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 اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيتهتقرير 
 

 مقدمة

( لمؤتمر رؤساء 37.أنشئت اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته خالل الدورة السابعة والثالثين )1

من الميثاق األفريقي لحقوق  32وفقا ألحكام المادة  2001يوليو  الدول والحكومات التي عقدت في لوساكا في

 الطفل ورفاهيته.

 

 ،قوقبالح لدول األطراف، تقر االمادة األولى من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل كما هو منصوص عليه في .2

 إلجراءاتات التشريعية واإلجراءل وفقاالالزمة التدابير باتخاذ  وتتعهد ة في الميثاقواردوالحريات والواجبات ال

 .ورفاهيتهأحكام الميثاق األفريقي لحقوق الطفل  عيلفتالالزمة ل األخرى

 

. أنشئت اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، والسيما لرصد تنفيذ 3

 الميثاق األفريقي للطفل.

 

. اضطلعت اللجنة، عمال بواليتها بموجب الميثاق، بأنشطة عديدة، بما في ذلك بحث تقارير الدول األطراف 4

عن تنفيذ الميثاق، والنظر في البالغات )الشكاوى الفردية( ، واعتماد الوثائق المختلفة وغيرها من األنشطة على 

 النحو الُمبين في هذا التقرير. 

 

ذا التقرير التوصيات والقرارات الصادرة عن الدورتين العاديتين الخامسة . بناء على ذلك، يلخص ه5

سبتمبر  8أغسطس إلى  31( للجنة اللتين عقدتا افتراضيا في الفترتين من 36( والسادسة والثالثين )35والثالثين)

ترة من ، باإلضافة إلى أنشطة أخرى تم االضطالع بها في الف 2020ديسمبر  4نوفمبر إلى  23ومن  2020

 . 2020مارس إلى ديسمبر 
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 خالل الفترة المشمولة بالتقرير اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته أنشطة
 (2020)مارس إلى ديسمبر 

 

قديم ت، والتحفظ عليه وورفاهيتهالتصديق على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل حالة : 1البند 

 عنه التقارير
  حاليا على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته )الميثاق األفريقي للطفل( . ولم دولة  50صادقت

تصادق عليه بعد خمس دول هي: المملكة المغربية، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جمهورية 

ي تصديقها ف الصومال، جمهورية جنوب السودان والجمهورية التونسية. وأودعت الكونغو الديمقراطية وثيقة

. كما أبدت أربع دول تحفظات على تطبيق بعض أحكام الميثاق، وهذه الدول هي: جمهورية 2020ديسمبر  08

بوتسوانا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وجمهورية السودان. ومن بين الخمسين 

قل تقريرها األولي منها بوركينا فاسو، جمهورية دولة على األ 41( دولة التي صادقت على الميثاق، قدمت 50)

الديمقراطية ، جمهورية كينيا، جمهورية كينيا، جمهورية نيجيريا، جمهورية رواندا، جمهورية  إثيوبيا الفيدرالية

جنوب أفريقيا، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية النيجر وجمهورية السنغال قدمت تقاريرها الدورية. وتشمل 

لتي لم تقدم أي تقرير على اإلطالق إلى اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته : جمهورية الدول ا

بوتسوانا، جمهورية الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية جيبوتي، وجمهورية غينيا 

 اإلستوائية، جمهورية جامبيا وموريشيوس. 

 

 ومالحظاتها وتوصياتها الختامية ،: تقارير الدول األطراف2البند 

 
من الميثاق األفريقي للطفل اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته تفويضا لتلقي  43. تمنح المادة 2

تقارير الدول األطراف عن تنفيذ الميثاق األفريقي للطفل والنظر فيها. وفي هذا  الخصوص، تلقت اللجنة األفريقية 

طفل ورفاهيته ، خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ونظرت في تقارير الدول األطراف المقدمة للخبراء لحقوق ال

 من االدول األطراف التالية:

 

 الدول األطراف وحالة النظر فيها خالل الفترة المشمولة بالتقرير التقارير المقدمة من 1.2الجدول 
 النظر فيهحالة  التقرير المقدم الدولة الطرف

 إثيوبيا الفدراليةجمهورية 

 الديمقراطية

في انتطار  –لم ينظر فيه بعد  تقرير دوري

 تقرير تكميلي

لم ينظر فيه بعد. أبلغت حكومة  تقرير أولي بيساو جمهورية غينيا

اللجنة األفريقية غينيا بيساو 

 للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته

بأنها سرتسل وفدها إلى الدورة 

نوفمبر ( في 37السابعة والثالثين )

2021. 

 جمهورية غينيا

 

 

قرر النظر فيه خالل الدورة ممن ال تقرير دوري

في نوفمبر  (37السابعة والثالثين )

2021 

تم النظر فيه خالل الدورة العادية  تقرير دوري  جمهورية كينيا

  الخامسة والثالثين
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رير في انتطار تق –لم ينظر فيه بعد  تقرير أولي  جمهورية سيشل

 تكميلي

 

  النظر في التقرير الدوري لجمهورية كينيا (1

 

رير ، خالل دورتها العادية الخامسة والثالثين، في التقاللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيتهنظرت . 3

سالت اللجنة أر ،. وبعد النظر في التقريرللطفل ميثاق األفريقيالي الثاني لجمهورية كينيا عن تنفيذ رالدو

لى ع اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيتهتثني ومالحظاتها الختامية وتوصياتها إلى الدولة الطرف. 

الملموسة التي اتخذتها من أجل  اإلجراءاتالتشريعية واإلدارية وغيرها من  اإلجراءاتمختلف لحكومة كينيا 

ن، ر اللجنة مع التقدير إلى التقدم المحرز في مجاالت معدالت التحصي. وتشيللطفل األفريقي الميثاقتنفيذ أحكام 

 جراءاتإوالتغذية ، وااللتحاق بالتعليم والحد من الفقر. كما تثني اللجنة على جمهورية كينيا لما اتخذته من 

رز، فإن /. وعلى الرغم من التقدم المح19-كوفيد  لحماية حقوق الطفل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد /

اللجنة التزال تشعر بالقلق إزاء الثغرات القائمة في حماية حقوق الطفل وتعزيزها في البالد، والسيما في 

اإلنترنت،  على شبكةبغاء، واالستغالل الجنسي لألطفال لمجاالت العنف ضد األطفال مثل استغالل األطفال في ا

سي لألطفال في سياق السفر والسياحة وزواج األطفال. واإلتجار باألطفال لألغراض الجنسية، واالستغالل الجن

 وتشتمل التوصيات الرئيسية للجنة على قيام الدولة الطرف بما يلي:

 

 جميع اإلستثناءات المتعلقة بالحد األدنى لسن الزواج، أي  لحظر( من قانون الزواج 3) 49المادة  تعديل

 عاما، 18

  الطفولة في الدولة ووضع استراتيجية شاملة إلدماج  اتإعاقانتشار حول ة فصللبيانات الملتوفير إطار

 األطفال المعوقين،

  اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حصول المراهقين على تعليم جنسي شامل ودقيق علميا من خالل إدماج

الموضوع في المناهج الدراسية الوطنية وكذلك من خالل وضع وتنفيذ برامج للوصول إلى المراهقين 

 لمدارس؛خارج ا

  ،ضمان حصول األطفال في جميع المحافظات على فرص متساوية للحصول على خدمات حماية الطفل

والوصول إلى الصحة، واألمن والموارد التعليمية، بما في ذلك األطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية 

 والمجتمعات المهمشة؛

 تغاللهم في جميع القطاعات، بما في ذلك في اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي أعمال اإلساءة لألطفال واس

 المدارس، ومرافق الرعاية والمجتمعات المحلية؛

  كفالة الوصول إلى خدمة التسجيل الشامل والمجاني لجميع األطفال المولودين في اإلقليم دون أي شكل

 يفية؛المناطق الرمن أشكال التمييز، وزيادة عدد موظفي تسجيل المواليد ومراكز التسجيل، والسيما في 

  كفالة حصول األمهات الشابات على الدعم النفسي واالجتماعي المناسب والقيام بالتثقيف العام لمعالجة

 القضية المتعلقة بوصم األمهات الشابات في المدارس، وكذلك في المجتمعات المحلية؛

 ة مثل ب في جماعات خطيرتحسين األمن لألطفال، خاصة في اقليم الشمال الشرقي حيث يتم تجنيد الطال

وحيث يتعرض المعلمون للهجوم األمر الذي يؤدي إلى عمليات نقل واسعة النطاق دون  حركة الشباب

 استبدال.

  من مخصصات الميزانية المطلوبة للصحة بما يتماشى مع إعالن أبوجا؛ %15العمل على بلوغ نسبة ال 

 ت وفيات الرضع واألطفال دون سن الخامسة؛اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحد من ارتفاع معدال 

 اعتماد سياسة وطنية من أجل القضاء على عمل األطفال؛ 

 وضع خطة عمل وطنية من أجل مكافحة اإلتجار بالبشر؛ 

 تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث تنفيذا كامال؛ 

  األدنى لسن المسؤولية الجنائية بما يتماشى مع المعايير المقبولة دوليا؛تعديل قانون العقوبات ورفع الحد 
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 ورصدها على  19 -ضمان تنسيق خدمات الوقاية واالستجابة التي تركز على األطفال في سياق كوفيد

، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية األساسية لألطفال والتدخالت الطارئة لحماية  نحو أفضل

 الجائحة؛ والطفل أثناء 

 من أجل توليد بيانات لجميع  على األطفال 19-حول آثار كوفيد إجراء دراسة استقصائية وطنية شاملة

والشركاء لتصميم التدخالت المناسبة التي تحمي جميع األطفال في  ،ات، والوزاراتحافظحكومات الم

 كينيا من آثار الجائحة.  

