهورية كينيا، جمهورية  دولة، بوركينا فاسو، جمهورية 12األول، منها 

نيجيريا، جمهورية رواندا، جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية النيجر، دولة إريتريا، 

دم قجمهورية السنغال، جمهورية غينيا، وجمهورية أوغندا قاموا بتسليم تقريرهم الدوري. تشمل البلدان التي لم ت

: جمهورية بوتسوانا، جمهورية الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ACERWCأي تقرير إلى 

جمهورية جيبوتي، جمهورية غينيا االستوائية، جمهورية غامبيا، دولة ليبيا، سان تومي وبرينسيبي، جمهورية 

 موريشيوس.

 وصياتالبند الثالث: تقارير الدول األطراف، المالحظات الختامية والت

" تفويًضا لتلقي تقارير الدول األطراف ACERWCمن ميثاق الطفل األفريقي " 43تمنح المادة  .3

والنظر فيها بشأن تنفيذ ميثاق الطفل األفريقي. في هذا الصدد، خالل الفترة المشمولة بالتقرير ، تلقت , 

 تقارير الدول األطراف من الدول األطراف التالية: ACERWC  واعتبرت

 ردت تقارير الدول األطراف وحالة النظر فيها خالل الفترة المشمولة بالتقريرو 3.1 
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 حالة االعتبار

التقرير 

 دولة طرف المقدم

تمت دراسة تقرير الدولة الطرف خالل الدورة العادية الثامنة والثالثين في 

 .. ولم يتم إرسال المالحظات والتوصيات الختامية بعد2021نوفمبر 

تقرير 

 دوري

جمهورية إثيوبيا 

الديمقراطية 

 االتحادية

كان من المقرر النظر في التقرير خالل الدورتين العاديتين السابعة والثالثين 

على الرغم من االتصاالت المتكررة التي  .ACERWC والثامنة والثالثين لـ

تدعو الدولة الطرف إلى إرسال وفدها الذي سيقدم التقرير ويحضر الحوار، لم 

 .رد من حكومة سيشيل حتى اآلنيرد أي 

تقرير 

 جمهورية سيشيل دوري

 2022من المقرر النظر فيه في الدورة العادية التاسعة والثالثين في مارس 

تقرير 

 دولة إريتريا دوري

 2022من المقرر النظر فيه في الدورة العادية التاسعة والثالثين في مارس 

تقرير 

 جمهورية أوغندا دوري

 2022النظر فيه في الدورة العادية التاسعة والثالثين في مارس من المقرر 

تقرير 

 جمهورية الكونغو دوري

  

 النظر في التقرير الدوري لجمهورية غينيا3.2 
خالل دورتها العادية السابعة والثالثين، نظرت اللجنة في التقرير الدوري األول لجمهورية غينيا بشأن  .4

مالحظاتها الختامية وتوصياتها إلى  ACERWCتنفيذ ميثاق الطفل األفريقي. بعد النظر في التقرير، أرسلت 

د عن تنفيذ الميثاق. وقدمت جمهورية الدولة الطرف. وتالحظ اللجنة مع التقدير تقديم التقرير الدوري الموح

من الميثاق. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة غينيا  43غينيا التقرير وفقا بالتزاماتها بموجب المادة 

التخاذها تدابير مختلفة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ميثاق الطفل األفريقي. وتقدر اللجنة بشكل خاص 

تدابير من خالل مواءمة تعريف الطفل، وإزالة األحكام التمييزية، وتحسين صحة األم  الدولة الطرف التخاذها

والطفل، وحظر العقوبة البدنية، والتصدي لوباء اإليبوال. ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن حالة األطفال في 

صحة( )التعليم والغينيا ال تزال تتسم بالضعف بسبب محدودية الوصول إلى الخدمات االجتماعية األساسية 

 وانتشار بعض مشاكل حماية الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة حكومة غينيا بما يلي:

 تعزيز تنسيق الخدمات الحكومية وغير الحكومية لتحسين جودة رعاية األطفال؛ 

  لحقوق لتعزيز تنسيق الخدمات الحكومية وغير الحكومية لتحسين جودة رعاية األطفال والتنفيذ الفعال

 المنصوص عليها في الميثاق؛

  جعل حقوق األطفال أولوية من خالل تعزيز هياكل حماية الطفل والتنسيق االستراتيجي لتدخالتها

 لتحسين تأثيرها على األطفال؛

  حشد الموارد الكافية للمجاالت الرئيسية لحقوق الطفل ورفاهيته من خالل الشركاء التقنيين والماليين

 لكامل بالحقوق المنصوص عليها في الميثاق لجميع األطفال؛ ولضمان التمتع ا

  تخصيص ميزانية محددة وكافية لصالح األطفال، وتوعية األطفال والجمهور بالنصوص التشريعية

المتعلقة بحقوق الطفل وترجمة هذه النصوص إلى اللغات المحلية من أجل حماية وتعزيز حقوق الطفل 

 ؛ورفاهيته بشكل أفضل في غينيا

  إنشاء إطار لرصد حقوق الطفل من خالل إنشاء نظام لجمع وإدارة معلومات حماية الطفل لجمع البيانات

 المصنفة إلبالغ المجاالت التي تتطلب مزيدًا من االهتمام في حماية الطفل؛



EX.CL/1326(XL) 
Page 4 

 

 

 

  تخصيص الموارد الفنية والمالية في قطاع الرعاية الصحية العامة من أجل توفير خدمات صحية مناسبة

 تقريب مرافق الرعاية الصحية من المجتمعات؛و

  توسيع نطاق توافر الخدمات االجتماعية األساسية وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الصحة

 والتغذية للنساء واألطفال؛

  جعل اللقاحات متاحة ومتاحة لكل طفل واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة وفيات األمهات واألطفال

 التي يمكن الوقاية منها بشكل فعال؛ واألمراض

  تنظيم حمالت توعية من خالل الطاقم الطبي والعاملين في صحة المجتمع لتوعية الحوامل والمرضعات

 بأهمية الرعاية السابقة للوالدة والرضاعة الطبيعية الحصرية خالل األشهر الستة األولى؛

  المناعة البشرية على العالج والرعاية ضمان حصول األطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص

 والدعم الالزمين واتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

 تحسين البنية التحتية لتقديم خدمات رعاية صحية مناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة؛ 

 ال، المبكرة وإمكانية الوصول إليه لجميع األطف تعزيز الجهود لتحسين توافر التعليم في مرحلة الطفولة

والمرافق المدرسية، وتجنيد المعلمين، وبناء المدارس في المجتمعات، وتوفير التدريب المهني لألطفال 

 خارج المدرسة، وتوفير التثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية في المدارس والمجتمعات؛

 استبقاء الفتيات الحوامل أو األمهات المراهقات في المدارس؛ اعتماد قوانين وسياسات واضحة بشأن 

  تحسين البنية التحتية من خالل بناء األسوار والمالعب الترفيهية وتحسين الوصول إلى المياه المأمونة

 وخدمات النظافة والصرف الصحي في المدارس؛

 نثوية وزواج األطفال على تخصيص الموارد الالزمة لمعالجة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األ

 جميع الجبهات بطريقة منسقة؛

  حشد وتوعية وتدريب القادة التقليديين والدينيين والفاعلين المؤثرين واآلباء والمجتمعات والمسنات

والمدرسين على شرور هذه الممارسات الضارة لدعم عملية التغيير االجتماعي والتخلي عن هذه 

 الممارسات؛

 ف بشأن الممارسات الضارة في المدارس االبتدائية والثانوية وفي المجتمعات المحلية؛دمج برامج التثقي 

  إنشاء نظام شامل للرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية لألطفال ضحايا هذه الممارسات الضارة وتوفير

 الشفاء الجسدي والنفسي وإعادة اإلدماج لألطفال الضحايا؛

 قتصادية لهذه الممارسات الضارة، وضمان التحقيق في الحواد  معالجة األسباب االجتماعية واال

 ومحاسبة مرتكبي الممارسات الضارة ضد األطفال؛ و

  ضمان بقاء األطفال المحتجزين منفصلين عن البالغين، وزيادة عدد المالجئ العامة إلعادة تأهيل وإعادة

ا  لة لالحتجاز وتعزيز قدرة قضاة األحددمج ورعاية األطفال المخالفين للقانون؛ تعزيز التدابير البدي

 واألخصائيين االجتماعيين على مساعدة األطفال المخالفين للقانون بشكل فعال.

