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 حقوق الطفل ورفاهيته لحولخبراء لاألفريقية لجنة التقرير 
 المقدمة

 رؤساءؤتمر محقوق الطفل ورفاهيته أثناء الدورة السابعة والثالثين ل لحولخبراء لية فريقاأللجنة التم إنشاء  (1
 حقوق الطفللي فريقمن الميثاق األ 20ا للمادة قوف 0221ي عقد في لوساكا في يوليو ذالدول والحكومات ال

 ورفاهيته.
 
تعترف الدول األطراف بالحقوق والحريات ينبغي أن ي للطفل، فريقمن الميثاق األ 1. كما هو مذكور في المادة 0

والواجبات المنصوص عليها في الميثاق وتتعهد باتخاذ الخطوات الالزمة العتماد التدابير التشريعية أو غيرها 
 ،ورفاهيتهي لحقوق الطفل فريقلميثاق األاتكون ضرورية لتنفيذ أحكام  ربمامن التدابير التي 

 
لتعزيز وحماية حقوق الطفل وال سيما رصد تنفيذ ة لحقوق الطفل ورفاهيته يفريقلجنة الخبراء األُأنشئت  .2
 ،للطفلي فريقميثاق األال
 
بموجب الميثاق، فقد اضطلعت اللجنة بالعديد من األنشطة بما في ذلك النظر في تقارير الدول تفويضها طبقا ل .4

الفردية(، واعتماد مختلف الوثائق وغيرها من )الشكاوى  الرسائلاألطراف بشأن تنفيذ الميثاق، والنظر في 
 ،األنشطة على النحو الوارد في هذا التقرير

 
 للجنة التي عقدت يومي 24و  22قررات الدورتين العاديتين ملذلك، يلخص التقرير الحالي توصيات و قا. وف5

في القاهرة على  0212ديسمبر  5نوفمبر إلى  05في أديس أبابا و  0212مارس  01 إلى 11 في الفترة من
 .0212التوالي، باإلضافة إلى أنشطة أخرى أجريت بين يناير وديسمبر 

 

 التقريرالمشمولة بفترة الخالل ية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقلجنة الخبراء األأنشطة 
 (0212ديسمبر  -)يناير 

 ي للطفلفريقالتصديق والتحفظ واإلبالغ بشأن الميثاق األ البند األول: حالة
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، وهي نحتى اآللم تصدق ست دول على الميثاق وبلدا.  42حاليا  ،للطفلي فريقميثاق األعلى الصدق  .1
جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والصومال 

أبدت أربعة بلدان تحفظات على تطبيق بعض أحكام الميثاق، وهذه الدول ووجنوب السودان وتونس. 
دولة صدقت على الميثاق، قدمت تسع  42من بين وهي بوتسوانا ومصر وموريتانيا والسودان. 

يا ريقأفوثالثون دولة على األقل تقريرها األولي، منها كينيا ورواندا وبوركينا فاسو وتنزانيا وجنوب 
، وهي بوركينا فاسو ورواندا بلدانقدمت أربع والتي قدمت تقريرها الدوري.  والنيجر والسنغال

الخبراء  لجنة البلدان التي لم تقدم أي تقرير إلىوتشمل ونيجيريا وكينيا، تقاريرها الدورية الثانية. 
 ،يبوتيجو ،يا الوسطىأفريقجمهورية والرأس األخضر، و: بوتسوانا، هية لحقوق الطفل ورفاهيتفريقاأل
تومي وبرينسيبي )التقرير األولي لم يحين موعده بعد(  وساو ،موريشيوسو ،امبياوج ،غينيا االستوائيةو

 .للطفل يفريقميثاق األالواإلبالغ بموجب  فظحتحالة ال التاليةتلخص الجداول ووسيشل. 
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 ي للطفلفريقالبلدان التي لديها تحفظ على الميثاق األ -الجدول األول 

 
  ي للطفلفريقحالة اإلبالغ بموجب الميثاق األ -الجدول الثاني 
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(من األول إلى الثالث)حتى اآلن لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتهعدد التقارير المقدمة إلى 

رفاهيتهالبلدان التي لم تصدق على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل و *

ي لحقوق فريقالميثاق األ البلد
 ورفاهيتهالطفل 

 المسألة

 تعريف الطفل 0المادة   بوتسوانا
   

 04المادة   مصر
 

 لغاءافيما يتعلق بالتبني )على الرغم من أن هذا قيد المراجعة وتمت بالفعل 
 تحفظ مشابه للجنة حقوق الطفل(

 ناتيمعاملة خاصة ألطفال األمهات السج ه( – أ) 22المادة 
 44المادة 

 
   لرسائلاية لحقوق الطفل ورفاهيته لتلقي فريقاألالخبراء تفويض لجنة 

حقيقات في ت جراءإبية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقاألالخبراء تفويض لجنة  (1) 45المادة 
 الدول األعضاء

 الحق في حرية الفكر والضمير والدين 2 المادة موريتانيا
 الخصوصيةحماية  12المادة  السودان

 كمال تعليمهناتعليم األطفال الالئي أصبحن حوامل قبل  (6) 11المادة  

 زواج األطفال (0) 01المادة 
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 الختامية المالحظات والتوصياتو البند الثاني: تقارير الدول األطراف

 
لتلقي فويضا ت حقوق الطفل ورفاهيتهلية فريقاأللخبراء الجنة ، للطفلي فريقميثاق األالمن  42تمنح المادة  .0

جنة لفي هذا الصدد تلقت ووالنظر فيها. للطفل ي فريقميثاق األالبشأن تنفيذ  تقارير الدول األطراف
ونظرت  تقارير الدول األطراف ،التقريرالمشمولة بفترة الخالل حقوق الطفل ورفاهيته لية فريقاألالخبراء 

 من الدول األطراف التالية: ،فيها
 جمهورية بنينلولي األتقرير ال (1
 سواتينيإجمهورية مملكة لولى األتقرير ال (0
 جمهورية موريتانيا اإلسالميةلولي األتقرير ال (2
 جمهورية نيجيريا االتحاديةلدوري التقرير ال (4
 جمهورية رواندالدوري التقرير ال (5
 جمهورية السنغاللدوري التقرير ال (6
 ياأفريقجمهورية جنوب لدوري التقرير ال (7

 التقرير األولي من جمهورية بنين .0.1
ي التقرير ف ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األنظرت خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين،  .2

ية فريقة الخبراء األلجنبعد النظر في التقرير، أرسلت وي. فريقن بشأن تنفيذ ميثاق الطفل األياألولي لحكومة بن
ية فريقلجنة الخبراء األتشيد وإلى الدولة الطرف. الختامية وتوصياتها مالحظاتها  لحقوق الطفل ورفاهيته،
ن على مختلف التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير التي يبحكومة بن لحقوق الطفل ورفاهيته

لق الرغم من التقدم المحرز، ال تزال اللجنة تشعر بالقبو. للطفل يفريقميثاق األالأجل تنفيذ أحكام اتخذتها من 
ال سيما في مجاالت الحد األدنى لسن  ،إزاء الثغرات الموجودة في حماية حقوق الطفل وتعزيزها في البلد

تشمل والزواج والحياة والبقاء والنمو وتسجيل المواليد والتعليم والممارسات الضارة والعنف ضد األطفال. 
 ما يلي:الى الدول األطراف التوصيات الرئيسية للجنة 

 
 عاما مع عدم وجود استثناءات على  11الحد األدنى لسن الزواج عند  حديدتوفير أحكام واضحة لت

 ،اإلطالق
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 وتدريب األسر والمزارعين على كيفية استخدام المكمالت الغذائية  ،وفير المكمالت الغذائية لألطفالت
قة األغذية على العناصر الغذائية الدقيتحتوى في إنتاج الغذاء للتغلب على نقص التغذية وضمان أن 

 ،لالزمة لنمو األطفالا
 عن طريق المركزية مراكز التحصين ،مثل الحصبة ،زيادة تغطية التحصين، 
 توفير التثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية للفتيات المراهقات في المدارس، 
  اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تسجيل جميع األطفال المولودين في إقليمها وإصدار شهادات الميالد

 ،ي تكلفةدون أ
 معالجة قضايا التفاوت بين الجنسين في معدالت االلتحاق بالتعليم ومعدالت إكماله، 
  وضع خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وزيادة عدد مفتشي العمل وبناء

 ،قدراتهم على تحديد عمل األطفال وسحب األطفال من حاالت عمل األطفال
  االستغالل الجنسي لألطفال في جميع الظروف، وتدريب أجهزة إنفاذ القانون إجراء تقييم بشأن انتشار

والقضاء على اإلجراءات الصديقة للطفل لإلبالغ عن حاالت االستغالل الجنسي وإنشاء محاكم صديقة 
 .للطفل للضحايا في جميع أنحاء البلد

  
 سواتينيإجمهورية مملكة التقرير األولى ل .0.0

 
، خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين، في التقرير ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األنظرت  .4

