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 مخبراء حوللتقرير المجنة األفريقية 
 حقوق الطفل ورفاهيته

 مذكرة تمهيدية
ورفاىيتو خالؿ الدورة السابعة ُأنشئت المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ  .2

 2002المنعقدة في لوساكا في يوليو والثالثيف لمؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات 
المجنة، مف  وتتولىمف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو.  22طبقا لممادة 

تعزيز وحماية حقوؽ الطفؿ األفريقي وفقا ألحكاـ  ميمة جممة أمور أخرى،
 الميثاؽ.

ا لواليتيا في إطار الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، قامت المجنة بعدة تنفيذ .2
أنشطة بما فييا الدورات النظامية. وخالؿ ىذه الدورات، بحث المجنة تقارير الدوؿ 

لمنقاش العاـ واعتمدت  اوقامت ببحثيا وعقدت يوم بالغاتواستممت األطراؼ 
ييية لمتقارير الدورية لمدوؿ األطراؼ مختمؼ الوثائؽ بما في ذلؾ الخطوط التوج

التعميقات العامة حوؿ أحكاـ الميثاؽ. كما أطمقت المجنة حممة تيدؼ إلى ضماف و 
اتخذت التصديؽ الشامؿ عمى الميثاؽ ورفع تقارير عف تنفيذه. عالوة عمى ذلؾ، 

المجنة خطوات لتعزيز تعاونيا مع أجيزة االتحاد األفريقي األخرى بما فييا مجمس 
لسمـ واألمف لالتحاد األفريقي، والمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ا

 والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
وعميو، يمخص ىذا التقرير توصيات ومقررات الدورتيف الثانية والعشريف والثالثة  .2

أبريؿ  21إلى  7ومف  2022نوفمبر  8إلى  2والعشريف لمجنة المنعقدتيف مف 
التي تـ  عمى التوالي في أديس أبابا، إثيوبيا إلى جانب األنشطة األخرى 2022

 .القياـ بيا خالؿ ىذه الفترة
 يقدـ التقرير لبحثو مف قبؿ المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي. .2
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 :مقدمة
العادية مخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو خالؿ الدورة ل األفريقيةمجنة ال أنشئت .2

في لوساكا )زامبيا( في  ةالسابعة والثالثيف لمؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات المنعقد
 وتتولى فاىيتو.مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ور  22طبقا لممادة  2002يوليو 

وفقا حقوؽ الطفؿ األفريقي  وحماية تعزيز ميمةأمور أخرى،  جممةالمجنة، مف 
 حكاـ الميثاؽ.أل

حاليا، تتكوف المجنة مف أعضاء مف إثيوبيا )الرئيس(، والجزائر، وجنوب أفريقيا  .2
وتنزانيا )النائب األوؿ لمرئيس(، وزيمبابوي )المقرر(، وبوروندي، ومصر، وليبيا، 

 جر، ورواندا وتوجو. والني

تنفيذا لواليتيا في إطار الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، قامت المجنة بعدة  .2
 بالغات واستالـ عف تنفيذ الميثاؽ أنشطة بما فييا بحث تقارير الدوؿ األطراؼ

حوؿ المواد المختارة مف الميثاؽ، والقياـ العاـ  )شكاوى فردية(، وعقد أياـ لمنقاش
عة، واعتماد مختمؼ الوثائؽ إلى جانب القياـ بعدة ترويجية وبعثات متاب ببعثات

 أنشطة كما ىو مذكور في التقرير.
يمخص ىذا التقرير توصيات ومقررات الدورتيف الثانية والعشريف والثالثة والعشريف  .2

عمى  2022أبريؿ  21إلى  7ومف  2022نوفمبر  8إلى  2لمجنة المنعقدتيف مف 
التي تـ القياـ بيا خالؿ  س أبابا، إثيوبيا إلى جانب األنشطة األخرىالتوالي في أدي

 .ىذه الفترة
 يقدـ التقرير لبحثو مف قبؿ المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي. .5

األفريقية والعشرين لمجنة  ثالثةالعشرين والالثانية و  تينأوال. مقررات وتوصيات الدور 
 مخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ل

  :العشرينالثانية و قررات وتوصيات الدورة .م1
 يوم النقاش العام حول التمييز والعنف ضد الفتيات في أفريقيا: 1.1
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حوؿ التمييز والعنؼ ضد خالؿ ىذه الدورة، عقدت المجنة يوما لمنقاش العاـ  .1
الفتيات في أفريقيا. وخالؿ النقاش، سّمطت الضوء عمى أف معظـ الفتيات في 

تواجو الفتيات، مف جممة وفي عدة مجتمعات، مف التمييز واإلىماؿ.  أفريقيا يعانيف
أمور أخرى، عنفا جسديا وجنسيا ونفسيا وتعانيف مف التمييز مف خالؿ عدـ 
المساواة في الوصوؿ إلى الموارد. وعمى وجو الخصوص، ُلوحظ أنيف مستيدفات 

لمجنة عمى أف شّددت ابالعنؼ والتمييز في أوقات النزاعات واألزمات. وعميو، 
شّكؿ أحد أكبر التحديات التي تواجييا يالتمييز والعنؼ ضد الفتيات في أفريقيا 

القارة. واستفاد يـو النقاش مف المدخالت التي قدميا عدد مف الشركاء بما في ذلؾ 
المعني بالعنؼ ضد األطفاؿ. وبعد النقاش العاـ، الممثؿ الخاص لألمـ المتحدة 

يس أبابا حوؿ القضاء عمى التمييز والعنؼ ضد الفتيات أصدرت المجنة إعالف أد
وحّدد اإلعالف مختمؼ أىـ أصحاب المصمحة لمتصدي لمتحديات التي في أفريقيا. 

