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 مقدمة
 

حقوق الطفل ورفاهيته خالل الدورة العادية السابعة والثالثين حول لخبراء لاألفريقية اللجنة  أنشئت .2

من  25طبقا للمادة  5002رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في لوساكا، زامبيا في يوليو لمؤتمر 

الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. وتتمثل مهمة اللجنة، من بين أمور أخرى، في تعزيز حقوق 

 الطفل األفريقي وحمايتها على أساس أحكام الميثاق.

اللجنة، قامت هذه األخيرة بعدة أنشطة بما في ذلك بحث تقارير طبقا للمهمة التي أسندها الميثاق إلى  .5

)الشكاوى الفردية( واعتماد الوثائق المختلفة وغير  تنفيذ الميثاق، وبحث البالغات عنالدول األطراف 

 .ذلك من األنشطة العديدة المنصوص عليها في هذا التقرير.

 ثالثينالثالثين والحادية وال تينالعادي تينورن الدعالصادرة  والمقرراتيلخص هذا التقرير التوصيات  .2

 ، منفي باماكو، مالي، وفي 5022ديسمبر  26إلى  6 من ،في الخرطوم، السودان تينالمنعقد ،للجنة

 5022على التوالي، وكذلك أنشطة أخرى تم تنفيذها في الفترة ما بين مايو  5028مايو  2أبريل إلى  52

 .5028ومايو 

 للجنةمقررات وتوصيات الدورتين العاديتين الثالثين والحادية والثالثين  -أوالً 

 

 8102ديسمبر  06إلى  6 منفي الخرطوم،  الثالثينوتوصيات الدورة  مقررات  -2

 مغلقةجلسة : لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته انتخاب هيئة مكتب 2-2

تتولى أداء والتي س، ةالجديد امكتبه ا لهيئةانتخاب الطفل ورفاهيتهلجنة الخبراء األفريقية لحقوق  أجرت .2

لقانوني لمستشار االلسنتين القادمتين. وقد أجريت االنتخابات تحت إشراف ممثل من مكتب لجنة مهام ال

 :هماألشخاص اآلتية أسماؤ ة للجنةالمكتب الجديدهيئة ضم ت ،تحاد األفريقي. وفقا لذلكمفوضية االل

 السيدة جوسيتوني نانيكي نكوي :  الرئيسة 

 ديكيري ماري كريستين بوكوم السيدة : للرئيس ىاألول ةالنائب 

 ميت مزمور  داويتبنيام  :البروفيسور لنائب الثاني للرئيسا 

 ن موالي اسالأالسيدة سيديكو آيساتو :  المقررة 

 كاويمبي  -السيدة ماريا ماباني  :  نائبة المقرر 

 

 حول وضع عمل األطفال في أفريقيالمناقشة العامة ليوم  2-2

مناقشة، خالل الواألطفال في أفريقيا.  بعمل الوضع المتعلقعامة حول المناقشة لل االلجنة يوم صصتخ   .2

نطاق  يتم علىفي أفريقيا  ممارسته حيث يظهر أنلحديث عن عمل األطفال ا ينبغي هالحظت اللجنة أن

يوم المناقشة العامة األسباب الجذرية لعمل األطفال والتدابير  احثتب. المعدل آخذ في التصاعدوأن  واسع

يوم المناقشة العامة، قررت  التي جرت فيمداوالت البعد والتي ينبغي اتخاذها لمعالجة هذه اآلفة. 

لجنة الخبراء األفريقية لحقوق  ترفعل األطفال في القارة. سوف اللجنة إجراء دراسة أساسية حول عم

 .التفرغ منهافور عن نتائج الدراسة  تقريراورفاهيته الطفل 
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 ة أفريقية مراعية لمصالح األطفالارإحالل ق: 8101 طفل لعاملل اأجندة أفريقي 2-2

في يوليو الصادر  Ex. CL/Dec.977 (XXXI) مقررهفي اعتمد تالحظ اللجنة أن المجلس التنفيذي  .6

". خالل الدورة رة أفريقية مراعية لمصالح األطفالاإحالل ق: 5020 للطفل لعام اجندة أفريقيأ" 5022

أجندة ن م استلهم أفكارهتالطفل  أجندة. وتالحظ اللجنة أن المضي قدماالثالثين، ناقشت اللجنة طريق 

مل من خالل التنفيذ الكا األفريقي"سيتم تمكين الطفل  جاء فيها أنهي ت، ال5062االتحاد األفريقي لعام 

وق الطفل". وتعتزم خطة العمل وضع استراتيجيات طويلة األجل تسهم في الحفاظ للميثاق األفريقي لحق

هداف األنطاق توسيع  في وتتمثل الغاية العامة المنشودةعلى حقوق األطفال وحمايتها في أفريقيا. 

ت االهامة والمجاالت ذات األولوية التي تلتزم بها الدول األعضاء المعنية واالتحاد األفريقي خالل السنو

نة لجالحقوق الطفل، فإن لاالتحاد  أجندةاآلن  أصبحتالخمس والعشرين المقبلة. وبما أن الوثيقة 

اء على حث الدول األعضيإلى المجلس التنفيذي ل هاقدمت حقوق الطفل ورفاهيتهحول خبراء للاألفريقية 

 حول حقوق الطفللجنة الخبراء األفريقية  ؛ وتقديم تقرير إلىهاوتعميمباللغات المحلية  تهاترجم

  .ذهاتنفي عن ورفاهيته

 

 في التشريعات األفريقيإدماج ميثاق الطفل  عنوال جالتقرير األولي لجمهورية أن بحث   6-2

 الوطنية

، تهورفاهي الطفلوال عن حالة تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق جالتقرير األولي لجمهورية أنلجنة ال بحثت .2

تثني والسودان.  ،في الخرطوم 5022ديسمبر  26إلى  6من  المنعقدةالعادية الثالثين،  اخالل دورته

 :ا في ذلك، بمحقوق الطفل في البلد أوضاعلتحسين التي اتخذتها  لإلجراءاتاللجنة على الدولة الطرف 

 معظم المشاريع والبرامج؛تنفيذ المحلية ل لمواردعتماد على االا (2

 ؛المعوقينالدولية مثل اتفاقية حقوق  الوثائقالتصديق على مختلف  (5

 لمدارس؛بامعدل التحاق األطفال  رفع (2

 ؛(22األحد عشر ) بما في ذلك اعتماد الدستور الجديد والتزامات ،التشريعية اإلجراءاتاتخاذ  (2