جنة الخبراء ل بعد النظر في التقرير، أرسلتو. الطفل يفريقميثاق األالاألولي لمملكة إسواتيني بشأن تنفيذ 
لخبراء لجنة ا تشيدوإلى الدولة الطرف. الختامية وتوصياتها مالحظاتها  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاأل
كومة مملكة إسواتيني على مختلف التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها بح ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاأل

 تزال لرغم من التقدم المحرز، الوبا. للطفل يفريقميثاق األالمن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ أحكام 
إزاء الثغرات الموجودة في حماية حقوق الطفل وتعزيزها في البلد، ال سيما في مجاالت  اللجنة تشعر بالقلق

قوق حالعقوبة البدنية وانعدام الجنسية وتسجيل المواليد والعنف ضد األطفال والعنف القائم على نوع الجنس و
يات تشمل التوصوانون. القالذين لديهم مشاكل مع الصحة الجنسية واإلنجابية والممارسات الضارة واألطفال 

 الرئيسية للجنة ما يلي:
 

 ال يصبح أي طفل عديم الجنسيةن وضع ضمانات قانونية وإجرائية لضمان أ، 
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  زيادة إمكانية الوصول إلى مراكز تسجيل المواليد وإلغاء جميع الرسوم المرتبطة بخدمات تسجيل
 ،المواليد، بما في ذلك التأخر في التسجيل

  جميع أشكال العنف ضد الطفل بهدف تغيير المواقف والسلوك للقضاء على حملة وطنية اجراء
 ،المجتمعي فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد األطفال

  ضمان إنشاء مؤسسات تتمتع بالموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ مشروع قانون الجرائم الجنسية
لزعماء الدينيين والثقافيين لمنع العنف القائم والعنف المنزلي، والتوعية العامة المستمرة وإشراك ا

 ،على نوع الجنس ضد الفتيات
 ضمان مساءلة مرتكبي العنف القائم على نوع الجنس من خالل تعزيز فعالية التحقيق والمقاضاة، 
  توفير الدعم الالزم لألسر المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز لمنع فقدان البيئة

 ،األسرية
 الحضانة ورعاية مراكز وتقليص عدد األطفال في الرعاية السكنية عن طريق وضعهم في  اخراج

 ،ىالقربذوي 
  اعتماد سياسة وبرنامج لصحة المراهقين مع التركيز على الوقاية من األمراض التي تنتقل عن طريق

 الحقوق العامة، وكذلك حماية التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي ىوالعداالتصال الجنسي و
بما في ذلك حماية الحق في التعليم للفتيات الحوامل أو  ،هم في جميع الظروفيتللمراهقين ورفاه

 ،األمهات المراهقات
 جئين على نفس الحماية التي يتمتع بها الضمان حصول األطفال المولودين من أبوين مهاجرين و

 و ،نديينيالسواز أبويناألطفال من 
  قبل المحاكمة لضمان عدم خضوع األطفال المخالفين للقانون مسار العقوبة تبني برامج تحويل

 إدارة العدالة.المعتادة من  اتإلجراءل
 

 التقرير الدوري لجمهورية السنغال .0.2
 
، خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين، في التقرير ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األنظرت  .5

جنة الخبراء لبعد النظر في التقرير، أرسلت و. للطفل يفريقميثاق األالاألولي لجمهورية السنغال بشأن تنفيذ 
لخبراء لجنة ا تشيدوإلى الدولة الطرف. الختامية وتوصياتها مالحظاتها  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاأل
بحكومة جمهورية السنغال على مختلف التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها ية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقاأل

ال  على الرغم من التقدم المحرز،و. للطفل يفريقميثاق األالمن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ أحكام 
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يما في ال س ،ق الطفل وتعزيزها في البلدتزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الثغرات الموجودة في حماية حقو
واألطفال ذوي اإلعاقة والممارسات الضارة والعقاب البدني والتمييز في التعليم.  ،مجاالت عمل األطفال

 ما يلي:الى الدولة الطرف تشمل التوصيات الرئيسية للجنة و
 

  بشأن تعريف الطفل، للطفل ي فريقميثاق األالمن  0مراجعة جميع التشريعات التي ال تتفق مع المادة
واتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء على زواج األطفال والممارسات الثقافية األخرى التي تتعارض 

 ،للطفلي فريقميثاق األالمع أحكام 
  تعزيز التزاماتها لضمان حصول جميع الفتيات والفتيان في المناطق الحضرية والريفية واألقل نموا

 ،على فرص التعليم
  معالجة أسباب انخفاض معدالت االلتحاق وارتفاع معدل التسرب في التعليم الثانوي والعالي، وخاصة

 ،بالنسبة للفتيات، بما في ذلك زواج األطفال والعنف الجنسي وعمل األطفال
  جعل المرافق المدرسية الحالية والمستحدثة في جميع مناطق البلد، والمواد التعليمية، والمناهج

الدراسية، وأساليب التدريس، والتنظيم المدرسي واإلدارة، وأنظمة الدعم األخرى قابلة للتكيف ومناسبة 
 ،الحتياجات التعليم الشامل

  ،زيادة إنفاذ التشريعات القائمة التي تجرم االتجار باألطفال، والتسول القسري وإساءة المعاملة
 ،والتحقيق ومساءلة من ينتهكون هذه القوانين

 المدارس  أولكتاتيب مشروع القانون الذي ينص على الوضع القانوني واللوائح التنظيمية ل كمالاست
في إساءة معاملة األطفال واستغاللهم، مثل  ن(ي)المعلم القرآنية من أجل حظر مشاركة المرابطين

 ،األطفال تسول
  زيادة التمويل والدعم للهياكل التي يمكن أن توفر المساعدة القانونية لألطفال المنفصلين عن ذويهم

 الذين يقعون ضحايا سوء المعاملة أو االستغالل.طلبة المدارس مثل 
 

  ياأفريقالتقرير الدوري لجمهورية جنوب  .0.4
 

، خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين، في التقرير ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األنظرت  .6
لجنة أرسلت  ،بعد النظر في التقريرو. للطفل يفريقميثاق األاليا بشأن تنفيذ أفريقالدوري لجمهورية جنوب 

لجنة يد تشومالحظاتها وتوصياتها الختامية إلى الدولة الطرف.  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقالخبراء األ
يعية يا على مختلف التدابير التشرأفريقبحكومة جمهورية جنوب  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاألالخبراء 
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رغم من على الو. للطفل يفريقميثاق األالواإلدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ أحكام 
اية حقوق الطفل وتعزيزها في التقدم المحرز، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الثغرات الموجودة في حم

ال سيما في مجاالت تسجيل المواليد وانعدام الجنسية والتعليم واألطفال ذوي اإلعاقة والممارسات  ،البلد
رئيسية تشمل التوصيات الوالضارة واألطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والتمييز والحق في الصحة. 

 ما يلي:إلى الدولة الطرف للجنة 
 

 تسجيل األطفال عديمي  عيقعدم ترك أي طفل بدون جنسية وإزالة جميع الحواجز التي ت ضمان
 ،الجنسية

  للمعلمين المؤهلين من خالل إيالء اهتمام  نصفعلمين وضمان التوزيع المعدد كاف من المتدريب
 ،خاص للمدارس الموجودة في المناطق الريفية

  ية التحتية المدارس بشكل عاجل بالبن جهيزالتحتية للمدارس وتالبنية انجاز تعزيز تنفيذ مبادرة تسريع
 ،ذات الصلة

 دارس اللتحاق بالملبسيطا تعديل سياسة الفرز والتعريف والتقييم والدعم إلتاحة إجراءات أكثر ت
 ،لألطفال غير الموجودين حاليا في نظام التعليم

  يع عن طريق توسعلى نطاق البلد ضمان تنفيذ برنامج تحديد المشكالت المتعلقة برعاية الطفل
 ،ناطقالبرنامج ليشمل جميع المستشفيات والعيادات بجميع الم

  تعديل قانون الزواج وقانون االعتراف بالزواج العرفي والتأكد من أن الحد األدنى لسن الزواج هو
 ،عاما دون أي استثناءات 11

 اختبار والزواج باإلكراه الضارة مثل  تكثيف حمالت التوعية لتثقيف المجتمع بشأن تأثير الممارسات
 و ،على حقوق األطفال العذرية

 بذويهم تحديد وضمان حقوق األطفال المهاجرين غير المصحوبين. 
 