 

ما و /19-كوفيدمرض فيروس كورونا المستجد / المتعلقة بحماية الطفل أثناء القضايا: 3البند 

 بعده
 

i. يدكوف فيروس كورونا المستجد / مذكرة توجيهية للدول األعضاء في االتحاد األفريقي بشأن مرض-

 هيتوانعكاساته على حقوق الطفل ورفاه /19

 

-تشير اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته إلى أن باإلضافة إلى اآلثار المباشرة لمرض كوفيد .4

على صحة األطفال أو آبائهم أو مقدمي الرعاية لهم، فإن االضطرابات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن  19

إلى أن ماليين األطفال في أفريقيا يواجهون  تضر بحقوق األطفال ورفاهيتهم. وتشير التقارير 19-تفشي كوفيد

تهديدات متزايدة لسالمتهم ورفاهيتهم، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، واالستغالل واالنفصال عن 

، مع خطر 19-األسر. واليزال آخرون، وفي بعض البلدان، منقطعين "بشكل مؤقت "عن الدراسة" بسبب كوفيد

، واألطفال والمعوقينخاصة بين األطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل الفتيات،  ترك الدراسة بشكل دائم،

الذين ينتمون إلى اآلباء المحرومين اقتصاديا واألطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، على سبيل المثال ال 

ألسر المعيشية، األمر الحصر. ولهذه الجائحة تأثير مدمر على عمل األسرة من خالل الحد من مصادر دخل ا

الذي يؤدي إلى محدودية فرص الحصول على األغذية المغذية المالئمة والرعاية الصحية والمأوى المناسبين 

وغير ذلك من االحتياجات األساسية مع ما يترتب على ذلك من عواقب فورية وأطول أجال على حياة األطفال 

 وبقائهم ونمائهم. 

 

، أعدت اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته مذكرات توجيهية للدول . وفي مواجهة هذه الخلفية5

األعضاء في االتحاد األفريقي تشمل تدابير حماية األطفال التالية إلدماجها في استجابات الدول للجائحة العالمية 

لدول األعضاء بما /. وتوصي المذكرات التوجيهية ا19-التي يشكلها مرض فيروس كورونا المستجد / كوفيد

 يلي:

 

 وضع إجراءات ميسورة لألطفال فيما يتعلق بالمعلومات واالتصاالت  (1

 وضع إجراءات مالئمة لألطفال فيما يتعلق بالحجر الصحي والبيئة (2

 ضمان حق كل طفل في التعليم (3

 مكفالة استمرار تقديم الخدمات األساسية التي تشكل أهمية حاسمة لحياة األطفال وبقائهم ونمائه (4

 كفالة تمتع األطفال بحقهم في الرعاية والحماية األبوية (5

 تصميم االستجابات بما يتماشى مع أوجه الضعف الخاصة التي تعاني منها مجموعة األطفال المعنية. (6

 

مرض فيروس كورورنا ومنتدى تبادل الخبرات بشأن  األطفالحماية  قضايااستجابة الدول األعضاء ل 2.3

 /19-المستجد / كوفيد

 

، خالل دورتها العادية 2020أغسطس  31نظمت اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته، في  .6

الخامسة والثالثين، منتدى لتبادل الخبرات مع الدول األعضاء بشأن ما تتخذه من تدابير للتخفيف من تأثير الجائحة 

ة إلى تجارب جمهورية أنجوال، وجمهورية على حقوق األطفال ورفاهيتهم. وفي هذا الخصوص، استمعت اللجن
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مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية نيجيريا اإلتحادية وجمهورية جنوب أفريقيا. 

وسلط ممثلو الدول المعنية الضوء على ما اتخذته بلدانهم من تدابير لوضع إجراءات مالئمة لألطفال فيما يتعلق 

االتصاالت والحجر الصحي، وضمان حق طفل في التعليم أثناء الجائحة وما بعدها، وضمان بالمعلومات، و

استمرار تقديم الخدمات األساسية التي تشكل أهمية حاسمة لحياة األطفال وبقائهم ونمائهم، وضمان تمتع األطفال 

تجد رض فيروس كورونا المسبحقهم في الرعاية والحماية األبوية أثناء الجائحة، وضمان تصميم االستجابات لم

بحيث تتماشى مع أوجه الضعف الخاصة التي تعاني منها مجموعة من األطفال. وباإلضافة إلى الدول  19-كوفيد

من الممثل لألمين العام المعني بالعنف ضد  19-األعضاء، تلقت اللجنة بيانات بشأن قضية حقوق األطفال وكوفيد

 19-وسلطت المداوالت الضوء على أن مرض فيروس كوفيد لمدني.األطفال، وكذلك من منظمات المجتمع ا

أدى إلى إغالق المدارس، وزيادة العنف واالعتداء الجنسي، وزيادة الفقر بين األطفال، واالنفصال عن اآلباء، 

 كما أنه يعرض للخطر الحق في الصحة، والحق في الحياة والبقاء.

 

  يتهالعتماد الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاه (30: االحتفال بالذكرى الثالثين ) 4البند 
الحتفال بالذكرى الثالثين للدول األعضاء ا اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته تدعو 1.4

 للميثاق األفريقي للطفل

  

حيث "يرحب المجلس بمبادرة  (EX.CL/DEC.1084(XXXVI))إلى مقرر المجلس التنفيذي رقم  . يُشار7

ألفريقي قيادة االحتفال بالذكرى الثالثين العتماد الميثاق اتولي ب اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته

، ويحث الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على اتخاذ خطوات ملموسة لالحتفال بالذكرى  2020للطفل في 

لتقدم . وتمشيا مع هذا المقرر، وإدراكا لللطفل ميثاق األفريقيلان التنفيذ الكامل ل، وتكثيف جهودها لضم2020في 

الملحوظ المحرز في مجال حماية حقوق الطفل، فضال عن التحديات المتبقية والناشئة التي تواجه األطفال في 

 فيكي تأخدها وشاركتها مع الدول األعضاء لمجموعة من التوصيات ونقاط العمل  اللجنة أفريقيا، وضعت

 ( للميثاق.30االعتبار في إطار االحتفال بالذكرى الثالثين )

 

 . تتمثل نقاط العمل فيما يلي:8

 ( تنظيم احتفال وطني بالذكرى السنوية الثالثين للميثاق بطريقة تشاركية،1

 ( التصديق على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته2

 أي حكم من أحكام الميثاق( سحب التحفظات التي أبديت على 3

 ( تقديم تقارير أولية أو دورية عن حالة تنفيذ الميثاق4

 ( إجراء تقييم لتنفيذ الميثاق على الصعيد القطري5

( إجراء مراجعة تشريعية لمواءمة القوانين والسياسات الوطنية مع أحكام الميثاق وضمان وجود 6

 مؤسسات فاعلة لحماية حقوق الطفل

 التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته( تنفيذ 7

 ( تخصيص ميزانيات كافية إلعمال حقوق الطفل8

( إطالق حمالت ووضع خطط عمل للتصدي للتحديات المواضيعية المتعلقة بحقوق الطفل على الصعيد 9

 القطري

كاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية ( التعاون مع جميع أصحاب المصلحة بما فيهم و10

 ووسائط اإلعالم

 ( وضع آليات لضمان مشاركة األطفال في األمور التي تؤثر على مصالحهم.11

 

 2040أجندة -التقييم القاري لتنفيذ األجندة األفريقية للطفل  2.4

قية للطفل لعات الواردة في األجندة األفريتعتزم اللجنة، عند تقييم وضع حقوق الطفل في أفريقيا، استخدام التط. 9

من قبل اللجنة خالل  2040( كأداة للقياس. واعتمدت أجندة 2040: تعزيز أفريقيا مالئمة لألطفال )أجندة 2040

واعتمدت في وقت الحق من قبل المجلس التنفيذي  2015( للميثاق في 25االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين )



EX.CL/1257(XXXVIII) 

Page 6 

ألفريقيا التي نريدها، والتي تقر بأن  2063وتوضح األجندة بالتفصيل رؤية األجندة األفريقية لالتحاد األفريقي. 

أفريقيا ستعزز نمو القارة وتؤمن مستقبلها من خالل رعاية أطفالها وتغذيتهم، وبالتالي تتطلب تمكين األطفال من 

 2040(. وفي ضوء ذلك، تحدد أجندة 53 خالل التنفيذ الكامل للميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته )الفقرة

كما تحدد خطوات عمل ينبغي للدول األعضاء في االتحاد  2040( تطلعات ينبغي تحقيقها بحلول 10عشرة )

األفريقي، في أغلب األحوال، اتخاذها في الفترة األولى من رحلة المراحل الخمس المقبلة التي تستغرق خمسة 

، 2040ثين عاما على اعتماد الميثاق، وخمس سنوات على اعتماد أجندة ( عاما. وبعد مرور ثال25وعشرين )

تشير اللجنة إلى أنه من المقرر تقييم كلتا الوثيقتين، وبالتالي، أجري تقييم قاري لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ 

 تدابير الحماية والتطلعات الواردة فيهما.