يد رسوم تسجيل الموال إللغاءبما في ذلك اعتماد مرسوم  ،الجهود المبذولة لزيادة تسجيل المواليد (2

 اء الحملة؛ أثن

لعدل وحقوق بما في ذلك تحويل وزارة العدل إلى وزارة ا ،المؤسسية المتخذة اإلجراءات (6

 .لمظالملأمين تعيين ، وإنشاء المجلس الوطني لألطفال واإلنسان

وق حماية وتعزيز حقب للنهوض التي تم وضعهاكما تالحظ اللجنة مع التقدير برامج الرعاية الخاصة  .8

معدل وفيات األطفال، وإنشاء مختلف لخفض ، والجهود التي تبذلها الحكومة المعوقيناألطفال 

لتسهيل مشاركة األطفال،  لألطفال وإنشاء المعهد الوطني لألطفال يةبرلمانالتمارين المثل  المنصات

لتوعية  5026و  5002و 2228 خالل السنواتوال جحكومة أن أطلقتهاوالحمالت المختلفة التي 

ورات المجان. ورغم هذه التطبالمجتمعات المحلية بشأن تسجيل المواليد وتوفير خدمات تسجيل المواليد 

نتهاكات الابعص في جهود التنفيذ و بالغة األهمية عوائق، الحظت اللجنة وجود غيرهاوالعديد من 

  .للميثاق

 تيجةنالميزانية المتعلقة بحقوق الطفل  بنودتمويل  لنقص فيا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم يهوعل .2

ولة في الدالرئيسي لدخل امصدر شكل ي ذياإلنتاج النفطي الأوضاع  في سياقالمتخذة  جراءاتإلل

، أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تأثير الفساد وسوء إدارة األموال على الطرف. وعالوة على ذلك
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ريف ستثناءات بشأن تعالعلى ا تهاموافقعدم اللجنة  وأبدتتقديم الخدمات االجتماعية لألطفال وأسرهم. 

واج عند سن الز عتبةقلق أن قانون األسرة يحدد بالطفل فيما يتعلق بالحد األدنى لسن الزواج. ولوحظ 

يقل إذ ، ةقلق اللجن معدل تسجيل المواليد وقد أثارلبنين. ل السادسة عشرةللفتيات و (22الخامسة عشرة )

 ،في المائة. وال سيما أن شهادات تسجيل المواليد هي األساس للحصول على بطاقات الهوية 20عن 

 ارتفاع معدل وفيات األمهات ووفيات األطفال إزاء بالغقلق  ثمةولية. جدليل على الجنسية األنالالتي هي 

األمراض التي يمكن الوقاية منها، السيما المالريا. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم  جراء السائدة

والموارد المالية. عالوة على الموظفين المدربين  وقلة عددألحداث إال في مقاطعة لواندا لمحكمة  وجود

 .ونمع البالغين في السجويتواجدون ، ال توجد مراكز إلعادة تأهيل األطفال المحتجزين ذلك

 على مةالحكو تعملأن  اللجنة طلبتصلة. التوصيات ذات اللنقص الملحوظ، قدمت اللجنة ا لسد وسعيا .20

 بلطلا عم يتناسب ماب لفاطاألب لمتعلقةا رمولأل المكرسة الميزانية بنودل المرصودة المخصصات زيادة

 تماعيةجالا تادملخا رفيوت من، ىخرأ ءياشأ نيب من، لتأكدا بغية وذلك ،ينلسكاا ولنموا يدازلمتا

. وحثت اللجنة طلنفا اتئدعا ضخفانا عن المتداولة األخبار عنالنظر  بغض لفعانحو  على لفاطلأل

المسؤولية لمنع ومعالجة حاالت الفساد من خالل تحميل  دؤوبةالدولة الطرف بشدة على بذل جهود 

 لقريباألفراد والكيانات. وحثت اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ملموسة في المستقبل ل

للتصدي  اسعيلميثاق. ول وفقا، اءدون استثن عشرة الثامنةلمراجعة قانون األسرة وتحديد سن الزواج عند 

لمتعلقة يع الرسوم االدولة الطرف جم تلغيتسجيل المواليد، أوصت اللجنة بأن  تكتنف التيللقضايا 

تنقلة مبما في ذلك الغرامات المفروضة على التسجيالت المتأخرة، وأن تنشئ مراكز  ،بتسجيل المواليد

في المناطق الريفية. ودعت اللجنة  إليها الوصول ةتسجيل المواليد لضمان توافر هذه الخدمات وإتاحل

ات عدل وفيات األمهالتي تؤدي إلى ارتفاع مالدولة الطرف إلى إجراء دراسة لتحديد العوامل الرئيسية 

 ألطفالافي  ةالمتمثلتحديات الآلفة. ولمواجهة ا معالجة منن وضع برامج يمك   لها واألطفال لكي يتسنى

بإنشاء محاكم لألحداث في جميع المقاطعات لضمان عدم إخضاع األطفال  تالمخالفين للقانون، أوص

التحويل البديلة المناسبة. باإلضافة إلى ذلك ، ينبغي توفير  إجراءاتإلجراءات المحاكم العادية وتنفيذ 

تم توجيه  ،على ذلك وةلقانون. وعالل المخالفينالمساعدة القانونية المجانية وأي مساعدة مناسبة لألطفال 

بغي وين ،ضمان تطبيق األحكام غير االحتجازية كمسألة ذات أولويةرة وضرإلى الدولة الطرف  انتباه

 إنشاء مراكز إلعادة التأهيل لألطفال المحكوم عليهم بعقوبات

 

 الميثاق تنفيذالتقرير األولي لجمهورية سيراليون عن بحث  2-2

التقرير األولي لجمهورية سيراليون عن حالة لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته  بحثت .22

لفترة العادية الثالثين، التي عقدت في ا اخالل دورته، تهورفاهيالطفل اق األفريقي لحقوق تنفيذ الميث

 .في الخرطوم ، السودان 5022ديسمبر  26إلى  6من 

 تعرب ،لتنفيذ الميثاق. وعلى وجه الخصوصالتي اتخذتها الدولة الطرف  اإلجراءاتتثني اللجنة على  .25

