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كلمة شكر
الطبعة األولى :انبثقت فكرة هذا الدليل من مجموعة التركيز إلفريقيا التابعة للمنظمة السويدية
لرعاية االطفال بشأن امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته .يودّ الكاتب أن يتو ّجه إلى أعضاء هذه
اجملموعة بالشكر على كامل اإللهام والتشجيع والدعم في كتابة هذا الدليل ،وهم :السيدة إيفا غايدمنارك،
والسيد توماس شيجي ،والسيدة صوفي جوي موسكو ،والسيدة آسا راب بارو ،والسيدة بالنكا نومورا.
بدعم فني ومالي من منظمة “بالن إنترناشونال” ،وقد كان كلٌّ من السيدة لور
كما مت ّ إعداد هذا الدليل
ٍ
قي ًما للمعلومات والنصح في خالل عملية إصدار هذا الدليل.
أبادو والدكتورة أبيوال تيلي-جيادو مصدرًا ّ
لقد جاء هذا الدليل ثمرة تضافر اجلهود واملساهمات التي ق ّدمتها مجموعة من أهل اإلختصاص واخلبرة
في مجال حقوق األطفال في أفريقيا .وبهدف ضمان أعلى مستوى ممكن من الدقّة واملعلومات ،مت ّ توزيع
مسودّة عن الطبعة األولى لهذا الدليل على مجموعة عمل فنية للحصول على تعليقاتها ومقترحاتها.
تضم كال ً من السيدة كارول باور ،املتخصصة في
ويتوجه الكاتب بخالص الشكر لهذه اجملموعة التي
ّ
والسيد دافيد موغاوي من منتدى السياسات من أجل
حقوق الطفل ،والسيدة سوزان وامبوي مبوغوا
ّ
الطفل األفريقي ،والسيدة وامبوي جنونغونا من الشبكة األفريقية لوقاية وحماية الطفل من سوء املعاملة
واإلهمال ،والسيد شيخ أمادو بامبا دياو من حتالف اجلمعيات واملنظمات غير احلكومية للدفاع عن
الطفل-السينغال ،والسيد دون مكفي والسيدة ستيفاني كونراد من منظمة ،Plan International
والبروفيسور فرانس فيلجوين من جامعة بريتوريا ،والسيد إدموند أماركوي فولي من معهد حقوق
اإلنسان والتنمية في أفريقيا ،والبروفيسورة جوليا سلوث نيلسون والسيد بنيام مزمور من جامعة كاب
الغربية.
إلى ذلك ،ساهم في هذا الدليل عددٌ كبير من األعضاء احلاليني والسابقني في جلنة اخلبراء األفريقية املعنية
السيدة سينابو ندياي دياكاتي ،والسيد جان باتيست زونغرانا ،والدكتور
بحقوق الطفل ورفاهيته ،ومنهم
ّ
أسيفا بيكيلي ،والقاضية مارثا كومي ،والسيد موسى سيسوكو ،والسيدة مرمي أويس ،والسيدة أنييس
كابوري ،والسيد سيبريان أديبايو يانكلو والبروفيسور بيتر أونيكوير إبيغبو .والشكر ُ موصولٌ إلى السيدة
قي ًما للمعلومات خالل مراحل العمل.
مرياما سيسي في األمانة العامة للّجنة ،ألن ّها كانت مصدرًا ّ
كما أودّ أن أتو ّجه بشك ٍر خاص إلى السيدة أكيال أغوني بيليمباوغو من منظمة اليونيسيف (منظمة األمم
امل ّتحدة للطفولة) ،وإلى أعضاء منظمات اجملتمع املدني الذين ق ّدموا تعليقاتهم بشأن الطبعة األولى من
وخصوصا السيد أوغوشوكوو نويل م .نويكي من الشبكة األفريقية لوقاية وحماية الطفل
هذا الدليل،
ً
من سوء املعاملة واإلهمال ،والسيدة جوستني اليسون ،والسيدة مامي كونا تيوي ،والسيدة أميناتا
سو مانغاني من حتالف اجلمعيات واملنظمات غير احلكومية للدفاع عن الطفل-السينغال ،والسيدة
إميلي روهوكوا من ديتشوانيلو ،والسيدة جوديث مولينغا من جمعية زامبيا للتربية املدنية ،والسيد
باكاري بادجي من حلف حماية الطفل في غامبيا ،والسيد ماندال مازيبوكو من منظمة رعاية الطفل في
سوازيالند.
الطبعة الثانية :مت ّ تشكيل فريق مرجعي أصغر من أجل إعداد هذه الطبعة الثانية .ويشمل هذا الفريق
عددًا كبيرًا من اخلبراء احملترمني املذكورين أعاله ،إلى جانب السيدة فيلومني ناكيازي من شبكة املنظمات
ونخص
غير احلكومية حلقوق الطفل في أوغندا ،والسيد جنوندو دراميه من حلف حماية الطفل.
ّ
بالذكر كال ً من السيدة نيكيوي كوندا ،والسيد رمييمبير ميامينغي ،والسيد شيكيزي أنيانوو من املنظمة
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دعما هائال ً .كما يجدر التنويه
السويدية لرعاية االطفال  ،الذين ساهموا في هذا املشروع ووفّروا
ً
باملساهمات امللحوظة التي قدمها كلٌّ من آن صوفي لويس (منظمة  Planفي جنيف) ويوديت ميكوريا
وووتايا كانياغو (منظمة  Planفي كينيا).