 النظر في التقرير األولي لجمهورية غينيا بيساو 3.3
خالل دورتها العادية السابعة والثالثين، نظرت اللجنة األفريقية للمرأة والطفل في التقرير األولي  .5

 ACERWCلجمهورية غينيا بيساو بشأن تنفيذ ميثاق الطفل األفريقي. بعد النظر في التقرير، أرسلت 

لف ا بيساو لمختمالحظاتها الختامية وتوصياتها إلى الدولة الطرف. وتثني اللجنة على حكومة غيني

التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير الملموسة التي اتخذتها من أجل تنفيذ أحكام ميثاق 

الطفل األفريقي. وتالحظ اللجنة مع التقدير بشكل خاص، منذ التصديق على ميثاق الطفل األفريقي في 

. كما تثني اللجنة على جمهورية وإصالحات مؤسسية مختلفة  ، تنفيذ سياسات وتشريعات2008عام 

. وعلى الرغم من التقدم 19-غينيا بيساو لما اتخذته من تدابير لحماية حقوق الطفل أثناء جائحة كورونا

المحرز، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الثغرات الموجودة في حماية وتعزيز حقوق الطفل في البلد، 

مثل استغالل األطفال في البغاء؛ االعتداء الجنسي على وال سيما في مجاالت العنف ضد األطفال، 
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األطفال ذوي اإلعاقة، وال سيما الفتيات؛ االتجار باألطفال ألغراض جنسية؛ االستغالل الجنسي 

لألطفال في سياق السفر والسياحة وزواج األطفال. وتشمل التوصيات الرئيسية للجنة على الدولة 

  الطرف ما يلي:

 الموارد ويمكن الوصول إليها لحماية حقوق األطفال؛ إنشاء هياكل جيدة 

  من  2مواءمة الدستور والقانون المدني والقوانين األخرى بما يتماشى مع تعريف الطفل بموجب المادة

( من ميثاق الطفل األفريقي الذي يحدد الحد األدنى لسن 2) 21الميثاق دون استثناء، واالمتثال للمادة 

 عاًما؛ 18يان والفتيات في سن الزواج لكليهما. الفت

  ،اتخاذ إجراءات إيجابية لألطفال الذين تعرضوا للتهميش على مر التاريخ، واألطفال ذوي اإلعاقة

واألطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية بهدف تزويدهم بفرص متساوية للحصول على 

 الخدمات األساسية مثل أطفال الحضر؛

 األطفال وإطالق برامج التحصين في جميع المناطق بما في ذلك المناطق النائية؛ زيادة مستوى تحصين 

  تحسين مرافق الصرف الصحي والمياه لضمان حصول المجتمعات الحضرية والريفية على الصرف

 الصحي المناسب ومياه الشرب النظيفة

  ائية؛المناطق الريفية والنضمان إمكانية الوصول إلى تسجيل المواليد في جميع المناطق، وال سيما في 

  توعية المعلمين واآلباء ومقدمي الرعاية وأصحاب المصلحة بشأن األحكام التشريعية المتعلقة بحظر

 العقوبة البدنية واألثر السلبي للعقاب البدني على رفاهية األطفال؛

 ية؛المحتاجين للرعا مواصلة العناية الواجبة بشأن لم شمل األسرة أو إيجاد رعاية بديلة دائمة لألطفال 

  اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التعليم االبتدائي للجميع ، بما في ذلك زيادة الميزانية المخصصة لقطاع

 التعليم؛

 تعزيز تعليم الفتيات في المقاطعات التي يوجد فيها تفاوت بين الجنسين في التعليم؛ 

 ية والنائية من خالل بناء المزيد من زيادة إمكانية الوصول إلى المدارس خاصة في المناطق الريف

 المدارس وتوفير وسائل النقل إلى المدارس؛

  جمع البيانات لتحديد عوامل االنسحاب من انخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس وتسرب األطفال من

 المدارس؛

 ن يتكثيف الجهود لمعالجة األسباب الجذرية للتسرب من المدرسة مثل الفقر والعنف والتمييز من ب

 عوامل أخرى وتعزيز بيئة تعليمية آمنة لضمان بقاء األطفال، وال سيما الفتيات، في المدارس؛

  تحديد األولويات وتوفير االحتياجات الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة لجعل التعليم الشامل حقيقة واقعة

التحتية ومرافق من خالل بناء المزيد من المدارس الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة، وتعديل البنية 

المدارس العادية مثل البنية التحتية، وإتاحة مواد القراءة بطريقة برايل، وتدريب المعلمين على لغة 

 اإلشارة وطريقة برايل لتمكينهم من تلبية احتياجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في التعلم؛

  األطفال بالمدارس بغض النظر عن توعية اآلباء والمجتمعات بأهمية التعليم وتشجيعهم على إلحاق

 جنسهم أو إعاقتهم.

  سن تشريعات تنص صراحة على الحق في الصحة واعتماد سياسات واستراتيجيات جديدة لتحسين

 الوصول إلى الخدمات الصحية؛

  زيادة مخصصات الميزانية لقطاع الصحة والتأكد من أن مرافق الرعاية الصحية لديها البنية التحتية

النظافة الضرورية والكافية، واألهم من ذلك الموارد البشرية الالزمة لتقديم خدمات صحية والمعدات و

 جيدة؛

  زيادة إمكانية الوصول المادي إلى مرافق الرعاية الصحية من خالل تحسين ظروف الطرق وشبكة

 النقل؛
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  واألطفال منصياغة نظام يمكن من خالله تقديم الخدمات الصحية مجانًا لألطفال المعرضين للخطر 

 األسر المحرومة اقتصاديًا ؛

  توفير التثقيف الجنسي في مجال الصحة اإلنجابية في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية

والنائية، وتشجيع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على استشارة العاملين الصحيين 

 نتقال العدوى من األم إلى الطفل؛خالل أوقات ما قبل الوالدة وبعدها لمنع ا

  اعتماد السياسات المتعلقة بحقوق ورفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان نشر القوانين والسياسات

 على نطاق واسع بين أصحاب المصلحة والمجتمعات؛

 ةدمج التدابير إلنهاء تسول األطفال في خطط العمل بشأن عمالة األطفال وتوعية اآلباء ومقدمي الرعاي 

 والمجتمعات باآلثار السلبية لتسول األطفال؛

 إنشاء مسارات إحالة صديقة لألطفال الناجين من سوء المعاملة للوصول إلى خدمات جيدة؛ 

  زيادة الجهود لزيادة الوعي بشأن االتجار باألطفال والتعاون مع البلدان المجاورة والمنظمات الشريكة

 واء ضحايا االتجار باألطفال؛ وفي تعقب وتخصيص مساحة ومرافق كافية إلي

  2024تقديم تقريرها الدوري المجمع في يونيو. 

 النظر في التقرير الدوري جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية 3.4
نظرت اللجنة، خالل دورتها العادية الثامنة والثالثين، في التقرير الدوري األول لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية 

ي وقت كتابة هذا التقرير، تعمل اللجنة على تطوير مالحظاتها وتوصياتها الختامية النهائية والتي االتحادية. ف

سيتم إطالع الدولة الطرف عليها. محتوى المالحظة الختامية والتوصيات بشأن التقرير الدوري إلثيوبيا سيكون 

 إلى المجلس التنفيذي في جلسته الالحقة. ACERWCجزًءا من تقرير نشاط 
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 البند الرابع: التحقيق / تقصي الحقائق والمتابعة والبعثات المناصرة

بعثة استقصائية إلى جمهورية السودان حول أوضاع األطفال في منطقتي جنوب كردفان والنيل  4.1

 2021مايو  31-23األزرق 
( من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية 1) 44، عمالً بالمادة 2018أغسطس  26بالًغا في  ACERWCتلقت 

الطفل ضد حكومة جمهورية السودان )الدولة المدعى عليها(. تغطي الرسالة االدعاءات ضد الدولة المستجيبة 

في منطقتي النيل األزرق  2011بشأن المسائل المتعلقة باألطفال المتأثرين بالنزاع المسلح الذي اندلع في يونيو 

 وجنوب كردفان.

تم تسجيل البالغ حسب األصول وأعلنت اللجنة، خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين التي عقدت في الفترة 

، أن البالغ مقبول. بينما ظلت اللجنة قيد نظرها في البالغ، يتم اآلن تسوية المسألة 2019مارس  28إلى  18من 

 و المتفق عليه بين األطراف في القضية.وديًا على النح

اتفق الطرفان على أن تنفيذ شروط االتفاقية يجب أن يتم بالتشاور مع المجتمعات المتضررة بموافقتها في 

المنطقتين المذكورتين صراحة في البالغ. واتفقت األطراف كذلك على أن تقوم اللجنة ببعثة ميدانية إلى 

رق وجنوب كردفان. سيكون الغرض من المهمة في الموقع هو تقييم وتحديد أي السودان، وال سيما النيل األز

مجتمعات متأثرة أخرى قد تكون موجودة بخالف ما هو مذكور صراحة في االتصال. في ظل هذه الخلفية، 

 قامت اللجنة ببعثة تحقيق إلى جمهورية السودان بشأن حالة األطفال في منطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق.