  التقرير الدوري لجمهورية رواندا .0.5
، خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين، في التقرير ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األنظرت  .7

لجنة الخبراء  ي للطفل. وبعد النظر في التقرير، أرسلتفريقالدوري لجمهورية رواندا بشأن تنفيذ الميثاق األ
لجنة الخبراء  تشيدوإلى الدولة الطرف. الختامية وتوصياتها ، مالحظاتها ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاأل
، بحكومة جمهورية رواندا على مختلف التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاأل

 تزال رغم من التقدم المحرز، الوبال. للطفل يفريقميثاق األالمن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ أحكام 
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مجاالت  يما فياللجنة تشعر بالقلق إزاء الثغرات الموجودة في حماية حقوق الطفل وتعزيزها في البلد، ال س
ير غوتسجيل المواليد والعقاب البدني واألطفال ذوي اإلعاقة وميزانية قطاع التعليم واألطفال  نموبقاء و

 :ليما يإلى الدولة الطرف تشمل التوصيات الرئيسية للجنة ووبغاء األطفال واالتجار بهم. المصحوبين 
 

 التوعية  عن طريق ،من بين أمور أخرى ،تعزيز استثمارها في الحق في الحياة والبقاء والنمو
 المتاحة بسهولة، وتوفير مكمالت التغذية فيحلية المغذية التي يمكن تصنيعها من السلع الم طعمةباأل

المناطق التي ينتشر فيها سوء التغذية، وزيادة معدل التحصين للقاحات التي تلعب دورا هائال في 
 ،مميتةالوقاية من األمراض ال

  الوصول إلى تسجيل المواليد لجميع األطفال المولودين في جميع مناطق البلدزيادة، 
  ضمان حظر العقوبة البدنية صراحة في جميع األماكن بما في ذلك مرافق الرعاية السكنية ومراكز

 ،اإلصالح وغيرها من المرافق
 طوارئ والوقاية توعية المراهقات بخيارات منع الحمل بما في ذلك حبوب منع الحمل في حاالت ال

 ،من األمراض المنقولة جنسيا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية
  بذل جهد مستمر لضمان عدم استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة من الخدمات الصحية مثل التحصين

 ،والمكمالت الغذائية
  مالية للبلدالميزانية اإلجفي زيادة الزيادة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بالتناسب مع، 
  تعزيز الجهود في إدخال برامج االستبقاء في المدارس مثل توسيع برنامج التغذية المدرسية لتشمل

وغيرها من أشكال الدعم لألطفال من األسر المحرومة  االعاناتتقديم و ،مجموعة واسعة من المدارس
 ،ي المدرسةوخفض أي تكلفة ذات صلة قد يطلب من الطالب تحملها للبقاء ف ،اقتصاديا

 في الدعارة لضمان إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم دون  ضالعيننشاء آلية اإلحالة الالزمة لألطفال الا
 و ،التسرب من المدرسة

  إقامة تعاون عبر الحدود مع البلدان المجاورة لوقاية الضحايا وتحديد هويتهم وإعادتهم إلى الوطن
 .واقتفاء أثر األسر وجمع شملها

 
  الدوري لجمهورية نيجيريا االتحاديةالتقرير  .0.6

 
، خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين، في التقرير ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األنظرت  .1

لجنة الخبراء ت أرسل ،بعد النظر في التقريرو. للطفل يفريقميثاق األالالدوري للجمهورية االتحادية عن تنفيذ 
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لخبراء لجنة اتشيد ومالحظاتها وتوصياتها الختامية إلى الدولة الطرف.  الطفل ورفاهيتهية لحقوق فريقاأل
بحكومة جمهورية نيجيريا االتحادية على مختلف التدابير التشريعية واإلدارية  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاأل

لمحرز، رغم من التقدم اوبال. للطفل يفريقميثاق األالوغيرها من التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ أحكام 
ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الثغرات الموجودة في حماية حقوق الطفل وتعزيزها في البلد، ال سيما في 

األطفال في حاالت الصراع والعنف الجنسي وفصل األطفال والتعليم واألطفال ذوي اإلعاقة ووفيات مناطق 
إلى الدولة تشمل التوصيات الرئيسية للجنة ووالممارسات الضارة.  ،ةاألمهات. والحمل في سن المراهق

 ما يلي:الطرف 
 

  برنامج فعال لتحديد ومعالجة تحديات األطفال الذين يتعرضون للعنففعالةستراتيجية اتصميم وتنفيذ / 
لذي االجنسي بسبب التمرد المستمر في شمال شرق نيجيريا، ومعالجة التهميش والتمييز والرفض 

 ،نوع من العنف الجنسيالولدوا نتيجة لهذه  الذينل اطفأليواجهه ا
 سن تشريع يحظر صراحة جميع أشكال العقوبة البدنية لألطفال في جميع الظروف، 
 ة لمرتبطادفوعات الم لغاءتعزيز الجانب اإللزامي للتعليم وجعل التعليم االبتدائي مجانيا عن طريق إ

 ،بااللتحاق بالمدارس
 األمن للطالب والمعلمين في المدارس وخاصة في الدول المتأثرة بالنزاع المسلح تعزيز توفير، 
 إجراء دراسة بهدف تحديد أسباب التسرب المرتفع ومعالجتها وفقا لذلك، 
 التعليمية الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة واألجهزة المساعدة مواد وضع برنامج شامل لتوفير ال

 ،المدارس العاديةكذلك في تلبي احتياجاتهم في المدارس الخاصة ولألطفال ذوي اإلعاقة التي 
  ن حمل المراهقات عالمرتفعة لمعدالت التكثيف الجهود لمعالجة ارتفاع معدل وفيات األمهات وتقليل

طريق إزالة الحواجز التي تواجهها المراهقات في الوصول إلى خدمات منع الحمل وضمان حصولهن 
الصحة اإلنجابية والخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية لألمهات على معلومات شاملة عن 

 ،المناطق الريفيةوخاصة في 
  وفعالة لمعالجة انعدام األمن وقضايا حماية حقوق الطفل األخرى في  ة جيدانسقمإنشاء آلية جيدة

 ،مخيمات المشردين داخليا
 اريينتكثيف الجهود لضمان عدم استخدام األطفال كمفجرين انتح، 
  تكثيف حمالت التوعية لتثقيف المجتمع حول تأثير الممارسات الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية

 و ،على حقوق األطفال عذريةواختبار اللإلناث 
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  تخصيص الموارد ذات الصلة لتوفير الحماية االجتماعية والقانونية والصحية الكافية لألطفال الذين
 السحر.بممارسة يقعون ضحايا التهامات 

 
  النظر في التقرير األولي لجمهورية موريتانيا اإلسالمية .0.7

 
لجنة الخبراء ديسمبر، نظرت  5 -نوفمبر  05خالل جلستها العادية الرابعة والثالثين، التي عقدت في  .2

ورية قدم وفد جمهوفي التقرير األولي لجمهورية موريتانيا اإلسالمية.  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاأل
موريتانيا اإلسالمية برئاسة سعادة محمد الحسن بوخريس، مفوض حقوق اإلنسان التدابير التي اتخذتها 

سيكون و. هية لحقوق الطفل ورفاهيتفريقلجنة الخبراء األالطفل إلى ي فريقميثاق األال تعميمالحكومة لتنفيذ و
شأن ب ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األالصادرة عن الختامية محتوى المالحظات والتوصيات 

 تقرير الدولة الطرف جزءا من تقرير النشاط التالي للجنة إلى المجلس التنفيذي.
 

 البند الثالث: الدعوة وبعثات المتابعة
اق التصديق على الميثبشأن بعثة الدعوة إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  2.1

 ي للطفلفريقاأل
 

دعوة إلى الجمهورية العربية الصحراوية عثة ب ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األ أوفدت  .12
 22من فترة في التم تنفيذ المهمة وي لحقوق ورفاهية الطفل، فريقالديمقراطية حول التصديق على الميثاق األ

الحكوميين المعنيين وأعضاء المجلس الوطني إلى إشراك المسؤولين بعثة تهدف الو. 0212مايو  5أبريل إلى 
للدعوة إلى طراف المعنية األالمؤسسات الوطنية المسؤولة عن الحقوق وغيرها من  يالصحراوي، وممثل

الوزارات مع  في نقاشاتاللجنة شاركت خالل البعثة، و. للطفل يفريقميثاق األالاإلسراع بعملية التصديق على 
ووزارة التعليم، ووزارة الصحة  ،الطفل والمرأةالنهوض بالشؤون االجتماعية والمعنية بما في ذلك وزارة 

 من ةيشبابمنظمات المجتمع المدني المحلية ومجموعة و ،واللجنة الصحراوية الوطنية لحقوق اإلنسان ،العامة
برلمان األطفال. كما عقدت اللجنة اجتماعا تشاوريا مع أعضاء البرلمان والفريق الفني للجنة المرشحة 

ي كبند ف ادراجهأن الميثاق تم  ةحكومة الصحراويالأكد ممثلو وللمجلس الوطني الصحراوي في البرلمان. 
ة على التصديق على الميثاق في جدول أعمال المناقشة البرلمانية للربع الثاني من العام، وستعمل الحكوم

 .0212األشهر القليلة المقبلة قبل نهاية العام 
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 الختامية والتوصياتبعثة المتابعة إلى زيمبابوي بشأن تنفيذ المالحظات  .2.0
 

 15إلى  10 الفترة من متابعة إلى زيمبابوي فيعثة ب ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األ أوفدت  .11
ية قفريلجنة الخبراء األالصادرة عن الختامية والتوصيات لرصد مستوى تنفيذ المالحظات  0212يونيو 