فرنسيس شيهان
مستشارة في مجال حقوق الطفل
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مدخل
منذ أن أنشئت جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته في العام  ،2001بادرت إلى التعاون
مع منظمات اجملتمع املدني التي تعمل مع األطفال ومن أجلهم في أفريقيا .وقد نشطت منظمات كثيرة
معمقة بشأن حقوق الطفل ،ما سمح لها بتقدمي مساهمات
منها في هذا املضمار ،واكتسبت معرفة
ّ
قيمة في مجال اإلرتقاء بحياة األطفال.
ّ
ميكن ملنظمات اجملتمع املدني أن تضطلع بدورٍ هام بصفتها شريكة فعلية للجنة ،وأن تق ّدم قيمة مضافة
خصصت هيئة الرصد
لعمل اللجنة في أداء مهمتها التي تقضي بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها .لذا ّ
مميزة للمجتمع املدني لدى إجراء مختلف أنشطتها.
القارّية بشأن حقوق الطفل ورفاهيته مكان ًة ّ
سعيا إلى ضمان مشاركة اجملتمع املدني بطريقة فعالة وبنّاءة ،من الضروري أن يقوم أفراد اجملتمع بتحسني
ً
إملامهم بامليثاق األفريقي حلقوق الطفل وبلجنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
وإجراءات العمل اخلاصة بها .وجتدر اإلشارة إلى أ ّن املنظمة السويدية لرعاية االطفال ومنظمة Plan
 Internationalقد شاركتا لسنوات ع ّدة في توعية اجملتمع املدني من خالل تنظيم الورش التدريبية،
ودعم املنتدى األفريقي ملنظمات اجملتمع املدني بشأن امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته على سبيل
املثال.
نر ّحب مببادرة املنظمة السويدية لرعاية االطفال ومنظمة  Plan Internationalالرامية إلى حتديث دليل
“اإلرتقاء بحقوق الطفل” في طبعته الثانية ،بالتشاور مع اجلهات املعنية الرئيسة في اجملتمع املدني.
أيضا باألفكار واإلقتراحات التي تعكس آراء
ال تق ّدم هذه األداة توصيفً ا لعمل اللجنة فحسب ،بل تزخر ً
التوصل إلى شراكة مثمرة بحق ّ مع هذه الهيئة التابعة لإلحتاد األفريقي.
املنظمتني املذكورتني ،بهدف
ّ
أخيرًا ،نرجو صدقًا أن تكون املعلومات املوجودة في هذا الدليل مفيدةً لتوسيع معرفة جلنة اخلبراء األفريقية
املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ،على أمل املساهمة في زيادة اهتمام اجملتمع املدني باإلنخراط في العمل
مع اللجنة.
السيدة أنييس كابوري واتارا ،بوركينا فاسو
رئيسة جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ()2010
السيدة سينابو ندياي دياكاتي ،السينيغال
رئيسة سابقة ،جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ()2010-2008
السيد جان باتيست زونغرانا ،بوركينا فاسو
رئيس سابق ،جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ()2008-2005
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متهيد
أفريقيا هي القارة الوحيدة التي تتم ّتع بصك إقليمي خاص بحقوق الطفل .ويُعتبر امليثاق األفريقي حلقوق
شك في أ ّن ميثاق اإلحتاد األفريقي حلقوق
قيمة لإلرتقاء بحقوق الطفل .ال ّ
الطفل ورفاهيته ( )ACRWCأداةً ّ
الطفل يستند إلى املبادئ نفسها الواردة في اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ،لك ّن امليثاق املذكور يسلّط
الضوء على قضايا ت ّتسم بأهمية خاصة في السياق األفريقي .وبالتالي ،يُعتبر هذان الصكان القانونيان
متكاملَني ويستم ّد كلٌّ منهما القوة من اآلخر.
تضطلع منظمات اجملتمع املدني األفريقية بدورٍ أساسي في تعزيز ميثاق حقوق الطفل ،بفضل قدرتها على
رفع الوعي بشأن أهميته ،ودعوة الدول األطراف إلى الوفاء بالتزاماتها من خالل احترام احلقوق التي يكرسها
بشكل وثيق مع األطفال واجملتمعات
امليثاق وحمايتها وحتقيقها كاملةً .تستطيع هذه املنظمات أن تعمل
ٍ
احمللية بهدف ترجمة امليثاق إلى ممارسات إيجابية في حياة األطفال اليومية.
قدما من خالل تعزيز التفاعل مع جلنة
باإلضافة إلى ذلك ،يتم ّتع اجملتمع املدني بفرصة لدفع حقوق الطفل ً
اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته .وجتدر اإلشارة إلى أ ّن هذه اللجنة مسؤولة عن رصد امليثاق
األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته ،وال يقتصر اختصاصها على دراسة تقارير الدولة ومنظمات اجملتمع املدني
أيضا معاجلة البالغات املتعلقة بانتهاكات
بشأن أوضاع حقوق الطفل في مختلف البلدان فحسب ،بل يشمل ً
حقوق الطفل وإرسال بعثات التحقيق إلى الدول املعنية.
بفضل التعاون مع اللجنة منذ سنواتها األولى ،قامت املنظمة السويدية لرعاية االطفال باإلشتراك مع
منظمة  Plan Internationalبإصدار دليل “اإلرتقاء بحقوق الطفل” في العام  ،2009استجاب ًة للحاجات
التي ع ّبر عنها شركاء من اجملتمع املدني .ونفتخر اآلن بتقدمي هذا الدليل بطبعة ثانية مح ّدثة تعكس تطورات
مهمة متعلّقة بعمل اللجنة والتزام اجملتمع املدني معها.
ّ
نعرب عن جزيل شكرنا جلميع
باسم املنظمة السويدية لرعاية االطفال ومنظمة ، Plan International
ُ
وامللمة مبجال حقوق الطفل التي ساهمت في هذه العملية بأكملها .وما كان نشر
اجلهات الفاعلة املتفانية
ّ
هذا الدليل ليتحقق لوال مشاركة أعضاء اللجنة ومنظمات اجملتمع املدني -مبا فيهم األطفال -وحلفائنا في
اجلامعات .كما نودّ التعبير عن عميق امتناننا للمستشارة اخملتصة بحقوق الطفل السيدة فرنسيس شيهان
التي فاقت كلّ التوقعات لدى قيامها بالبحوث وصياغة هذا الدليل وحتديثه.
يتمحور دليل “اإلرتقاء بحقوق الطفل” حول ضمان احلوار واملشاركة من خالل استخدام األدوات التي وضعتها
احليز الضروري للمجتمع املدني من أجل تعزيز
اللجنة .ونأمل أن يساهم هذا الدليل في زيادة املعارف وتوسيع ّ
أيضا على إرساء حقوق الطفل كامل ًة في أفريقيا.
امليثاق األفريقي اخلاص بالطفل ،ال بل أن يساعد ً
				