ذهب الوفد على أرض الواقع لتقييم حالة األطفال في المنطقتين. وعقد الوفد اجتماعات مختلفة في الخرطوم 

وكذلك في منطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق. كما أتيحت الفرصة للوفد لزيارة مجتمع واحد واالجتماع 

 نيل األزرق.بأعضاء قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال في منطقة ال

 بعد تقييم الوضع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: .11

تعميم التسوية الودية على نطاق واسع مع الدول المعنية وأجهزتها، ومختلف الوزارات في الدولة الطرف، 

ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. يجب أن تكون التسوية الودية متاحة أيًضا على الموقع اإللكتروني 

 ( ؛NCCWللمجلس الوطني لرعاية األطفال )

  دعم حقوق األطفال، وضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى األطفال، لضمان توفير البيئة المواتية

من الميثاق األفريقي، وأطراف النزاع للسماح وتسهيل المرور  1على النحو المنصوص عليه في المادة 

لمدنيين في الحاجة، ويجب عليها االمتناع عن تعمد إعاقة السريع ودون عوائق لإلغاثة اإلنسانية ل

 إيصال إمدادات اإلغاثة إلى المدنيين المحتاجين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ؛

  بناء البنية التحتية، وخاصة الطرق لربط المناطق المتضررة بالمناطق التي بها خدمات ومواد تعليمية

نة بإعطاء األولوية للمناطق التي يتعذر الوصول إليها خالل وصحية وغيرها لألطفال؛ وتوصي اللج

 مواسم األمطار في االستثمار في البنى التحتية؛

  ضمان عدم تجنيد أي أطفال في القوات المسلحة التي تعمل في المنطقتين أو حتى في القوات المنتشرة

 ألطفال ؛خارج الدولة الطرف، ولتحقيق ذلك ضمان إصدار شهادات الميالد لجميع ا

  اإلسراع بالتصديق على الصكوك المتبقية واإلصالحات التشريعية المنصوص عليها في التسوية الودية

 من خالل البناء على المعلم القائم بالفعل للتصديقات وإصالحات القانون؛

  وضع خطة عمل وخريطة طريق شاملة على المستوى الوطني وعلى مستوى الوالية لمعالجة تأثير

المسلح في المنطقتين، وعند القيام بذلك، استخدام عملية تشاورية يتم فيها استشارة األطفال النزاع 

 والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة؛

  تزويد المرافق الصحية وخدمات التطعيم بمعايير مقبولة لضمان حصول األطفال على الخدمات

 الصحية األساسية؛

 ية كل ستة أشهر على النحو المبين باالتفاقية.تقديم تقريرها حول تنفيذ التسوية الود 
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  التأكد من إيداع سحب الدولة الطرف لتحفظاتها على الميثاق لدى مكتب المستشار القانوني في االتحاد

 األفريقي إلضفاء األثر القانوني عليه.

 مسلح لضمان ع التوفير برامج نفسية واجتماعية وإعادة تأهيل لألطفال الذين تم تجنيدهم أو تأثروا بالنزا

 إعادة إدماجهم؛

  صياغة استراتيجيات لتوفير رعاية بديلة مستدامة لألطفال المنفصلين عن والديهم إما بسبب النزاع أو

 بسبب تأثير الصراع. و؛

  تقديم الخدمات الالزمة للنازحين داخل المنطقتين وخارجها، واالستثمار في إعادة بناء قراهم وإعادتها

 لية.إلى أماكنها األص

 2021يونيو  17إلى  14بعثة متابعة إلى مملكة ليسوتو في الفترة من  4.2
. والغرض من البعثة هو مراقبة 2021يونيو  17-14ببعثة متابعة إلى مملكة ليسوتو في  ACERWCقامت 

إلى حكومة ليسوتو بعد النظر فيها.  ACERWCمستوى تنفيذ المالحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن 

. خالل البعثة عقد وفد اللجنة األفريقية 2015من التقرير األولي لألخير حول تنفيذ ميثاق الطفل األفريقي في عام 

للمرأة والطفل اجتماعات مع ممثلين عن مختلف الوزارات والمنظمات الشريكة، بما في ذلك: وزارة التنمية 

عدل وحقوق اإلنسان واإلصالحيات؛ وزارة الصحة؛ وزارة القانون والعدل؛ ووزارة االجتماعية؛ وزارة ال

 الداخلية.

أتاحت البعثة فرصة لحكومة ليسوتو لتقدير التقدم الذي أحرزته في تنفيذ التوصيات وبالتالي تعلم أفضل  .13

خرى. عالوة على الممارسات التي يمكن أن يستخدمها المفوض في مشاركته اإلضافية مع الدول األطراف األ

ذلك، أتاحت البعثة فرصة للحكومة لتحديد التحديات التي تواجهها في تنفيذ توصيات اللجنة والتصدي لها. 

باإلضافة إلى ذلك، أتاحت البعثة فرصة لتوعية مختلف أجهزة الحكومة وكذلك أصحاب المصلحة اآلخرين 

ززت البعثة أيًضا االلتزام المستمر من حكومة . وأخيراً، ع2040بشأن الميثاق واللجنة وجدول أعمال عام 

 ليسوتو بتنفيذ التوصيات واألحكام فضال عن تقديم تقريرها الدوري في المستقبل المنظور.

وتالحظ اللجنة أن مملكة ليسوتو قد أحرزت تقدًما يستحق الثناء في تنفيذ توصيات اللجنة. تم تسجيل  .14

 في تدابير التنفيذ العامة، وأنظمة تسجيل المواليد، والحماية من اإلساءة، التقدم في العديد من التدابير بما في ذلك

والبيئة األسرية والرعاية البديلة، والحصول على الخدمات الصحية. على الرغم من التقدم المحرز، يالحظ 

فريقية ة األالوفد أنه ال تزال هناك تحديات تواجهها حكومة مملكة ليسوتو في االمتثال الكامل لتوصيات اللجن

للمرأة والطفل، ومن ثم تنفيذ ميثاق الطفل األفريقي. بعد المناقشات المكثفة والشاملة، توصي اللجنة الدولة 

الطرف باتخاذ التدابير التالية للتنفيذ الكامل للمالحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة وكذلك أحكام 

 الميثاق:

  الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة إلى اللغة المحلية ونشرها ضمان ترجمة الميثاق والمالحظات

 على نطاق واسع بين مختلف األجهزة الحكومية وأصحاب المصلحة واألطفال؛

  اتخاذ تدابير تشريعية لضمان اإلدماج الكامل للميثاق، وكذلك ضمان أن تكون حقوق األطفال وأحكام

 لية؛الميثاق قابلة للمقاضاة في المحاكم المح

  على النحو الذي أشارت  2021االنتهاء من إعداد التقرير الدوري للدولة الطرف وتقديمه قبل نهاية عام

 إليه الدولة الطرف؛

 ( ضمان مراجعة قانون حماية الطفل ورفاهيتهCPWA بطريقة شاملة بحيث يشمل القضايا التي )

لمسؤولية الجنائية للطفل، وعدم أثيرت في المالحظات الختامية والتوصيات ومعالجة مسألة سن ا

 التمييز وأطفال األمهات السجينات، من بين اآلخرين ؛

  اتخاذ تدابير مؤسسية إلنشاء جهاز مستقل يتمتع بموارد جيدة وقادر على تنسيق قضايا حقوق الطفل

 بين جميع القطاعات؛ CPWAوتنفيذ 
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 ا دولة الطرف التي يتم استثمارها في قضايإجراء تتبع الميزانية لتقييم مقدار الميزانية اإلجمالية لل

 األطفال، وبالتالي اإلبالغ عن تحسين الميزانيات وصرف األموال بشأن قضايا األطفال؛

  ضمان مراجعة قانون الزواج الذي يفسح المجال لزواج األطفال أو إلغاؤه صراحة من خالل المراجعة

 الجارية لقانون حماية األطفال والشباب؛

 بالتبني المحلي باإلضافة إلى تقديم حوافز لرعاية األقارب لضمان إخراج األطفال من  زيادة الوعي

 المؤسسات في مرافق الرعاية الداخلية؛

 إنشاء دار رعاية سكنية لضحايا سوء المعاملة في مراكز لألطفال الالجئين والنازحين؛ 

 اتخاذ تدابير لضمان سهولة الوصول إلى خط نجدة الطفل؛ 

 يف في مجال الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وخدمات للمراهقين لمنع حمل المراهقات؛توفير التثق 

  معالجة مسألة تربية األوالد للرعي من خالل القيام بتوعية واسعة بين المجتمعات المحلية بالتعاون مع

 الرؤساء؛

 تعليم؛إجراء تدريب للمعلمين وتوفير التسهيالت الالزمة في المدارس لتحسين جودة ال 

  إنشاء مراكز إيواء منفصلة للفتيات المخالفات للقانون؛ تقديم خدمة إعادة التأهيل في مركز تدريب

 األحدا  والنظر في المركزية مركز تدريب األحدا ؛

  تعزيز قدرات العاملين في نظام العدالة بشأن حماية الطفل وإجراءات التعامل مع القضايا التي تشمل

 األطفال؛

 مقدمي الرعاية األساسيين يتعرضون لعقوبات غير احتجازية كلما أمكن ذلك وفي حالة  تأكد من أن

 االحتجاز

  يُعد أمًرا إلزاميًا لضمان عدم احتجاز األطفال المحتجزين مع مقدمي الرعاية لهم في زنزانات السجن

ماية حية لضمان حالعادية؛ كما تُشجع الدولة الطرف على التعجيل باعتماد لوائح قانون الخدمات اإلصال

 حقوق األطفال المسجونين مع القائمين على رعايتهم ؛

 19-تأكد من حصول األطفال على حقوقهم أثناء جائحة كرونا. 