 :لتدابير التاليةتخاذها االلحكومة عن تقديرها لاللجنة 

 لعام ؛ قانون التعليم5002، ؛ قانون اللجنة الوطنية للشباب5002اعتماد قانون حقوق الطفل في  (2

 ؛(5002نون مكافحة االتجار بالبشر)( ، قا5002قانون لجنة حقوق اإلنسان ) ؛5002

لعنف مكافحة االبروتوكول الوطني ل، (5025ثل سياسة الرعاية البديلة )اعتماد سياسات مختلفة م (5

، العمر ، المبادئ التوجيهية لتقييمالرخاءبرنامج  ،الطفل ةلااستراتيجية عد، على نوع الجنسالقائم 
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 ألطفالا عدالةتوجيهية إلدارة المبادئ والالمعيار الوطني لحماية الطفل في نظام العدالة الجنائية 

 ؛ والحفاظ عليها

رصد وتنسيق تنفيذ الميثاق وغيره من  مهمتهاو 5022في عام  إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة (2

 .حقوق الطفلالوثائق المتعلقة ب

 

شمل  م  لتعزيز عملية  في سبيلالدولة الطرف التي تبذلها جهود لتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها ل .22

يذ قانون لتنف تيسير؛ وإنشاء لجنة نتيجة النزاع وأزمة فيروس إيبوال فارقوهالتي ا أسرهمبألطفال ا

 .وتصميم خطة تنفيذ 5002حقوق الطفل لعام 

حظت وجود ال ، فقدبالثناء في تنفيذ الميثاق ةجدير مختلفةتقدم حاالت  سجلتعلى الرغم من أن اللجنة  .22

العديد خاذ ات تأخير في، لوحظ على وجه الخصوصلميثاق. لمختلفة في جهود التنفيذ وانتهاكات  قيود

 لجنسينومسائل االتشريعية الالزمة لتنفيذ الميثاق. وتتلقى وزارة الشؤون االجتماعية،  اإلجراءاتمن 

في المائة من الميزانية الوطنية  2، أقل من قضايا حقوق األطفال ورعايتهمب المكلفةوشؤون األطفال، 

حيث تبلغ  ،في سيراليون انتشارا واسعا لألنثىالتناسلية لالضطالع بعملها. ينتشر تشويه األعضاء 

في المائة  20، وسنة 22و  22هن بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمار لدى في المائة 20نسبة اإلصابة 

سنة. على الرغم من ارتفاع معدل االنتشار، ال  22و  0الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  لدى

بشكل فعال  . لم يتم التصديالتناسلية لألنثىتشويه األعضاء يوجد قانون أو سياسة تحظر بشكل صريح 

في طفال األ استخدامالحرب األهلية على األطفال. يعد  خلفتهللتأثير النفسي واالجتماعي المدمر الذي 

  .في سيراليونوالمناطق المحيطة بها في المناجم  ةشائعممارسة في تجارة الجنس ومن مناجم ال

 ة سيراليون. أوصت اللجنةختامية إلى حكوم، أصدرت اللجنة توصيات النقص الذي لوحظ سعيا لسد .22

اء األعضتشويه تجريم الدولة الطرف على حظر واللجنة أخرى كثيرة. حثت  من بين أمور، بما يلي

نيين جميع أصحاب المصلحة المع لتوعية، وعلى اتخاذ التدابير الالزمة بشكل صريحالتناسلية لإلناث 

ً والفتيات لألنثىاء التناسلية تشويه األعضتي يخل فها لاالسلبية  باآلثار بوجه  على المجتمعات عموما

بهدف القضاء على هذه الممارسة. كما أوصت اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف مع  وذلكخاص، 

شويه تحل محل ممارسة يإيجابي سياق ثقافي ل والترويجالمجتمعات المحلية على تغيير العقليات 

 تعديل قانون التبني واعتماد سياسةب بالتعجيلدولة الطرف ال ت. وأوصلألنثىاألعضاء التناسلية 

 تعديل قانون حقوق الطفل بما يتماشى إلى ضرورةكذلك  أشارتفور. على الالرعاية البديلة وتنفيذها 

ال أو تجنيد األطف للتعامل معالدولية لتوضيح اإلجراءات الجنائية التي ينبغي اتباعها  الوثائقمع 

غير والتأكد من أن األطفال الذين ارتبطوا بجماعات مسلحة  ،استخدامهم بصورة غير مشروعة

 هاتخضع لمعايير وبروتوكوالت حد أدنى من وضع ب. وأوصت اللجنة بالتعجيل اجنائي مسؤولين

خدمات رعاية  وإيجادعلى األطفال،  هأثرمن تخفيف الوعمل األطفال لصناعة االستخراجية لمنع ا

لعمل األطفال. وحثت اللجنة كذلك  قد يكونون عرضة نالذيوحماية طويلة األجل لألسر واألطفال 

انية ، وال سيما زيادة الميزمن الميزانية لتنفيذ حقوق الطفل الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية

 .واألطفال ومسائل الجنسينالمخصصة لوزارة الرعاية االجتماعية 
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 / 112بالغ رقم الضد جمهورية موريتانيا:  المرفوعة/ الشكاوى  البالغاتقرارات بشأن  8-2

COM / 003/2015 

 بالغاه تيحقوق الطفل ورفاهللجنة الخبراء األفريقية  تلقت، من ميثاق الطفل األفريقي 22عمالً بالمادة  .26

 رقيقينك ،صاحبي الشكوىحسب  ا،البالغ بشقيقين تم احتجازهميتعلق . 5022ديسمبر  22في / شكوى 

تهم في عائلة، وقضاء معظم وقالبل إقطيع  عايةمكل ف ْين برن االصبيكان ين في موريتانيا. سلعائلة الح

بما  ،على القيام باألعمال المنزلية كانا مجبرينوالنوم واألكل في مخيم مؤقت؛ كما  األغناممع  الغابة

بعة أيام سيعمالن ان الصبي   كانفي ذلك الطهي والتنظيف وغسل المالبس وشراء البضائع من السوق. 

