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 المجنة األفريقية لمخبراء مذكرة تمهيدية حول تقرير
 حقوق الطفل ورفاهيتهحول 

 
لمؤتمر رؤساء  37حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو خالؿ الدورة الػ لمخبراء حوؿ جنة األفريقية مالأنشئت  .1

وما  32، وذلؾ طبقًا لممادة 2111الدوؿ والحكومات المنعقدة في لوساكا بزامبيا في يوليو 
بعدىا مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. وتتمثؿ ميمة المجنة، مف بيف أمور أخرى، 

 وحماية حقوؽ الطفؿ األفريقي عمى أساس األحكاـ المنصوص عمييا في الميثاؽ. في تعزيز
تشير المجنة إلى أف التصديؽ عمى الميثاؽ لـ يتـ استكمالو حتى اآلف، بعد عشر سنوات مف  .2

دخولو حيز التنفيذ، وتالحظ تباطؤًا في تقديـ التقارير المتعمقة بتنفيذه عكس ما ىو مطموب في 
 ميثاؽ.مف ال 43المادة 

وفقًا لمميمة الموكمة إلييا مف جانب الميثاؽ، قامت المجنة بّعدة أعماؿ مف بينيا عقد دوراتيا  .3
النظامية التي تبحث خالليا تقارير الدوؿ األطراؼ عف تنفيذ الميثاؽ، ودراسة الشكاوى 

 المعروضة عمييا، باإلضافة إلى أنشطة أخرى كثيرة قامت بيا فيما بيف الدورات العادية.
 26لمجنة المنعقدة مف  18يمّخص ىذا التقرير التوصيات والمقررات الصادرة عف الدورة الػ  .4

إلى  26المنعقدة مف  19في الجزائر العاصمة، وعف الدورة الػ  2111ديسمبر  1نوفمبر إلى 
في أديس أبابا، إثيوبيا. وكذلؾ بعض األنشطة األخرى التي قامت بيا  2112مارس  31

بؿ عدـ وجود اإلمكانات والوسائؿ. وبالفعؿ، فإف مخّصصات الميزانية بالرغـ مف ضعؼ 
، لـ يتـ حتى اآلف دفعيا إلى المجنة بسبب عدـ التكفؿ  2112الممنوحة لمجنة بالنسبة لسنة 

 بيا مف جانب أحد الشركاء. مما أعاؽ بقدر كبير تنفيذ أنشطة المجنة.
 يعرض ىذا التقرير عمى المجمس التنفيذي لدراستو. .5
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 :مقدمة
لمؤتمر  37أنشئت المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو خالؿ الدورة الػ  .1

، وذلؾ طبقًا لممادة 2111رؤساء الدوؿ والحكومات المنعقدة في لوساكا بزامبيا في يوليو 
وما بعدىا مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. وتتمثؿ ميمة المجنة، مف  32

ور أخرى، في تعزيز وحماية حقوؽ الطفؿ األفريقي عمى أساس األحكاـ بيف أم
 المنصوص عمييا في الميثاؽ.

تشير المجنة إلى أف التصديؽ عمى الميثاؽ لـ يتـ استكمالو حتى اآلف، بعد عشر سنوات  .2
مف دخولو حيز التنفيذ، وتالحظ تباطؤًا في تقديـ التقارير المتعمقة بتنفيذه عكس ما ىو 

 مف الميثاؽ. 43ي المادة مطموب ف
وفقًا لمميمة الموكمة إلييا مف جانب الميثاؽ، قامت المجنة بّعدة أعماؿ مف بينيا عقد  .3

دوراتيا النظامية التي تبحث خالليا تقارير الدوؿ األطراؼ عف تنفيذ الميثاؽ، ودراسة 
الدورات  الشكاوى المعروضة عمييا، باإلضافة إلى أنشطة أخرى كثيرة قامت بيا فيما بيف

 العادية.
لمجنة المنعقدة مف  18يمّخص ىذا التقرير التوصيات والمقررات الصادرة عف الدورة الػ  .4

المنعقدة  19في الجزائر العاصمة، وعف الدورة الػ  2111ديسمبر  1نوفمبر إلى  26
في أديس أبابا، إثيوبيا. وكذلؾ بعض األنشطة األخرى  2112مارس  31إلى  26مف 

يا بالرغـ مف ضعؼ بؿ عدـ وجود اإلمكانات والوسائؿ. وبالفعؿ، فإف التي قامت ب
، لـ يتـ حتى اآلف دفعيا إلى  2112مخّصصات الميزانية الممنوحة لمجنة بالنسبة لسنة 

المجنة بسبب عدـ التكفؿ بيا مف جانب أحد الشركاء. مما أعاؽ بقدر كبير تنفيذ أنشطة 
 المجنة.