 2021يونيو  26-22بعثة استرشادية إلى جمهورية بوتسوانا،  4.3
 ( بعثة استرشادية إلى جمهوريةACERWCأجرت اللجنة االستشارية لشؤون المرأة والطفل ) .15

. وتهدف البعثة إلى إشراك حكومة بوتسوانا في تقديم تقريرها األولي 202يونيو / حزيران  26-22بوتسوانا في 

إلى اللجنة؛ تحديد التحديات التي تواجهها الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير من أجل اقتراح 

ن أصحاب المصلحة اآلخرين؛ إشراك حكومة بوتسوانا في آليات لمواجهة التحديات وكذلك التماس المساعدة م

من الميثاق األفريقي لحقوق المرأة والطفل ومتابعة العملية من خالل إيداع وثائق  2إلغاء تحفظها على المادة 

اإللغاء لدى مكتب االتحاد األفريقي للمستشار القانوني؛ وخلق فرصة لشراكة أقوى مع منظمات المجتمع المدني 

 ب المصلحة الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم.وأصحا

تم تنفيذ مهمة الدعوة في شكل تفاعالت واجتماعات مع السلطات وأصحاب المصلحة المختلفين  .16

المشاركين في مراقبة حقوق الطفل. وعليه التقى الوفد بوزارة الشؤون الدولية والتعاون. وزارة الحكم المحلي 

اع والعدل واألمن؛ مديرية حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛ المجلس القومي لرعاية والتنمية الريفية؛ وزارة الدف

 الطفولة؛ ممثلو مجلس األطفال؛ وشبكة بوتسوانا لحقوق الطفل.

 2021بعد المشاركات والمناقشات، التزمت حكومة بوتسوانا بتقديم التقرير األولي قبل نهاية عام  .17

 من ميثاق الطفل األفريقي. 2ى المادة وسحب التحفظ الذي أدخلته بوتسوانا عل

 2021ديسمبر  03-01بعثة متابعة إلى جمهورية ناميبيا بتاريخ  4.4 

. وتهدف البعثة إلى تقييم 2021ديسمبر  03-1بعثة متابعة إلى جمهورية ناميبيا في  ACERWCأجرت  

لجنة في ميبيا الذي نظرت فيه الحالة تنفيذ المالحظات الختامية للجنة وتوصياتها بشأن التقرير األولي لنا

. وعقد وفد اللجنة اجتماعات مع مختلف السلطات وأصحاب المصلحة بما في ذلك: وزارة النوع 2015عام 
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االجتماعي والقضاء على الفقر والرعاية االجتماعية. الشرطة الناميبية؛ وزارة التربية والتعليم؛ وزارة 

لية والهجرة؛ والخدمات اإلصالحية الناميبية. كما التقى وفد الصحة والخدمات االجتماعية؛ وزارة الداخ

اللجنة مع اليونيسف، والشبكة الناميبية لحقوق الطفل، وأمين المظالم الناميبي، وممثلي األطفال. الحظت 

اللجنة أن حكومة ناميبيا قد اتخذت تدابير مختلفة لتنفيذ المالحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة، 

الذي يلغي مختلف األحكام المتعلقة بقانون حالة  2019بما في ذلك اعتماد قانون حماية رعاية الطفل في عام 

الطفل والتشريعات األخرى وينسق سن الطفل ويحظر أي شكل من أشكال التمييز. وترحب اللجنة أيضاً بأن 

ي ا المجلس االستشاري الوطنقانون الطفل ينص على آليات ومؤسسات مختلفة لتنفيذ القانون، من بينه

للطفولة. وعالوة على ذلك، تثني اللجنة على أن الحكومة قد اتخذت توصية اللجنة بتمديد والية فرقة العمل 

الدائمة المعنية باألطفال اليتامى والضعفاء، لتشمل جميع قضايا األطفال وتصبح فرقة عمل دائمة معنية 

بة والتنسيق مع وجود مختلف أصحاب المصلحة. وترحب اللجنة باألطفال على مستوى تقني. آليات المراق

أيضا بالتشغيل األخير للمأوى اآلمن للناجيات من العنف الجنسي، وإنشاء شبكات أمان في شكل تحويالت 

نقدية ساعدت المجتمعات المحرومة اقتصاديا، ال سيما أثناء الوباء؛ توفير التعليم االبتدائي والثانوي المجاني؛ 

اية الصحية األولية المجانية لألطفال وتوفير التغذية المدرسية في جميع أنحاء البالد في المدارس الرع

 االبتدائية. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف إلطالقها نظام التسجيل اإللكتروني.

د يوبينما اتخذت الحكومة تدابير ملحوظة، الحظت اللجنة أن بعض المجاالت ال تزال بحاجة إلى مز .19

 من االهتمام من حكومة ناميبيا. ولذلك، توصي اللجنة حكومة ناميبيا بما يلي:

 تخصيص أموال كافية لتنفيذ قانون حماية رعاية الطفل؛ 

  ضمان توفير تنمية الطفولة المبكرة لألطفال من قبل الحكومة ودعم ومراقبة مراكز تنمية الطفولة

 المبكرة؛

 لذين تضرروا من تعاطي المخدرات؛إنشاء مرافق إعادة تأهيل لألطفال ا 

  تحديد األسباب الرئيسية الرتفاع معدل التقزم في الدولة الطرف ووضع تدابير مستنيرة لمعالجة قضايا

 التقزم من خالل صياغة تدابير عبر القطاعات؛

  صياغة تدابير محددة وهادفة للمجتمعات المهمشة للتصدي للفقر وضمان حصول هذه المجتمعات على

 مات األساسية؛الخد

  اتخاذ تدابير لمعالجة التسرب المرتفع الحالي من المدارس في التعليم الثانوي من خالل إنشاء

استراتيجيات االحتفاظ بالمدارس مثل تمديد التغذية المدرسية في التعليم الثانوي، وتوفير الفوط 

زي المدرسي ورسوم إعادة الصحية، وإلغاء الرسوم غير المباشرة مثل تكاليف المواد المدرسية وال

القبول؛ توفير التربية الجنسية وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لمنع حمل المراهقات، ومنع عمالة 

 األطفال بما في ذلك في المنزل من بين أمور أخرى؛

  إنشاء محاكم صديقة للطفل لألطفال المخالفين للقانون وتوفير تدريب منتظم للشرطة والقضاة بشأن

 ا حماية الطفل؛قضاي

  عاًما  15اتخاذ تدابير لتسريع عملية اعتماد مشروع قانون قضاء األطفال الذي كان مسودة ألكثر من

والتأكد من أن قانون قضاء األطفال يرفع الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية للوفاء بالمعايير 

 الموضوعة دوليًا والتي يتم تحديدها حاليًا في سن السابعة؛ و

 .اتخاذ تدابير تشريعية لضمان حظر العقوبة البدنية بشكل قاطع بموجب القانون في بيئة المنزل 

  . التواصل5البند  

منها؛ ستة على  9بالغا، تم االنتهاء من  16من الميثاق، تلقت اللجنة  44تمشيا مع واليتها بموجب المادة  

غات المعلقة، مع تقدير الدول األطراف التي تمتثل أساس الجدارة وثالثة على المقبولية. بالنظر إلى البال

اللتزاماتها في إشراك اللجنة والرد على الشكاوى في الوقت المناسب، تالحظ اللجنة أن بعض الدول 

 األطراف تتعهد بالرد على البالغات على الرغم من الطلبات الرسمية المختلفة بشأن هذه المسألة.
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 .ACERWCت المعلقة قبل يقدم الجدول أدناه حالة االتصاال .21

 

 اسم اإلتصال حالة

أجرت اللجنة تحقيقا على مرأى من الجميع تمشيا مع التسوية الودية 

التي تم التوصل إليها بين الطرفين. التوصيات / النتائج التي توصلت 

 .إليها البعثة متاحة في جلسة أخرى للتقرير الحالي

 / Com / 0011البالغ رقم: 

جمهورية السودان ضد  001/2018

 (2018أغسطس  26)مسجل بتاريخ 

بعد إجراء جلسة استماع بشأن االتصال، قررت اللجنة عقد جلسة 

استماع أخرى لمقدمي اإلقرارات المشفوعة بيمين التي تم تقديمها مع 

 .البالغ

 / Com / 0012البالغ رقم: 