 

 وخى التقرير األهداف المحددة التالية:. لدى تقييم وضع حقوق الطفل في أفريقيا، يت10

  على  2040تحديد التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها الدول األعضاء في تنفيذ تطلعات أجندة

 الصعيد المحلي،

  تحديد المجاالت ذات األولوية التي تحتاج إلى تدخل من الدول األعضاء وغيرها من أصحاب

 اق وخطيرا على األطفال في القارة،المصلحة والتي تؤثر تأثيرا واسع النط

 كشف التحديات المعاصرة والناشئة التي يواجهها األطفال في أفريقيا ، و 

 .توجيه المساعي المستقبلية نحو حماية حقوق األطفال في أفريقيا وتعزيزها 

 2040والتوصيات الرئيسية للتقييم القاري بشأن تنفيذ أجندة لنتائج ا – 1.4الجدول 

 التوصيات الرئيسية النتائج الرئيسية التطلع
يوفر الميثاق األفريقي : 1التطلع 

للطفل ، الذي تشرف عليه اللجنة 

األفريقية للطفل، إطارا  قاريا 

 فعاال للنهوض بحقوق األطفال

  تخلف الدول األطراف في الميثاق

عن الوفاء بالتزاماتها بتقديم 

التقارير بموجب الميثاق على الرغم 

لدول األطراف نفسها من وفاء ا

بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب 

 اتفاقية حقوق الطفل

  لم ترفع أربع دول أطراف حتى

اآلن تحفظاتها بشأن بعض أحكام 

 الميثاق

  كانت المشاركة بين اللجنة األفريقية

للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 2040مفيدة في تعزيز أجندة 

 وتنفيذها

  ينبغي مواءمة فترة تقديم

التقارير الدورية لدولة طرف 

مع فترة تقديم تقارير اتفاقية 

حقوق الطفل أي زيادة فترة 

سنوات  5تقديم التقارير إلى كل 

 بعد تقديم التقرير األولي. 

 للدول األطراف االمتثال  ينبغي

  إللتزاماتها بتقديم التقارير 
 

سياسة  : وضع إطار2التطلع 

ومؤسسي وتشريعي وطني فعال 

مالئم لألطفال في جميع الدول 

 األطراف

 لدى جميع الدول خطة عمل  ليس

وطنية أو قطاعية، وحيثما توجد، لم 

ترق بعد وسائل التنفيذ ومتانة 

الرصد والتقييم إلى المستوى 

المطلوب. ويتفاقم هذا الوضع بسبب 

عدم إنشاء وزارات مخصصة 

 حصريا لألطفال . 

  اإلفتقار آ إلى اآلليات الفعالة في

عدد من الدول لتنسيق تنفيذ البرامج 

 المشتركة بين القطاعات لألطفال

 غي للدول األطراف التي لم ينب

تسن بعد تشريعات شاملة 

لألطفال أن تفعل ذلك على وجه 

 السرعة.

 : تسجيل والدة كل طفل3التطلع 

وجميع اإلحصاءات الحيوية 

  األخرى

 يل المواليد الشامل اليزال تسج

اإللزامي والمجاني يشكل تحديا و

 في معظم البلدان.

  ينبغي للدول األطراف التركيز

على أسباب عدم تسجيل 

الوالدات بدال من السعي إلى 

إدخال تحسينات إحصائية فقط، 
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  في بعض الدول، اليستطيع األطفال

اكتساب جنسيتهم من اآلباء 

 واألمهات على حد سواء.

إمكانية الوصول وهذا يشمل 

إلى نقاط دخول في سجل 

الهجرة والجنسية ، والتكاليف 

)بما في ذلك تكاليف السفر(، 

والعوامل الثقافية، والسكان 

المستبعدين والمهمشين         ) 

المعوقين والسكان الرحل 

والريفيين، واألطفال المولودين 

ألشخاص في وضع هجرة غير 

 نظامي على سبيل المثال(.

 لبلدان التي لديها أحكام ينبغي ل

جنسية تمييزية أو تلك التي 

التمنع قوانين الجنسية لديها 

حاالت انعدام الجنسية أن 

تجري المراجعات القانونية 

المطلوبة على وجه السرعة، 

مع إعطاء األولوية للحد من 

حاالت انعدام الجنسية لدى 

 األطفال 

بقاء كل طفل وتمتعه  :4التطلع 

 بطفولة صحية

 قت دولتان فقط األهداف المتعلقة حق

بالميزانية تماشيا مع أهداف أبوجا 

 15أو داكار المتمثلة في تخصيص 

في المائة من الميزانية الوطنية 

 للصحة.

  التزال لدى معظم البلدان األفريقية

حاجة إلى تنظيم األسرة لم تتم 

تلبيتها رغم األهمية الحاسمة 

لخدمات الصحة الجنسية اواإلنجابية 

لتحسين النتائج العديدة المتعلقة 

بالصحة مثل معدالت وفيات 

الرضع واألطفال والوقاية من 

فيروس نقص المناعة البشرية، من 

 بين أمور أخرى.

  في حين ترحب اللجنة بزيادة تغطية

التحصين في جميع أنحاء أفريقيا 

بشكل كبير، فإنها تالحظ أن 

معدالت التغطية عبر القارة بعيدة 

األهداف مع تفاوت عن بلوغ 

التغطية بالتطعيم بشكل ملحوظ بين 

 البلدان.

  ترحب اللجنة بالنتيجة التي تفيد بأن

دولة قد حققت أو تجاوزت  15

هدف تقديم األدوية المضادة 

في  90للفيروسات الرجعية إلى 

المائة على األقل من السيدات 

الحوامل المصابات بفيروس نقص 

لق المناعة البشرية. بيد أن الق

اليزال قائما فيما يتعلق بعدم إمكانية 

الوصول، في دول أخرى، إلى منع 

  اتخاذ تدابير لتحقيق التغطية

الصحية الشاملة، والحصول 

على خدمات الرعاية الصحية 

األساسية الجيدة والحصول 

األدوية، واللقاحات األساسية 

ونة والفعالة والجيدة المأم

والميسورة التكلفة لجميع 

األطفال، وسد الثغرات بين 

الجنسين وغيرها من الثغرات 

)على سبيل المثال، المناطق 

الحضرية مقابل المناطق 

 الريفية(.

  دولة  19ينبغي أن تخفض

معدل وفيات األمهات إلى ما 

 100000لكل  500اليقل عن 

 مولود حي.

  إلى ضمان إمكانية الوصول

خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية مع ضمان استجابة 

هذه الخدمات الحتياجات 

الفتيات والفتيان وأن تكون 

 مجانية وسرية وغير تمييزية.

  التأكد من زيادة اختبار فيروس

نقص المناعة البشرية 

 للمراهقين.

  في  15ينبغي للدول تخصيص

المائة على األقل من الميزانية 

بما يتماشى الوطنية للصحة، 

مع األهداف المتعلقة بالميزانية 

 لكل من أبوجا وداكار.
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انتقال فيروس نقص المناعة 

 البشرية من األم إلى الطفل. 

نمو كل طفل  : كفالة5التطلع 

ويتمتع  وهو يتغذي جيدا

 األساسية الحياة ضرورات ب

  لفقر، والجوع، وسوء االيزال

 البيس يؤثر تأثيراالتغذية والتقزم 

تم توسيع في حين على الصحة. و

برامج الضمان االجتماعي )بما في 

ذلك التحويالت النقدية( ومكافحة 

فإن الجوع في عدد من البلدان، 

مع جضمان إلى هناك حاجة 

البيانات لتوجيه القرارات المتعلقة 

قة المتعل ستجاباتالبتوسيع نطاق ا

 عيوستحماية االجتماعية وضمان بال

 .نطاقها

 ة ظل متوسط اإلنفاق على الحماي

 أفريقيا في جميع أنحاءاالجتماعية 

برز يراكدا في السنوات األخيرة و

الحاجة إلى توسيع نطاق التدخالت 

المستنيرة القائمة على البيانات 

لألطفال التي تلبي االحتياجات 

الخاصة للفتيان والفتيات فضال عن 

فئات  األطفال المعوقين أو من

 مهمشة أخرى.

  ي ترحب اللجنة باإلجراءات الت

اتخذتها بعض الدول لدراسة ووضع 

تشريعات وسياسات لألطفال الذين 

يحتاجون إلى رعاية بديلة أو دعم 

خاص. بيد أنه يتعين القيام بالكثير 

من العمل لضمان عدم إيداع 

األطفال  المحتاجين للرعاية 

والحماية في مؤسسات بال داع، 

وأن يتم تعزيز البدائل القائمة على 

لطابع المؤسسي، األسرة إلضفاء ا

ووضع آليات لضمان تعزيز األسر 

 والحفاظ عليها. 

  تشعر اللجنة بالقلق ألن التشريعات

المطبقة على التبني في عدد من 

البلدان التعكس بعد المعايير 

والضمانات الدولية المتعلقة بالتبني 

على الرغم من انضمام عدد من 

الدول إلى اتفاقية الهاي بشأن حماية 

والتعاون في مجال التبني األطفال 

 2015على الصعيد الدولي في 

وتدعو الدول إلى تعديل التشريعات 

 و/أو اعتمادها وفقا لذلك.

  البد من توسيع نطاق برامج

الضمان االجتماعي وشبكات 

اآلمان االجتماعي للوصول إلى 

أعداد أكبر من األشخاص 

المعرضين للخطر وعلى نطاق 

 أوسع من أي وقت مضى.

 للدول العمل مع الشركاء  ينبغي

اإلنمائيين وغيرهم من الخبراء 

لتحسين استهداف التدابير 

لضمان أقصى قدر من االهتمام 

لوصول األطفال إلى 

 الضروريات األساسية للحياة.