 نواجهاكانا ي بلوقت للعب.  م يكن، ولالجمعة(إجازة )حتى في أيام  وبدونفي األسبوع بدون أجر، 

ي سمح لم يكن و"عبد".  بياين، بل سفي عائلة الح اسميهماب دعيانلم يكونا ي   باستمرار. العقوبات الجسدية

، على عكس األطفال اآلخرين في األسرة ، لم يذهب . عالوة على ذلكعمةطبقايا األبتناول إال  للصبيين

 .ان إلى المدرسة ولم يتعلما القرآنالصبي  

ا وحرمانهمالشقيقين  استرقاقالشكوى أنه على الرغم من إدانة أحمد ولد الحسين بتهمة  صاحبارأى  .22

كم عليه بالسجن لمدة سنتين فقط ، بينما تمت تبرئة شقيقته من التهم نفسها.  ،التعليم من نظرا وفقد ح 

 من أن ا البالغ، شكا مقدمالوضع لتالفيي محاولة التي بذلتها الحكومة فعن الجهود  لعدم رضاهما

حول هذه المسألة،  وافيةبعد إجراء مداوالت وجمهورية موريتانيا تنتهك مختلف مواد الميثاق. 

 ، ترى اللجنة األفريقية أن الدولة المدعى عليها تنتهكفي الميدانكال الجانبين والتحقيق  واالستماع إلى

مصالح ال) 2، والمادة )عدم التمييز( 2الدول األطراف(، والمادة )التزام  2التزاماتها بموجب المادة 

)أوقات الفراغ، األنشطة  25لتعليم( المادة )ا 22دة ، الما(والتطور)البقاء  2، المادة لطفل(العليا ل

)الحماية من إساءة معاملة األطفال والتعذيب(  26، المادة األطفال( ل)عم 22الترفيهية والثقافية(، المادة 

 .)الحماية من الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة( 52والمادة 

بب ن بسسيمحاكمة جميع أفراد أسرة الح تضمن، أوصت اللجنة حكومة موريتانيا بأن وبناء على ذلك .28

 ،التسلية ،الترفيه ،التعليم ،التطورو البقاء ،المساواةكل من في  ا، وانتهاك حقوقهمقسعيد وير استرقاق

والحماية من عمل األطفال وضمان  ،والتعذيبالسيئة معاملة ال منألطفال احماية و، الثقافيةاألنشطة و

ير ع تقدير اللجنة للتدابعقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة بموجب قوانين موريتانيا. وم إنزال

، فقد أوصت موريتانيا بإيالء االعتبار الواجب لمسألة الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، المتخذة

وتدريب الموارد  اتوتخصيص الميزاني ساتالسيا وضعأولوياتها في  إحدى يهوجعل القضاء عل

البشرية واتخاذ تدابير خاصة إلخراج األطفال من العبودية والممارسات الشبيهة بالرق، وضمان 

، فضالً عن جتماعي والتربويحصول جميع األطفال في مثل هذه الحاالت على الدعم النفسي واال

 .حقوقهم المنصوص عليها في الميثاقجميع أشكال الدعم الالزمة للتأكد من أنهم يتمتعون ب

 

 101رقم  غبالالضد جمهورية الكاميرون:  المرفوعة/ الشكاوى  البالغاتقرارات بشأن  2-2

/ COM / 003/2016 

 تنظرو ضد جمهورية الكاميرون بالغا لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته مكتب تلقى .22

المنصوص عليها في الميثاق والمبادئ  المقبولية. وتالحظ اللجنة أن البالغ لم يستوف شروط فبه

دود ويتعدى حوالية اللجنة  فيمحتوى البالغ ال يدخل . البالغاتالتوجيهية للجنة بشأن النظر في 
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لميثاق لانتهاك واضح  إثبات، أخفق أصحاب الشكوى في اردة في الميثاق. وعالوة على ذلكالو الحماية

 .، ي عتبر البالغ غير مقبولفاد سبل االنتصاف المحلية. وعليهواستن

 

، 8102مايو  0 ىإلأبريل  80من  انعقدتتوصيات وقرارات الدورة العادية الحادية والثالثين التي  -ثانيا

 :باماكو ، ماليفي 

 

 :الطرفالدولة تقارير  بحث 5-2

: لدول األطراف من البلدان التاليةلتقارير  الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تلقت لجنة .50

ارير الدول تق بحثلمبادئ التوجيهية للجنة بشأن ل ووفقامالوي والنيجر.  ،بوروندي ،بوركينا فاسو

الل تقريرا إلى المجلس التنفيذي خترفع والختامية األطراف، ستصدر اللجنة المالحظات والتوصيات 

 .5022 يولي - ويونيمؤتمر القمة في 

 

 البالغ رقمضد جمهورية ماالوي:  بشأن البالغمستجدات حول التسوية الودية حاطة بالاإل 5-5

110 / COM / 001/2014 

طعن في تعريف الطفل في بالغا ي ،5022في  ،لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تلقت .52

فتدستور مالوي. في ذلك الوقت،  ( من دستور مالوي الطفل كشخص دون السادسة 6) 52المادة  عر 

ل ك عتبرتي تمن الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، ال 5، بما يتعارض مع المادة (26عشرة )

، لم يكن سن الطفلتحديد  في االختالفونتيجة لهذا  .طفال( 28إنسان دون سن الثامنة عشرة )

عاما يتمتعون بالحماية التي يستحقونها بموجب  28و  26األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

بير لتعديل هذا التزامات مالوي الدولية. وقد أقرت حكومة مالوي بهذا الخلل وبدأت في اتخاذ تدا

ل، ومواءمتها مع المعايير الدولية. ، إلى جانب القوانين األخرى المتعلقة باألطفاالجزء من دستورها

ة التي للقضيتماشيا مع هذا التطور، قامت الحكومة بالتواصل مع مقدم الطلب واختارت تسوية ودية و

 جنة الخبراءلل( 5026ن )أكتوبر يالعادية الثامنة والعشر ت برمجة النظر فيها خالل الدورةتم

ي ف يكون ملموسا وقويا وملزما على نحو أكثر دتعه  ك لضمان ، وذلهاألفريقية لحقوق الطفل ورفاهيت

 .سعيها نحو ضمان مزيد من الحماية ألطفال مالوي

"ببذل كل ما في وسعها لتعديل دستورها  بموجب اتفاق التسويةبنود أخرى،  من جملة ،التزمت مالوي .55