 التنفيذي لدراستو.يعرض ىذا التقرير عمى المجمس  .5
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 :األنشطة المنجزة خالل الدورة الثامنة عشرة –أوال

لمجنة الخبراء األفريقية المعنية بحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو خالؿ الفترة  18عقدت الدورة الػ  .6
وسبقتيا دورة تمييدية في الجزائر العاصمة.  2111ديسمبر  1نوفمبر إلى  26مف 

حكومية لحقوؽ الطفؿ في السوداف. وبحثت المجنة ئتالؼ المنظمات غير اللبحث تقرير إ
 أيضا التقرير األساسي عف تنفيذ الميثاؽ لكؿ مف الكاميروف والنيجر والسنغاؿ.

ئتالف المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان في دورة تمهيدية لبحث تقرير إ (1
 :السودان عن تنفيذ الميثاق في هذا البمد

وداف عف تنفيذ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، تمييدًا لبحث تقرير جميورية الس .7
ئتالؼ المنظمات غير الحكومية اقشت التقرير المعاكس الذي قدمو إاستمعت المجنة ون

 حوؿ حقوؽ الطفؿ في السوداف.
بحث التقرير األساسي لجمهورية الكاميرون حول تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق  (2

 :الطفل ورفاهيته
اإلطار المعياري لحماية الطفؿ المتميز  تنفيذ الميثاؽ في الكاميروف استعرض تقرير .8

بالتصديؽ عمى المعاىدات مثؿ الميثاؽ واالتفاقية المتعمقيف بحقوؽ الطفؿ، واإلجراءات 
المعتمدة مف جانب الدولة الطرؼ لتطبيؽ االتفاقيات والنصوص ذات الصمة بحقوؽ 

لمبادئ العامة لحقوؽ الطفؿ كما ينص عمييا الطفؿ. وأشار إلى انضماـ الكاميروف إلى ا
الميثاؽ مثؿ الحؽ في الحياة والبقاء والتنمية، وعدـ التمييز، المصمحة العميا لمطفؿ، 
واحتراـ رأى الطفؿ، كما أشار التقرير إلى اتخاذ عّدة تدابير لضماف الصحة األساسية 
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ة الثقافية والتوجييية، لمطفؿ ورفاىيتو، وكذلؾ في مجاالت التربية والتعميـ واألنشط
 والحماية االجتماعية.

ّقدمت ىذا التقرير السيدة وزيرة الشؤوف االجتماعية التي ذّكرت باإلجراءات التشريعية  .9
والقانونية التي اعتمدتيا الدولة الطرؼ في الميثاؽ وكذلؾ السياسات والبرامج واألعماؿ 

 المعتمدة مف أجؿ تعزيز حقوؽ الطفؿ وحمايتيا.
ر دراسة معمقة لمتقرير والمناقشات التي تبعت ذلؾ، قدمت المجنة مالحظاتيا عمى إث .11

وتوصياتيا لجميورية الكاميروف. وأثنت المجنة عمى الدولة الطرؼ، عمى كؿ ما 
اتخذتو مف تدابير وما بذلتو مف جيود لمنيوض بحقوؽ الطفؿ وحمايتيا، وال سيما مف 

ة العميا لمطفؿ. ووضع برنامج خالؿ إصدار نصوص تأخذ في االعتبار المصمح
يضمف حؽ الدراسة لجميع األطفاؿ عمى مختمؼ أعمارىـ، والنيوض بتعميـ الفتيات، 
واتخاذ قرارات حكومية وبرلمانية لفائدة الطفؿ. وكذلؾ إجراءات أخرى لصالح األطفاؿ 
المعوقيف ذوي االحتياجات الخاصة. وتطوير البني التحتية لقطاع الصحة، وتحسيف 