  ينبغي إدارة ردود الفعل تجاه

فقر األطفال، مثل التشرد، 

وأطفال الشوارع وتسول 

األطفال ضمن إطار قائم على 

بطريقة تضمن كرامة  الحقوق،

كل طفل وإعادة دمجه/ دمجها 

 في المجتمع.

  ينبغي للدول تسريع جهود

إصالح نظام الرعاية من خالل 

وضع برامج لمنع االنفصال 

وتعزيز األسر، وزيادة توافر 

القائمة خيارات الرعاية البديلة 
الجهود  وتنفيذ، على األسرة

المخطط لها والممولة جيدا 

خارج  للعناية باألطفال

 المؤسسات. 

 

 

استفادة كل طفل بشكل  :6التطلع 

 كامل من جودة التعليم

 

 

  مليون طفل  50من دواعي القلق أن

كانوا  19-قبل جائحة كوفيد

مع الفتيات  الدراسة،يتسربون من 

وأطفال ضعفاء آخرين، بما في ذلك 

األطفال الذين يعيشون في المناطق 

المتضررة من النزاع، األطفال 

 المساواة في الوصول  ضمان

إلى جميع مستويات التعليم، بما 

في ذلك إتاحة إمكانية الوصول 

 12المجاني ودون عوائق إلى 

 عاما من التعليم لجميع البنين

 والبنات.
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 الجئون، لالمعوقون، األطفال ا

األطفال المهاجرون، األطفال 

النازحون داخليا، أطفال الشوارع، 

لمجتمعات المهمشة ، اواألطفال من 

 من بين مستبعدين آخرين.

  التزال الفتيات في جميع أنحاء

القارة يواجهن عقبات في التعليم 

نتيجة للفقر، واألعراف 

 ةوالممارسات الثقافية، وضعف البني

التحتية، والعنف، والعمل، األعمال 

المنزلية التي تستغرق وقتا طويال، 

فضال عن الممارسات التقليدية 

 الضارة.

  اليزال تخصيص اإلنفاق على

التعليم غير كاف في جميع أنحاء 

 القارة.

  تالحظ اللجنة مع القلق التفاوتات في

االلتحاق بالمدارس وانتظام   

في األطفال المعاقين، والسيما 

المناطق الريفية، على الرغم من  

تصديق معظم الدول األفريقية  على 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

 األعاقة أو انضمامها إليها.

  

  معالجة العنف القائم على نوع

الجنس في المدارس من خالل 

األطر القانونية وأطر السياسات 

وتكملتها بإجراءات قوية 

للرصد واإلبالغ، واتخاذ 

إجراءات للقضاء على المواقف 

الثقافية السلبية إزاء الفتيات 

الملتحقات بالمدرسة، تسهيل 

مرافق الصرف الصحي التي 

الجنس ، ونظام  تستجيب لنوع

التعليم، والمناهج والكتب 

المدرسية التي ينبغي أن تكون 

خالية من التحيز الجنساني 

وتعزيز المساواة في العالقات 

 بين الجنسين.

  اعتماد أو تعديل تشريعات

إلنهاء استبعاد التلميذات 

الحوامل من المدرسة وتوفير 

 فرص إعادة االتحاق.

 د لتقديم تحويالت نقدية إلى الوا

)الوالدين( / ومقدمي الرعاية 

إلبقاء الفتيات في المدرسة، بما 

في ذلك الزي المدرسي، 

والكتب، واألحذية والمنتجات 

 الصحية.

حماية كل طفل من  :7التطلع 

العنف، واالستغالل، واإلهمال 

 وإساءة المعاملة

  ينتشر العنف ضد األطفال في جميع

أنحاء أفريقيا في المنازل، 

والمجتمعات المحلية، والمدارس، 

وأماكن العمل وحتى أنظمة الرعاية 

 الفتيات بشكلتكون  والعدالة، حيث

جميع أشكال  لخطرمعرضة خاص 

سوء المعاملة الجسدية، والعاطفية، 

واالعتداء الجنسي، واإلهمال 

 واالستغالل.

  لم تحظر جميع الدول العنف

المنزلي أو العقوبة البدنية، وهناك 

 لقبول االجتماعي.درجة عالية من ا

  على الرغم من إحراز بعض التقدم

فيما يتعلق باعتماد تشريعات/أحكام 

خاصة بعمل األطفال ومكافحة 

االتجار، إال أن هناك حاجة للتأكد 

من اتساقها مع إطار منظمة العمل 

الدولية وبروتوكول باليرمو، على 

 التوالي.

  اليزال انتشار الممارسات الثقافية

حقوق الفتيات في الضارة ينتهك 

 جميع أنحاء القارة.

  تتواصل التقارير عن االستغالل

الجنسي لألطفال من قبل أفراد 

بعثات حفظ السالم، وقوات حفظ 

 خطوات فورية لحظر  تخاذا

جميع أشكال العنف )بما في 

ذلك العقوبة البدنية في جميع 

البيئات )بما في ذلك المدرسة 

والمنزل(، دون إستثناء، 

وتعزيز التدابير الرامية إلى 

تحديد الجناة والتحقيق معهم 

ومقاضاتهم من خالل تزويد 

العناصر الفاعلة ذات الصلة 

بالتدريب المناسب وتخصيص 

 رد.الموا

  اإلنفاذ الصارم للقوانين و/أو

سنها لمنع الزواج القسري و/أو 

زواج األطفال وتوليد الدعم 

 االجتماعي إلنفاذ هذه القوانين.

  ينبغي للدول ضمان سن و/أو

مراجعة التشريعات/األحكام 

المتعلقة بعمل األطفال ومكافحة 

االتجار للتأكد من اتساقها مع 

إطار منظمة العمل الدولية 

وتوكول باليرمو، على وبر

التوالي. ينبغي أن تنفذ قوانين 

عمل األطفال تنفيذا صارما وأن 

 تغطي القطاع غير الرسمي.
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السالم، وعمال اإلغاثة 

والعسكريين، واإلفالت من العقاب 

 على هذه الجرائم.

 جديرة بالثناء من قبل  تبذل جهود

حمالت ومبادرات االتحاد األفريقي 

هاء العنف ضد األطفال فيما إلن

يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث، وإنهاء زواج األطفال، 

والقضاء على عمل األطفال، 

والعمل الجبري، واالتجار بالبشر، 

-2020والرق الحديث في أفريقيا )

( وخطة العمل اإلقليمية 2030

 – 2017بشأن المهق في أفريقيا )

 (، من بين أمور أخرى.2012

  سن اللوائح لضمان استخدام

وسائل اإلعالم )اإلذاعة 

والتليفزيون( ووسائل التواصل 

إساءة  لمعالجةاالجتماعي 

معاملة األطفال واستغاللهم 

 اإلنترنت. على شبكة

 بيانات مفصلة  ضمان جمع

بشأن جميع أشكال العنف ضد 

 األطفال. 

استفادة الطفل من  :8التطلع 

نظام للعدالة الجنائية يراعي 

 األطفال

  ثغرات كبيرة في جميع أنحاء وجود

ضمان اتباع نهج للعدالة في القارة 

مالئم لألطفال وقائم على الحقوق 

 مع إجراءات واستجابات برنامجية.

 اإلعدام في  ة تنفيذ أحكامزياد

أشخاص محكوم عليهم باإلعدام 

عاما  18كانت تقل أعمارهم عن 

وقت ارتكاب الجريمة في اثنتين من 

 الحاالت.

  يؤدي أيضا االفتقار إلى محاكم

األحداث/ المالئمة لألطفال 

والوصول إليها، خاصة في 

المناطق الريفية، إلى احتجاز 

 األطفال مع البالغين. 

 دابير اعتمد عدد من الدول ت

وإجراءات تتعلق بأطفال السجناء 

ومقدمي الرعاية. غير أن معظم 

األنظمة القضائية في جميع أرجاء 

القارة التأخذ في االعتبار 

االحتياجات الفريدة والمصالح 

الُمثلى لألطفال عند توقيع األحكام 

والحاجة إلى التأكد من فرض 

 العقوبات غير االحتجازية.

  

 

 رفع الحد األدنى لسن 

المسؤولية الجنائية في جميع 

الدول األطراف بحيث يكون 

 سنة أو أكثر. 12
  إتاحة المعلومات المتعلقة

، بما في ذلك  ألطفالبحقوق ا

حقهم في الوصول إلى العدالة، 

 على نطاق واسع.

  اعتماد معايير وآليات العدالة

التي تراعي الطفل ونوع 

الجنس والتي تضمن أيضا 

تيات في المشاركة الفعالة للف

اإلجراءات القضائية واإلدارية 

ذات الصلة، وتضمن سالمتهن، 

وخصوصيتهن وكرامتهن في 

 جميع المراحل.

  ضمان توافر الخدمات الطبية

والنفسية المدربة والمتخصصة 

 للضحايا والشهود.

  ينبغي دعم االضطالع بجهود

توسيع  نطاق الوصول إلى 

تحويل المسار وكذلك اعتماد 

سبة لضمان آليات رصد منا

استمرار فعالية برامج التأهيل 

التي تم وضعها وإضفاء الطابع 

 المؤسسي عليها.

من  في مأمنكل طفل  :9التطلع 

 النزاعات المسلحة تأثير

  تشير التقارير إلى أن طفال من بين

خمسة أطفال يتأثر بالنزاع في 

 جميع أنحاء القارة.

  ترحب اللجنة بحملة االتحاد

إسكات البنادق، األفريقي بشأن 

وتلك التي اعتمدت في عدد من 

الدول، فضال عن المبادرات التي 

يقودها الشباب والتي تسعى إلى 

ضمان عدم تجنيد أو استخدام أي 

 طفل.