أنيكن إليسون تيدين
املنظمة السويدية لرعاية االطفال
				
املدير اإلقليمي ،غرب أفريقيا

لينارت رينيوس
املنظمة السويدية لرعاية االطفال
املدير اإلقليمي ،شرق و وسط أفريقيا

					
أمافي أكباماغبو
				
Plan International
املدير اإلقليمي بالنيابة .غرب أفريقيا

غيزاهيغن كيبيدي
Plan International
املدير اإلقليمي ،شرق وجنوب أفريقيا
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مق ّدمة الدليل
 .1مقدّ مة
ميكن للمنظمات غير احلكومية أن تساهم في عمل اللجنة من خالل
معمقة قيمة إلى
تقدمي املعلومات والنصائح املباشرة التي توفّر نظرة
ّ
وأساسا متينًا إلشراك الدول األطراف في مجال القوانني
أوضاع األطفال،
ً
واملمارسات ذات الصلة
الدكتور أسيفا بيكيلي ،عضو سابق في جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق
الطفل ورفاهيته.
قيما بالنسبة إلى منظمات اجملتمع املدني في أفريقيا،
يرمي هذا الدليل إلى أن يكون موردًا ً
وخصوصا تلك املهتمة باكتساب املزيد من املعرفة بشأن جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق
ً
الطفل ورفاهيته (التي يُشار إليها أدناه بكلمة “اللجنة”) .واجلدير بالذكر أ ّن اللجنة هي
الهيئة املسؤولة عن مراقبة تطبيق امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته (الذي يُشار إليه
أدناه بكلمة “امليثاق”) وضمان حماية احلقوق التي مت ّ إرساؤها فيه .يرتكز هذا امليثاق إلى ح ٍّد
بعيد على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم امل ّتحدة ( ،)CRCوبالتالي يُعتبر الصكان
متكاملني ويدعّم كلٌّ منهما اآلخر .في الواقع ،يتشاطر الصكان مبادئ عدم التمييز وخدمة
مصلحة الطفل الفضلى ومشاركة األطفال وبقائهم وتنميتهم.
سيما
في املقابل ،ي ّتسم امليثاق األفريقي
معينة م ّتصلة بأفريقيا ،ال ّ
بوضوح أكبر بشأن قضايا ّ
ٍ
أنه يدحض املعتقدات األفريقية التقليدية املنافية حلقوق الطفل ،مثل املواقف السائدة جتاه
زواج األطفال ،وحقوق األهل وواجباتهم جتاه أطفالهم ،واألطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج.
كما يسلّم امليثاق صراح ًة بأ ّن املسؤوليات التي تقع على عاتق األطفال تبقى رهنًا بقدرتهم
على التطور.
أما هذا الدليل،
يتو ّجه هذا الدليل إلى اجملتمع املدني ،وكثيرةٌ هي إمكانات تعريف هذا اجملتمعّ .
بشكل جماعي وطوعي
فيستند إلى التعريف التالي“ :يتألّف اجملتمع املدني من أفرادٍ يعملون
ٍ
املنظم
ومنظم بهدف التعبير عن مصالح أو آراء مشتركة وتعزيزها .واجملتمع املدني هو الوسط ّ
ّ
احليز العام بني األفراد وأسرهم اخلاصة والدولة باإلضافة إلى مختلف مؤسساتها”.
ضمن ّ
املسجلة واملنظمات
ويشمل اجملتمع املدني مجموعات األطفال والشباب واملؤسسات اخليرية
ّ
غير احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي واملنظمات الدينية والرابطات املهنية والنقابات العمالية