 مات الصحية.الخد
مع ذلؾ لوحظ وجود بعض النقائص التي تشمؿ أساسا عدـ تعميـ الميثاؽ لدى  .11

مما أدى إلى وجود بعض العيوب مثؿ عدـ احتراـ بموغ سف الزواج لدى  السكاف
الفتيات، وعدـ تييئة األطفاؿ لممارسة العمؿ، وضعؼ استفادة األطفاؿ السجناء أو 

ت الطبية، وقمة تسجيؿ المواليد لدى بعض الفئات المقيميف في دور التربية مف الخدما
صابة حوالي  أعواـ بعوائؽ جسدية  9إلى  2% مف األطفاؿ ما بيف 22العرقية، وا 

وبخاصة التأخر في النمو، ضعؼ مستوى االلتحاؽ بالمدارس وارتفاع مستوى 
د االنقطاع عف مواصمة الدروس، واستمرار الممارسات التقميدية الضاّرة مثؿ كي نيو 

الفتيات والزواج المبكر واستعماؿ العنؼ ضد االطفاؿ مثؿ العقاب الجسدي وارتفاع 
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نسبة الوفيات لدى الطفؿ واألـ وممارسة الرؽ ضد األطفاؿ وعدـ التصديؽ عمى 
)حوؿ حماية األطفاؿ والتعاوف الدولي في مجاؿ التبني(  1993اتفاقية الىاي لعاـ 

 صريف.وغياب القضاة المحاكـ المخّصصة لمقا
استنادًا لمنقائص السالفة الذكر، قدمت المجنة توصيات ممموسة لمدولة الطرؼ.  .12

وباتفاؽ مع الحكومة ، عيدت لبعثة تابعة لمجنة ميمة متابعة تنفيذ ىذه التوصيات 
 في الكاميروف.

 :بحث التقرير األساسي لجمهورية النيجر حول تنفيذ الميثاق  (3
باألطفاؿ في النيجر واإلجراءات المنجزة في  استعرض تقرير النيجر الوضع المتعمؽ .13

إطار تنفيذ الميثاؽ وما تحقؽ مف تقدـ في ىذا المجاؿ. وتتعمؽ ىذه اإلجراءات 
بالخصوص، بالنيوض بالطفؿ وبالمبادئ العامة لمميثاؽ وبالصحة األساسية لمطفؿ 

 ماعية.ورفاىيتو والتربية والتعميـ واألنشطة الثقافية والترفييية والحماية االجت
خالؿ تقديـ التقرير، ركزت السيدة وزيرة التنمية االجتماعية وحماية المرأة والطفؿ،  .14

عمى اإلجراءات المتخذة والتقدـ الذي تحقؽ والصعوبات واآلفاؽ الموجودة في مجاؿ 
 تعزيز وحماية حقوؽ الطفؿ.

ة عمى إثر المناقشات والدراسة المعمقة التي تبعت تقديـ التقرير، قدمت المجن .15
توصياتيا ومالحظاتيا لجميورية النيجر. وأثنت المجنة عمى الدولة الطرؼ عمى 
اإلجراءات المتخذة وعمى الجيود المبذولة لحماية الطفؿ وال سيما في مجاالت تدريس 
األطفاؿ وبخاصة الفتيات واعتماد خطة عمؿ حوؿ بقاء وتطور وحماية الطفؿ 

عمى بروتوكوؿ بيع  فاؿ المعوقيف، والتصديؽوالتدابير الجبرية لتسجيؿ المواليد واالط
عمى اتفاقيات منظمة ـ التي تعرض صورًا إيباحية لطأطفاؿ والتصديؽ األطفاؿ واألفال

العمؿ الدولية حوؿ أسوء أشكاؿ العمؿ التي يمارسيا األطفاؿ، وانشاء لجنة توجيو 
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ب واالتحادات لتنفيذىا ولمكافحة الرؽ، وترسيخ حرية التعبير في إطار جمعيات الشبا
 المدرسية.