ميثاق لالألخيرة حول تنفيذ  وليإلى حكومة زيمبابوي بعد النظر في التقرير األ لحقوق الطفل ورفاهيته
مع  ،ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األتفاعلت خالل البعثة، و. 0215في عام للطفل ي فريقاأل

حكومة زيمبابوي من خالل حوار بناء للتعرف على التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة 
 .الختامية وتوصياتهافي تنفيذ مالحظاتها 

 في يفريقاالحتفال بيوم الطفل األالمشاركة في مبابوي اللجنة إلى يعالوة على ذلك، دعت حكومة ز .10
بحضور  ،لطفللبرلمان اة حية تشمل جلسي فريقبيوم الطفل األحتفاالت االتقدير كبير أن بد. والحظت اللجنة البال

وكذلك وزراء القطاعات التي تعمل في مجال حقوق  إيمرسون منانجاجواسعادة السيد  رئيس جمهورية زيمبابوي
الطفل ورفاهيته. كما الحظت اللجنة مع التقدير أن الهياكل القوية داخل برلمان الطفل هي نسخة طبق األصل من 

ة يفريقلجنة الخبراء األالرغم من االتجاهات اإليجابية في الدولة الطرف، حددت وبهيكل حكومة زيمبابوي. 
 تحديات وأوصت حكومة زمبابوي بما يلي:ال ورفاهيتهلحقوق الطفل 
  قت ممكنفي أقرب وللطفل ي فريقميثاق األالتقديم تقريرها الدوري إلى اللجنة عن حالة تنفيذ أحكام، 
 حقيقا وت ،هيتضمان وجود آلية تنسيق مناسبة بين األجهزة التي تعمل في مجال حقوق الطفل ورفاه

 أحد الخيارات التالية:النظر في يتعين  ،لهذه الغاية
 ل بين تنسيق العمتفويض بنشاء وزارة منفصلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الطفل، بما في ذلك ا

 ،الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى فيما يتعلق بقضايا حقوق الطفل
  وزارة الصحة ورعاية وهي خطة العمل الوطنية لألطفال من مضيفها الحالي،  سحبالنظر في

أو إعادة خطة  ،ووضعها تحت إشراف وزارة الخدمات العامة والعمل والرعاية االجتماعية الطفل،
 ،قائمة هناكالعمل الوطنية لألطفال إلى مكتب الرئيس حيث كانت 

 عطاء األولوية للقوانين التي تؤثر على األطفال في عملية مواءمة القوانين مع الدستور بالنظر إلى ا
من بين  ،يتعين وعند القيام بذلك ،التي يجري النظر فيها من أجل المواءمة العدد الكبير من القوانين

العقوبة البدنية في جميع الظروف، وعدم التمييز حظر تجريم زواج األطفال، وضمان  ،أمور أخرى
 ،بين األطفال المولودين خارج إطار الزواج أثناء تسجيل المواليد وكذلك الميراث

 بشكل دوري وضمان تسجيل المواليد لجميع األطفالواليد للمتسجيل المتنقل ال اجراء، 
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  ربط تسجيل المواليد بالخدمات األساسية األخرى مثل اإلخطار بالوالدة ورعاية ما بعد الوالدة في
 ،دتسجيل المواليمن أجل قط فأهم المعالم مثل اللقاحات بحيث ال ُيطلب من الوالدين التحرك بعيدا 

  األثر السلبي للعقاب البدني وإدخال أنماط مختلفة من االنضباط اإليجابي في توعية المجتمعات حول
 ،المدارس والمنزل

 وكذلك استهداف األطفال الذين هم خارج  هآلية لمنع دخالتقييم معدل وأسباب التسرب المدرسي وا
 ،المدرسة

 مجال  ثقيف فيضمان حصول الفتيات المراهقات على خدمات الصحة اإلنجابية الجنسية وتوفير الت
 ،الصحة اإلنجابية في المدارس

 .إجراء تحقيقات شاملة ومقاضاة مرتكبي العنف مثل االستغالل الجنسي وعمل األطفال 
 
 
 

 بعثة متابعة إلى ليبيريا بشأن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية .2.2
 1الى  6 من ةالفتر ليبيريا فيمتابعة إلى عثة ب ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األ أوفدت .12

ة لحقوق يفريقلجنة الخبراء األالصادرة عن الختامية لرصد مستوى تنفيذ المالحظات والتوصيات  0212نوفمبر 
في للطفل ي فريقميثاق األالإلى حكومة ليبيريا بعد النظر في التقرير األولي لألخيرة حول تنفيذ  الطفل ورفاهيته

حوار ي فحكومة ليبيريا مع  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األدخلت خالل البعثة، و. 0215عام 
 بناء للتعرف على التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة في تنفيذ مالحظاتها وتوصياتها

 .الختامية
ية فريقراء األلجنة الخب، الحظت اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ توصيات بعثتهابعد  .14

ية فريقلجنة الخبراء األلرغم من االتجاهات اإليجابية في الدولة الطرف، حددت وبا. لحقوق الطفل ورفاهيته
 تحديات وأوصت حكومة ليبيريا بما يلي:ال لحقوق الطفل ورفاهيته

 
  قوانين الزواج العرفي والقانوني مع الميثاقمواءمة، 
 إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تفرض عقوبة اإلعدام والسجن مدى الحياة على األطفال، 
 إنشاء محاكم لألحداث في جميع المقاطعات، 
  على االنضمام إلى وحدة شرطة حماية النساء واألطفالاالناث تدريب أفراد الشرطة، 
  األسباب الجذرية لالغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجنسيتحديد ومعالجة، 
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  ث واتخاذ تدابير أخرى للقضاء على هذه الممارسةانلإلحظر صراحة تشويه األعضاء التناسلية، 
 و ،حظر العقاب البدني في جميع الظروف واالضطالع بأنشطة التوعية إلدخال تأديب إيجابي 
 د األطفال على أساس العرق أو أي أساس محظور آخر في تعديل الدستور لضمان عدم التمييز ض

الميثاق، في اكتساب الجنسية والتأكد من أن قوانين الجنسية ال تجعل أي طفل عديم الجنسية أو 
 معرضا لخطر انعدام الجنسية.

 
  بعثة متابعة إلى جمهورية غينيا بشأن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية .2.4

 
 07الى  05 من الفترة ة متابعة إلى ليبيريا فيعثب ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاأللجنة الخبراء  أوفدت .15

ة لحقوق يفريقلجنة الخبراء األالصادرة عن الختامية لرصد مستوى تنفيذ المالحظات والتوصيات  0212سبتمبر 
في للطفل ي قفرييثاق األمالإلى حكومة غينيا بعد النظر في التقرير األولي لألخيرة حول تنفيذ  الطفل ورفاهيته

ر حكومة غينيا من خالل حوا ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األخالل البعثة، أشركت و. 0215عام 
 بناء للتعرف على التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة في تنفيذ مالحظاتها وتوصياتها

 .الختامية
ية فريقراء األلجنة الخبتها، الحظت اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ توصيات بعثبعد  .16

ية فريقلجنة الخبراء األالرغم من االتجاهات اإليجابية في الدولة الطرف، حددت ه. وبلحقوق الطفل ورفاهيت
 تحديات وأوصت حكومة غينيا بما يلي:ال لحقوق الطفل ورفاهيته

 
 سباب تسرب الفتيات من المدرسة ووضع استراتيجيات إلبقاء الفتيات في المدرسةتحديد أ، 
 ال سيما عن طريق منح لوازم مدرسية مجانية لألطفال الذين يعيشون في وضع ضعيف،  ،تقديم المساعدة

 ،ألطفالاالنظر في االستراتيجيات المجتمعية لتعزيز تعليم و ،بما في ذلك أطفال اآلباء المحرومين اقتصاديا
 ل المصاريف المتعلقة بتسجيوإلغاء حقيق الالمركزية لمراكز تسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد ت

 ،المواليد
 تحديد أسباب تسرب الفتيات من المدرسة ووضع استراتيجيات إلبقاء الفتيات في المدرسة، 
  استخدام األطفال في التسولمكافحة، 
 على نظام عدالة مناسب لألطفال لمعالجة  ءاملين في قطاع القضاتعزيز تدريب القضاة وغيرهم من الع

 الحاالت المحددة لألطفال المخالفين للقانون.
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 البند الرابع: االتصاالت
 

منذ ف. ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األيوفر الجدول أدناه القائمة الكلية للرسائل المقدمة إلى   .17
  .من تسع منها االنتهاءوتم  رسالة 10إجمالي  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقالخبراء األلجنة إنشائها، تلقت 

  الوضع تاريخ االستالم أطراف الرسائل مسلسل
ميشيلو هانسونجولي وآخرون )نيابة عن األطفال في شمال أوغندا(  1

 ضد حكومة أوغندا
  تم االنتهاء منها 2005

يا ومبادرة العدالة المجتمعية أفريقمعهد حقوق اإلنسان والتنمية في  2
 المفتوحة نيابة عن أطفال من أصل نوبي في كينيا ضد حكومة كينيا