ومجموعات املساعدة الذاتية واحلركات اإلجتماعية والرابطات التجارية واالئتالفات ومجموعات
بشكل رسمي أو غير رسمي.
علما أنه من املمكن أن تكون هذه املؤسسات منشأة
ٍ
املصالحً ،
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تتم ّتع منظمات اجملتمع املدني العاملة مع األطفال في أفريقيا مبعرفة وخبرة منقطعة النظير
في ما يتعلّق بوضع األطفال على املستويني الوطني واإلقليمي ،ما يجعل من هذه املنظمات
أساسيا بالنسبة إلى اللجنة .كما يستطيع اجملتمع املدني أن يؤدي دورًا حيويًا في
شريكًا
ً
تعميم املبادئ واألحكام الواردة في امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ،واملساعدة على إرساء أسس
تطبيقه على املستوى الوطني واجملتمعي في الوقت عينه .لذا ،يُعتبر انخراط هذه املنظمات
عنصرًا بالغ األهمية إلجناح امليثاق ،نظرًا إلى أن ّها تساهم في م ّد اجلسور بني األطفال والدول
األطراف واللجنة ،عبر توفير املعلومات التحليلية ذات الصلة والعمل بالشراكة مع األطراف
املعنية في سبيل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها في أفريقيا .إلى ذلك ،ميكن للمجتمع املدني أن
يشجع اللجنة على اإلضطالع بواليتها بكفاءة وفعالية .كما أ ّن اللجنة قادرة على تعزيز جهود
ّ
اجملتمع املدني الرامية إلى مساءلة احلكومات عن تطبيق امليثاق ورصده.
ينص على أ ّن إحدى مهام اللجنة تقضي بـ”التعاون
يكرّس امليثاق هذه العالقة التآزرية ،إذ
ّ
مع املؤسسات واملنظمات األفريقية والدولية األخرى املعنية بتشجيع وحماية حقوق ورفاهية
الطفل” (املادة  42من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته).
القوة
لقد بدأت اللجنة مبراجعة تقارير الدول األطراف ،وبات من املمكن استشعار مواطن
ّ
لتتطور
والفائدة املتأتية عن آلية إعداد التقارير اإلقليمية .غير أ ّن اللجنة حتتاج إلى دعم اجملتمع
ّ
فتصبح آلي ًة فعالة ومستقلّة لرصد حقوق الطفل ومناصرتها في أفريقيا .ومن شأن الدول
تستشف
األطراف أن تأخذ جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل بج ّدية أكبر عندما
ّ
األثر الذي حتدثه على املستوى احمللي في بلدانها.
متنام بشأن امليثاق واللجنة ذات الصلة .في نيسان/أبريل  ،2009عُ قد
وعي
من جه ٍة أخرى ،برز
ٍ
ٌ
املنتدى األوّل ملنظمات اجملتمع املدني بشأن امليثاق األفريقي حلقوق الطفل في أديس أبابا في
أثيوبيا .ومنذئ ٍذ ينعقد هذا املنتدى قبل كلّ دورة للّجنة .وميثّل منتدى منظمات اجملتمع املدني
فرص ًة بالنسبة إلى هذه املنظمات العاملة على معاجلة قضايا األطفال في مختلف أنحاء
أفريقيا ،لتجتمع وتتشاطر التجارب وتقيم املناقشات وتتعلّم كيفية حتسني آليات امليثاق
وتشارك في عمل اللجنة .لكن ما زال الكثير من منظمات اجملتمع املدني يجهل السبيل إلى
التعاون مع اللجنة ،وتبقى املعلومات العملية املتوفّرة نادرة ج ًّدا .ويرمي هذا الدليل إلى س ّد
هذه الثغرة وحث اجملتمع املدني على تكثيف مشاركته في عمل اللجنة.