مثؿ تواجد عدة مصادر قانونية، وعدـ مراعاة  غير أف المجنة الحظت بعض النقائص .16
المصمحة العميا لطأطفاؿ، وتواجد عدة حاالت مف قتؿ المواليد والتخمي عف األطفاؿ 

ىماليـ، وضعؼ نسبة التدريس ونسبة استكماؿ الدراسة سواء لدى الفتياف  والفتيات أوا 
ظة بعض التمييز في الخيارات المعتمدة في ىذا المجاؿ بشكؿ سيئ لمفتياف مع مالح

بقدر أكبر. ونقص البني التحتية والمنشآت االجتماعية األساسية، وتأثير الوالديف عمى 
 1993حرية الفكر والوعي الديني لطأطفاؿ ، وعدـ التصديؽ عمى اتفاقية الىاي لعاـ 

ي في مجاؿ التبني( واستمرار الممارسات التقميدية )حوؿ حماية األطفاؿ والتعاوف الدول
 ...الخ ،المّضرة مثؿ بتر بعض األعضاء التناسمية لمفتيات والزواج المبكر

بالنظر لجميع ىذه النقائص، وجيت المجنة توصيات ممموسة إلى الدولة الطرؼ.  .17
ىذه  وباتفاؽ مع الحكومة تّقرر أف تزور النيجر بعثة تابعة لمجنة لمتابعة تنفيذ

 التوصيات.
 :بحث التقرير األساسي لجمهورية السنغال حول تنفيذ الميثاق (4
أبرز تقرير السنغاؿ اإلجراءات المتخذة عمى الصعيد القانوني مف أجؿ التقريب بؿ  .18

مواءمة القانوف السنغالي مع قانوف لجنة الخبراء األفريقية حوؿ حقوؽ الطفؿ 
والمؤسسية. وأشار إلى التقدـ المسجؿ في ورفاىيتو، مف الوجية القضائية واإلدارية 

آلفاؽ المتاحة لتجسيد حقوؽ الطفؿ وتحقيؽ مجاؿ الرعاية بالطفؿ، والصعوبات وا
رفاىيتو. وّشدد عمى مكانة الطفؿ وعمى المبادئ العامة لمميثاؽ، وعمى الصحة 
األساسية لمطفؿ ورفاىيتو، وكذلؾ عمى التربية والتعميـ واألنشطة الثقافية والترفييية، 
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فيو الطفؿ واإلجراءات المتعمقة بالحماية االجتماعية والسياؽ العاـ الذي ينمو 
 ويتطور.

خالؿ تقديـ ىذا التقرير رّكز سعادة السيد سفير السنغاؿ في الجزائر ممثؿ الوزير  .19
الذي لـ يستطع الحضور عمى الجيود التي بذلتيا الدولة ومنظمات المجتمع المدني 

 لصالح الطفؿ وعمى ما تعرضنا لو مف عراقيؿ وصعاب ليذا الغرض.
نة مالحظاتيا وتوصياتيا لجميورية السنغاؿ وأثنت ثر بحث التقرير، وجيت المجإعمى  .21

عمى الدولة الطرؼ عمى ما اتخذتو مف إجراءات وما بذلتو مف جيود إلعداد سياسة 
وعمى االتفاقيتيف  1993لعاـ  يتسعى إلى حماية الطفؿ والتوقيع عمى اتفاقية الىا

، واعتماد لمنظمة العمؿ الدولية، وفسح المجاؿ أماـ تعميـ األطفاؿ 138و  182
ـ والتجاوزات المرتكبة معاممتي ءنصوص لتعزيز مكافحة استغالؿ األطفاؿ وسو 

ّضدىـ، وتكثيؼ مكافحة ممارسات بتر بعض األعضاء التناسمية لمفتيات، واالستفادة 
 مف الخدمات الصحية لما قبؿ الوالدة واثناءىا وما بعدىا.

لوطنية مع أحكاـ الميثاؽ الحظت المجنة بعض النقائص مثؿ عدـ مواءمة النصوص ا .21
وقمة التنسيؽ في األعماؿ لصالح الطفؿ، وتعددية في فيـ احتياجات الطفؿ والوالدة 
خارج المراكز الصحية وقمة مراكز الحالة المدنية والزواج المبكر واستعماؿ العنؼ 
ضد األطفاؿ في الوسط العائمي، وفي األحياء والبيوت وأماكف العمؿ بؿ حّتى في 

زدىاره وقمة عدد المستخدميف في  المدرسة التي تعتبر أصال إطارًا لتربية الطفؿ وا 
قطاع الصحة وعودة ظيور بعض األمراض المعيقة لإلنساف مثؿ مرض السؿ وكذلؾ 