التمييز  يكوفتواجييا الفتيات وأبرز التدابير التي يجب أف يتخذوىا لضماف أف 
لمنيوض مصدر قمؽ لمجميع وتوفير بيئة قانونية وسياسية مالئمة ضد الفتيات 

البحث وحاالت التقاضي ودعـ بمسائؿ حماية األطفاؿ في مجاالت كسب التأييد و 
 الضحايا في أفريقيا.

إلى  الدوؿ األعضاء، مف جممة أمور أخرى، اإلعالفيدعو عالوة عمى ذلؾ،   .7
اإلقميمية ذات الصمة المتعمقة بحقوؽ الطفؿ التصديؽ عمى مختمؼ الصكوؾ 

صمة بصورة لالمعايير ذات ا مواءمة قوانينيا الوطنية معوالقانوف اإلنساني الدولي و 
التمييز ضد األطفاؿ بأقصى ما يخولو أشكاؿ  ومقاضاة جميعكاممة، وتجريـ 

ويدعو أيضا  القانوف واتخاذ كافة التدابير الالزمة لتفادي حدوث ىذه االنتياكات.
ز ضد الفتيات؛ االتحاد األفريقي إلى إجازة اإلعالف وتوضيح مفيـو العنؼ والتميي

مكيف المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ توتقديـ الدعـ المالي والفني الضروري ل



EX.CL/858 (XXV) 

Page 3 

جراءالطفؿ ورفاىيتو مف إدماج اإلعالف في خ  طط العمؿ الوطنية الحالية وا 
 استعراض دوري لمتقدـ المحرز في عممية التنفيذ.

ارير الدورية التي تقدمها بشكل ومحتوى التق المتعمقةاعتماد الخطوط التوجيهية  1.1
 ( )ب( من الميثاق1) 34طبقا لممادة  الدول األطراف 

مف الميثاؽ، قامت كؿ دولة عضو بتقديـ تقريرىا عف التدابير التي  22طبقا لممادة  .8
اتخذتيا إلنفاذ أحكاـ الميثاؽ وعف التقدـ المحرز في التمتع بالحقوؽ التي يضمنيا 

راؼ المعنية تقديـ تقاريرىا األولية خالؿ سنتيف مف يتعيف عمى الدوؿ األطالميثاؽ. 
دخوؿ الميثاؽ حيز التنفيذ عمى أف تقدـ بعد ذلؾ تقاريرىا الدورية كؿ ثالث 

 سنوات.
وعميو، اعتمدت المجنة خطوطا توجييية حوؿ شكؿ ومحتوى التقارير الدورية التي  .9

توجييية إلى وتيدؼ ىذه الخطوط ال .تقدميا الدوؿ األطراؼ عف تنفيذ الميثاؽ
مساعدة وتوجيو الدوؿ األطراؼ في الوفاء بالتزاماتيا المتعمقة برفع التقارير. 
وتتضمف تعميمات حوؿ شكؿ التقارير الدورية والمعمومات التي يجب أف تشمميا. 
أما الخطوط التوجييية المتعمقة بمحتوى التقارير، فيي تيدؼ إلى ضماف قياـ  

. فيـ الشامؿ لتنفيذ الميثاؽ داخؿ ىذه الدوؿبالالدوؿ األطراؼ بتزويد المجنة 
تنطبؽ ىذه الخطوط التوجييية عمى التقارير الدورية المطموب تقديميا كؿ ثالث و 

 سنوات.
 . توصيات ومقررات الدورة الثالثة والعشرين1

 بشأن القضاء عمى زواج األطفال في أفريقيا:  النقاش العام يوم  1.1
نة يوما لمنقاش العاـ حوؿ موضوع "القضاء عمى زواج خالؿ الدورة، عقدت المج .20

األطفاؿ في أفريقيا". كاف اليدؼ مف يـو النقاش العاـ، مف جممة أمور أخرى، ىو 
 ، دعـ حممة االتحاد األفريقي لمقضاء عمى زواج األطفاؿ في أفريقيا. وخالؿ اليـو



EX.CL/858 (XXV) 

Page 4 

األطفاؿ في  ناقشت المجنة مختمؼ المسائؿ واآلليات الخاصة بالقضاء عمى زواج
أفريقيا. كما قدمت توصيات واضحة وممموسة إلى الدوؿ األطراؼ وأصحاب 
المصمحة الرئيسييف لممضي قدما بحممة االتحاد األفريقي. عالوة عمى ذلؾ، وافقت 
المجنة ورحبت بطمب إدارة الشؤوف االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي بشأف 

ائيا يكوف معنيا بزواج األطفاؿ وكسب تعييف المجنة مقررا خاصا مف بيف أعض
المحمية والوطنية واإلقميمية مف أجؿ القضاء عمى التأييد لمتغيير عمى األصعدة 

 زواج األطفاؿ في أفريقيا.
بعد المناقشة، اعتمدت المجنة إعالنا حوؿ القضاء عمى زواج األطفاؿ في أفريقيا.  .22

التي يجب أف يتخذوىا وأبرز التدابير وحّدد اإلعالف أىـ أصحاب المصمحة 
لضماف أف يشّكؿ القضاء عمى زواج األطفاؿ مصدر قمؽ لمجميع. وكنتيجة لذلؾ، 