 .2كيفية استخدام هذا الدليل

يهدف هذا الدليل إلى أن يكون موردًا شامال ً لتوفير املزيد من املعلومات بشأن امليثاق واللجنة.
وميكن أن تستخدمه املنظمات التي اطّ لعت على امليثاق واعتمدته ،لكنّها تسعى إلى احلصول
على معلومات محددة بشأن كيفية املشاركة في العمل مع اللجنة .كما يُعتبر الدليل
تهتم
مفي ًدا بالنسبة إلى املنظمات التي اطّ لعت حديثًا على امليثاق وعلى عمل اللجنة ،والتي
ّ
وخلفيتهما والعالقة القائمة بني
باحلصول على املزيد من التفاصيل حول تاريخ اللجنة وامليثاق
ّ
اللجنة واإلحتاد األفريقي.
قسم الدليل إلى سبعة أجزاء:
يُ َ
• اجلزء األوّل :هو مق ّدمة الدليل
• اجلزء الثاني :يعطي حملة شاملة عن تاريخ امليثاق ومضمونه ،وسبل ارتباطه باتفاقية
حقوق الطفل الصادرة عن األمم امل ّتحدة .كما يلقي هذا اجلزء الضوء على اختصاصات
اللجنة وأعضائها وإجنازاتها حتى الساعة.
• اجلزء الثالث :هو اجلزء األكثر عمليةً ،إذ يتطرّق إلى كيفية وصول اجملتمع املدني إلى
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اللجنة واإلستفادة منها من أجل اإلرتقاء بحقوق الطفل في أفريقيا.
• اجلزء الرابع :يعاين كيفية اندراج اللجنة ضمن هيكليات اإلحتاد األفريقي.
• اجلزء اخلامس :يوفّر مصادر إضافية للمعلومات.
يتضمن تسعة ملحقات تشمل جدول التصديقات على امليثاق ،وسيرة
• اجلزء السادس:
ّ
ست وثائق من
ذاتية لكلٍّ من أعضاء اللجنة احلاليني ،ونص امليثاق كامالً ،باإلضافة إلى ّ
وثائق العمل اخلاصة باللجنة.
ليس الغرض من هذا الدليل التركيز على الطريقة التي يجب أن يعتمدها اجملتمع املدني للعمل
مع اإلحتاد األفريقي ككلّ في إطار معاجلة القضايا املتصلة بالطفل ،بل يهدف إلى استكشاف
العالقات والروابط القائمة بني مختلف مؤسسات اإلحتاد األفريقي واللجنة ،وإمكانية التعاون
بني هذه األطراف بغية تطبيق امليثاق .إلى ذلك ،يعرض الدليل السبل التي تسمح ملنظمات
اجملتمع املدني بالعمل مع اللجنة من أجل تعزيز العالقات التي تربط اللجنة باإلحتاد األفريقي
وبالهيئات اخلارجية مثل جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم امل ّتحدة.