  تم االنتهاء منها 0222أبريل   20

اع ية للدففريقمركز حقوق اإلنسان )جامعة بريتوريا( والجمعية األ 3
 عن حقوق اإلنسان

 السنغال)السنغال( ضد حكومة 

  تم االنتهاء منها 0210يوليو   27

معلقة )تحت التسوية  0214أكتوبر    29 يا ضد حكومة ماالويأفريقمعهد حقوق اإلنسان والتنمية في  4
 الودية(

ي لدراسات العدالة والسالم ومركز المساعدة فريقالمركز األ 5
 القانونية للشعوب ضد حكومة جمهورية السودان

  تم االنتهاء منها 0215أغسطس   19

يا ومبادرة مجموعة أفريقمبادرة معهد حقوق اإلنسان والتنمية في  6
الباحثين نيابة عن تي. اف. إيه )قاصر( ضد حكومة جمهورية 

 الكاميرون

  تم االنتهاء منها 0215نوفمبر   16

المجموعة الدولية لحقوق األقليات ومنظمة إنقاذ الرقيق نيابة عن  7
 م ويارج ولد سالم ضد جمهورية موريتانياسعيد ولد سال

  تم االنتهاء منها 0215ديسمبر   15

داليا لطفى نيابة عن صهيب عماد ضد حكومة جمهورية مصر  8
 العربية

  تم االنتهاء منها 0216مارس   31

داليا لطفى نيابة عن أحمد بسيوني ضد حكومة جمهورية مصر  9
 العربية

  منهاتم االنتهاء  0216مارس   31

ايتونجو نكوون نيابة عن السيد والسيدة ايلوجو ميني والقس دانييل  10
 .ايزو أيو ضد حكومة الكاميرون

  تم االنتهاء منها 0216أبريل   22

  قيد النظر 0211أغسطس   26 .مشروع التعجيل بالعدالة وآخرون ضد جمهورية السودان 11
ومركز الحقوق اإلنجابية مركز الحقوق القانونية وحقوق اإلنسان  12

 )بالنيابة عن الفتيات التنزانيات( ضد جمهورية تنزانيا المتحدة
  قيد النظر 0212يونيو   17
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 خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة رسالة جديدة ضد تنزانيا.  .11
قوق بشأن المجموعة الدولية لححالة تنفيذ قرارها في نظرت اللجنة، أثناء دورتها العادية الرابعة والثالثين،   .12

عد بونيابة عن سعيد ولد سالم ويارج ولد سالم ضد جمهورية موريتانيا. منظمة انقاذ الرقيق األقليات و
االستماع إلى اإلحاطة التي قدمها وفد موريتانيا، شجعت اللجنة حكومة موريتانيا على مواصلة جهودها 

هم وتمكينهم من إكمال دراساتهم وتزويدهم بخدمات الحماية دماجاعادة الضمان إعادة تأهيل ضحايا الرق و
 االجتماعية.

قوق حمعهد الة رسعن تنفيذ التسوية الودية في  انظرت اللجنة، أثناء دورتها العادية الرابعة والثالثين، تقرير  .02
ب تقرير مكتوالوي إلى تقديم ادعت اللجنة حكومة موالوي. ايا ضد جمهورية مأفريقاإلنسان والتنمية في 

 عن تنفيذ شروط التسوية في القناة الرسمية.
 
 
 

وتعزيز هياكل حماية الطفل داخل المجموعات االقتصادية  0242البند الخامس: تعميم أجندة عام 
 اإلقليمية

عات االقتصادية اإلقليمية على مدار وجمممع ال ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األتعمل  .01
لجنة وضعت الوالسنوات القليلة الماضية من أجل تعزيز أطر حماية حقوق الطفل على المستوى دون اإلقليمي. 

و  0211بين عامي وفيما خطة عمل تعاونية مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وتشركها في أنشطة مختلفة. 
نظمت اللجنة اجتماعات على مستوى المجموعات االقتصادية اإلقليمية حول مختلف قضايا حقوق الطفل  ،0212

رق شجماعة تم تنظيم مثل هذه االجتماعات مع وبما في ذلك القضايا العابرة للحدود التي تؤثر على األطفال. 
ادية عة االقتصوجممي، والفريقب األتنمية الجنو ةعويا، ومجمأفريقعة االقتصادية لدول غرب وجمميا، والأفريق

خالل االجتماعات مع وللتنمية. المشتركة يا، واتحاد المغرب العربي، والهيئة الحكومية أفريقلدول وسط 
المجموعات االقتصادية اإلقليمية، الحظت اللجنة أن نظام حماية الطفل في كل مستوى من المجموعات االقتصادية 

 مرحلة مختلفة. اإلقليمية له هيكل مختلف وفي
ونتائج  0242عام أجندة خالل الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة أيضا حلقات عمل بشأن تعميم  .00

 6الى  5ة من ي الفترفيا أفريقمجموعة االقتصادية لدول وسط منطقة الالدراسة المتعلقة باألطفال أثناء التنقل في 
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بعد مشاركة ونوفمبر.  1الى أكتوبر  21 الفترة من ي فيفريقالقرن األيا وأفريقومنطقتي شمال  0212سبتمبر 
مع مختلف المجموعات االقتصادية اإلقليمية، تمت اإلشارة إلى أن حقوق الطفل ورفاهيته لية فريقألالجنة الخبراء 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية ليست كلها في نفس المستوى من حماية الطفل من حيث اآلليات المعيارية 
لذلك، ترى اللجنة أن هناك حاجة لوجود آلية منسقة لحقوق الطفل في جميع المجموعات ووالمؤسسية والهيكلية. 

 القتصادية اإلقليمية في:ا
 

  وفيما بينهاالمجموعات االقتصادية اإلقليمية داخل إنشاء منصة للحوار والتعاون، 
 لعب دور تنسيقي لألنظمة اإلقليمية المنسقة لحماية الطفل، 
  و  0262ي فريقأجندة االتحاد األ بشأندعم تتبع التقدم المحرز من قبل المجموعات االقتصادية اإلقليمية

 ،الثالثةألجندات لتنفيذ المتكامل لمن أجل اوأهداف التنمية المستدامة  0242
  جميع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول معا تنظيم ورشة عمل سنوية لتبادل الخبرات حيث تلتقي

 ،الشريكة
  لتي تعمل اي كل المجموعات االقتصادية اإلقليمية منسق فتبادل المعرفة وتقديم الدعم الفني لضمان وجود

 ،ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاألالخبراء لجنة مع 
 و ،توثيق وتوسيع نطاق أفضل الممارسات في المجموعات االقتصادية اإلقليمية 
 .تعزيز آليات الدعوة والمساءلة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 
 0201يونيو  16ي فريقالبند السادس: اختيار الموضوع ليوم الطفل األ

 
 بعد مزيد منوي في االعتبار، فريقمع أخذ المشاورات التي أجراها األطفال بشأن موضوع يوم الطفل األ  .02

سنة بعد  22" حول 0201ي لعام فريقالمناقشات والمداوالت، قررت اللجنة أن يكون موضوع يوم الطفل األ
 لألطفال". مالئمةيا أفريقمن أجل  0242اعتماد الميثاق: تسريع تنفيذ أجندة 

 
 البند السابع: يوم المناقشات العامة ومناقشات الفرق

 
 ايأفريقنترنت في االستغالل الجنسي لألطفال عبر اال القضاء علىيوم مناقشة عامة حول منع و .7.1
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حقوق لية فريقاأللخبراء الجنة ، عقدت 0212مارس  12العادية الثالثة والثالثين، المنعقدة في  دورتها خالل  .04
االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت في على  القضاءيوم مناقشة عامة حول منع والطفل ورفاهيته 

ي، ناقش المشاركون التزامات الدول األعضاء فريقمن ميثاق الطفل األ 07يا. وباإلشارة إلى المادة أفريق
أو إكراه أو تشجيع  حثال سيما  ،بحماية األطفال من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

 ،أو غيرها من الممارسات الجنسية الدعارةاستخدام األطفال في و ،الطفل على االنخراط في أي نشاط جنسي
من جديد رؤية االتحاد أيضا أكدت المناقشة و. اإلباحية واستخدام األطفال في األنشطة والعروض والمواد

تنفيذ من خالل ال يينفريقتمكين األطفال األينبغي "أنه ( التي تنص على 52)الفقرة  0262ي في أجندة فريقاأل
من يا فريقأفيما يتعلق باألطفال كما يتضح من خالل أجندة تفصيله ي لحقوق الطفل" وفريقالكامل للميثاق األ

ي ذات الصلة بما في فريقاالتحاد األقررات موصكوك أحاطت المناقشة علما أيضا بو. 0242أجل األطفال 
جلس )اتفاقية ماالبو( ومقرر الملألمن االلكتروني وحماية البيانات الشخصية ي فريقالتحاد األاذلك اتفاقية 

شأن حماية وتعزيز حقوق ورفاهية األطفال في ب (Ex.CL/1017(XXXIII))ي فريقالتنفيذي لالتحاد األ
يا، فريقأنترنت في من المناقشات، الحظت اللجنة التوسع السريع في االتصال باالوالفضاء اإللكتروني. 