 يدعو اإلعالف مفوضية االتحاد األفريقي إلى: 
 إجازة ىذا اإلعالف حوؿ القضاء عمى زواج األطفاؿ؛ -
المالي والفني لتمكيف المجنة مف كسب التأييد إلدماج اإلعالف في تقديـ الدعـ  -

جراء استعراض دوري لمتقدـ المحرز في تنفيذه  خطط العمؿ الوطنية الحالية؛ وا 
 عمى الصعيد الوطني؛

إجراءات السياسة لمعالجة اعتبار زواج األطفاؿ مف أولويات السياسة ودعـ  -
مسألة حقوؽ الطفؿ وتعزيز المعايير المشتركة حوؿ حقوؽ الطفؿ مف خالؿ 

 مى الصعيديف اإلقميمي والوطني.دعـ اعتماد وتنفيذ الصكوؾ القانونية ع
ف عمى الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي أف تقوـ، مف جممة أمور أخرى، يتعيّ  .22

 بما يمي:
التصديؽ عمى الميثاؽ وكافة الصكوؾ الدولية ذات الصمة المتعمقة بحقوؽ  -

الطفؿ ومواءمة قوانينيا وسياساتيا بشكؿ كامؿ مع المعايير الدولية واإلقميمية 
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الطفؿ والمتعمقة بزواج األطفاؿ، وأف تقـو الدوؿ األعضاء التي  حقوؽ حوؿ
 أبدت تحفظات بسحب ىذه األخيرة.

وضع آليات لتفعيؿ التشريع المعموؿ بو المتعمؽ بزواج األطفاؿ وحقوؽ الطفؿ  -
وتقديـ المساعدة القانونية إلنفاذ عموما بما في ذلؾ إعداد خطط عمؿ وطنية 

 مف زواج األطفاؿ. حؽ األطفاؿ في التحّرر
إعداد وتنفيذ السياسات االجتماعية التحولية التي تشمؿ المجتمعات المحمية  -

والقادة التقميدييف والدينييف كأصحاب مصمحة رئيسييف، والتي تعترؼ باألطفاؿ 
عناصر فاعمة أساسية في القضاء عمى زواج كوالمبادرات التي يقودىا األطفاؿ 

 األطفاؿ.

 ولة الطرف ليبيريابحث تقرير الد 1.1

وقامت  ليبيريا حكومةاألولي ل التقريراستممت المجنة مف الميثاؽ،  22طبقا لممادة  .22
ليبيريا إحاطة حوؿ تنفيذ الميثاؽ في ىذه  حكومة. بعد أخذ الكممة، قدـ وفد وببحث

الدولة الطرؼ. بعد اإلحاطة، أثار أعضاء المجنة عددا مف المسائؿ لمتوضيح بما 
بصحة األطفاؿ دوف سف الخامسة، ووصوؿ األطفاؿ ئؿ المتعمقة في ذلؾ المسا

المعاقيف إلى التعميـ وتوفير المرافؽ لممعاقيف. ُنوقشت أيضا مسألة تعدد األنظمة 
القانونية بما فييا القوانيف العرفية والدينية والمدنية وكيفية استخداميا لدعـ الضماف 

اقشة المسائؿ المتعمقة بالتحديات الكامؿ لحقوؽ الطفؿ في ليبيريا. كما تمت من
دارة عدالة األحداث، والمعدؿ الخاصة بالتبني فيما بيف البمداف ونوعية التعميـ و  ا 

، خالؿ الحوار البناء. وفي ختاـ الحوار البناء، أشاد المنخفض لتسجيؿ المواليد
لتي رئيس المجنة بحكومة ليبيريا عمى تقديميا التقرير األولي، وعمى كافة الجيود ا

يتـ بذليا في الميداف لتكوف ليبيريا مالئمة ألطفاليا، و تعيدت بتقديـ توصيات 
 المجنة إلى ليبيريا في الوقت المناسب.
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 يوم الطفل األفريقي 4.1

كما جرت الممارسة كؿ سنة، قّررت المجنة أف يكوف موضوع يـو الطفؿ األفريقي  .22
ق األفريقي حول حقوق اعتماد الميثا عمىسنة  12 مضي " بعدىو  2025لعاـ 

الطفل ورفاهيته: التعجيل بجهودنا المشتركة لمقضاء عمى زواج األطفال في 
عاـ في جاء في وقتو المناسب خاصة الموضوع  المجنة أف ىذا. ترى أفريقيا"
سنة عمى اعتماده. وترى المجنة أيضا أف  25حيث يحتفؿ الميثاؽ بمرور  2025

 حوؿ التعميـ. 2022الطفؿ األفريقي لعاـ  موضوع يـوسيكوف متابعة لالموضوع 
 : قالميثامن  8التعميقات العامة حول المادة  اعتماد  6.4
المجنة ىيئات المعاىدة مثؿ التعميقات العامة أو التوصيات أدوات تستخدميا  تعتبر .51

األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو لمتفكير بشكؿ ممموس في معاني 
حميؿ العميؽ لالنشغاالت اإلجرائية المتعمقة بيذا إلى جانب الت أحكاـ المعاىدة،

مف الميثاؽ المجنة مثؿ ىذه الصالحية وبناًء عمى ذلؾ،  24الصؾ. تمنح المادة 
المتعمقة و مف الميثاؽ  6قامت المجنة بإعداد واعتماد تعميقات عامة بشأف المادة 

بغض النظر عف العنواف  بػ"االسـ والجنسية". تشير التعميقات العامة إلى أنو
الحؽ في  :يبثالثة حقوؽ مترابطة ى 6المادة  الرئيسي )االسـ والجنسية(، تعترؼ

(( والحؽ في 4) 6((، والحؽ في التسجيؿ عند الوالدة )المادة 5) 6االسـ )المادة 
((. وىي تنص أيضا عمى التزامات الدولة فيما يخص تنفيذ 3) 6الجنسية )المادة 
(( وتشّدد عمى الحاجة إلى معالجة مسألة األطفاؿ 2) 6ة )المادة الحؽ في الجنسي
 عديمي الجنسية.