 األسباب الجذرية للنزاع  معالجة

من أجل القضاء على تأثير 

النزاعات المسلحة على 

 األطفال.

  اعتماد خطط وقائية وطنية

ووضع و/أو تنفيذ، حسب 

قتضاء، خطط عمل تتعلق األ

باألطفال في النزاعات 

المسلحة، تأخذ في الحسبان 

 االحتياجات المحددة للفتيات.
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 إقليمية حول وضع حقوق الطفلورش عمل  3.4

  في حين حددت غالبية الدول

عاما أو أكثر كحد  18األطراف 

أدنى لسن التجنيد في القوات 

المسلحة، فإن العديد من الدول لم 

 تفعل ذلك.

  التزال المساءلة عن االنتهاكات في

 حاالت النزاع تشكل مشكلة خطيرة.

  لم تقم معظم الدول بتكييف وتنفيذ

القوانين النموذجية لالتحاد األفريقي 

بشأن الوالية القضائية العالمية التي 

تنص على الوالية القضائية العالمية 

على اإلبادة الجماعية، والجرائم 

لحرب ضد اإلنسانية، وجرائم ا

والقرصنة، واالتجار بالمخدرات 

 واإلرهاب.

  ينبغي للدول سن اللوائح ووضع

اإلجراءات اإلدارية المناسبة على 

النحو الذي أعرب عنه مجلس السلم 

واألمن سابقا لضمان الرقابة الفعالة 

على اإلنتاج أو التصدير أو 

االستيراد، أو العبور أو إعادة النقل 

من أجل منع التصنيع غير 

لمشروع لألسلحة الصغيرة ا

واألسلحة الخفيفة، واالتجار غير 

المشروع بها أو تحويلها إلى جهات 

غير مأذون لها، مثل الجماعات 

 اإلرهابية.

  ينبغي للدول التي لم تفعل ذلك

أن ترفع الحد األدنى لسن 

عاما، دون  18التجنيد إلى 

 إستثناء.

  ضمان المساءلة عن االنتهاكات

الجسيمة ضد األطفال، بما في 

قات، ذلك من خالل التحقي

 واالعتقاالت والمحاكمات.

  ضمان عدم احتجاز األطفال

الربتاطهم بالجماعات المسلحة، 

وفي حالة احتجازهم، يعاملون 

 أساسا كضحايا.

  تعزيز و/أو اعتماد سياسات

وبرامج توفر حماية ومساعدة 

خاصة لألطفال المنفصلين عن 

ذويهم وغير المصحوبين، بما 

في ذلك اتخاذ إجراءات لضمان 

 شملهم مع أسرهم.لم 

آراء األطفال  :10التطلع 

 تشكل أهمية كبرىاألفريقيين 

  مختلفأنشات عدة دول أطراف في 

األقاليم برلمانات لألطفال لضمان 

مشاركة األطفال في العمليات 

البرلمانية، بيد أن العديد منها 

اليزال يفتقر إلى عملية المشاركة 

 هذه.

  لم تقم معظم الدول األطراف بوضع

برامج التثقيف في مجال تنشئة 

األطفال على مستوى الدولة لتعليم 

الوالدين كيفية إشراك األطفال في 

عمليات صنع القرار األسري في 

 جميع األمور التي تهمهم. 

  أخذ عدد قليل من البلدان في

االعتبار آراء األطفال والشباب في 

لسياسات رصد جميع القوانين وا

التي تؤثر على األطفال والمساءلة 

 عنها.       

   مع  للتعاملإنشاء آليات

األطفال على المستوى الوطني، 

تعكس التشريعات،  لكي

والسياسات، والتخطيط وتقديم 

الخدمات وتنفيذها اهتمامات 

األطفال، وخبراتهم 

 .واقتراحاتهم
  ينبغي للحكومات رفع مستوى

الوعي لدى البالغين واألطفال 

حق األطفال في التعبير حول 

عن آرائهم وانعكاساته على 

مشاركة األطفال في القرارات 

 التي تهمهم.

  ينبغي للحكومات أيضا

االضطالع بالتعليم واإلعداد 

بغية  تنشئة األطفال لبرامج

تعزيز أشكال أكثر ديمقراطية 

 ألطفال والبالغينللتواصل بين ا

من خالل، على سبيل المثال، 

 الحوارات بين األجيال.
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، عقدت 2020نوفمبر  27إلى  23( اللميثاق األفريقي للطفل في الفترة من 30. في سياق الذكرى الثالثين )11

مجموعة من ورش العمل اإلقليمية شاركت فيها دول أعضاء اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته 

من االقاليم الخمسة، فضال عن ممثلي المجموعات االقتصادية اإلقليمية، والمعاهد الوطنية لحقوق اإلنسان 

ومنظمات المجتمع المدني. وفي أعقاب المناقشات، أصدرت اللجنة بيانات ختامية عن وضع  حقوق الطفل في 

اليم االتحاد األفريقي. وحددت البيانات الختامية االتجاهات المشتركة، واإلنجازات والتحديات كل إقليم من أق

 الكبرى، بما في ذلك طريق المضي قدما فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بحقوق الطفل ورفاهيته في األقاليم المعنية.

 مشاركة الدول األعضاء – 2.4الجدول 

 

 لممثلةالبلدان   اإلقليم

جمهورية بوروندي، جمهورية تشاد، جمهورية الجابون،  اقليم وسط أفريقيا

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية كينيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية  إقليم شرق أفريقيا 

 موريشيوس، جمهورية سيشل، جمهورية السودان

جمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  إقليم شمال أفريقيا

 مصر العربية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

جمهورية أنجوال، جمهورية بوتسوانا، مملكة ليسوتو،  إقليم الجنوب األفريقي

جمهورية ماالوي، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية 

 زامبيا وجمهورية زيمبابوي

، بوركينا فاسو، جمهورية جامبيا، جمهورية غانا إقليم غرب أفريقيا

جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا االتحادية، جمهورية 

 توجو

 

 : البالغات5البند 
(  منها،  9بالغا،  تم االنتهاء من تسعة ) 16من الميثاق، تلقت اللجنة  44تمشيا مع واليتها بموجب المادة  .12

اللجنة في البالغات المعلقة،  ( على أساس المقبولية. وإذ تنظر3( على األسس الموضوعية للبالغ وثالثة )6ستة )

مع تقديرها للدول األطراف التي تمتثل إللتزاماتها بإشراك اللجنة والرد على البالغات في الوقت المناسب، فإنها 

 تالحظ أن بعض الدول األطراف التستجيب للبالغات على الرغم من الطلبات الرسمية المختلفة بشأن هذه المسألة.

 حالة البالغات المعلقة أمام اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته. يقدم الجدول أدناه .13
 الحالة اسم البالغ

ضد  Com/001/2018/0011  البالغ رقم

 26جمهورية السودان ) قدم في 

 (2018أغسطس 

قيد تسوية ودية. تظهر السودان مستوى عال من اإلرادة 

اللجنة األفريقية وديا تحت رعاية  سألةالسياسية لمعالجة الم

  للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته

 Com/001/2019/0012البالغ رقم 

 ضد جمهورية تنزانيا المتحدة

 (2019يونيو  17)مقدم في 

أرسلت جمهورية تنزانيا المتحدة ردودا بشأن مقبولية البالغ. 

شأن بحججها حتى اآلن لم تقدم تنزانيا ، البالغ  ت مقبوليةعلنأُ 

 .األسس الموضوعية للبالغ

ضد   Com/001/2020/0013 البالغ رقم

 جمهورية مالي

  (2020يناير  13قدم في م )

على الرغم من مختلف المذكرات الرسمية الشفوية ، لم تقدم مالي 

ي موعدها النهائ كان يحينردها بعد على مقبولية البالغات التي 

 .منذ أكثر من عدة أشهر

ضد  Com/002/2020/0014 البالغ رقم

 14جمهورية جنوب أفريقيا  ) مقدم في 

 (2020 يناير

 اللجنة األفريقية للخبراء لحقوقأبلغت جمهورية جنوب أفريقيا 

بأنها سترسل ردها على البالغ. وحتى وقت  الطفل ورفاهيته
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(، لم تقدم جمهورية جنوب 2020كتابة هذا التقرير )ديسمبر 

 مقبولية البالغ. أفريقيا بعد ردودها بشأن

ضد  Com/003/2020/0015 البالغ رقم

 جمهورية السودان

 (2020فبراير  24)مقدم في 

دُعيت الحكومة إلى تقديم الحجج بشأن المقبولية واتخاذ إجراء 

يوما. لم يرد أي رد من جهورية  15مؤقت عاجل في غضون 

 السودان.

ضد  Com/004/2020/0016 البالغ رقم 

  نجمهورية السودا

 ( 2020يونية  24)مقدم في 

اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل أبلغت جمهورية السودان 

بأنها سترسل ردها على البالغ. وحتى وقت كتابة هذا  ورفاهيته

( ، لم تقدم جمهورية السودان ردودها 2020التقرير )ديسمبر 

 بعد بشأن مقبولية البالغ.