 انتشار ظاىرة التسوؿ وممارسة العقوبات الجسدية ضد األطفاؿ.
تفاؽ مع أماـ ىذه النقائص، قدمت المجنة توصيات ممموسة لمدولة الطرؼ. وبا .22

 الحكومة ستقـو بعثة تابعة لمجنة بزيارة السنغاؿ لمتابعة تنفيذ ىذه التوصيات.
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استكمال تعديل مشروع قواعد اإلجراءات المتعمقة بمجنة الخبراء األفريقية حول  (5
 :حماية الطفل ورفاهيته

استكممت المجنة تعديؿ مشروع قواعد اإلجراءات الخاصة بيا.  18خالؿ الدورة الػ  .23
خالؿ المراحؿ القادمة مواءمة وثيقة العمؿ ىذه مع نصوص المحكمة األفريقية  وسيتـ

لحقوؽ اإلنساف والشعوب ومع وثائؽ المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، وبعد 
ذلؾ تعرض الوثيقة عمى مكتب المستشار القانوني لمفوضية االتحاد األفريقي 

 لممصادقة عمييا.
 :المستممة متابعة العروض )الشكاوى( (6
طبقا لتوجيياتيا حوؿ الشكاوى، عينت المجنة أحد أعضائيا لمتابعة تنفيذ مقررىا  .24

بشأف حؽ الجنسية لطأطفاؿ ذوي األصؿ الّنوبي في كينيا. وّقررت المجنة أيضا إيفاد 
بعثة إلى كينيا لالطالع في عيف المكاف عمى اإلجراءات اإليجابية التي اتخذتيا 

 يذ ىذا المّقرر.الحكومة الكينية لتنف
إلى األطراؼ وال سيما إلى أصحاب الشكاوى والطرؼ الحكومي استمعت المجنة  .25

المذكوريف في شكوى يتعمؽ بانتياؾ حقوؽ الطفؿ عمى إثر النزاع المسمح شماؿ 
أوغندا. وّقررت المجنة زيارة المنطقة المعنية لمتعرؼ عمى الوضع بشكؿ أّدؽ قبؿ 

 إصدار قرارىا في الموضوع. 
 :نح صفة مراقبم (7
منحت المجنة صفة مراقب لمركز الحقوؽ االجتماعية التابع لجامعة ويسترف كاب  .26

 )جنوب أفريقيا(.
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 :األنشطة المنجزة خالل الدورة التاسعة عشرة ثانيا:

لمجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو التي عقدت  19خالؿ الدورة الػ  .27
ثيوبيا، قامت المجنة مف بيف أمور إيس أبابا، بفي أد 2112مارس  31إلى  26مف 

مف الميثاؽ )الوقاية مف الممارسات االجتماعية والثقافية  21أخرى، بمناقشة المادة 
، واختيار الموضوع الذي 2113السمبية(. وتحديد موضوع يـو الطفؿ األفريقي لعاـ 
 . 2113 – 2112سيدور حولو التعميؽ العاـ، وتقديـ خطة عمميا لفترة 

من الميثاق ونتائجها: "الوقاية من الممارسات االجتماعية  32مناقشة المادة  (1
 :والثقافية السمبية"

مف الميثاؽ  21بالتعاوف مع شركائيا، نظمت المجنة مناقشة دامت يوميف حوؿ المادة  .28
 بشأف الممارسات التقميدية الضارة لطأطفاؿ.

وعية ستراتيجيات الكفيمة بتاالكاف اليدؼ األساسي مف ىذه المناقشة البحث عف  .29
مف الميثاؽ مف أجؿ حماية األطفاؿ  21الدوؿ األطراؼ حوؿ التزاماتيا بتنفيذ المادة 

مف الممارسات االجتماعية والثقافية السمبية. وبعد مختمؼ العروض وتبادؿ األفكار 
حوؿ الموضوع، قررت المجنة استغالؿ تقارير الدوؿ األطراؼ ومختمؼ العروض 

المتعمقة بالممارسات التقميدية  الوثائؽ ذات الصمة، لتبيف األموروغيرىا مف  المقدمة
الضارة بغية تحديد األلويات حسب األوضاع الوطنية واإلقميمية. وقررت المجنة أيضا 
إقامة شراكة ومجموعة مف األعماؿ المشتركة مع األجيزة األخرى لالتحاد األفريقي 