ا، فضال عن يأفريقاالجتماعي والمشاركة المدنية لألطفال في لشمول والفرص العديدة التي تتيحها للتعلم وا
عن قلقها  ربتوأع ،التي يتعرض لها االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت كبيرةالمخاطر المتزايدة وال

ة ي لحماية األطفال من المخاطر المحتملفريقإزاء التدابير المحدودة التي اتخذتها الدول األعضاء في االتحاد األ
 ،التي يتعرضون لها على اإلنترنت بما في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت. وفي هذا الصدد

نية لألطراف المعالدول األعضاء إلى بدء استجابات  ورفاهيتهية لحقوق الطفل فريقاألالخبراء لجنة دعت 
بر حماية األطفال ع التعامل معلحماية حقوق األطفال في الفضاء اإللكتروني وعلى مستوى الدول  ةالمتعدد

التوجيهية  ئاإلنترنت مع التركيز على االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت باستخدام النماذج والمباد
 صلة.ذات ال

 
  يوم المناقشة العامة حول األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح .7.0

 
ية فريقاألالخبراء ، عقدت لجنة 0212نوفمبر  06خالل الجلسة العادية الرابعة والثالثين، المنعقدة في  .05

للجنة الحقوق الطفل ورفاهيته يوم مناقشة عامة حول األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. وبعد المناقشة، توصي 
 :ي بما يليفريقالدول األعضاء في االتحاد األ
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  مور منها االستثمار في معالجة األ عدد منمعالجة األسباب الكامنة وراء الصراع في القارة من خالل
الحكم والفساد وتعزيز سيادة القانون واحترام سوء م المساواة وانتشار األسلحة الصغيرة واعدانالفقر و

 ،0262عام ندة جأحقوق اإلنسان بما يتماشى مع 
  وضع حد لإلفالت من العقاب من خالل تعزيز آليات المساءلة اإلقليمية والوطنية بما في ذلك قدرات

 ،التحقيق واالدعاء على االنتهاكات الجسيمة الستة
  وأنظمة العدالة غير الرسمية للحيلولة دون تعرض الفتيات والفتيان تعزيز النظم الوطنية لحماية الطفل

وضمان االستجابات الفعالة،  ،في حاالت النزاع للضرر بشكل فعال، ورصد االنتهاكات عند حدوثها
 ،بما في ذلك إعادة التأهيل والتعليم وإعادة اإلدماج المجتمعي وغيرها من الخدمات المناسبة

  والتي لها صلة بحماية األطفال  ،صدق عليها بعدُيالتي لم الصكوك على النظر في التصديق
 ،ي لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقالميثاق األوخاصة اتفاقية كمباال و ،بالنزاعضررين المت

  عالن المدارس اآلمنة والمبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من االستخدام العسكري اإقرار
 ،حتى اآلنفعلت ذلك  إذا لم تكن ،أثناء النزاع المسلح

 وإلزامي ومجاني لتسجيل المواليد وآليات لتحديد العمر يمكن الوصول إليها بسهولة  شاملنشاء نظام ا
 ،حتى في حاالت النزاع

  وضع حد لالحتجاز العسكري لألطفال واعتماد بروتوكوالت التسليم الرسمية التي تنص على النقل
 ،العسكري إلى سلطات حماية الطفل المدنيةالسريع لألطفال من الحجز 

  ندة جأاالنخراط بنشاط في إطار مجموعة أصدقاء األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح بهدف دعم
 ،يفريقداخل االتحاد األ األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح

 عنف كال الجميع أش وتحظر ،التأكد من أن القوانين والسياسات تمنع تهميش الفتيات واستبعادهن
 ،وخاصة في حاالت النزاع ،واالستغالل ضد الفتيات في جميع السياقات

 نشاء آليات لمشاركة األطفال تمولها الدولة وشاملة ومؤسسية لتمكين األطفال من المشاركة طوال ا
  دورة إدارة النزاعات وحلها.

 
 ما يلي: ي علىفريقتحث اللجنة أيضا مفوضية االتحاد األ .06

 
 ول عام بحل بالنزاع المسلح ضرريناألطفال المتتعهد بإنهاء عملية تعيين المبعوث الخاص بشأن ال

ي طلب فريق، حيث أقر االتحاد األAssembly/AU/Dec.718 (XXXII)قرر مفي ضوء ال 0202
 ،تعيين مبعوث خاص لألطفال في حاالت النزاع
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  يسهل التنسيق والبرمجة الجيدة لتلبية لحماية الطفل، مما وممول قوي ومؤسسي هيكل ضمان وجود
احتياجات األطفال في النزاعات المسلحة وكذلك في جميع عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد 

 ،يفريقاأل
  األسلحة سكاتإبدمج مؤشرات حماية الطفل في خريطة الطريق الخاصة، 
  من  مجلس السلم واألمن لتمكينقرراتها السابقة بشأن األطفال في النزاعات المسلحة ممراجعة تنفيذ

 ،قرراتمتحديد المزيد من الخطوات لمواجهة التحديات القائمة لتنفيذ ال
  ادة لنزع السالح والتسريح وإعي فريقلالتحاد األاإلسراع في تعميم المبادئ التوجيهية التشغيلية

دول األعضاء على ال 0214اإلدماج من أجل األطفال التي وضعتها إدارة السلم واألمن في عام 
 اإلقليمية.ليات والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآل

  اإلسراع في اعتماد مشروع المبادئ التوجيهية لحماية المدنيين في عمليات دعم السالم لالتحاد
 ي، بما في ذلك حماية األطفال.فريقاأل

 
 مبادرة سليمة بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث .7.2

 
لقة نقاش حية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقاألالخبراء لجنة العادية الرابعة والثالثين، نظمت  تهاخالل دور  .07

ي المسماة فريقث في إطار مبادرة االتحاد األانإللحول آلية المساءلة إلنهاء تشويه األعضاء التناسلية 
الثين في القمة الثانية والثتم تبني مبادرة سليمة ومبادرة سليمة بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 

تطلب ورؤساء الدول بعد مشاورات واسعة وعديدة وأن البطل المعين هو رئيس بوركينا فاسو.  مؤتمرل
ث. انإللمن الدول توفير آلية للمساءلة لوضع حد لتشويه األعضاء التناسلية  ،المبادرة، من بين أمور أخرى

منها تبنت قوانين  00ث، انإللأبرز النقاش أنه من بين الدول التي ينتشر فيها تشويه األعضاء التناسلية و
ارتفاع معدل انتشار تشويه األعضاء  أنالمقدم العرض  ظهرأوث. انلإلتحظر تشويه األعضاء التناسلية 

 دم من االلتزامات المعيارية، فقعلى الرغوث يتركز في الجزء الشرقي والغربي من القارة. انإللالتناسلية 
مليون  022يا، في حين أن الرقم أفريقلتشويه األعضاء التناسلية األنثوية في ا مليون 105أكثر من  تعرض

. عالوة على ذلك، هناك عدد متزايد من تشويه ٪65 مثليا تأفريقعلى المستوى العالمي مما يجعل 
ث من قبل العاملين الصحيين وإنفاذ القانون هو التحدي الرئيسي. وعقب المناقشة، انإللاألعضاء التناسلية 

لوحظ أن هناك حاجة إلى حملة اتصال ودعوة هادفة واستراتيجية لتعبئة العمل من أجل معالجة األعراف 
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ألطر اات وتعزيز أطر السياسيو ،تخصيص الموارد للتمويل المستدامو ،االجتماعية والديناميات الثقافية
ي فريقاد األلالتحتابعة لمساءلة لوإضفاء الطابع المؤسسي على آلية  ،تحسين البيانات واألدلةو ،التشريعية

 يا.أفريقفي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث إلنهاء 
 

 ي للطفلفريقللميثاق األالثالثين السنوية االحتفال بالذكرى ب المتعلقةالبند الثامن: اعتماد األنشطة 
 

ه في يتي لحقوق الطفل ورفاهفريقية الميثاق األفريقرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األمؤتمر اعتمد   .01
على دولة  42 صدقت ،عاما من اعتماده 22. وبعد 1222، ودخل حيز النفاذ في نوفمبر 1222 ويولي

لميثاق لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثين لية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقاألالخبراء لجنة تخطط والميثاق. 
  يا.أفريقبهدف تكثيف جهودها لضمان تنفيذ ميثاق الطفل بما يحقق أفضل فائدة لألطفال في 

خالل دورتها العادية الرابعة والثالثين، األنشطة  ،ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاألالخبراء لجنة اعتمدت   .02
 ية هي:األنشطة الرئيسواألساسية التالية التي يتعين االضطالع بها في سياق الذكرى الثالثين للميثاق. 