 .3نظرة شاملة عن كيفية مشاركة املجتمع املدين
يف العمل مع اللجنة
شك في أ ّن هيئات اجملتمع املدني هي في الواقع سبب جناح هذه اللجان،
ال
ّ
فمداخالتنا هي التي تعطيها الزخم الالزم طوال املسيرة.
إدموند فولي ،املسؤول القانوني،
معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا
في ما يلي حملة وجيزة عن مختلف الطرق التي تتيح للمجتمع املدني إمكانية العمل إلى جانب
بشكل مستفيض الحقً ا
اللجنة بهدف اإلرتقاء بحقوق الطفل في أفريقيا .ويتم تفصيلها
ٍ
في هذا الدليل.

امليثاق
•

•
•
•
•
•
•

تشجيع سائر الدول األعضاء في اإلحتاد األفريقي التي لم تصادق حتى اآلن على امليثاق
اخلاص بالطفل ،كي تبادر إلى التصديق في أقرب وقت ممكن.
حث الدول على العدول عن أي حتفظات أبدتها جتاه امليثاق.
ّ
تعميم امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته.
إصدار نسخ سهلة الفهم بالنسبة لألطفال عن هذا امليثاق واستخدامها.
وخصوصا للتأكد من إدماجه في التشريعات
كسب تأييد الدول لضمان تطبيق امليثاق،
ً
الوطنية على نحو مالئم.
كسب تأييد الدول للتأكّد من أن ّها وضعت آليات فعالة لرصد تطبيق امليثاق اخلاص
بالطفل.
تشجيع مشاركة األطفال في مناصرة امليثاق ودعمها على املستوى احمللي والوطني
والدولي.
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اللجنة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نشر الدعاية بشأن عمل اللجنة.
الهامة ذات الصلة باألطفال.
مشاطرة اللجنة جميع البحوث واملعلومات
ّ
التق ّدم بطلب للحصول على صفة مراقب في اللجنة من أجل توثيق التعاون.
ّ
املرشحني لعضوية
كسب تأييد الدول لضمان الشفافية والفعالية في عملية تسمية
اللجنة.
حتديد املرشحني احملتملني وكسب تأييد الدول لتسمية املرشحني الذين يتم ّتعون
باملؤهالت املالئمة لعضوية اللجنة.
إطالع العموم على عملية التسمية واإلنتخاب.
دعم املواضيع واألنشطة ذات الصلة بيوم الطفل األفريقي ورصدها لضمان استدامتها
وجدواها.
عامة وتوضيح التدابير العامة التي على الدول
تشجيع اللجنة على إصدار مالحظات ّ
األطراف اتخاذها من أجل تطبيق امليثاق.
دعم اللجنة في تفسير موادّ محددة من امليثاق من أجل إرشاد الدول في عملية
التطبيق.
اإلتصال بأعضاء اللجنة مباشرة وإشراكهم في العمليات الوطنية واإلقليمية
والعاملية ذات الصلة.

منتدى منظمات اجملتمع املدني بشأن امليثاق األفريقي حلقوق
الطفل ورفاهيته
• دعم نشاط منتدى منظمات اجملتمع املدني من خالل حضور اجللسات إن أمكن.
• تشاطر الدروس املستفادة من منتدى منظمات اجملتمع املدني مع سائر املنظمات
والشبكات لدى العودة إلى الوطن ،في حال استطاعت منظمات اجملتمع املدني حضور
اجللسات.
• اإللتزام بالعمل مع سائر منظمات اجملتمع املدني في إطار تطبيق امليثاق ورصده على
املستويني الوطني واإلقليمي على ح ّد سواء.