 حتى اآلفتشريع دولي شامؿ  أيضا في االعتبار وجود التعميقات العامة ذتأخ .56
يتماشى مع القوانيف ويدعـ التسجيؿ المدني كشرط أساسي إلقرار حؽ الطفؿ في 

د التشريع، مف جممة أمور أخرى، ة. وينبغي أف يحدّ داالسـ والتسجيؿ عند الوال
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تنظيـ الوكاالت الحكومية المعنية بالتسجيؿ المدني؛ والسمطات شبو الحكومية 
المعنية بالتسجيؿ المدني؛ وتنظيـ الفترات الزمنية لتسجيؿ الوالدات؛ والتفاصيؿ 

اسـ العائمة واالسـ األوؿ طبقا لمعرؼ والممارسة المعموؿ بيا )مع المتعمقة بمنح 
تماـ الالئؽ بمبادئ عدـ التمييز عمى أساس نوع الجنس وحالة الوالدة(؛ وتنظيـ االى

التكنولوجيا لضماف التسجيالت المدنية والحفاظ عمى قيمتيا التجريبية؛ استخداـ 
والنظـ الخاصة بالتكاليؼ والوصوؿ إلى البيانات وسريتيا؛ وتنظيـ إجراءات 

 التسجيؿ المتأخرة والمؤجمة.

تنفيذ أنو ال يمكف الطفؿ األخرى، تنص التعميقات العامة عمى  حقوؽ عمى غرار .51
ما لـ يتـ تنفيذا كامال جنسية الحقوؽ المتعمقة باالسـ وتسجيؿ الوالدات واكتساب ال

ىذه الحقوؽ احتراـ المبادئ األساسية لحقوؽ الطفؿ بشكؿ كامؿ. ويتطّمب تنفيذ 
ء األطفاؿ عمى قيد الحياة، مراعاة أفضؿ مصالح الطفؿ، ومبادئ عدـ التمييز وبقا

والنيوض بيـ وحمايتيـ ومشاركتيـ. وتشير التعميقات العامة أيضا إلى أّف تنفيذ 
يعتمد عمى الفيـ الجيد لمبدأ ترابط حقوؽ الطفؿ وعدـ قابميتيا لمتجزئة  6المادة 

وعدـ قابميتيا لمتجزئة  6عموما وترابط الحقوؽ الثالثة المنصوص عمييا في المادة 
وجو الخصوص. وتتطّمع المجنة إلى التعاوف مع أصحاب المصمحة ال سيما عمى 

الدوؿ األطراؼ، لتعميـ محتويات التعميقات العامة مف أجؿ مساعدة الدوؿ في 
 مف الميثاؽ. 6تنفيذ المادة 

 اعتماد قواعد اإلجراءات 7.4
نظـ ىذه تمف الميثاؽ، اعتمدت المجنة قواعد اإلجراءات المنقحة.  31طبقا لممادة  .51

القواعد المجنة وتحدد إجراءاتيا. ومف خالؿ عممية التنقيح، تـ اتخاذ التدابير 
الضرورية لمواءمة ىذه الوثيقة مع قواعد إجراءات المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف 
والشعوب والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب. تود المجنة أف تعرب عف 
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زيف عمى اآلراء التي قدموىا بشأف مشروع قواعد ألعضاء ىذيف الجياتقديرىا 
 اإلجراءات قبؿ اعتماده.

 

 استراتيجية لتعزيز وحماية حقوق األطفال المعاقيناعتماد  8.4
قامت المجنة بإعداد واعتماد استراتيجية لتعزيز وحماية حقوؽ األطفاؿ المعاقيف في  .51

في  4153األفريقي لعاـ أفريقيا مستمدة جزئيا مف متابعتيا لالحتفاؿ بيوـ الطفؿ 
لقد استفادة االستراتيجية بشكؿ كبير مف مدخالت عدة دوؿ  إطار نفس الموضوع.

أعضاء. وتتمثؿ رؤية ىذه االستراتيجية في: تعزيز وحماية حقوؽ األطفاؿ المعاقيف 
حيث يتمتع األطفاؿ المعاقوف بكافة حقوؽ اإلنساف الخاصة بيـ وبكافة الحريات 

وتصاف كرامتيـ ويعّزز اعتمادىـ عمى ريف، المساواة مع اآلخ عمى قدـاألساسية 
الذات ومشاركتيـ في المجتمع. وتوصي االستراتيجية بأف تعتمد الدوؿ األعضاء 
نيجا ثالثيا إلعداد استراتيجية متوسطة األمد تشمؿ اإلعداد والتنفيذ والرصد والتقييـ 

نفاذ حقوؽ األط فاؿ حيث يمنح كؿ شؽ االىتماـ الالـز في عممية احتراـ وحماية وا 
المعاقيف. وأخيرا، تحّدد االستراتيجية أدوار ومسؤوليات الدوؿ األعضاء والمجنة 

 األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو والشركاء.