ضد جمهورية تنزانيا  001/2019

 (2019يونيو  17المتحدة )مسجلة في 

قررت اللجنة عقد جلسة استماع خالل الدورة العادية التاسعة 

حيث فشلت الدولة المستجيبة  2022والثالثين التي ستعقد في مارس 

في الرد على البالغ على الرغم من تذكيرات اللجنة العديدة بهذا 

 الشأن؛

 / Com / 0013رقم البالغ: 

ضد جمهورية مالي  001/2020

 (2020يناير  13)مسجلة في 

 .أعلنت اللجنة أن البالغ مقبول

 / Com / 0015بالغ رقم: 

ضد جمهورية السودان  003/2020

 (2020فبراير  24)مسجلة في 

وقررت اللجنة تذكير الدولة المدعى عليها بتقديم تقريرها النهائي 

 .بشأن تنفيذ التسوية الودية

 Com / 001/2014 / 004البالغ رقم 

 .ضد حكومة مالوي

قررت اللجنة عقد جلسة استماع بشأن ميزة االتصال خالل دورتها 

العادية التاسعة والثالثين القادمة حتى إذا لم تقدم الدولة المدعى عليها 

 .يوًما اإلضافية الممنوحة لها 60حجتها بشأن المزايا في غضون 

 / Com / 0016بالغ رقم: 

ضد جمهورية السودان )تم  004/2020

 (2020يونيو  24التقديم في 

يتم إرسال البالغ إلى الدولة المستجيبة لطلب نفس الرد على المقبولية 

 .2021فبراير  14بحلول 

 Com / 001/2021 / 0017بالغ رقم 

ديسمبر  8ضد نيجيريا )مسجلة في 

2021) 

يتم إرسال البالغ إلى الدولة المستجيبة لطلب نفس الرد على المقبولية 

 .2021فبراير  16بحلول 

 / Com / 0018البالغ رقم 

ضد جمهورية الكاميرون  002/2021

 (021ديسمبر  08)مسجل بتاريخ 

 البند السادس: التعليقات العامة
 من ميثاق الطفل األفريقي بشأن العنف الجنسي ضد األطفال 27على المادة  7التعليق العام رقم  6.1 

الطفل حكماً يلزم الدول بحماية األطفال من االستغالل واالعتداء يتضمن الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية  

الجنسيين. محتويات هذه المادة تنص علي إلزام الدول األطراف باتخاذ تدابير لمنع تحريض أو إكراه أو 

تشجيع الطفل على االنخراط في أي نشاط جنسي، واستخدام األطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات 

 واستخدام األطفال في أنشطة إباحية، العروض والمواد.الجنسية، 

لتوجيه الدول األطراف في التزاماتها تجاه األطفال  ACERWCيتعلق هذا التعليق العام بالوالية العامة لـ 

(. وضعت اللجنة التعليق العام بهدف شرح CSEAضحايا االستغالل واالعتداء الجنسيين على األطفال )

من الميثاق، والتي تستلزم االلتزام باحترام الحقوق وحمايتها  27طراف بموجب المادة التزامات الدول األ

والوفاء بها. وتالحظ اللجنة أن االتحاد األفريقي قد أعرب منذ فترة طويلة عن قلقه، بأشكال مختلفة، بشأن 
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مل خرى، في خطط العانتشار االستغالل الجنسي للنساء واألطفال في القارة. وقد تجلى ذلك، من بين أمور أ

للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي، وإنهاء زواج األطفال، والتصدي لإلفالت من العقاب على 

 االنتهاكات المرتكبة أثناء عمليات حفظ السالم في أفريقيا.

دة في المتحفي السياق الدولي، تتضمن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم  .24

 2030االستغالل الجنسي كشكل من أشكال العنف. يستلزم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2015سبتمبر 

( والقضاء على 5.2رصد التقدم المحرز في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات )الهدف 

 2040أحد األهداف ذات األولوية ألجندة (. ويشكل هذا أيًضا 16.2جميع أشكال العنف ضد األطفال )الهدف 

 في الذكرى الخامسة والعشرين للميثاق. 2015التي وضعتها اللجنة في عام 

عالوة على ذلك، يرتكز هذا التعليق العام على قرار المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي الذي يفوض  .25

"ACERWCال في الفضاء اإللكتروني، أي " لتوسيع نطاق عملها في حماية وتعزيز حقوق ورفاهية األطف

حماية معلومات األطفال، والحق في األمان، واالختيارات المستنيرة و محو األمية الرقمية. " يستند التعليق 

العام أيًضا إلى األحكام ذات الصلة التي اعتمدها االتحاد األفريقي; اتفاقية االتحاد األفريقي لألمن السيبراني 

. كما استضاف االتحاد األفريقي قمة عالمية حول االستغالل 2014ية ماالبو( في عام وحماية البيانات )اتفاق

، بالتعاون مع نحن نحمي التحالف العالمي. وبالمثل، وضعت  2019الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت في ديسمبر 

واقبه في سي وعاللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وأصدرت مبادئ توجيهية بشأن مكافحة العنف الجن

 .2017أفريقيا في عام 

على أساس الصكوك والمبادرات المذكورة أعاله، يوضح التعليق العام طبيعة التزامات الدولة بموجب  .26

من الميثاق لمنع ومكافحة وحماية األطفال من االعتداء واالستغالل الجنسي، بما في ذلك  27المادة 

 .OCSEاالستغالل الجنسي خارج اإلنترنت و 

واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  ACRWCالتعليق العام المشترك لـ  - 8التعليق العام رقم  6.2

(ACHPR( بشأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )FGM) 
إدراًكا الرتفاع معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في إفريقيا، ومع مالحظة أن  .27

ارة في الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والديني ألفريقيا، قررت اللجنة خصوصيات الممارسات الض

األفريقية لحقوق المرأة والطفل واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تطوير تعليق عام مشترك بشأن 

طراف الدول األتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. الهدف من هذا التعليق العام هو توضيح طبيعة التزامات 

)ب( من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في  5التي تنشأ عن المادة 

( من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. سيصف التعليق العام التدابير التشريعية 1) 21أفريقيا والمادة 

ألطراف لحماية حقوق األطفال من تشويه األعضاء التناسلية واإلدارية وغيرها التي يجب أن تتخذها الدول ا

األنثوية. سيضع التعليق العام المشترك أيًضا تدابير تشريعية ومؤسسية وغيرها من التدابير التي يجب أن تتخذها 

 الدول األطراف في الصكين لحماية الفتيات والنساء من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والقضاء على هذه

 الممارسة. على وجه التحديد، يجب أن يركز التعليق العام على القضايا الرئيسية التالية، من بين أمور أخرى.

  تحديد األسباب الجذرية لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية في أفريقيا من وجهة نظر ثقافية ودينية

بين الجنسين وتشويه األعضاء  واقتصادية وغيرها. ويشمل ذلك أيًضا فحًصا مقارنًا لعدم المساواة

 التناسلية األنثوية في البلدان األفريقية؛

  شرح اإلجراءات التشريعية والمؤسسية التي يجب اتخاذها لمنع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 والقضاء عليه؛

  لعنف وامناقشة وتوضيح المساءلة )على مستوى الفرد والوالية(، في سياق انتهاكات حقوق اإلنسان

 القائم على النوع االجتماعي نتيجة لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛
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  تحديد من يجب أن يكون مسؤوالً عن أعمال تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وتوفير آليات المساءلة

 ةعن انتهاك حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، والتزامات الدول األعضاء بوقف هذه الممارس

 ومقاضاة الجناة والعمل مع المجتمعات لتغيير القواعد وبناء الوعي؛

  بقيادة اإلطار اإلقليمي والقاري يتم توجيه إرشادات بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان حماية

الفتيات والنساء وشرح التدابير التشريعية والمؤسسية التي ينبغي اتخاذها لمنع وتسريع القضاء على 

 األعضاء التناسلية األنثوية؛ تشويه

  إعطاء التوجيه بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان حماية النساء من تشويه األعضاء التناسلية

 األنثوية على الرغم من الموافقة؛

  توضيح الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية وغيرها من خدمات الدعم التي يجب إتاحتها للناجيات

 عضاء التناسلية األنثوية؛من تشويه األ

  توفير التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع وضمان المساءلة عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 عبر الحدود؛ و

  توضيح التدابير التي ينبغي اتخاذها لحماية طالبي اللجوء الفارين من بلدانهم بسبب تهديد تشويه

 لئك الذين نزحوا داخلياً للسبب نفسه.األعضاء التناسلية األنثوية وأو

 البند السابع: البحوث والمبادئ التوجيهية 

 على حقوق ورفاهية األطفال 19-الدراسة القارية حول تأثير ;;كرونا 7.1 

على حقوق ورفاهية األطفال في إفريقيا، ومع مالحظة الطبيعة غير المسبوقة  19-وإدراًكا لتأثيرات كرونا