 
 إشراك الدول األعضاء في إعداد التقارير والتصديق، 
  0242 ندةجأالمنتدى االستشاري لألطراف المعنية لرصد تنفيذ، 
 حقوق الطفلالمعنية بقمة ال، 
 األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ي علىفريقتقييم استجابة االتحاد األ،  
 0202يا في عام أفريقل في اطفاأل وقتقييم حالة حق، 
 مؤتمرات رفيعة المستوى مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، 
  منظمات المجتمع المدنيتجارب مشاركة، 
  ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقاألالخبراء لجنة كتيب عن أنشطة، 
 أنشطة االتصاالت والعالمات التجارية. 

 البند التاسع: انتخاب المكتب
 
. ويتكون المكتب الجديد 0201إلى نوفمبر  0212انتخبت اللجنة مكتبها الجديد لمدة عامين من نوفمبر  .22

 للجنة من األعضاء التالي أسماؤهم:
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 رئيس -اججوزيف ندايسين السيد (1
 ول للرئيساألنائب ال -عزة العشماوي السيدة  (0
 للرئيس نائب الثانيالعيساتو الحسن موالي صديق السيد  (2
 مقرر –اتسينغ جم كاهيرمين كيمبو تا ةالسيد (4
 مقررنائب ال –ماريا ماباني كايمبي السيدة  (5

 
 الطفل ورفاهيتهلجنة الخبراء األفريقية لحقوق : الحاجة إلى إعادة هيكلة أمانة العاشرالبند 

 
م دعم يتوي. فريقيقع مقر األمانة العامة حاليا داخل إدارة الشؤون االجتماعية التابعة لمفوضية االتحاد األ  .21

 2من الموظفين اإلضافيين و  0وقت كتابة هذا التقرير في ويتضمن  أميناللجنة من قبل أمانة برئاسة 
ها تفويضموظفين معارين. وتعيق الجهود التي تبذلها اللجنة لالضطالع ب 2موظفين بعقود قصيرة األجل و 

 النقص الخطير في الموارد البشرية والمالية والمادية.، بفعالية
نقل األمانة والطلب اعادة أصبحت الحاجة إلى إعادة هيكلة موظفي األمانة ملحة اآلن مع مراعاة قرار   .20

المتزايد على اللجنة لحماية حقوق الطفل وتعزيزها والحاجة إلى هيكل منسق في جميع أنحاء هيئات مفوضية 
نظر تر أن نتظيومديرية الشؤون اإلدارية والموارد البشرية تم تقديم المسودة بالفعل إلى وي. فريقاالتحاد األ

 لهيكل.االمعنية بفيها اللجنة الفرعية 
موظفين ومجهزة بذات قدرات مهنية وفعالة ومختصة ها بفعالية، فإنها تتطلب أمانة يضوتفلكي تنجز اللجنة   .22

آلن المزيد اتتلقى  حيث، ية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهفريقاألنظرا للظهور المتزايد للجنة وأكفاء. 
حاجة إلى تعزيز األمانة من حيث الموارد المالية والبشرية فال)شكاوى(، والرسائل من تقارير الدول األطراف 

راء لجنة الخببشأن قرر مال -قرر المجلس التنفيذي ميمكن استنتاج ذلك من ووالمادية، أمر بالغ األهمية. 
الذي يطلب من المفوضية إجراء تقييم  - -Doc.EX.CL/797(XXIII)ته يية لحقوق الطفل ورفاهفريقاأل

 يةفعالب فويضهاتبالقدر الكافي لالضطالع ب هاالتي تحتاجها اللجنة بهدف تزويدالبشرية لموارد بشأن التمويل وا
لحقوق الطفل  يةفريقلجنة الخبراء األسيكون من المستحيل على وي. فريقفي الميثاق األصور على النحو المت

ها مع العدد المحدود للغاية من الموظفين الذين يوجد لدى األمانة يضوتفأداء مهامها بفعالية والوفاء ب ورفاهيته
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ف لمزيد من الموظفين المعارين بهدف تخفيها بافي الواقع، كانت اللجنة تحاول تعبئة الموارد لتزويدوحاليا. 
 التحدي قليال.هذا 

 
 قررات اللجنة وتوصياتهامالبند الحادي عشر: التنفيذ المحدود ل

 تفويضديها لية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقلجنة الخبراء األ، فإن للطفلي فريقميثاق األالمن  42وفقا للمادة   .24
ف، اطرألبعد النظر في تقارير الدول اوف والنظر فيها عن حالة تنفيذ ميثاق الطفل. اطرلتلقي تقارير الدول األ

الدول األطراف لتحسين تنفيذ ميثاق الطفل.  تتخذهاربما بالتدابير التي  توصيوتصدر مالحظات ختامية 
ى أيضا بصالحية النظر في الشكاوية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقلجنة الخبراء األ، تتمتع 44فقا للمادة وو

فستصدر توصيات  ،إذا وجدت انتهاكاوالمقدمة ضد الدول األطراف من االنتهاكات المزعومة لميثاق الطفل. 
ية لحقوق الطفل فريقلجنة الخبراء األ، يجوز ل45بموجب المادة ولتصحيح االنتهاك. للدولة الطرف باالمتثال 

 ية، تليها توصيات إلى الدولة الطرف بشأن التدابير التي ينبغيفريقإجراء تحقيقات في البلدان األورفاهيته 
 لها اتخاذها فيما يتعلق بالمسألة قيد التحقيق.

ية لحقوق الطفل ورفاهيته أن توصياتها ومقرراتها الناشئة عن هذه الجوانب من فريقتالحظ لجنة الخبراء األ  .25
ثال الدولة لذلك فإن مراقبة امتوتفويضها ال يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ أفضل لميثاق الطفل إال إذا نفذته الدول. 

طفل. مل لحقوق الاإلعمال الكا أساسية لحقوق الطفل ورفاهيته هو فريققررات وتوصيات لجنة الخبراء األمل
ية لحقوق الطفل ورفاهيته تحديات بسبب عدم تنفيذ فريقالرغم من هذه الحقيقة، تواجه لجنة الخبراء األوب

نة الخبراء لجأوفدت كما ذكر أعاله، على سبيل المثال، من البلدان الثالثة التي وقرراتها وتوصياتها. مالدول ل
أن الدول حظة م مال، وهي زيمبابوي وغينيا وليبيريا، تمتابعة بعثاتاليها ية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقاأل

شأن قرراتها بمتوصيات اللجنة. وبالمثل، تالحظ اللجنة أيضا أن معظم مع األطراف ليست في امتثال تام 
 تسهم أسباب مختلفة في عدم االمتثال هذا، بما في ذلك:و. نادرا ما ُتنفذالرسائل التي تلقتها 

 
ية فريقاء األلجنة الخبرقررات منقص األطر التشريعية والمؤسسية )غير كافية( التي يمكن أن تسهل تنفيذ  .1

 ،وفي بعض األحيان تفتقر إلى القدرة على التنفيذلحقوق الطفل ورفاهيته 
 ،تهية لحقوق الطفل ورفاهيفريقلجنة الخبراء األقررات معدم وجود إرادة سياسية من بعض الدول لتنفيذ  .0
ل ية لحقوق الطففريقلجنة الخبراء األقررات وتوصيات معدم وجود مخصصات في الميزانية لتنفيذ  .2

 ،قررات تخصيص ميزانية لتحقيقهامتتطلب التوصيات والو -ورفاهيته 
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ات قررات والتوصيمتتطلب ال -طراف المعنية األخرى األالتعاون بين األجهزة الحكومية واالفتقار الى  .4
جنة لومقررات عندما تتلقى الدول األطراف توصيات ف"مالكا" مكلفا بتنفيذها على المستوى الوطني. 

التوصيات إلى الجهاز المسؤول عن تنفيذها، هذه نادرا ما تنقل ية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقالخبراء األ
 .ااز وطني مسؤول عن تنفيذهأو تكلف جهازا بتنفيذها. وهذا يولد وضعا ال يوجد فيه جه

، حيث نهائيةقررات والتوصيات الصادرة عن اللجنة عتبار هذه المالتصور ه ال يوجد تالحظ اللجنة كذلك أن  .26
من ميثاق الطفل.  1ال تعتبرها الدول ملزمة قانونا رغم التزامات الدول األعضاء المنصوص عليها في المادة 

من البروتوكول بشأن  5مكانية تعديل المادة االنقاش الدائر حول مجددا وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تكرر 
ي فريقكجهاز لالتحاد األية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقلجنة الخبراء األية بهدف إدراج فريقإنشاء المحكمة األ

 يمكنه الوصول مباشرة إلى المحكمة.