 تهلحقوق ورفاهيمن الميثاق األفريقي  5لمادة ا متفقة معوجميع القوانين األخرى ذات الصلة لتكون 

األفريقية لحقوق الطفل  لجنة الخبراء إلى ةرير دورياتقديم تقب"، و5028ديسمبر  22الطفل بحلول 

ة ، قدمت مالوي أربعالتزاماتهاب ووفاء". تنفيذ هذه االتفاقيةفي لذي أحرزته عن" التقدم ا ورفاهيته

على التدابير المتخذة لالمتثال لالتفاقية.  22تقارير مرحلية وأطلعت اللجنة خالل دورتها العادية 

 :ما يليعهذه التقارير تكشف و

   فبراير  22ن تعريف الطفل في ق البرلمان على مشروع قانون التعديل الدستوري بشأصد

، وتم نشر 5022أبريل  5القانون في  رئيس جمهورية مالوي على مشروع أقر؛ 5022

 .5022أبريل  2( في 5022لعام  22رقم القانون )

  أجرت لجنة قانون مالوي مراجعة أولية لجميع القوانين المتعلقة بتعريف الطفل وحددت

ً  52في ال تتماشى مع أحكام ميثاق الطفل األفريقي أحكاماً  ؛ وبالتالي تحتاج تشريعاً مختلفا

 .إلى تعديل
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تالحظ اللجنة من التقارير واإلحاطة اإلعالمية أن حكومة جمهورية مالوي قد أكدت من جديد التزامها  .52

تكون بالفعل جديرة بالثناء وينبغي أن  المتخذة، وأن الخطوات 5026أكتوبر باتفاق التسوية في 

األخرى في  مواءمة القوانيناستكمال خرى. وتتطلع اللجنة إلى األ دولمثاال تحتذي بها ال مالوي

 .المستقبل المنظور على النحو المتفق عليه في التسوية الودية

 

 8102موضوع يوم الطفل األفريقي لعام  اختيار 5-2

د عل األفريقي، وبطفمع األخذ في االعتبار المشاورات التي أجراها األطفال بشأن موضوع يوم ال .52

ل "العم لعام ل األفريقيطفيوم ال، قررت اللجنة أن يكون موضوع مزيد من المناقشات والمداوالت

 ".أوال لطفاإلنساني في أفريقيا: حقوق ال

 

 قيد الدراسةفترة الخالل  لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتهلاألنشطة األخرى  -ثالثا 

 "األفريقيالطفل  ميثاق"تبادل الخبرات بشأن تنفيذ  حولمؤتمر قاري  2-2

اق األفريقي ثمنتدى لتقاسم الخبرات بشأن تنفيذ الميحقوق الطفل ل ةاألفريقيلجنة الخبراء نظمت  .52

. حضر المنتدى ثالثة أعضاء 5022سبتمبر  58و 52 يومي، في موريشيوس ورفاهيتهلحقوق الطفل 

د ، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورون ون من، ممثللجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته من

امبيا، موريتانيا، موريشيوس، النيجر، تنزانيا، تونس، جاالستوائية، الكاميرون، مصر، غينيا 

 ممثلي عن فضالً، يلندازسوو للصوماا ،دانلسوا ،، جنوب السودانسيشيل، جنوب أفريقيا

 والجهات الشريكة الوطنية تلمؤسساا شبكة، (فريقياأ قشر جماعة) إلقليميةا يةدالقتصاا المجموعات

ملية التصديق عالتعجيل بفي: تتمثل األهداف الرئيسية للمنتدى كانت . نإلنساا األفريقية المعنية بحقوق

بالمبادئ  توعيةال؛ اس تنفيذ الميثاق وتوصيات اللجنة؛ تشجيع سحب التحفظات؛ التموتقديم التقارير

 ائلالمسالتوجيهية بشأن تقديم تقارير الدول األطراف؛ تحديد الممارسات الجيدة والتحديات في 

 لالطفميثاق  تقديم التقارير عنالمذكورة أعاله ؛ وتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في 

 .األفريقي وتنفيذه

الدول األعضاء وممثل جماعة شرق أفريقيا  من قبلتعهدات إعالن اختتم منتدى تبادل الخبرات ب .56

 اتوالتحفظ اتن التصديقوشبكة مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية األفريقية في أعقاب المناقشات بشأ

وتونس  لصومال، تعهد ممثلو حكومة جنوب السودان وااألفريقي. وبناء على ذلك الطفلوتنفيذ ميثاق 

  .دولهممن قبل  األفريقي الطفلميثاق على تصديق البتيسير 

والسودان  (5)) 52المادة خصوص بوتسوانا ومصر )ب تي، تعهد ممثلو حكوماتوفيما يتعلق بالتحفظ .52

تطبيق بعض أحكام الميثاق. وعالوة على ذلك،  علىبلدانهم  أبدتهابالنظر في سحب التحفظات التي 

تعهد ممثلو البلدان التالية أيضا بالتعجيل بعملية تقديم تقاريرهم األولية عن تنفيذ ميثاق األطفال 

 .سيشيل وغينيا االستوائية ،موريشيوس ،هي سوازيالندواألفريقيين؛ 

تقديم  يباالستمرار فاإلضافة إلى ذلك، تعهد ممثلو بوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون والنيجر وب .58

 .تقاريرهم الدورية بانتظام عن تنفيذ الميثاق

 



EX.CL/2021 (XXXIII) 

Page 8 

 

 

 إنشاء آليات خاصة 2-5

( من الميثاق األفريقي لحقوق 2) 28، بموجب واليتها المنصوص عليها في المادة وضعت اللجنة .52

لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل تنص على أنه يجوز لو، ءاتهاإجرا ه، قواعديتالطفل ورفاه

 نتعيي، قرر المؤتمر وبناء على ذلك خاصين".شكل "مقررين  فينشاء آليات خاصة إ ورفاهيته

مقرر  نيتم تعييالمواضيع التي قررت اللجنة أن ومقررين قطريين ومقررين على أساس مواضيعي. 