للدول  2020مذكرة إرشادية في أبريل  ACERWCللوباء والتدابير المتخذة للحد من انتشاره، فقد وضع 

-عم حقوق الطفل أثناء جائحة كرونا( بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لدAUاألعضاء في االتحاد األفريقيي )

. تسلط المذكرة التوجيهية الضوء على الطرق المختلفة التي يتأثر بها األطفال في أفريقيا بالوباء. ويشير إلى 19

أن ماليين األطفال في أفريقيا من المحتمل أن يواجهوا تهديدات متزايدة لسالمتهم ورفاهيتهمم، بما في ذلك 

ني واالستغالل واالنفصال عن األسر. وتالحظ كذلك أن ماليين آخرين قد انقطعوا عن العنف الجنسي والجنسا

، مع خطر االنقطاع الدائم عن الدراسة، ال سيما األطفال في 19-الدراسة مؤقتًا بسبب التدابير الوقائية لـ كرونا

 طفال المحرومين اقتصاديًاأوضاع هشة، مثل الطفلة واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين ينتمون لآلباء واأل

الذين يعيشون في المناطق الريفية على سبيل المثال ال الحصر. عالوة على ذلك، تشير المذكرة التوجيهية إلى 

أنه من المحتمل أن يؤدي الوباء إلى تأثير مدمر على أداء األسرة من خالل الحد من مصادر الدخل لألسر، مما 

تغذية الكافية والرعاية الصحية والمأوى المناسب واالحتياجات األساسية يؤدي إلى محدودية الوصول إلى ال

 األخرى، والتي سيكون لها بعد ذلك عواقب فورية وطويلة األجل على حياة األطفال وبقائهم ونموهم.

في ضوء التحديات التي يفرضها الوباء، أصدرت اللجنة األفريقية لحقوق الطفل والطفولة توصيات  .29

لتوجيهية بشأن التدابير التي يتعين على الدول األعضاء اتخاذها لتقليل وتقليل التأثير على األطفال، في المذكرة ا

مع الحفاظ على الحقوق الواردة في الميثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية األطفال، مع مبدأ مصالح الطفل 

 الفضلى في القلب.

الخامسة والثالثين، التي انعقدت تقريبًا في الفترة  بعد إصدار المذكرة التوجيهية، خالل دورتها العادية .30

مشاورات مع دول أعضاء مختارة، ومنظمات  ACERWC، أجرت 2020سبتمبر  8أغسطس إلى  31من 

المجتمع المدني وممثلي األطفال، حول الجهود الجارية للحد من التأثير. الجائحة على حقوق ورفاهية األطفال. 

مناقشات الضوء على التحديات المحددة التي تواجه الدول األعضاء والممارسات من بين أمور أخرى، سلطت ال

( ACERWCالجيدة المتاحة في القارة. كنتيجة للمشاورات، قررت اللجنة األفريقية لحقوق الطفل والطفولة )

 على حقوق ورفاهيه األطفال في إفريقيا. 19-إجراء تقييم لتأثيركرونا

 أهداف التقييم هي: .31

  جدول أعمال أفريقيا لألطفال؛2040تأثير الوباء على تنفيذ التطلعات ذات الصلة في أجندة تقييم : 
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  جمع الممارسات الجيدة للتخفيف من تأثير الوباء على األطفال؛ 

  توقع تأثير الوباء في المستقبل القريب بناًء على االتجاهات من القارة، فضالً عن الدروس المستفادة

 من القارات األخرى؛

 تحديد الكيفية التي يتعامل بها األطفال بشكل خاص في المواقف الضعيفة مع الوباء؛ 

  خاصة لألطفال الضعفاء؛  تقييم ما إذا كانت برامج التعافي مناسبة وموجودة 

 وتأثيره على حقوق ورفاهية  19-إلقاء الضوء على الوضع االجتماعي واالقتصادي المحتمل بعد كرونا

 األطفال؛ و

   التوصيات بما يتماشى مع االحتياجات العاجلة والمتوسطة والطويلة األجل لألطفال.تقديم 

خالل الدورة العادية الثامنة والثالثين  ACERWCتم اعتماد التقرير الخاص بالتقييم من قبل لجنة  .32

لفيروس قد وتأثير تدابير الطوارئ المعتمدة لمكافحة انتشار ا 19-للجنة. ويشير التقرير إلى أن جائحة كرونا

 العقد االجتماعي في أفريقيا. العقد االجتماعي -وفي بعض الحاالت إعادة بناء  -كشف عن الحاجة الملحة لتعزيز 

في إفريقيا يمكنهم الوثوق بالسلطات على جميع  -بما في ذلك األطفال من جميع األعمار  -بمعنى أن المواطنين 

ياتهم وأن هدف الحكومات هو خلق مكان حيث يُسمح لألفارقة مستويات الحكومة لتمثيلهم، وضمان حقوقهم وحر

بالنمو واالزدهار والسعادة. على هذا النحو، يتعين على الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ضمان االلتزام 

 .19-السياسي الرفيع المستوى والقيادة في جميع القطاعات المشاركة في االستجابة لـ كرونا

 ص حقوق ورفاهية الطفل، يجب أن يركز بناء العقد االجتماعي على:في هذا الصدد، بخصو .33

  ضمان حصول األطفال على خدمات الصحة والتعليم والحماية الجيدة وغيرها من الحقوق المنصوص

 عليها في ميثاق األطفال األفارقة؛

  ة كل خطالتأكد من أن مبدأي "المصالح الفضلى للطفل" و "عدم إلحاق الضرر" يمثالن أولوية في

 استجابة وفقًا للميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل؛

  االعتراف باالحتياجات الخاصة للفئات األكثر ضعفاً وإدماجها في خطط االستجابة، بما في ذلك الفتيات

 كعنصر مركزي في االستجابات القارية والوطنية؛

 اعية ذ آليات وسياسات الحماية االجتمتلبية احتياجات األطفال على المدى الطويل من خالل تطوير وتنفي

 لحماية األطفال واألسر من الصدمات المستقبلية؛ و

  تأكد من أن األطفال لديهم فرص حقيقية لسماعهم وأن آرائهم تؤخذ في االعتبار عند اتخاذ القرار بشأن

 فيروس كورونا.

 مبادئ توجيهية حول مشاركة الطفل 7.2
المبادئ التوجيهية لمشاركة األطفال. تم  ACERWCخالل دورتها العادية الثامنة والثالثين، تبنت  .34

تطوير المبادئ التوجيهية على أساس الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي ينص على الحق في مشاركة 

هناك العديد من األحكام األخرى . باإلضافة إلى هذه األحكام، 7( و 2) 4الطفل، بشكل أساسي ، في المادتين 

)حماية  10)حرية الفكر والضمير والدين(؛  9، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المواد: ACRWCمن 

)مسؤوليات الطفل( تعمل أيًضا على  31)أوقات الفراغ، واألنشطة الترفيهية والثقافية( و  12الخصوصية(، و 

لالتحاد  2063من أجندة  53، تستند المبادئ التوجيهية إلى الفقرة تفعيل مشاركة الطفل. عالوة على ذلك

األفريقي، ويقر االتحاد األفريقي بأنه "يجب تمكين األطفال األفارقة من خالل التنفيذ الكامل للميثاق األفريقي 

كل لألطفال، والتي تؤكد على إنشاء هيا 2040من أجندة  10لحقوق الطفل". ويتضح ذلك من خالل الطموح 

 منهجية ومستدامة لمشاركة األطفال.

بمشاركة الطفل كمبدأ عام لحقوق الطفل وحق في حد ذاته. جنبًا إلى جنب مع مبدأ  ACERWCتقر  .35

(، 5(( والحق في الحياة والبقاء والنمو )المادة 1) 4(، و مصالح الطفل الفضلى )المادة 3عدم التمييز )المادة 

في جميع األوقات خالل جميع عمليات صنع القرار بشأن أي مسألة تتعلق يجب مراعاة واحترام مشاركة الطفل 

باألطفال. إنه جانب حاسم في تنمية الطفل؛ إنه يمّكن الطفل ويزيد من إيمانه بنفسه. إنه مهم لألطفال ألنه يمنحهم 



EX.CL/1326(XL) 
Page 15 

 

 

 

أوثق  لفرصة للمساهمة برأي حول قضية وعملية صنع القرار بشأن األمور التي تؤثر عليهم وتطوير اتصا

 بمجتمعهم.

تركز المبادئ التوجيهية على توفير دليل للتنفيذ الفعال لمشاركة األطفال على مستوى الدول األعضاء  .36

وكذلك في أنشطة اللجنة. تعكس المبادئ التوجيهية اآلليات والهياكل المؤسسية الضرورية التي يتعين على 

طفل وضعها من أجل المشاركة الفعالة والهادفة لألطفال. الدول األطراف في الميثاق األفريقي لحقوق المرأة وال

و سيوجه هذا العملية المنهجية لمشاركة األطفال على المستوى الوطني لتمكين مشاركة األطفال في نهاية 

 المطاف في أنشطة اللجنة.