 اعتماد شعار المجنة 9.4
بغية زيادة الوعي بشأف والية المجنة ومف ثـ، زيادة الترويج ليا واعتراؼ الجماىير  .41

ا خالؿ دورتيا العادية الثالثة والعشريف. يعكس الشعار بيا، اعتمدت المجنة شعارى
"أفريقيا مالئمة لألطفاؿ" الرؤية والرسالة التي تود المجنة تحقيقيا مف أجؿ رفاىية 

وىو يستنسخ جميع خصائص شعار االتحاد األفريقي حيث أف الطفؿ في أفريقيا. 
 رة فعالة.ىذا األخير يقدـ الدعـ لمجنة لتمكينيا مف تأدية مياميا بصو 

 يمثؿ ترويسة ىذا التقرير، فيما يخص خصائص الشعار حسبما ىو ظاىر في .45
والفتاة في قمب القارة ويداىما مرفوعتاف إلى األعمى، آماؿ وتطمعات مستقبؿ  الفتى
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أفريقيا. وتعتبر سعؼ النخؿ المتمايمة في كؿ جانب خارج الدائرة رمزا لمسالـ. أما 
روة أفريقيا ومستقبميا الزاىر. وتمثؿ خريطة أفريقيا الدائرة الذىبية، فترمز إلى ث

البسيطة مف دوف حدود داخؿ الدائرة الوحدة األفريقية. فيما ترمز الخواتـ الصغيرة 
تحرير  التي سالت مف أجؿالدماء المترابطة في األساس إلى التضامف األفريقي و 

 أفريقيا.

 األنشطة األخرى ا.ثالث
مى الميثاق األفريقي لحقوق الطفل حممة التصديق الشامل ع 3.5

 ورفاهيته ورفع التقارير بهذا الشأن
 

ات عمى دخوؿ الميثاؽ حيز أشارت المجنة إلى أنو بعد مرور أكثر مف عشر سنو  .44
( تصديقا مف بيف الدوؿ 21، ال يزاؿ عدد التصديقات سبعة وأربعوف )التنفيذ

( دولة طرفا مف 43وف )وقدمت ثالث وعشر  ،في االتحاد األفريقي 12األعضاء الػ 
( 2عالوة عمى ذلؾ، أبدت أربعة ) تقاريرىا إلى المجنة. 21بيف الدوؿ األطراؼ الػ 

 بمداف تحفظات بشأف بعض األحكاـ الرئيسية مف الميثاؽ.

إطالؽ حممة لمتصديؽ العالمي ورفع  استنادا إلى ىذه الخمفية، قّررت المجنة .43
مف المقرر إجراء و حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. التقارير بشأف تنفيذ الميثاؽ األفريقي ل

خالؿ  4151حممة التصديؽ ورفع التقارير في غضوف فترة سنتيف تنتيي في 
 4152وأحداث ( 5111االحتفاؿ بالذكرى الخامسة والعشريف العتماد الميثاؽ )
(. وتيدؼ الحممة 5111احتفاال بمرور خمسة عشر سنة عمى دخولو حيز التنفيذ )

يؽ العالمي ورفع التقارير عف تنفيذ الميثاؽ وسحب التحفظات. إلى ضماف التصد
تواصؿ المجنة االعتماد، مف جممة أمور أخرى، عمى إرادة ودعـ الدوؿ األعضاء 

 لتحقيؽ أىداؼ ىذه الحممة.
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 الرأي االستشاري 4.5

 تطمب فيوإلى المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب  التماسا قدمت المجنة .42
مف رفع القضايا إلى المحكمة كجياز تـ إنشاؤه  ستشاري بشأف تمكينيارأييا اال

 واالعتراؼ بو وتفعيمو في إطار االتحاد األفريقي.

 
 بعثات كسب التأييد لمتصديق عمى الميثاق 5.5

تتمثؿ إحدى أولويات المجنة في تصديؽ كافة الدوؿ األعضاء عمى الميثاؽ حيث  .41
( تصديقا مف بيف الدوؿ األعضاء 21ف )يإلى سبعة وأربع عدد التصديقات وصؿ
. في ىذا السياؽ، أوفدت المجنة بعثة لكسب التأييد إلى في االتحاد األفريقي 12الػ 

نوفمبر  41إلى  41جميورية تونس بغية التعجيؿ بالتصديؽ عمى الميثاؽ مف 
لحكومييف وأصحاب . وخالؿ البعثة، اجتمع أعضاء المجنة مع المسؤوليف ا4153
دت بالتصديؽ عمى . وقد رحبت جميورية تونس بالمبادرة وتعيّ اآلخريفة المصمح
 الميثاؽ.