 :خاص بشأنها هي

 األطفال العنف ضد 

  المسلح والنزاعاألطفال 

 تسجيل المواليد واالسم والجنسية 

 تربية الطفل 

 زواج األطفال والممارسات الضارة األخرى 

  األوضاع الهشةاألطفال في 

  والتطورالصحة والرفاه 

  المتنقلوناألطفال 

 عدالة األحداث 

   ين ومسؤوليات الطفلمسؤوليات الوالد  

 مشاركة الطفل 

 

 التعليقات العامةاعتماد  2-2

إلنسان اللجنة األفريقية لحقوق امع وأطلقت  الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتهاعتمدت اللجنة  .20

 وفيرتإنهاء زواج األطفال. يهدف هذا التعليق العام المشترك إلى  علىتعليقًا عاًما مشترًكا والشعوب 

)ب( من بروتوكول مابوتو والمادة  6التزامات الدول األطراف بموجب المادة  صبخصوتوجيهات 

( من ميثاق الطفل األفريقي. يشمل التعليق العام المشترك، في نطاقه، األطفال في زيجات 5) 52

 .28األطفال، واألطفال المعرضين لخطر زواج األطفال والنساء المتزوجات قبل سن 

ألفريقي فيما يتعلق بمسؤولية من ميثاق الطفل ا 22واعتمدت اللجنة أيضا تعليقا عاما على المادة  .22

ألطفال مسؤوليات تجاه األسرة والمجتمع لعلى أن  22ل األفريقي في مادته طفالطفل. وينص ميثاق ال

المعترف بها قانوناً والمجتمع الدولي ككل. وتالحظ اللجنة المنظمة  غيرها من المجموعاتوالدولة و

حظ ، تالتماماً. ومع ذلك افريد انهج يمثلقهم حقوأن إبراز المسؤوليات الخاصة باألطفال مع تحديد 

اللجنة أيضاً أن هذا الحكم الفريد قد يؤدي إلى تحديات في فهم وتقدير مدى قدرة األطفال على ممارسة 

ح التعليق العام ، يوضوعليهالمسؤوليات بينما يتمتعون في نفس الوقت بالحقوق التي يضمنها الميثاق. 

 .من ميثاق الطفل األفريقي من أجل توفير التوجيه العملي بشأن تنفيذها 22دة المبادئ الواردة في الما

 

 تقارير الدول األطراف المقدمة 2-2

، مع تود اللجنة أن تبلغوفي االتحاد.  ااألفريقي ثمان وأربعون دولة عضوالطفل على ميثاق  تصدق .25

 اواحدتقريرا  كل واحدة منها،، قدمت، ةقاألعضاء المصد    هذه الدول منوثالثين  ةيثمانأن  ،التقدير

 ،لنيجرا ،الكاميرون ،هي بوركينا فاسو تقريرأكثر من  قدمتالبلدان التي وإلى اللجنة. على األقل 

على اء الدول األعض بوفاء تقررواندا وتنزانيا. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن  ،كينيا ،جنوب أفريقيا
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من مايو أي ، ةقيد الدراسالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الميثاق. خالل الفترة بمتزايد نحو 

راف ول األطتقارير الد لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ، تلقت5028إلى مايو  5022

يريا، جر، نيج، النيي، بوركينا فاسو، بنين، ماالوي، موريتانياوال ، بوروندجمن الدول التالية: أن

 .، وزامبيا، جنوب أفريقياسوازيالند

 

( من البروتوكول الملحق باالتفاقية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 0) 5تعديل المادة  2-2

 لمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبا بشأن إنشاء

يوليو  فيالصادر ، (EX.CL/Dec.923(XXIX)) المجلس التنفيذي مقررمن  8يشار إلى الفقرة  .22

الميثاق الملحق ب ( من البروتوكول2) 2بتعديل المادة  المؤتمروصى المجلس يالذي بموجبه ، 5026

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلدراج 

ع القضايا رف صالحيةتملك الكيانات التي  في عداد الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتهلجنة 

بالتشاور مع  ، القيام،لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته يطلب منوإلى المحكمة؛ 

في  بحثهللعدل والشؤون القانونية المتخصصة لإعداد التعديل وتقديمه إلى اللجنة الفنية ب المفوضية،

 .5026أكتوبر 

الل خ لعدل والشؤون القانونيةالمتخصصة لاللجنة الفنية  قامتالمجلس التنفيذي،  بناء على مقرر .22

طلب المجلس التنفيذي وقررت  ببحث، 5026سبتمبر  2إلى  2الفترة من في  هااالجتماعات التي عقدت

التعديل المقترح من منظور  يدرس هذا األخير على أن إحالة التعديل المقترح إلى االتحاد األفريقي

من  22االمتثال إلجراءات التعديل الواردة بالتفصيل في المادة إجرائي وقانوني بهدف ضمان 

 .انونيةلعدل والشؤون القالمتخصصة لاللجنة الفنية إلى  المقرربروتوكول المحكمة، قبل إعادة تقديم 

أن  ،القانوني المستشارمكتب  ، من خالللجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته أوضحت .22

اقترحته دولة عضو خالل الدورة العادية  وإنما؛ اللجنة في المقام األولصدر عن يطلب التعديل لم 

الي، رواندا. ودعت الدولة جفي كي 5026قدت في يوليو التاسعة والعشرين للمجلس التنفيذي التي ع  

رةلتعديل إلى إنشاء آلية ارحت العضو التي اقت  للمساءلة ضد انتهاكات حقوق الطفل في أفريقيا. مطو 

المزيد من المناقشة حول إمكانية السماح  مما أثار، االقتراحأعضاء األخرى تقديم ممثلو دول  أيدم ث

بالوصول مباشرة إلى المحكمة األفريقية لحقوق  الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتهللجنة 

 .بروتوكول المحكمةمن  2اإلنسان والشعوب. وأسفرت المناقشة فيما بعد عن التعديل المقترح للمادة 

ي يوليو فالصادر المجلس التنفيذي  بمقررخلل إجرائي فيما يتعلق  أنه ال يوجداللجنة  ترى وبينما .26

ب بموج لصالحياتها في إطار ممارستها، فإن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 5026

بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق ( من 2) 2تعديل المادة  اقترحتمن بروتوكولها،  22المادة 

 ، تحت الرقم5022مارس  52رسالة مكتوبة في ، في لمحكمة األفريقيةل المنشئاإلنسان والشعوب 