ألمور ا تهدف المبادئ التوجيهية إلى تعزيز إعمال حق األطفال في المشاركة واالستماع إليهم في جميع .37

 التي تمسهم. تهدف المبادئ التوجيهية على وجه التحديد إلى:

  ضمان مشاركة األطفال بشكل منهجي وهادف ومستمر في عمل اللجنة خالل والياتها المختلفة. وتشمل

هذه؛ عمليات تقديم تقارير الدول األطراف بما في ذلك متابعة المالحظات الختامية والتوصيات، وآلية 

ردية / االتصاالت، في والية التحقيق للجنة، والدورات العادية واالستثنائية، والدراسات الشكاوى الف

 القارية واألنشطة األخرى؛

  ،ضمان أن يكون لدى الدول األطراف دليل واضح حول إنشاء وتنفيذ هياكل ومنصات لمشاركة األطفال

 ترابط واضح بين المستويات.بدًءا من البيئة األسرية وحتى المستوى الوطني، مع وجود روابط و

 يوم الطفل األفريقي -البند الثامن 

 تقارير الدول األعضاء -DAC 2021االحتفال بذكرى  8.1 

تقارير من الدول األعضاء حول األنشطة التي تم االضطالع بها لالحتفال بلجنة  ACERWCتلقت  .38

عاًما بعد اعتماد الميثاق: تسريع تنفيذ أجندة  30، التي يتم االحتفال بها تحت شعار "2021المساعدة اإلنمائية 

كينيا ة بوركينا فاسو ومن أجل أفريقيا المالئمة لألطفال". وتشمل الدول التي قدمت تقاريرها إلى اللجن 2040

وغامبيا والسنغال وزيمبابوي. قامت الدول األعضاء بالعديد من األنشطة لالحتفال بلجنة المساعدة اإلنمائية 

 . وتشمل بعض األنشطة التي تم االضطالع بها ما يلي:2021

 ورشة عصف ذهني حول آليات مشاركة األطفال في إعمال حقوقهم؛ 

  تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل: التحديات واآلفاق؛ عاًما من 30حلقة نقاش حول 

 ندوات عبر اإلنترنت مع األطفال حول حقوق الطفل؛ 

 نشاط جمع البيانات حول مختلف جوانب حقوق الطفل؛ 

  من خالل اإلنتاج والتوزيع على منصات مختلفة لكتيب صديق لألطفال يشرح  2040تعميم أجندة

 ؛ 2040العشرة ألجندة بالتفصيل التطلعات 

  وموضوع  2040البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي يستضيفها األطفال حول تطلعات أجندةDAC 

 وحقوق الطفل وحماية الطفل؛ 2021

  حلقة نقاش، اجتماعات توعية، التوعية في المجتمعات المحلية والمدارس والمراكز التجارية والقرى

 ؛2040والتطلعات العشرة ألجندة  ACRWC المحيطة ومن منزل إلى منزل حول

 ؛ و،19-ورشة عمل االستفادة من مبادرات حماية الطفل ضد كرونا 

  عاًما من تنفيذ  30ورشة عمل حول تقييمACRWC  2040تطلعات لجدول أعمال  10و. 

تأكد لوتشجع اللجنة الدول األعضاء على تقديم تقرير عن االحتفال بذكرى لجنة المساعدة اإلنمائية؛ وا .39

بناء ومبتكر على المستوى الوطني؛ وخالل االحتفال، اتخاذ جميع التدابير  DACمن أن االحتفال بذكرى 

المناسبة إلشراك الزعماء الدينيين وكذلك القادة التقليديين وقادة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الطفل. وعالوة 

تكون األنشطة وجدول األعمال أثناء االحتفال على ذلك، تشجع اللجنة على ضرورة بذل الجهود لضمان أن 

بلجنة المساعدة اإلنمائية مكتوبة بلغات صديقة لألطفال تسهل على األطفال المشاركة بثقة وبشكل مالئم في 

 جميع األمور التي تهمهم. .
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 2022يوم الطفل األفريقي  8.2
 DAC 2022وم الطفل األفريقي كما اعتمد من قبل المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي، فإن موضوع ي .40

هو "القضاء على الممارسات الضارة التي تؤثر على األطفال: التقدم المحرز في السياسة والممارسات منذ 

بمشاركة مذكرة المفاهيم لجميع الدول األعضاء في االتحاد  ACERWC". كما هو معتاد دائًما، قامت 2013

. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدول األعضاء DAC 2022رى األفريقي لتوجيه األنشطة حول االحتفال بذك

 على االضطالع باألنشطة المقترحة وتقديم تقرير عن هذه األنشطة. تتعهد وفق النموذج المرفق بمذكرة المفاهيم.

 2023موضوع يوم الطفل األفريقي  8.3
موضوع يوم الطفل األفريقي  ACERWCبعد التشاور، خالل دورته العادية الثامنة والثالثين، اختار  .41

 ليكون "حقوق الطفل في البيئة الرقمية". 2023لعام 

البند الخامس عشر: ورشة عمل التوعية اإلقليمية التي تنظمها اللجنة األفريقية للخبراء المعنيين بحقوق 

 (NANHRI( وشبكة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان )ACERWCالطفل ورفاهيته )

( بالتعاون مع شبكة ACERWCاللجنة األفريقية للخبراء المعنيين بحقوق الطفل ورفاهيته )أجرت  .42

( ورشة عمل توعية إقليمية للمؤسسات الوطنية NANHRIالمؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان )

الرئيسي  الهدفلحقوق اإلنسان في إفريقيا بشأن تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع اللجنة. 

من ورشة العمل هو تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان واللجنة وتعزيز فعالية 

مساهمة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان في عمل اللجنة. حضر ورشة العمل ممثلون عن 

، وممثل عن اللجنة األفريقية لحقوق ACERWCالمؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان، وأعضاء لجنة 

 .ACERWCوأمانة  NANHRIاإلنسان والشعوب، وممثل من 

 لتقدمل مصلحتهم/ بعد المناقشة، تم إجراء استطالع للرأي حيث ُطلب من المشاركين التعهد بنيتهم  .43

 سساتالمؤ قدرة تعزيز عن وأسفرت ناجحة العمل ورشة كانت. اللجنة أمام االنتساب حالة على للحصول بطلب

 تلعب أن مكني التي المختلفة الطرق إلى باإلضافة واللجنة، األفريقي الطفل ميثاق على اإلنسان لحقوق الوطنية

سسات الوطنية لحقوق اإلنسان دوًرا في مراقبة تنفيذ ميثاق الطفل األفريقي وتعزيز وحماية من حقوق المؤ بها

اركون المعرفة بشأن اإلجراء الواجب اتباعه في التقدم بطلب للحصول األطفال. عالوة على ذلك، اكتسب المش

على وضع منتسب أمام اللجنة. تتطلع اللجنة إلى أن تتقدم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بطلب للحصول 

ألن هذا سيقطع شوًطا طويالً في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية  ACERWCعلى وضع منتسب قبل 

 إلنسان واللجنة، ويزيد من فعالية مساهمة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان في عمل اللجنة.لحقوق ا

 البند العاشر: تعريف مجموعات العمل وتشغيلها 

-08عقدت اللجنة تعريفًا ألعضائها المنتخبين حديثًا واجتماعات مجموعات العمل التي تم إنشاؤها في  .44

االجتماع جمهورية بوروندي في بوجومبورا حيث وجهت الدولة الدعوة إلى . واستضافت 2021نوفمبر  10

 اللجنة بشأن ذلك. وقامت اللجنة خالل االجتماع بأنشطة مختلفة منها:

I.  مناقشة اختصاصات مجموعات العمل المعنية، وهي مجموعات العمل المعنية بحقوق األطفال

ق الطفل؛ والفريق العامل المعني بتنفيذ القرارات؛ واألعمال؛ الفريق العامل المعني بتغير المناخ وحقو

 والفريق العامل المعني باألطفال ذوي اإلعاقة؛

II. تعيين أدوار ومسؤوليات األعضاء في مجموعات العمل المعنية؛ 

III.  ناقش قواعد وإجراءات مجموعات العمل وفقًا لمعيار العمليات الذي اعتمدتهACERWC؛ 

IV. لي أدوارهم ومسؤولياتهم؛ وع  أطلع األعضاء المنتخبين حديثا 

V. وضع خطط العمل لمجموعات العمل ووضع نتائج ملموسة مع جداول زمنية 

 مملكة ليسوتو -إلى ماسيرو ACERWCالبند العاشر: نقل 
، حيث يقرر المجلس لمملكة ليسوتو  EX.CL/Dec.1010 (XXXIIIوفقًا لقرار المجلس التنفيذي ، ) .45