 

 باألطفال في حاالت النزاعة خاص: األنشطة ال6البند 
 على األطفال في حاالت النزاع 19-ن تأثير كوفيدعإلى مجلس السلم واألمن  حاطةإ 1.6

خالل الدورة العادية الحادية الذي اعتمد  EX.CL/Dec.712 (XXI). تمشيا مع مقرر المجلس التنفيذي14

،  والذي طلب من مجلس السلم واألمن أن 2012يوليو  13إلى  9( المنعقدة في أديس أبابا من 21والعشرين )

حقوق الطفل في جدول أعماله وأن يتعاون بنشاط مع اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل  االعتباريأخذ في 

، قدمت اللجنة إحاطة إلى مجلس 2014لصادرة عن مجلس السلم واألمن منذ ، والقرارات واإلعالنات اورفاهيته

 .2020السلم واألمن لالتحاد األفريقي مرتين في عام 

 

على أمن ورفاهية األطفال في أفريقيا في االجتماع  19-. قدمت اللجنة اإلحاطة األولى حول تأثير جائحة كوفيد15

. وبعد اإلحاطة، أشار مجلس السلم واألمن، من بين 2020مايو  12لمجلس السلم واألمن الذي عقد في  924

 أمور أخرى، إلى أنه:

( يثني على الدول األعضاء إلدخالها منصات تعليمية عبر اإلنترنت بغية ضمان استمرارية التعليم 1

 ويحثها أيضا على النظر في البرامج اإلذاعية التعليمية على الصعيد الوطني بجميع اللغات الوطنية

الرسمية، واستحداث، على وجه االستعجال، السبل والطرق المبتكرة لضمان استمرار برامج التغذية 

 التكميلية لألطفال المحتاجين؛

( يحث الدول األعضاء على اعتماد نهج شامل للرعاية الصحية، ومواصلة ، في هذا السياق، إيالء 2

جارية مثل تحصين األطفال وتطعيمهم ضد االهتمام وتخصيص موارد كافية لبرامج الصحة العامة ال

األمراض الفتاكة األخرى، فضال عن مواصلة إيالء األولوية المطلقة لألطفال األكثر ضعفا الذين يعيشون 

 في حاالت النزاع، واألطفال الالجئين، والنازحين داخليا واألطفال المعوقين؛

لقة بالتباعد االجتماعي، والحجر الصحي ( يحث الدول األعضاء على ضمان أن تكون اإلجراءات المتع3

وعمليات اإلغالق مالئمة لألطفال للحد من أوجه ضعف األطفال، والسيما الفتيات . وفي نفس السياق، 

يحث المجلس الدول األعضاء على تنفيذ المذكرة التوجيهية التي قدمتها اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق 

، للتخفيف من اآلثار 19-، وكذلك في حقبة ما بعد كوفيد19-مرض كوفيدالطفل ورفاهيته أثناء االستجابة ل

 الطويلة األجل للجائحة على األطفال؛ و

( يدين استغالل األطفال، والجرائم واالنتهاكات، بما في ذلك زواج األطفال والممارسات الضارة مثل 4

ابير صارمة ضد مرتكبي هذه تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ويحث الدول األعضاء على اتخاذ تد

 الجرائم، وإنهاء زواج األطفال، بما يتماشى مع حملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج األطفال.

 

لمجلس السلم  965. قُدمت اإلحاطة الثانية بشأن حماية األطفال في حاالت النزاع في أفريقيا خالل االجتماع 16

 ار مجلس السلم واألمن، من بين أمور أخرى، إلى ما يلي:، حيث أش2020نوفمبر  19واألمن الذي عقد في 

( يقر بالطبيعة غير المتكافئة بشكل متزايد للنزاعات المسلحة في القارة، والسيما تصاعد التطرف العنيف 1

والهجمات اإلرهابية، فضال عن التهديدات غير التقليدية الناشئة للسلم واألمن في القارة التي تؤدي إلى 

ض األطفال للتشرد واالنفصال عن آبائهم، وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، واالستغالل وغيره زيادة تعر
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من أشكال االنتهاكات لحقوقهم ورفاهيتهم، ويدعو أطراف النزاع إلى التقيد غير المشروط بمناشدات 

لى مساعدة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة لوقف إطالق النار من أجل إنشاء ممرات للجهود الرامية إ

 المتضررين بشكل مضاعف من جراء النزاعات المستمرة وجائحة فيروس كورونا المستجد؛

( يدين بشدة تجنيد الجنود األطفال والميليشيات المسلحة واستخدامهم كمفجرين إنتحاريين في القارة ، 2

اكمة ورفاهيتهم ومحويدعو الدول األعضاء إلى تكثيف جهودها للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق األطفال 

 مرتكبيها، ثم اتخاذ تدابير عقابية فعالة ضد كل الجناة دون خوف، أو محاباة أو تحامل؛

( يجدد دعوته لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي لتعيين مبعوث خاص لألطفال في حاالت النزاع وفقا 3

العادية الثانية والثالثين خالل الدورة اعتمد الذي  [Assembly/AU/Dec.718(XXXII)]لمقرر المؤتمر 

فبراير  11إلى  10( لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا من 32)

 ، لضمان إيالء اهتمام خاص لقضايا حقوق الطفل ورفاهيته في النزاعات واألزمات في أفريقيا، و2019

ة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته ( يقرر تخصيص دورتين كل عام لتلقي إحاطات من اللجن4

والشركاء ذوي الصلة عن محنة األطفال في النزاعات المسلحة واألزمات في القارة، والتقدم المحرز في 

 تنفيذ المقررات السابقة.

 

من الميثاق األفريقي للطفل بشأن األطفال في حاالت النزاع، والتوتر  22عام على المادة التعليق ال 2.6

 والصراع

من الميثاق األفريقي للطفل، وضعت اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل  22لتفسير عناصر المادة  . سعيا17

ورفاهيته واعتمدت تعليقا عاما بشأن األطفال في حاالت النزاع والتوتر والصراع . قُدمت القيمة المضافة للتعليق 

 . 2020نوفمبر  19الذي عقد في  965العام إلى مجلس السلم واألمن في اجتماعه 

. تقديرا لمبادرة اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته في هذا الخصوص، أعلن مجلس السلم واألمن 18

من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته: األطفال في  22في بيانه أنه "يحيط علما بالتعليق العام على المادة 

ذي اعتمد مؤخرا،  والذي يستخدم كأداة للتوجيه المعياري للدول األعضاء فيما يتعلق بالتزامات حاالت النزاع"، ال

كل منها تجاه حماية األطفال في سياق النزاع المسلح في أفريقيا وفقا لحقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني 

اشى مع االلتزامات ذات الصلة الدولي؛ ويرحب ،على وجه الخصوص، برفع سن التجنيد في الجيش بما يتم

بموجب القانون الدولي. ولجعل التعليق العام وثيقة قابلة للتعديل، وضعت اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل 

ورفاهيته إيجازا للسياسة يقدم بإختصار القيمة المضافة للتعليق العام وكيفية استفادة الدول األعضاء منه في 

 حاالت النزاع.  ضمان حماية األطفال في

 

 دراسة تقييمية حول حماية األطفال في حاالت النزاع: تقييم استجابات االتحاد األفريقي 3.6

، "إسكات صوت البنادق" في أفريقيا، طلبت اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق 2020في إطار موضوع عام . 19

 األفريقي وآلياته للمسائل المتعلقة باألطفال في حاالتالطفل ورفاهيته إ جراء دراسة لتقييم استجابات االتحاد 

النزاع. وتقدم الدراسة صورة أولية لجهود االتحاد األفريقي في مجال حماية األطفال في حاالت النزاع، وتقييم 

قييم ت، بما في ذلك المجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية لالمنظومة األفريقية للسلم واألمن آليات

 إدماجها لحماية األطفال، وتحديد الثغرات وتقديم التوصيات لمعالجة هذه المشاكل.

. تحلل الدراسة الركائز واآلليات التالية للمنظومة األفريقية للسلم واألمن التي تدعم السعي إلى تحقيق السلم 20

يقيات لمنع نشوب النزاعات والوساطة واألمن في القارة: مجلس السلم واألمن، لجنة الحكماء وشبكة النساء األفر

FemWise، القوة األفريقية الجاهزة واللهيئات النظامية لالتحاد األفريقي مثل النظام القاري لإلنذار المبكر ،

اآللية األفريقية و لحقوق اإلنسان والشعوب، والمحكمة األفريقية ،اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 ، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية.بين األقرانللمراجعة المتبادلة 

 . تشمل التوصيات الرئيسية بشأن نتائج الدراسة ما يلي :21

 ( بالنسبة لمفوضية االتحاد األفريقي:1

 تعيين مبعوث خاص لألطفال في حاالت النزاع. -

 في المنظومة األفريقية للسلم واألمن.إستكمال سياسة االتحاد األفريقي بشأن إدماج حماية الطفل  -
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وضع إطار سياسة لحماية الطفل ومبادئ توجيهية لعمليات دعم السالم الستكمال المبادئ التوجيهية  -

لحماية المدنيين، ووضع اللمسات األخيرة على مشروع مبادئ عمليات دعم السالم لالتحاد 

 (.2010) ( والمبادئ التوجيهية لحماية المدنيين2019األفريقي)

توفير الموارد والتمويل لفريق العمل المشترك بين اإلدارات المعني بحماية الطفل لالتحاد األفريقي  -

 للتمكن من التنسيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء.

 وضع مؤشرات مراعية لألطفال لتحليل النزاعات واإلنذار المبكر. -

هية لتقديم التقارير عن حماية األطفال في حاالت النزاع: تماشيا مع المقرر وضع مقياس ومبادئ توجي -

الصادر عن مؤتمر االتحاد األفريقي بشأن إنشاء آلية قارية لرصد حماية الطفل وتقديم التقارير والمساءلة، 

د اينبغي لعمليات دعم السالم تقديم تقارير إلى مجلس السلم واألمن، من خالل رئيس مفوضية االتح

 األفريقي، عن الجهود التي تبذلها في مجال حماية الطفل.