AFCHPR 2017/043 في لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته إدراجبهدف وذلك ؛ 

قدت الدورة ، ع  على طلب المحكمة بناءوى المحكمة. الوصول مباشرة إل يجوز لها تيالجهزة األ عداد

 22إلى  6يا من ، إثيوبوالشؤون القانونية في أديس أبابالعدل لالعادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة 

لجنة الخبراء طلب المحكمة وطلبت مرة أخرى من  ، وقامت ببحثالخبراء( دورة) 5022نوفمبر 

 واألسباب هاجهاتو لتيا تلتحدياوا هااليتو عن شامل تقرير ادعدإاألفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته 

 إجراء تحليلللجنة الفنية المتخصصة ا. كما طلبت لمحكمةا لىإ للوصوا التي دفعتها إلى التماس

 .مستقل لآلثار القانونية المترتبة على التعديل
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لى المجلس التنفيذي أن الهدف ع تعرضن أ لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ودت .22

للمحكمة هو إنشاء إطار مؤسسي للتكامل بين المحكمة والنظام  المؤسسللبروتوكول  الواسع النطاق

لةآليات إنفاذ أقوى،  تملكالمحكمة، التي  تكوناألفريقي لحقوق اإلنسان. وينبغي أن  كل من ل مكم  

 اعتبارهماب الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتهلجنة واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

  .توصيات غير ملزمة انتقدم تينشبه قضائي ينهيئت

لمجلس التنفيذي أن ا تقولأن  األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته لجنة الخبراء ودتفي ضوء ما تقدم،  .28

عجيل االتحاد األفريقي التومفوضية والشؤون القانونية لعدل لللجنة الفنية المتخصصة ايطلب من 

 . ( من بروتوكول المحكمة2) 2بعملية تعديل المادة 

 

 :لتحدياتا -رابعا

لتي توجيه انتباه المجلس التنفيذي إلى التحديات ا لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ودت .22

جود أمانة و فال بد مناللجنة من تنفيذ واليتها بفعالية،  ولتمكين. ايواجهها في االضطالع بأنشطته

عددا من الدول األطراف . وبما أن اللجنة تتلقى اآلن مزودة بعدد كاف من العاملين األكفاءقوية 

رية الموارد البشب ، فإن تعزيز األمانةمن التقارير والشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الطفل متزايدا

لجنة الخبراء  واجههاتلتحديات التي ل راعاة منه على النحو الواجبوم. ضروريوالمادية أمر 

 المقررأصدر المجلس التنفيذي  ،بالقدرات فيما يتعلقاألفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته 

(Doc.EX.CL/797 (XXIII))  ، من مفوضية االتحاد األفريقي إجراء تقييم بشأن  يطلب فيهالذي

 بفعالية ألداء مهامها على الوجه المناسب للجنةا تجهيز بغية للجنة التمويل والموارد البشرية الالزمة

 .ألفريقيا المنصوص عليه في الميثاق لنحوا على

فيه شجع الذي ،  EX.CL/Dec.991 (XXX)رقمالمجلس التنفيذي  مقرر إلىأيضا  اللجنة أشارت .20

المجلس مملكة ليسوتو وجمهورية السودان على مواصلة المشاورات بشأن البلد الذي سيستضيف 

 وراتلمشاا ذهه تسهيل المفوضية من وطلب .لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته أمانة

 إذا تم اتخاذ. 5028 يوليو/ يونيو في عقدها رلمقرا يلتنفيذا للمجلس يةدلعاا ورةلدا لىإ تقرير تقديمو

فيما يتعلق  تتحديا ألمانةا جهافستو، عالهأ المذكورين نيلبلدا أحد لىإ ألمانةا نقل ووجب ارلقرا

 .بالموارد البشرية والمادية

 بوتيرة تفوقوفي تزايد مستمر البديلة المقدمة  والبالغاتعدد الدول األطراف والتقارير  ظل .22

نتباه لفت اتأن  لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ودت وعليه،إلدارتها. المقابلة اإلمكانات 

حاجة ال ووتدعالنظامية  اتكبيًرا في القدر نقصاالمجلس التنفيذي إلى أن أمانة اللجنة ال تزال تواجه 

 .إلى زيادة تعزيز قدراتها

 

 :تالتوصيا -خامسا

يذي إلى ه أن تلفت انتباه المجلس التنفيتالطفل ورفاهحقوق ل، تود لجنة الخبراء األفريقية وفي الختام .25

 :المسائل التالية

هي: ، وهيتحقوق الطفل ورفاهللجنة الخبراء األفريقية  لم تصدق سبع دول أعضاء بعد على (2

، وسان تومي وبرينسيبي، الجمهورية المغرب، وتونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية
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و للجنة الخبراء  ودت، وعليهالعربية الصحراوية الديمقراطية، جنوب السودان والصومال. 

 .هذه الدول على التعجيل بالتصديق على الميثاقحث المجلس التنفيذي  أن

ول الد تنفيذ ميثاق الطفل األفريقي وحث   عنتهنئة الدول األطراف التي قدمت تقاريرها  (5

 ؛التزاماتها بتقديم التقاريرب الوفاءعلى بذلك بعد  تقماألطراف التي لم 

 وال وجمهورية سيراليون على تنفيذ توصيات اللجنة؛جتشجيع جمهورية أن (2

( من 5) 52تطبيق المادة  على أبدتهلحكومة مصر لسحب التحفظ الذي  تقديراإلعراب عن ال (2

لى حفظات عالت بخصوصبوتسوانا ومصر ) - ميثاق الطفل األفريقي، وحث الدول األطراف،

لجنة  تحفظات على تنفيذ بعض أحكام أبدتالتي  -المواد المتبقية( وموريتانيا والسودان

 ؛سحب تحفظاتهاعلى ه يتحقوق الطفل ورفاهلالخبراء األفريقية 

حث حكومة موريتانيا على تحسين جهودها الرامية إلى القضاء على الرق أو الممارسات  (2

خاصة إلخراج األطفال من العبودية والممارسات الشبيهة بالرق الشبيهة بالرق؛ واتخاذ تدابير 