ميف اآلخريف في المجتمع المدني. وتّقرر أيضا المعنية بحقوؽ اإلنساف ومع الفاع
بغية توجيو الدوؿ األعضاء والشركاء بشأف  21إعداد التعميؽ العاـ حوؿ المادة 

 التدابير التي ينبغي اتخاذىا مف أجؿ تنفيذ ىذه المادة.
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 :3124اعتماد موضوع يوم الطفل األفريقي لعام  (2
يـو الطفؿ األفريقي لعاـ  عمى إثر مناقشة وبحث عدة مقترحات تتعمؽ بموضوع .31

القضاء عمى الممارسات االجتماعية اعتمدت المجنة الموضوع اآلتي: " 2113
ويأتي ىذا اختيار ىذا الموضوع في  والثقافية المّضرة باألطفاؿ: مسؤوليتنا جميعا".

مف الميثاؽ لحمؿ الدوؿ األعضاء عمى  21أعقاب المناقشة التي دارت حوؿ المادة 
ات الالزمة لحماية األطفاؿ مف الممارسات التقميدية الضارة. وبعد أف اتخاذ اإلجراء

يعتمد المجمس التنفيذي ىذا الموضوع ستقـو المجنة بإعداد مذكرة توجييية وتوزيعيا 
عمى جميع الدوؿ األعضاء والشركاء إلعطاء توجيياتيا حوؿ اليدؼ مف اختيار ىذا 

 . الموضوع وحوؿ النتائج المنتظرة مف الجانبيف
 :اعتماد موضوع التعميق العام (3
عمى إعداد تعميؽ عاـ خالؿ سنة  2113 – 2112تنص خطة عمؿ المجنة لمفترة  .31

حوؿ موضوع يتعمؽ بحقوؽ الطفؿ وستسعى المجنة مف خالؿ ىذا التعميؽ  2112
العاـ إلى تفسير أحكاـ الميثاؽ وبغية إعطاء توجيياتيا لمدوؿ األعضاء واألطراؼ 

، أف يتناوؿ  19تنفيذه. وىكذا ، قررت المجنة خالؿ دورتيا الػ  ذات الصمة مف أجؿ
وسيتـ اعتماد نص أطفاؿ أميات السجينات. مف الميثاؽ: " 31تعميقيا العاـ المادة 

ويوزع بعد  2112التي ستعقدىا المجنة في نوفمبر  21التعميؽ العاـ خالؿ الدورة الػ 
 الصمة. ذلؾ عمى جميع الدوؿ األعضاء وعمى األطراؼ ذات

 :3124 – 3123تقديم خطة عمل المجنة لمفترة  (4
 نشاطًا:  14التي تتمحور حوؿ  2113 – 2112قدمت المجنة خطة عمميا لمفترة  .32

توعية الدوؿ األعضاء التي لـ تّصدؽ حتى اآلف عمى الميثاؽ بضرورة القياـ  -
 بذلؾ؛
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 متابعة مالحظات وتوصيات المجنة حوؿ تقارير الدوؿ األطراؼ عف تنفيذ -
 الميثاؽ؛

 متابعة الشكاوى حوؿ فروقات حقوؽ الطفؿ؛ -
 تحضير ومتابعة االحتفاؿ بيوـ الطفؿ األفريقي؛ -
 تحسيف استراتيجية المجنة في مجاؿ االتصاؿ والتواصؿ؛ -
 إقامة قاعدة لممعطيات الحديثة حوؿ حقوؽ الطفؿ؛ -
 تحسيف مناىج العمؿ والخطوط التوجييية لمجنة؛ -
شاركة النشطة في المنتدى األفريقي الثالث حوؿ تنظيـ اجتماعات المجنة والم -

 األطفاؿ؛
 حضور مؤتمرات القمة لالتحاد األفريقي؛ -
 تعزيز التعاوف مع األجيزة األخرى لالتحاد األفريقي؛ -
 تعزيز التعاوف مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية؛ -
 تعزيز التعاوف مع لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ؛ -
 نظمات المجتمع المدني؛تعزيز التعاوف مع م -
 تعزيز وتطوير قدرات المجنة وأمانتيا.   -

قدمت المجنة خطة عمميا إلى الشركاء الذيف أعمف بعضيـ عف استعدادىـ لتقديـ  .33
مساندتيـ لتنفيذ ىذه الخطة. وتـ االتفاؽ بيف المجنة والشركاء المعنييف عمى عقد 

 اجتماعات ثنائية لتعميؽ وتجسيد ىذه االلتزامات.