سب قامت المجنة أيضا ببعثة إلى الجميورية الصحراوية العربية الديمقراطية لك .46
. وخالؿ البعثة، 4153ديسمبر  51إلى  1التأييد لمتصديؽ عمى الميثاؽ مف 

المصمحة في الجميورية عقدت المجنة جمسات تفاعمية مع الحكومة وأصحاب 
 دوا بالتعجيؿ بعممية التصديؽ.الصحراوية الذيف أعربوا عف تقديرىـ لممبادرة وتعيّ 

 
 :بعثة متابعة تنفيذ توصيات المجنة   6.5

بحث كؿ تقرير، اعتمدت المجنة مالحظات ختامية تـ إرساليا بعد ذلؾ إلى بعد  .41
ر واإلجراءات التي اتخذتيا التدابي ودعـالدوؿ األطراؼ المعنية. وبغية متابعة 

بعد سنتيف الدوؿ األطراؼ، قامت المجنة ببعثة ميدانية إلى الدولة الطرؼ المعنية 
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 52إلى  1مف إرساؿ التوصيات. قامت المجنة ببعثة إلى جميورية النيجر مف 
حيث اجتمعت مع المسؤوليف الحكومييف ومنظمات المجتمع  4153ديسمبر 

د. خالؿ جميع اجتماعاتو، أبرز وفد مخريف في البالمدني وأصحاب المصمحة اآل
المجنة أىداؼ البعثة المتمثمة في رصد ودعـ تنفيذ أحكاـ الميثاؽ والمالحظات 
الختامية لمجنة. وفي الختاـ، الحظت المجنة بارتياح أف حكومة النيجر قد أخذت 

ومة عمى في االعتبار مالحظاتيا الختامية عند تنفيذ أحكاـ الميثاؽ وشجعت الحك
مواصمة جيودىا الرامية، مف جممة أمور أخرى، إلى تخصيص الموارد البشرية 

 والمالية الضرورية مف أجؿ التنفيذ الكامؿ لممالحظات الختامية.

 

 متابعة تنفيذ مقررات المجمس التنفيذي: 7.5
الصادر في  EX.CL/Dec.776(XXII) هطمب المجمس التنفيذي مف خالؿ مقرر  .41

، مف 4111الصادر في يوليو  EX.CL/Dec.233(VII)ره  ومقر  4153مايو 
المفوضية إجراء دراسة حوؿ التدابير المطموبة لضماف استمرارية عضوية المجنة، 

المجمس  وعمال بمقرريبما في ذلؾ إمكانية تجديد مدة والية أعضائيا لفترة أخرى. 
تماعية، المشورة إدارة الشؤوف االج لدىالتنفيذي، طمبت المجنة، مف خالؿ أمانتيا 

مف مكتب المستشار القانوني الذي أوصى بأنو لتجديد مدة والية أعضاء المجنة، 
( مف الميثاؽ. واقترح مكتب المستشار القانوني أيضا، 5) 31ينبغي تعديؿ المادة 

( عمى النحو 5) 31مف جممة أمور أخرى، أف تقرأ الصيغة المعدلة مف المادة 
انتخابهم مرة  يمكن إعادةو نة لمدة خمس سنوات التالي: "ينتخب أعضاء المج

مدة والية أربعة أعضاء مف األعضاء المنتخبيف خالؿ  تنتيي أف عمى واحدة فقط
االنتخاب األوؿ بعد سنتيف فيما تنتيي مدة والية ستة أعضاء آخريف بعد أربع 

 سنوات".
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ميا ( مف الميثاؽ، أعربت المجنة عف دع5) 21عميو المادة  وطبقا لما تنص .41
واإلجراء المحتمؿ الضروري لدخوؿ مثؿ ىذا التعديؿ حيز التنفيذ )الرجاء تعديؿ مل

مراجعة رأي المجنة كامال بشأف ىذه المسألة حسبما ىو منصوص عميو في المادة 
مثؿ ىذا التعديؿ  مف الميثاؽ(. وترى المجنة، مف جممة أمور أخرى، أفّ  21

مكيف المجنة مف تأدية مياميا بصورة سيساعد عمى ضماف االستمرارية والخبرة لت
ىذا التعديؿ سيساعد عمى مواءمة مدة والية أعضاء أّف فعالة. وترى المجنة أيضا 

المجنة مع األجيزة المماثمة األخرى مثؿ المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب المتيف تسمحاف لألعضاء بإعادة 

 النتخاب.ا

باإلضافة إلى ذلؾ، دعمت الدوؿ األعضاء بشدة مقرري المجمس التنفيذي خالؿ  .31
وأعربت مف حيث المبدأ عمى رغبة الدوؿ األعضاء القوية بما في  عممية االعتماد

ذلؾ الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ في تعديؿ الميثاؽ مف أجؿ "ضماف استمرارية 
يد مدة والية األعضاء لفترة أخرى". وتقر عضوية المجنة، بما في ذلؾ إمكانية تجد

التعديؿ المقترح ىو عمؿ إجرائي بحت ال يؤثر عمى طبيعة  المجنة أيضا بأفّ 
ف الميثاؽ حكما باعتماد ال يتضمّ االلتزامات الواردة في الميثاؽ. فضال عف ذلؾ، 

"أي  التعديالت والتصديؽ عمييا ودخوليا حيز التنفيذ، بؿ ينص فقط عمى أفّ 
. وليذه األسباب وألسباب عتمد من قبل األغمبية البسيطة لمدول األطراف"ل ي  تعدي

تعتقد المجنة اعتقادا راسخا وتقر بتواضع أف أي مقرر صادر عف عديدة أخرى، 
ىذا  دولة طرفا في كؿ األحواؿ، يكفي إلجراء مثؿ 21المجمس التنفيذي الذي يضـ 
 مباشرة. التعديؿ ودخولو حيز التنفيذ

جمس التنفيذي أيضا مف المفوضية إجراء تقييـ لمتمويؿ والموارد البشرية طمب الم .35
تأدية المطموبة مف قبؿ المجنة بغية تجييزىا عمى النحو المناسب لتمكينيا مف 



EX.CL/858 (XXV) 

Page 13 

تـ مياميا عمى نحو فعاؿ كما ىو منصوص عميو في الميثاؽ. وفي ىذا الصدد، 
المقرر إلى إدارة الشؤوف توجيو رسالة تستفيـ عف التقدـ المحرز في تنفيذ ىذا 

اإلدارية والموارد البشرية في مفوضية االتحاد األفريقي. وال تزاؿ المجنة في انتظار 
 رد اإلدارة.