 .2020في ديسمبر  ACERWC، تم نقل أمانة ACERWCاستضافة األمانة العامة لـ 
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 توصيات 

في الختام، تود لجنة الخبراء األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته لفت انتباه المجلس التنفيذي إلى   .46

 القضايا التالية:

؛ 2023إلى نوفمبر  2021للفترة من نوفمبر  ACERWCالترحيب باألعضاء المنتخبين حديثًا لمكتب  

 الدول األعضاء على التعاون مع األعضاء في االضطالع بمسؤولياتهم؛وتشجيع 

  حث الدول األعضاء الخمس التي لم تصدق بعد على ميثاق الطفل األفريقي على التعجيل بالتصديق

 على الميثاق؛

  ،تهنئة الدول األطراف التي قدمت تقاريرها بشأن تنفيذ ميثاق األطفال األفريقيين وحث الدول األطراف

 التي لم تقدم تقاريرها إلى اللجنة بعد، على االمتثال اللتزاماتها بتقديم التقارير؛

 تشجيع الدول األطراف التي أبدت تحفظات على أحكام ميثاق الطفل األفريقي على النظر في سحبها؛ 

  وع حول موض 2021تقدير الدول األعضاء للتدابير التي اتخذتها لالحتفال بيوم الطفل األفريقي لعام- 

 من أجل إفريقيا صالحة لألطفال"؛ 2040عاًما بعد اعتماد الميثاق: تسريع تنفيذ أجندة  30"

  تقدير مملكة ليسوتو وجمهورية ناميبيا للتدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة؛ ويشجع على االمتثال

 ؛ACERWCالكامل للمالحظات والتوصيات الختامية للجنة 

 دان لإلجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التسوية الودية التي أبرمتها أمام لجنة وضع تقدير جمهورية السو

األطفال في منطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق، وتشجيع الدولة الطرف على االمتثال الكامل 

 للشروط واألحكام. التسوية الودية؛

  الترحيب بتقريرACERWC ة األطفال في إفريقيا، على حقوق ورفاهي 19-حول تقييم تأثير كرونا

 على النحو المبين في التقرير؛ ACERWCوتشجيع الدول األعضاء على تنفيذ توصيات لجنة 

  للترحيب بتطوير وتبني المبادئ التوجيهية الخاصة بـACERWC  بشأن مشاركة األطفال، وتشجيع

تثال اللتزاماتهم الدول األعضاء على االستفادة من محتوى الوثائق لضمان مشاركة األطفال واالم

 بموجب ميثاق األطفال األفارقة؛

  ليكون "حقوق الطفل في البيئة الرقمية". 2023اعتماد شعار يوم الطفل األفريقي لعام 

  وتقديرا لجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية، وجمهورية سيشيل، ودولة إريتريا، وجمهورية

 عن تنفيذ ميثاق الطفل األفريقي، أوغندا، وجمهورية الكونغو لتقديمهم تقاريرهم

  تشجيع جمهورية سيشيل ودولة إريتريا وجمهورية أوغندا وجمهورية الكونغو على تقديم تقاريرهم في

 ؛2022في مارس  ACERWCالدورة القادمة لـ 

  ـ من ميثاق  44المنشأ بموجب المادة  ACERWCإعادة التأكيد على أهمية إجراء االتصاالت الخاص ب

فريقي، ودعوة الدول األعضاء المعنية إلى االمتثال اللتزاماتها بموجب الميثاق من خالل الطفل األ

 االستجابة لطلبات اللجنة وتنفيذ قرارات اللجنة؛

  الصادر عن  7الترحيب بالتعليق العام رقمACERWC  من الميثاق األفريقي لحقوق  27بشأن المادة

فال، وتشجيع الدول األعضاء على االستفادة من المبادئ الطفل ورفاهيته بشأن العنف الجنسي ضد األط

 الواردة في التعليق العام؛

  نرحب بقرار اللجنة األفريقية للمرأة والطفل واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لتطوير التعليق

ية(، وتشجع والعام المشترك بشأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )تشويه األعضاء التناسلية األنث

 الدول األعضاء على التعاون مع الجهازين في توفير المعلومات من أجل استكمال التعليق العام بنجاح؛

  مطالبة الدول األعضاء بالتعاون مع مجموعات العمل التابعة لـACERWC؛ 

 دولة لتهنئة مملكة ليسوتو ومفوضية االتحاد األفريقي على االنتهاء من نقل أمانة اللجنة؛ تشجيع ا

المضيفة على االستمرار في توفير ما هو مطلوب بموجب االتفاقية المضيفة؛ ودعوة مفوضية االتحاد 
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 حول  اللجنة األفريقية للخبراء عن حقوق الطفل ورفاهيته قرارمشروع 

 

 ان المجلس التنفيذي، 
 بتقرير اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق ورفاه الطفل؛ يحيط علما .1

التقرير ويثني على اللجنة للعمل الذي أنجزته في رصد تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهه  يعتمد .2

 الطفل؛

الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على ميثاق الطفل األفريقي على التعجيل بالتصديق على  يحث .3

الدول األطراف التي أبدت تحفًظا على أحكام ميثاق الطفل األفريقي على النظر و يشجع الميثاق؛ 

 في سحبها؛

لدول ا ويحثالدول األطراف التي قدمت تقاريرها بشأن تنفيذ ميثاق الطفل األفريقي، يهنيء  .4

 األطراف التي لم تقدم تقاريرها إلى اللجنة حتى اآلن لالمتثال اللتزاماتها بتقديم التقارير؛

الدول األطراف المعنية على االمتثال الكامل للمالحظات والتوصيات الختامية للجنة يشجع  .5

 األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه؛

خاص بـاللجنة األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التأكيد على أهمية إجراء االتصاالت اليعيد  .6

من ميثاق األطفال األفريقيين، ودعوة الدول األعضاء المعنية إلى االمتثال  44المنشأ بموجب المادة 

 اللتزاماتها بموجب الميثاق من خالل االستجابة لطلبات اللجنة وتنفيذ قرارات اللجنة؛

 2021ابير التي اتخذتها لالحتفال بيوم الطفل األفريقي لعام عن تقديره للدول األعضاء للتديعرب  .7

من أجل إفريقيا صالحة  2040عاًما بعد اعتماد الميثاق: تسريع تنفيذ أجندة  30" -حول موضوع 

على النحو  2022لألطفال" ، وتشجيع أن تحتفل الدول األعضاء فعليًا بيوم الطفل األفريقي لعام 

ر القضاء على الممارسات الضارة التي تؤثذي لالتحاد األفريقي، بشأن "الذي اعتمده المجلس التنفي
 "؛2013على األطفال: التقدم المحرز في السياسات والممارسات منذ عام 

بتقرير لجنة األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه حول تقييم تأثير كرونا على حقوق يرحب  .8

عضاء على تنفيذ توصيات لجنة األفريقية المعنية الدول األويشجع ورفاهه األطفال في أفريقيا، 

 بحقوق الطفل ورفاهه كما هو مبين في التقرير؛

دعوة و حقوق الطفل في البيئة الرقمية"ليكون " 2023موضوع يوم الطفل األفريقي لعام يعتمد  .9

ل ورفاهه فالدول األعضاء لالحتفال بهذا اليوم وتقديم تقرير إلى لجنة األفريقية المعنية بحقوق الط

 حول هذا الموضوع ؛

بتطوير واعتماد إرشادات لجنة األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه بشأن مشاركة يرحب  .10

الدول األعضاء على االستفادة من محتوى اإلرشادات في ضمان مشاركة ويشجع األطفال، 

 األطفال واالمتثال اللتزاماتهم بموجب ميثاق األطفال األفريقيين؛

الصادر عن لجنة األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه بشأن المادة  7لتعليق العام رقم بايرحب  .11

لدول اويشجع من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه بشأن العنف الجنسي ضد األطفال،  27

 األعضاء على االستفادة من المبادئ الواردة في التعليق العام؛

قوق المرأة والطفل )اللجنة األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه( بقرار اللجنة األفريقية لحيرحب  .12

( لتطوير التعليق العام المشترك بشأن ACHPRواللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

(، ونشجع الدول األعضاء على التعاون مع الجهازين FGMتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )

 استكمال التعليق العام بنجاح؛في توفير المعلومات من أجل 

بأعضاء مكتب لجنة األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه المنتخبين حديثًا للفترة من  يرحب .13

الدول األعضاء على التعاون مع األعضاء في و يشجع ؛ 2023إلى نوفمبر  2021نوفمبر 

 االضطالع بمسؤولياتهم؛

لبلد او يشجع لالنتهاء من نقل أمانة اللجنة؛  مملكة ليسوتو ومفوضية االتحاد األفريقييهنيء  .14

التحاد مفوضية او يدعو المضيف على االستمرار في توفير المطلوب بموجب اتفاقية المضيف؛ 
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