تعزيز الشراكات بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية لالتحاد األفريقي من أجل وضع  -

استراتيجيات إقليمية بشأن حماية األطفال في حاالت النزاع من خالل المشاركة في وضع استراتيجية 

 ة األطفال وخارطة طريق لحماية األطفال في حاالت النزاع. قارية لحماي

 

ii. :بالنسبة لعمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي  

إنشاء وحدات لحماية األطفال تعمل بشكل كامل في البعثة ومراكز تنسيق لحماية األطفال؛ وهناك حاجة  -

 على مستوى البعثة.إلى توفير مراكز مالئمة لألطفال في جميع بعثات االتحاد األفريقي 

تعزيز إجراءات التعامل مع الشكاوي الواضحة، على سبيل المثال، مجلس التحقيق، المدافع عن حقوق  -

 الضحايا.

إضفاء الطابع المؤسسي على توليد البيانات المتعلقة بحماية الطفل على مستوى البعثة من خالل غرفة  -

طفال فيما يتعلق باإلنذار المبكر، وتحليل عمليات حماية الطفل الستخدام المؤشرات المراعية لأل

 النظام القاري لإلنذار المبكر. النزاعات ورصدها وهو ما كان من الممكن أن يتم بشكل مشترك مع

 

: التشاور مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن وضع األطفال في منطقة 7البند 

 كاساي
( للجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته التي عقدت 35) . خالل الدورة العادية الخامس والثالثين22

، قدم وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية إحاطة إلى اللجنة عن حالة 2020سبتمبر  08أغسطس إلى  31من 

األطفال المتأثرين بالنزاع في البالد، والسيما في منطقة كاساي. وعقب اإلحاطة، أعربت اللجنة عن تقديرها 

مل مع للعهورية الكونغو الديمقراطية ألن مجرد حضور الوفد يمثل تعبيرا عن إرادة سياسية لدى الحكومة لجم

اللجنة. وتكشف المناقشة عن التحديات المختلفة التي يواجهها األطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

من الغذائي، واإلفتقار إلى التعليم الجيد، بالنزاعات التي طال أمدها . وتشمل التحديات : انعدام األ المـتأثرين

ونقص الخدمات الصحية، ومحدودية خدمات تسجيل المواليد، وتجنيد األطفال في القوات المسلحة وعدم المساءلة 

 عن انتهاكات حقوق الطفل.    

 

جنة ررت الل.  دعت اللجنة الحكومة إلى بناء مؤسسات للحكم قادرة على ضمان المساءلة عن حقوق الطفل. وق23

أيضا االضطالع ببعثة لتقصي الحقائق بشأن حالة األطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيما في منطقة 

كاساي، ومراقبة وضع األطفال ميدانيا، ومن ثم، مساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تحسين 

 حماية األطفال وتنفيذ الميثاق.

 ة العمل: إنشاء أفرق8البند 
 

الميثاق األفريقي ( من 1)38من المادة . إذ تستمد اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته واليتها 24

من النظام الداخلي المنقح، الذي يقضي بأن  58التي تكلف للجنة بمهمة وضع نظامها الداخلي وفقا للمادة ، للطفل
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واليات معينة إما لعضو أو مجموعة من األعضاء فيما يتعلق بإعداد تنشئ اللجنة آليات خاصة وتحدد مهام أو 

( والسادسة 35دوراتها أو تنفيذ برامج ودراسات ومشاريع خاصة، أنشأت اللجنة ، في دورتيها الخامسة والثالثين )

 (، أفرقة العمل التالية:36والثالثين )

 ( فريق العمل المعني بتنفيذ قرارات اللجنة1)

 مل المعني بحقوق األطفال وتغير المناخ( فريق الع2)

 ( فريق العمل المعني بحقوق األطفال واألعمال التجارية3)

 ( فريق العمل المعني باألطفال المعوقين.4)

 

ومعايير تشغيلها. وبناء على ذلك، ستقدم التقارير عن أنشطة  . اعتمدت اللجنة أيضا اختصاصات أفرقة العمل25

 ، إلى المجلس التنفيذي باعتبارها جزءا من تقرير أنشطة اللجنة.أفرقة العمل، حسب األصول
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 2022يونيو  16: اختيار موضوع يوم الطفل األفريقي :9البند 

القضاء على الممارسات  " ليكون 2022اختارت اللجنة موضوع يوم الطفل األفريقي لعام .26
 ".2013منذ  اتوالممارس اتالضارة التي تؤثر على األطفال: التقدم المحرز في السياس

 
 : نقل أمانة اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته10البند 

 

مملكة  استضافة، حيث يقرر المجلس  EX.CL/Dec.1010 (XXXIII)عمال بمقرر المجلس التنفيذي . 27

ريقي ، وقعت مملكة ليسوتو واالتحاد األفورفاهيتهمانة العامة للجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل لألليسوتو 

، تجري 2020. وبالتالي، ففي وقت كتابة هذا التقرير ، ديسمبر 2020فبراير  6في على اتفاق االستضافة 

 .2020االستعدادات لنقل األمانة وموظفيها إلى ماسيرو قبل نهاية 

 

 التوصيات  
ى لطفل ورفاهيته أن تسترعي انتباه المجلس التنفيذي إل، تود اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق ا. في الختام28

 المسائل التالية:

 على تصديقها على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؛ تهنئة جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  حث الدول األعضاء الخمس التي لم تصدق بعد على الميثاق األفريقي للطفل على اإلسراع بالتصديق

 الميثاق؛على 

  تهنئة الدول األطراف التي قدمت تقاريرها عن تنفيذ الميثاق األفريقي للطفل وحث الدول األطراف التي

 لم تقدم تقاريرها إلى اللجنة حتى اآلن على االمتثال اللتزاماتها بتقديم التقارير؛

 ها؛ظر في سحبحث الدول األطراف التي أبدت تحفظات على أحكام الميثاق األفريقي للطفل على الن 

  في سياق االحتفال بالذكرى الثالثين العتماد الميثاق األفريقي للطفل، حث الدول األعضاء على تقييم

تنفيذ الميثاق على الصعيد القطري، إجراء مراجعة تشريعية لمواءمة القوانين والسياسات الوطنية مع 

 ة حقوق األطفال،  تنفيذ التوصياتأحكام الميثاق األفريقي للطفل، ضمان وجود مؤسسات فاعلة لحماي

والقرارات الصادرة عن اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته، تخصيص ميزانيات كافية 

إلعمال حقوق الطفل، والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة، 

م لضمان التنفيذ الكامل للميثاق األفريقي ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات األطفال ووسائل اإلعال

 للطفل؛

  التعبير عن التقدير للدول األعضاء على ما اتخذته من تدابير لالحتفال بالذكرى الثالثين للميثاق األفريقي

جنبا إلى جنب مع موضوع يوم  2021للطفل والتوصية باستمرار األنشطة المتعلقة باالحتفال في عام 

من أجل أفريقيا  2040عاما بعد اعتماد الميثاق: تسريع تنفيذ أجندة  30"  – 2021 الطفل األفريقي لعام

 مالئمة لألطفال".

 وما يترتب  19-الترحيب بالمذكرة التوجيهية للجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن كوفيد

: وضع إجراءات متعلقة عليها من آثار على حقوق الطفل ورفاهيته، وتوصية الدول األعضاء بما يلي

، ضمان استمرار حق كل طفل في  19-بالمعلومات واالتصاالت المالئمة لألطفال في مكافحة كوفيد

التعليم، توفير الخدمات األساسية والرعاية األبوية والحماية لجميع األطفال في أقاليمهم ووالتأكد من 

 عف الخاصة التي يتسم بها األطفال؛ بما يتناسب مع أوجه الض 19-تصميم االستجابات لمرض كوفيد

  الترحيب بتقرير اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته عن تقييم تنفيذ األجندة األفريقية للطفل

( وتشجيع الدول األعضاء على العمل من أجل التنفيذ الكامل للتطلعات الواردة في أجندة 2040)أجندة 

 ؛2040

 القضاء على الممارسات الضارة التي تؤثر  "ليكون  2022ألفريقي لعام اعتماد موضوع يوم الطفل ا
 ". 2013على األطفال: التقدم المحرز في السياسات والممارسات منذ 
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  تقدير جمهورية كينيا لتقديمها تقريرها الدوري عن تنفيذ الميثاق األفريقي للطفل، وتشجيعها على العمل

خامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق من أجل التنفيد الكامل للمالحظات ال

 الطفل ورفاهيته؛

  التأكيد مجددا على أهمية إجراء البالغات في اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته الذي

اتها اممن الميثاق األفريقي للطفل، ودعوة الدول األعضاء المعنية لالمتثال اللتز 44أنشئ وفقا للمادة 

 بموجب الميثاق من خالل االستجابة لطلبات اللجنة وتنفيذ قراراتها؛

  الترحيب بقرار مجلس السلم واألمن بتكريس جلستين كل عام لتلقي اإلحاطات من اللجنة األفريقية

للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته والشركاء ذوي الصلة بشأن محنة األطفال في النزاعات المسلحة 

 القارة والتقدم المحرز في تنفيذ القرارات السابقة؛واألزمات في 

  حث الدول األعضاء المعنية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس السلم واألمن بشأن المسائل

المتعلقة بحماية األطفال في حاالت النزاع، وبخاصة، إدانة تجنيد األطفال في القوات المسلحة، 