  :متابعة تقديم التقارير من قبل الدول األطراف 8.5
 تمشيا مع حممة التصديؽ العالمي واإلبالغ ومقرر المجمس التنفيذي .34

EX.CL/Dec.797(XXIII)، في أديس  سفارة 53إلى  المجنة بزيارات قاـ رئيس
أبابا لمدوؿ األعضاء التي صدقت عمى الميثاؽ لكنيا لـ تقدـ تقاريرىا األولية التي 
كاف مف المقرر تقديميا منذ عشر سنوات. وكاف اليدؼ مف ىذه الزيارات ىو 
جراء حوار بناء معيا وتقديـ أية مساعدة ممكنة  التعاوف مع الدوؿ األطراؼ وا 

عجيؿ بإعداد تقاريرىا. زار الرئيس السفارات التالية: أنجوال، بنيف، بوتسوانا، لمت
تشاد، جامبيا، غينيا، ليسوتو، مالوي، موريشيوس، موزمبيؽ، سيشؿ، جنوب أفريقيا 

ذّكر الرئيس بأف دور المجنة ىو ضماف قياـ وزيمبابوي. وخالؿ ىذه الزيارات، 
يرىا الدورية بعد سنتيف مف التصديؽ عميو الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ بتقديـ تقار 

وكؿ ثالث سنوات بعد ذلؾ. واستحضر أيضا مقرر المجمس التنفيذي 
EX.CL.797(XXIII)  الذي يحث الدوؿ األطراؼ  4153الصادر عف قمة مايو

التي لـ تقدـ تقاريرىا بعد إلى المجنة عمى االمتثاؿ ألحكاـ الميثاؽ. وبعد الزيارات، 
ورية موزمبيؽ وجميورية جنوب أفريقيا وجميورية غينيا تقاريرىا. قدمت كؿ مف جمي

ومف بيف المسائؿ التي تمخضت عف المناقشات اقتراح عدة دوؿ أعضاء بشأف 
( سنوات  إلى فترة 3مف فترة ثالث ) الحاجة إلى مواءمة فترة تقديـ التقارير الدورية

ـ المتحدة حوؿ حقوؽ ( سنوات )مثمما ىو معموؿ بالنسبة التفاقية األم1خمس )
الطفؿ( األمر الذي يستمـز تعديؿ الميثاؽ الذي تدعمو المجنة األفريقية باعتباره 
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الوسيمة الوحيدة لمتخفيؼ مف التزامات الدوؿ األطراؼ برفع التقارير. وتود المجنة 
أف تشكر ىذه الدوؿ األطراؼ عمى استقباليا رئيس المجنة وتعيدىا بتقديـ تقاريرىا 

 في المستقبؿ القريب وعمى تعاونيا مع المجنة بشكؿ بناء.األولية 

 

 التعاون مع أجهزة االتحاد األفريقي: 9.5

واصمت المجنة جيودىا الرامية إلى إقامة وتعزيز الشراكات مع مختمؼ أجيزة  .33
العاممة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف. وعمى وجو الخصوص، تقـو المجنة  االتحاد

ـ واألمف لالتحاد األفريقي والمجنة األفريقية لحقوؽ بتعزيز تعاونيا مع مجمس السم
 اإلنساف والشعوب والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.

عقدت المجنة أيضا اجتماعا استشاريا مع مجمس السمـ واألمف عمال بمقرر  .32
خالؿ دورتو  4154المعتمد في يونيو  EX.CL/DEC.712(XXI)المجمس التنفيذي 

ة والعشريف والذي يطمب فيو مف مجمس السمـ واألمف أف يأخذ في العادية الحادي
االعتبار حقوؽ الطفؿ في جدوؿ أعمالو وأف يتعاوف بصورة فعالة مع المجنة 
األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو في جيودىا الرامية إلى تعزيز رفاىية 

ة إلى تعاوف مؤسسي األطفاؿ في أفريقيا. وخالؿ االجتماع، رحب المجمس بالدعو 
تشجيع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى اتخاذ التدابير بينو وبيف المجنة ل

والمبادرات الالزمة لضماف حماية حقوؽ األطفاؿ في النزاعات المسمحة. وأشار 
المجمس أيضا إلى ضرورة أف تقـو المجنة بقيادة ىذه المبادرات عمى األصعدة 

القارية لزيادة التوعية بشأف حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو لدى مختمؼ الوطنية واإلقميمية و 
رحب المجمس أيضا باقتراح المجنة تنظيـ أصحاب المصمحة. عالوة عمى ذلؾ، 

دورة مفتوحة منتظمة حوؿ األطفاؿ والنزاعات المسمحة واجتماعا رفيع المستوى 
 حوؿ السمـ واألمف وحقوؽ الطفؿ في أفريقيا.
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ف المجنة والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب فيما يخص التعاوف بي .31
والمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، عقدت المجنة اجتماعا استشاريا مشتركا 

، في أروشا. بعد اجتماع أروشا، عقدت المجنة أيضا اجتماعا 4153في نوفمبر 
ماعيف، ناقشت تجتعاونيا خالؿ دورتيا العادية الثالثة والعشريف. وخالؿ ىذيف اال

األجيزة عدة مسائؿ واتفقت عمى التعاوف في عدد مف األنشطة التي تندرج في 
 إطار مياميا المشتركة.