وضمان تلقي جميع األطفال في مثل هذه الحاالت الدعم النفسي والتعليمي، فضالً عن جميع 

 .أشكال الدعم الالزمة للتأكد من أنهم يتمتعون بحقوقهم المنصوص عليها في الميثاق

 الذي 5022لعام  يوم الطفل األفريقيالمجلس التنفيذي موضوع  يعتمدأن لجنة الخبراء  ودت (6

 .""العمل اإلنساني في أفريقيا: حقوق األطفال أوالً هو 

من خالل  5026اإلشادة بحكومة مالوي على إعادة تأكيد التزامها باتفاق التسوية في أكتوبر  (2

تماشى مع ميثاق ، وهو ما يسنة من العمر 28إلى  26تعديل دستورها لرفع سن الرشد من 

تشريعاتها ل ةكاملال إجراء المواءمةالعمل على على الحكومة  وتشجيعل األفريقي، فالط

 .طفل األفريقيلتي ال تتماشى مع أحكام ميثاق الااألخرى 

يا في أفريق المتنقليناألطفال  أوضاعفيما يتعلق بدراسة لجنة الخبراء  الترحيب بمبادرة (8

 .نتائج الدراسة عنتطلع إلى تلقي التقارير الو

مفوضية االتحاد األفريقي طلب من الولجنة الخبراء  قل الحالية ألمانةنبعملية العلما إلحاطة ا (2

 .عملية النقلالمترتبة على إجراءات بشأن اآلثار البشرية والمالية  اتخاذ

"أجندة أفريقيا بموجبه المجلس  الذي اعتمد،  Ex. CL/Dec.977 (XXXI)المقررإلشارة إلى ا (20

ألطفال" باعتبارها وثيقة ا مراعية لمصالح ةأفريقيقارة تعزيز إحالل  5020 لعام لطفلل

 .لألجندةحث الدول األعضاء على العمل من أجل التنفيذ الكامل و ،االتحاد

ي ومفوضية االتحاد األفريقوالشؤون القانونية لعدل لللجنة الفنية المتخصصة من اطلب ال  (22

( من البروتوكول المتعلق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 2) 2التعجيل بعملية تعديل المادة 

 .األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبلمحكمة ل والمنشئوالشعوب 

طلب من الدول األعضاء التعاون المقررين خاصين و بتعيينلجنة الخبراء  الترحيب بمبادرة (25

 .اآلليات القائمةمع 

ً بالعملية الحالية لنقل أمانة اإلحاطة (22  لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته علما

لجنة الخبراء األفريقية  أمانةاحتياجات  لتلبيةالالزمة  اإلجراءاتاتخاذ  المفوضيةمن  والطلب

 .الموارد البشرية والماليةإلى  لحقوق الطفل ورفاهيته

 

 .لبحثهم التقرير إلى المجلس التنفيذي يقدتم تيبناء على ذلك،  .22
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 مشروع مقرر

 ، الوثيقةحقوق الطفللبشأن تقرير لجنة الخبراء األفريقية 
EX.CL/2021 (XXXIII) 

 

 ،المجلس التنفيذيإن 

 

2.  ً  ؛تهورفاهيحقوق الطفل لبتقرير لجنة الخبراء األفريقية  يحيط علما

 ؛تهرفاهيويعتمد التقرير ويشيد باللجنة على العمل المنجز في رصد تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق الطفل  .5

الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق على التعجيل بعملية التصديق الخاصة بها؛ والدول  يحث .2

 في سحبها؛ على النظراألطراف التي أبدت تحفظات على تطبيق أحكام الميثاق 

الدول  دعويوتنفيذ ميثاق الطفل األفريقي  عنلدول األطراف التي قدمت تقاريرها ل يعرب عن تقديره .2

 لتزاماتها بموجب الميثاق؛وفقا الذلك ب القياماألطراف التي لم تقدم تقاريرها بعد إلى 

 حقوق األطفال أوالً""العمل اإلنساني في أفريقيا: : 5022 لعام موضوع يوم الطفل األفريقي يعتمد .2

 ؛اء االحتفال بيوم الطفل األفريقيمن الدول األعض ويطلب

حكومة موريتانيا على تحسين جهودها الرامية إلى القضاء على الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق  يحث .6

 األطفال؛ لدى

من خالل تعديل  5026في أكتوبر المبرمة بحكومة مالوي على إعادة تأكيد التزامها باتفاق التسوية  يشيد .2

سنة من العمر، وهو ما يتماشى مع ميثاق األطفال األفريقي،  28إلى  26دستورها لرفع سن الرشد من 

م ى مع أحكاال تتماش لتياتشريعاتها األخرى ل ةكاملال إجراء المواءمةعلى على العمل الحكومة  ويشجع

 ؛ميثاق الطفل األفريقي

لجنة الخبراء  وجمهورية سيراليون على العمل من أجل التنفيذ الكامل لتوصياتوال ججمهورية أن يشجع .8

 ؛ األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته

 المتنقلينال األطف أوضاعفيما يتعلق بدراسة  لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته بمبادرة يرحب .2

 .تطلع إلى تلقي تقارير عن نتائج الدراسةيفي أفريقيا و

"أجندة  بموجبه المجلس ( الذي اعتمد (Ex. CL/Dec.977 (XXXI) رقم )المقرر المجلس مقرر إلى يشير .20

 وثيقة االتحاد باعتبارهاألطفال" ا مراعية لمصالح ةأفريقيقارة تعزيز إحالل  5020 لعام لطفللأفريقيا 

 .لألجندةلعمل من أجل التنفيذ الكامل على االدول األعضاء  يحثو

لعدل والشؤون القانونية ومفوضية االتحاد اإلفريقي التعجيل بعملية ل اللجنة الفنية المتخصصةمن  يطلب .22

لمحكمة ل والمنشئالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ب المتعلق( من البروتوكول 2) 2تعديل المادة 

 .الشعوبواألفريقية لحقوق اإلنسان 

25.  ً من  طلبيو؛ هء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتلجنة الخبرا بالعملية الجارية لنقل أمانة يحيط علما

ى إللجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته  أمانةاحتياجات  لتلبيةالمفوضية اتخاذ التدابير الالزمة 

 .الموارد البشرية والمالية

من الدول  ويطلبمقررين خاصين؛  بتعيينلجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته  بمبادرة يرحب  .22

 .األعضاء التعاون مع اآلليات القائمة
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