 التوصيات .1
 

الطفل ورفاهيته أن تسترعي انتباه المجلس التنفيذي إلى ية لحقوق فريقتود لجنة الخبراء األ ،في الختام  .27
 المسائل التالية:

  وهي:  ،ي لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقالميثاق األحث الدول األعضاء الستة التي لم تصدق بعد على
جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب وتونس والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجنوب 

 ،والصومال، على اإلسراع في التصديق على الميثاقالسودان 
  دول وأن تحث الللطفل ي فريقميثاق األالالدول األطراف التي قدمت تقاريرها بشأن تنفيذ تهنئة

 ،قاريرلتزاماتها بتقديم التالاللجنة باالمتثال الى بعد قدم تقاريرها الدول التي لم توتحديدا األطراف، 
وغينيا  ،وجيبوتي ،يا الوسطىأفريقوجمهورية  ،والرأس األخضر ،هذه البلدان هي بوتسواناو

تومي وبرينسيبي )التقرير األولي لم يحين موعده بعد(  ووسا ،وموريشيوس ،امبياجو ،االستوائية
 ،وسيشل

 ى السنوية دة في االحتفال بالذكرياقللية لحقوق الطفل ورفاهيته فريقلجنة الخبراء األلترحيب بمبادرة ا
حتفال ي إلى االفريقودعوة الدول األعضاء في االتحاد األللطفل ي فريقميثاق األالالثالثين العتماد 

ل في أفضل ميزة لألطفامن أجل لطفل لي فريقاألميثاق لوتكثيف جهودها لضمان تنفيذ ا 0202عام الب
 ،ياأفريق
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 أجندة نفذ ندعنا اعتماد الميثاق:  منسنة  22ليكون " 0201ي لعام فريقيوم الطفل األ اعتماد موضوع
 ،"لألطفال الئمةميا أفريقمن أجل  0242

 جمهورية غينيا وجمهورية ليبيريا وجمهورية يني وواتسن ومملكة إيحكومات جمهورية بن ةدعو
موريتانيا وجمهورية نيجيريا االتحادية وجمهورية رواندا وجمهورية السنغال وجمهورية جنوب 

صادرة عن الالختامية يا وجمهورية زيمبابوي للعمل على التنفيذ الكامل للمالحظات والتوصيات أفريق
 ،ورفاهيتهية لحقوق الطفل فريقلجنة الخبراء األ

  دعوة الدول األعضاء إلى العمل من أجل إنهاء االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، وتعزيز
جهودها لحماية األطفال من المخاطر المحتملة التي يتعرضون لها عبر اإلنترنت، وبدء استجابات 

 لفضاء اإللكترونيحماية حقوق األطفال في ا لمن أجعلى مستوى البلد لألطراف المعنية المتعددة 
 ومعالجة تحديات االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت باستخدام النماذج واإلرشادات ذات الصلة.

 الدول  ةودعواث نإللي إلنهاء تشويه األعضاء التناسلية فريقعلما بمبادرة سليمة لالتحاد األ ةطاالحا
اإلجراءات لمعالجة األعراف االجتماعية والديناميات الثقافية، وتعزيز حشد األعضاء المعنية إلى 

ن التشريعية، وتحسياألطر و اتالسياسيأطر ، وتعزيز ملتمويل المستدامن أجل اتخصيص الموارد 
 .تشويه األعضاء التناسلية لإلناثالبيانات واألدلة بهدف القضاء على ممارسة 

 لطفل ية لحقوق افريقلجنة الخبراء األية للعمل بشكل وثيق مع دعوة المجموعات االقتصادية اإلقليم
األطر المعيارية والمؤسسية  وضعمن أجل إنشاء آلية منسقة لحماية الطفل من خالل  ورفاهيته
 ،المطلوبة

 ية فريقلجنة الخبراء األي وعملية نقل أمانة فريقاإلحاطة علما بعملية اإلصالح الحالية في االتحاد األ
ومطالبة المفوضية باتخاذ التدابير الالزمة لالستجابة لالحتياجات البشرية  الطفل ورفاهيتهلحقوق 

 .ية لحقوق الطفل ورفاهيتهفريقلجنة الخبراء األوالمالية والهيكلية ألمانة 
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 مشروع المقرر
 لطفل ورفاهيتهحول حقوق اللخبراء ة األفريقياللجنة  بشأن

 

 :إن المجلس التنفيذي

 حول حقوق الطفل ورفاهيتهة للخبراء األفريقير اللجنة يبتقريحيط علما  .1
 ل ورفاهيتيهلحقوق الطف األفريقيرصد تنفيذ الميثاق  بما قامت به اللجنة في ويشيدعتمد التقرير ي .0
الثالثين  ىاالحتفال بالذكرلقيادة  ة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهاألفريقياللجنة بمبادرة  يرحب .2

الدول األعضاء في االتحاد  ويحث، 0202لحقوق الطفل ورفاهيته في  األفريقيالعتماد الميثاق 
، ومضاعفة الجهود لضمان التنفيذ 0202إلحياء الذكرى في عام على اتخاذ تدابير ملموسة  األفريقي
 الطفل.  لحقوق األفريقي لميثاقلالكامل 

، وهي جمهورية حقوق الطفلل األفريقيالميثاق  د علىالدول األعضاء التي لم تصدق بع يحث .4
، وجنوب الصحراوية العربية الديمقراطيةيمقراطية والمغرب وتونس والجمهورية الكونغو الد

 مع تحفظ إضافة. 0202السعي إلى التصديق على الميثاق قبل نهاية عام السودان والصومال، على 
 .االسم

 دعوتلحقوق الطفل و األفريقياألعضاء التي قدمت تقاريرها عن تنفيذ الميثاق  الدول ىعل يثني .5
 ؛على جناح السرعة القيام بذلك إلى تقاريرها بعد تقدم لم التي األطراف الدول

 تنفيذ في اإلسراع: الميثاق اعتماد بعد سنة 22: 0201 لعام األفريقي الطفل يوم موضوع يعتمد .6
 ريقياألفبيوم الطفل  االحتفال األعضاء الدول من طلبيو لألطفال مالئمةال فريقياأل 0242 أجندة
 .اللجنة توصيات تنفيذ عن تقرير وتقديم

، اهيتهة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاألفريقياللجنة  توصيات لتنفيذ المبذولة بالجهود علمًا يحيط .7
 فيذالتن أجل من العمل على زيمبابوي وجمهورية ليبيريا وجمهورية غينيا جمهورية حكومات يحثو

 اللجنة؛ عن الصادرة والتوصيات الختامية للمالحظات الكامل
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 حمايةل جهودها وتعزيز اإلنترنت، عبر لألطفال الجنسي االستغالل مكافحة إلى األعضاء الدول يدعو .1
قطرية الستجابات اتخاذ مبادرات و اإلنترنت،لها عبر  يتعرضونالتي  األضرار من األطفال

 اإللكتروني؛ الفضاء في األطفال حقوق لحماية المتعددين المصلحة ألصحاب
 خالل من القارة في نزاعاتلالجذرية ل األسباب معالجة على المعنية األعضاء الدول بشدة يحث .2

 تعزيزو والفساد وسوء الحكم الصغيرة األسلحة وانتشار المساواة وعدم الفقر معالجة في االستثمار
 ؛0262 أجندة مع يتماشى بما ، من بين أمور أخرى،اإلنسان حقوق واحترام القانون سيادة

النزاع اص المعني باألطفال والخ المبعوث تعيين عملية استكمال إلى األفريقي االتحاد مفوضية يدعو .12
  ؛Assembly/AU/Dec.718 (XXXII) مقرر المؤتمرل وفقا 0202 عام بحلول المسلح

 اسليةالتن األعضاء تشويه إلنهاء األفريقي لالتحاد سليمة مبادرة تبنى الذيمقرر المؤتمر  إدراكًا .11
 اتوالدينامي االجتماعية األعراف لمعالجة اتخاذ التدابير إلى المعنية األعضاء الدول يدعو ،للنساء

 وتحسين عية،والتشري السياسية األطر وتعزيز المستدام، للتمويل الموارد تخصيص وتعزيز الثقافية،
 ؛تشويه األعضاء التناسلية للنساء على القضاء بهدف واألدلة البيانات

 األجندة األفريقية " الذي اعتمد (EX.CL/Dec.977 (XXXI)التنفيذي  لمجلسا مقرريستحضر   .10
 لىع ويحث األعضاء والدول لالتحاد كوثيقة" لألطفال مالئمةال أفريقيا تعزيز: 0242 لعام لألطفال

 ؛لألجندة الكامل التنفيذ
ة للخبراء حول حقوق األفريقياللجنة  مع كثب عن للعمل اإلقليمية االقتصادية المجموعات يدعو .12

 سيةوالمؤس المعيارية األطر إنشاء خالل من الطفل لحماية منسقة آلية إنشاء أجل من الطفل ورفاهيته
 المطلوبة؛

 لالزمةا التدابير اتخاذ المفوضية من يطلبو المجلس، أمانة مقر لنقل ةالجاري بالعملية علما يحيط .14
 ،(قررمال رقم) المؤتمربمقرر  وعماًل اللجنة؛ ألمانة والمالية البشرية الموارد من االحتياجات لتلبية

ة للخبراء يقياألفراللجنة  أمانة نقل تيسير إلى األفريقياالتحاد  مفوضيةو ليسوتو مملكة حكومة ناشدي
 .حول حقوق الطفل ورفاهيته

- 
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