عقدت المجنة أيضا ورشة عمؿ لمواءمة قواعد إجراءاتيا مع قواعد إجراءات المجنة  .36
ألفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب. األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب والمحكمة ا

التي اعتمدىا  4155لؾ إقرارا باالستراتيجية األفريقية لحقوؽ اإلنساف لعاـ وذ
االتحاد األفريقي والتي تدعو إلى المزيد مف التنسيؽ فيما بيف مؤسسات االتحاد 

التي تيدؼ إلى مواءمة قواعد إجراءاتيا مع قواعد األفريقي المعنية بحقوؽ اإلنساف 
 األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.إجراءات المحكمة األفريقية والمجنة 

 

 التعاون مع هيئات األمم المتحدة 5.:

لمجنة األمـ المتحدة المعنية بحقوؽ الطفؿ  4153شاركت المجنة في دورة يونيو  .31
مجموعات  حيث اتفقت المجنة األفريقية ولجنة األمـ المتحدة عمى إعادة تفعيؿ

أحكاميما كماؿ العمؿ لمواءمة ، واست4151العمؿ المشتركة لتنفيذ توصيات مارس 
التشريعية ال سيما في المجاالت ذات األىمية المتعمقة بحقوؽ الطفؿ والتي تشمؿ 
المالحظات الختامية والتعميقات العامة والبالغات في المستقبؿ. ويمكف أف تقوـ 
صدار التعميقات العامة  المجنتاف أيضا بمواءمة نظاـ اإلبالغ لمدوؿ األطراؼ وا 

ة والبيانات الصحفية إلى جانب القياـ ببعثات مشتركة إلى الدوؿ األطراؼ. المشترك
في الحدث الجانبي الذي  4153عالوة عمى ذلؾ، شاركت المجنة في سبتمبر 

نظمو رئيس مجمس األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف، بالتعاوف مع المجنة األفريقية 
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لحقوؽ اإلنساف والشعوب  لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو والمجنة األفريقية
والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، بشأف وضع حقوؽ اإلنساف في 

 أفريقيا.

 :التوصيات. رابعا
في الختاـ، تود المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو أف تسترعي  .31

 انتباه المجمس التنفيذي إلى المسائؿ التالية:

. وعميو، تود المجنة أف تطمب مف بعد عمى الميثاؽ لـ تصدؽ تسع دوؿ أعضاء -
المجمس التنفيذي حث ىذه البمداف عمى التعجيؿ بالتصديؽ عمى الميثاؽ قبؿ 

 .4151االحتفاؿ بالذكرى الخامسة والعشريف لمميثاؽ في 

 تود المجنة أيضا أف تسترعي انتباه المجمس التنفيذي إلى حث الدوؿ األطراؼ -
يـ تقاريرىا إلى المجنة عمى الوفاء بالتزاماتيا الخاصة برفع التي لـ تقـ بعد بتقد

 التقارير.

أبدت أربع دوؿ أطراؼ وىي بوتسوانا ومصر وموريتانيا والسوداف تحفظات  -
بشأف تنفيذ بعض أحكاـ الميثاؽ. وعميو، تود المجنة أف تطمب مف المجمس 

 التنفيذي حث ىذه الدوؿ األطراؼ عمى سحب تحفظاتيا.

يوـ الطفؿ  التنفيذ اعتماد موضوع التنفيذي ة أف تطمب مف المجمستود المجن -
اعتماد الميثاق األفريقي  عمىسنة  12 مضي بعد"وىو  2025األفريقي لعاـ 

حول حقوق الطفل ورفاهيته: التعجيل بجهودنا المشتركة لمقضاء عمى زواج 
 .األطفال في أفريقيا"

ماد مقترح المفوضية بشأف قياـ تود المجنة أف تطمب مف المجمس التنفيذي اعت -
 مف بيف أعضائيا.مقرر خاص معني بزواج األطفاؿ المجنة بتعييف 
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مقرره تود المجنة أف تطمب مف المجمس التنفيذي، استنادا إلى  -
EX.CL/DEC.776(XXII)  ومقرره  4153الصادر في مايوEX.CL/DEC.233(VII) 
الذي أبدتو المجنة ، وعمى أساس الرأي المكتوب 4111الصادر في يوليو 

( مف 5) 21األفريقية الداعـ لمتعديؿ ودخولو حيز التنفيذ مباشرة طبقا لممادة 
( مف الميثاؽ حوؿ تجديد 5) 31الميثاؽ، أف يصدر مقررا بشأف تعديؿ  المادة 

( 5) 31مدة والية أعضاء المجنة عمى أف  تقرأ الصيغة المعدلة مف المادة 
ويمكن إعادة ضاء المجنة لمدة خمس سنوات عمى النحو التالي: "ينتخب أع

مدة والية أربعة أعضاء مف األعضاء تنتيي أف  عمى انتخابهم مرة واحدة فقط
المنتخبيف خالؿ االنتخاب األوؿ بعد سنتيف فيما تنتيي مدة والية ستة أعضاء 

 آخريف بعد أربع سنوات".

- 
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