 األطفال كمفجرين إنتحاريين إدانة شديدة؛والميشيليات المسلحة واستخدام 

 مقرر المؤتمر التأكيد مجددا على [Assembly/AU/Dec.718(XXXII)]   ، الذي اعتمد خالل الدورة

 10في أديس أبابا من  المعقودة( لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 32العادية الثانية والثالثين )

مبعوث خاص لألطفال في ودعوة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى تعيين  2019فبراير  11إلى 

 حاالت النزاع بشكل عاجل؛

  22أن المادة بش اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيتهالترحيب بالتعليق العام الصادر عن 

بشأن األطفال في حاالت النزاع، والتوتر والصراع ، الذي  ورفاهيتهمن الميثاق األفريقي لحقوق الطفل 

فيما يتعلق بالتزامات كل منها تجاه حماية األطفال في يستخدم كأداة للتوجيه المعياري للدول األعضاء 

 سياق النزاع المسلح، وتشجيع الدول األعضاء على االستفادة من المبادئ الواردة في التعليق العام؛

 قي وآلياته الستجابات االتحاد األفري اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيتهبتقييم  الترحيب

مسائل المتعلقة باألطفال في حاالت النزاع، ودعوة مفوضية االتحاد األفريقي، وركائز وآليات لل

 ا؛نشطتهالمنظومة األفريقية للسلم واألمن إلى تنفيذ التوصيات وضمان إدماج حماية الطفل في أ

  فريق  المعنية بتنفيذ القرارات، ورفاهيتهالترحيب بإنشاء أفرقة عمل اللجنة األفريقية لحقوق الطفل

 العمل 

المعني بحقوق األطفال وتغير المناخ، فريق العمل المعني بحقوق األطفال واألعمال التجارية، فريق العمل 

تقديم الدعم والتعاون مع مهام هذه المكاتب المعني باألطفال المعوقين، وتشجيع الدول األعضاء على 

 وأنشطتها؛

  تهنئة مملكة ليسوتو ومفوضية االتحاد األفريقي على استكمال نقل أمانة اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق

الطفل ورفاهيته، وتشجيع الدولة المضيفة على االستمرار في توفير ما هو مطلوب بموجب اتفاق البلد 

ضية االتحاد األفريقي إلى االنتهاء من تعيين الموظفين ونقل الموارد من أجل المضيف، ودعوة مفو

 .التشغيل السلس للمكتب الذي أنشئ حديثا في ماسيرو، مملكة ليسوتو
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 رفاهيتهو اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفلمشروع مقرر 

 إن المجلس التنفيدي،
 بتقرير اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته؛يحيط علما  .1

التقرير ويثني على اللجنة لما أنجزته من عمل في عملية رصد تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق يعتمد  .2

على خدمة  2021الطفل ورفاهيته، ويشكر جميع األعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم في فبراير 

 اللجنة بتفان ووالء؛

لالحتفال بالذكرى  اللجنة األفريقية للخبراء والطفل ورفاهيته يرحب باألنشطة التي اضطلعت بها  .3

 ؛2020الثالثين العتماد ميثاق الطفل األفريقي في عام 

للدول األعضاء على ما اتخذته من تدابير لالحتفال بالذكرى الثالثين للميثاق  عن تقديره يعرب .4

 األفريقي للطفل؛

جنبا إلى جنب مع موضوع السنة "يوم  2021باستمرار األنشطة المتعلقة باالحتفال في عام  يوصي .5

 الطفل األفريقي"؛

راجعة وإجراء عمليات م الدول األعضاء بتقييم تنفيذ الميثاق على المستوى القطري، يوصي كذلك .6

تشريعية لمواءمة القوانين والسياسات الوطنية مع أحكام الميثاق األفريقي للطفل وضمان وجود 

مؤسسات فاعلة لحماية حقوق الطفل، وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة األفريقية 

جال حقوق الطفل، للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته، وتخصيص ميزانيات كافية للعمل في م

والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة، ومنظمات المجتمع 

 المدني، ومنظمات األطفال ووسائل اإلعالم لضمان تنفيذ الميثاق األفريقي للطفل تنفيذا كامال؛

ورفاهيته بشأن الصادرة عن اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل  بالمذكرة التوجيهية يرحب .7

الدول  ويوصي/ وآثاره على حقوق الطفل ورفاهيته، 19-مرض فيروس كورونا المستجد /كوفيد

األعضاء بما يلي: وضع إجراءات مالئمة لألطفال فيما يتعلق بالمعلومات واالتصاالت بخصوص 

اية لرع، كفالة استمرار حق كل طفل في التعليم، توفير الخدمات األساسية وا19-مكافحة كوفيد 

 19-والحماية األبوية لجميع األطفال في أقاليمهم، تضمين خطط التعافي الوطنية لما بعد كوفيد

المبادئ األساسية األربعة لحقوق الطفل في صميمها، وهي: البقاء، الحياة والنمو،  عدم التمييز، 

 المصالح المثلى للطفل ومشاركة الطفل؛

 ،التصديق على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته جمهورية الكونغو الديمقراطية على يهنئ .8

الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق األفريقي للطفل على النظر ،على وجه ويحث 

 االستعجال، في التصديق عليه ؛

 يحثوللدول األطراف التي قدمت تقاريرها عن تنفيذ الميثاق األفريقي للطفل، يعرب عن التقدير   .9

 األطراف، التي لم تقدم بعد تقاريرها إلى اللجنة، على االمتثال إللتزاماتها بتقديم التقارير؛ الدول

الدول األطراف التي أبدت تحفظات على أحكام الميثاق األفريقي للطفل على النظر في سحب يحث  .10

 هذه التحفظات؛

 يحثهاولجمهورية كينيا لتقديم تقريرها الدوري عن تنفيذ الميثاق األفريقي للطفل،  يعرب عن التقدير .11

على العمل من أجل التنفيذ الكامل للمالحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة األفريقية للخبراء 

 لحقوق الطفل ورفاهيته؛ 

ارة التي تؤثر القضاء على الممارسات الضليكون"  2022موضوع يوم الطفل األفريقي يعتمد  .12

من الدول األعضاء يطلب و" 2013على األطفال: التقدم المحرز في السياسات والممارسات منذ 

 االحتفال بيوم الطفل األفريقي وتقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

جندة األفريقية بتقرير اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته عن تقييم حالة تنفيذ األ يرحب .13

الدول األعضاء على العمل من أجل التنفيذ الكامل للتطلعات في إطار  ويحث(، 2040لألطفال )

 ؛2040أجندة 
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أهمية إجراء البالغات الخاص باللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته  يعيد التأكيد على .14

الدول األعضاء المعنية إلى  ويدعو من الميثاق األفريقي للطفل، 44الذي  أنشئ بموجب المادة 

 االمتثال إللتزاماتها بموجب الميثاق من خالل االستجابة لطلبات اللجنة وتنفيذ قراراتها؛

تخصيص جلستين كل عام لتلقي إحاطات من اللجنة األفريقية  بقرار مجلس السلم واألمنيرحب  .15

األطفال في النزاعات المسلحة  للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته، والشركاء ذوي الصلة، عن محنة

الدول األعضاء المعنية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس ويحث واألزمات في القارة، 

 السلم واألمن؛

الذي اعتمد خالل الدورة الثانية   [Assembly/AU/Dec.718(XXXII)]مقرر المؤتمر  يؤكد مجددا .16

 11إلى  10ريقي المنعقدة في أديس أبابا من ( لرؤساء دول وحكومات االتحاد األف32والثالثين )

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى اإلنتهاء، على وجه االستعجال، من  ويدعو، 2019فبراير 

 تعيين مبعوث خاص لألطفال في حاالت النزاع؛

من الميثاق  22بالتعليق العام للجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته على المادة يرحب  .17

يحث واألفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته فيما يتعلق باألطفال في حاالت النزاع، والتوتر والصراع، 

ماية األطفال ح الدول األعضاء على االستفادة منه كأداة للتوجيه المعياري فيما يتعلق بإلتزاماتها تجاه

 في سياق النزاع المسلح، والتوتر والصراع؛

بتقييم لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته الستجابات االتحاد األفريقي وآلياته يرحب  .18

مفوضية االتحاد األفريقي، وركائز وآليات  ويدعوفيما يتصل باألطفال في حاالت النزاع، 

 من إلى تنفيذ التوصيات وإدماج حماية الطفل في سياساتها وأنشطتها؛المنظومة األفريقية للسلم واأل

لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته المعنية بتنفيذ بإنشاء أفرقة العمل التابعة ل يرحب .19

القرارات، فريق العمل المعني بحقوق األطفال وتغير المناخ، فريق العمل المعني بحقوق األطفال 

الدول األعضاء على دعم  ويحثارية، وفريق العمل المعني باألطفال المعوقين، واألعمال التج

 مهام وأنشطة هذه المكاتب والتعاون معها؛

مملكة ليسوتو ومفوضية االتحاد األفريقي على توقيع اتفاقية البلد المضيف وضمان نقل أمانة  يهنئ .20

 اللجنة األفريقية للخبراء لحقوق الطفل ورفاهيته؛

مفوضية  وويدعالمضيف على مواصلة تقديم الدعم المطلوب عمال باتفاق البلد المضيف،  البلديحث  .21

االتحاد األفريقي إلى اإلنتهاء من تعيين الموظفين ونقل الموارد من أجل التشغيل السلس للمكتب 

 الذي أنشئ حديثا في ماسيرو، مملكة ليسوتو.
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