 :األنشطة ما بين الدورات ثا:ثال

 قامت المجنة كذلؾ بّعدة أنشطة ما قبؿ وما بعد انعقاد الدورات. .34
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 :تنفيذ البند المتعمق "بمشروع ميثاق األطفال األفريقيين (1
إف اليدؼ مف مشروع ميثاؽ األطفاؿ األفريقييف الذي تـ إعداده بالتعاوف مع إدارة  .35

ريقي ومع مجموعة مف المنظمات غير الشؤوف االجتماعية لمفوضية االتحاد األف
الحكومية، ىو تنفيذ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو ال سيما مف خالؿ القياـ 
ىذه السنة بإعداد توجييات حوؿ التقارير األساسية لمنظمات المجتمع المدني عف 
عداد خطة عمؿ المجنة في مجاؿ االتصاؿ، وكذلؾ خطط لمتعاوف  تنفيذ الميثاؽ، وا 
مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية ولجنة الممثميف الدائميف ومجمس السمـ واألمف. 
وتوّد المجنة أف تّعزز تعاونيا مع ىذه األجيزة وال سيما مف أجؿ حمميا عمى االىتماـ 

 بقدر أكبر بوضع األطفاؿ وأخذ ذلؾ في االعتبار في مختمؼ برامجيا ومبادراتيا.
المشروع قد سبؽ تقديمو في التقرير السابؽ الذي رفعتو تجدر اإلشارة إلى أف ىذا  .36

 المجنة إلى المجمس التنفيذي.
 :حضور االجتماعات (2

المجنة في إطار التعاوف مع أجيزة االتحاد األفريقي المعنية بحقوؽ اإلنساف، شاركت  .37
في دورة المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب  2111مارس  23و  22يومي 

لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب. كما حضرت المجنة  51الػ وفي الدورة 
 12االجتماع االستشاري حوؿ االستراتيجية األفريقية لحقوؽ اإلنساف الذي عقد مف 

 .2112أبريؿ  14إلى 
المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، أف تسترعي في الختاـ، تّود  .38

لى أف بعد ما يزيد عف عشر سنوات مف بدء سرياف مفعوؿ انتباه المجمس التنفيذي إ
ى ست وأربعيف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو لـ يصدؽ عميو حتى اآلف سو 

( 15( دولة، بينما قامت خمس عشرة )54أربع وخمسيف ) ( دولة عضو مف بيف46)
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فإف المجنة تمتمس مف دولة فقط بتقديـ تقاريرىا عف تنفيذ الميثاؽ، إلى المجنة. وعميو، 
المجمس التنفيذي أف يحث البمداف التي لـ تصدؽ حتى اآلف عمى الميثاؽ والبمداف 
التي لـ تّقدـ تقاريرىا عف تنفيذ الميثاؽ، عمى القياـ بذلؾ عاجال وأف يحث أيضا 
الدوؿ األعضاء عمى االستجابة لطمبات المجنة بشأف إرساؿ بعثات ليا إلى عيف 

 المكاف.
القضاء عمى الممارسات لمجنة مف المجمس التنفيذي أف يعتمد موضوع: "تمتمس ا .39

، كموضوع ليـو الطفؿ االجتماعية والثقافية المّضرة باألطفاؿ: مسؤوليتنا جميعا"
، وأف يحث الدوؿ األعضاء عمى اتخاذ اإلجراءات العاجمة  2113األفريقي لعاـ 

 .لمقضاء عمى الممارسات التقميدية المّضرة باألطفاؿ
تمتمس المجنة مف المجمس التنفيذي أف يحث لجنة الممثميف الدائميف ، ومجمس السمـ  .41

واألمف والمجموعات االقتصادية اإلقميمية عمى التعاوف الواسع مع المجنة مف أجؿ أف 
 تأخذ في االعتبار حقوؽ الطفؿ ورفاىية ضمف أنشطة ىذه األجيزة بشكؿ أفضؿ.

 ػػػػػػػ