إجراءات إعداد التقارير

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ممارسة الضغوط على اللجنة من أجل إصدار توجيهات أوضح للدول األطراف بشأن
مجاالت احلقوق الواردة في امليثاق والتي يجب تضمينها في التقارير.
تشجيع الدول على صياغة تقريرها وتقدميه في املهلة احملددة ،وحثّها على اعتماد
عملية تشاركية لصياغة التقرير.
املشاركة في إعداد تقارير الدول األطراف املرفوعة إلى اللجنة.
صياغة تقرير خاص باجلتمع املدني ورفعه إلى اللجنة.
بشكل فعلي في صياغة تقارير الدول األطراف واجملتمع املدني.
تشجيع مشاركة األطفال
ٍ
املشاركة في مجموعات العمل ما قبل انعقاد الدورة املتعلّقة بتقارير الدول األطراف.
تشجيع الدول على انتداب وفود رفيعة املستوى إلى اجللسات العامة.
حضور اجللسات العامة اخملصصة لدراسة تقارير الدول األطراف.
تعميم املالحظات والتوصيات اخلتامية الصادرة عن اللجنة.
مواصلة الرصد واملناصرة بشأن تطبيق الدول األطراف للمالحظات والتوصيات اخلتامية
الصادرة عن اللجنة.
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اإلجراءات اخلاصة بالبالغات

• تسهيل عملية تقدمي البالغات تعبيرًا عن ادّعاءات بشأن انتهاك امليثاق.
• ضمان احترام األخالقيات لدى مشاركة األطفال في إجراءات رفع البالغات ،والتأكّد من
خدمة مصاحلهم الفضلى باعتبارها أولوية في مختلف مراحل اإلجراءات املذكورة.
• متابعة القرارات امل ّتخذة بشأن البالغات.

إجراءات التحقيق

• تشجيع اللجنة على زيارة البلدان حيث مت ّ تسجيل انتهاكات خطيرة حلقوق الطفل،
وكسب تأييد الدول للقبول ببعثات التحقيق التي ترسلها اللجنة.
• مساعدة اللجنة خالل قيامها بالتحقيق.
• تعميم إجراءات التحقيق من أجل توسيع رقعة اإلطالع عليها.

ضمن اإلحتاد األفريقي
•
•
•
•

•
•

كسب تأييد الدول للتصديق على بروتوكول النظام األساسي للمحكمة األفريقية
للعدالة وحقوق اإلنسان.
كسب تأييد الدول إلصدار اإلعالن الضروري من أجل السماح بتقدمي اإللتماسات
الفردية للمحكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.
دعم اللجنة في رفع الدعاوى أمام احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.
تشجيع اللجنة على اإلستناد إلى التعاون املتنامي مع سائر مؤسسات اإلحتاد األفريقي
سيما اجلماعات اإلقتصادية اإلقليمية ،وبرملان البلدان األفريقية ،ومجلس
وهيكلياته ال ّ
السلم واألمن.
تشجيع جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته واللجنة األفريقية
بشكل وثيق.
حلقوق اإلنسان والشعوب على التعاون
ٍ
كسب تأييد سائر هيئات اإلحتاد األفريقي لدعم عمل اللجنة وضمان اإلتّساق في
عملية تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

ضمن احلركة العاملية حلقوق الطفل

• تشجيع جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته وجلنة حقوق الطفل
بشكل وثيق لتشاطر الدروس املستفادة والتجارب،
التابعة لألمم امل ّتحدة على التعاون
ٍ
والسعي إلى إرساء التناغم بني إجراءات إعداد التقارير وتفسير املواد الواردة في اتفاقية
حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته.
• دعم التعاون القائم بني اللجنة واملمثّل اخلاص لألمني العام لألمم امل ّتحدة املعني بالعنف
ض ّد األطفال ،ومقرّر األمم املتحدة اخلاص املعني مبسألة بيع األطفال واستغاللهم في
البغاء وفي املواد اإلباحية ،باإلضافة إلى املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني
باألطفال والنزاع املسلّح.
احلث على نشر الوعي بشأن امليثاق واللجنة في صفوف البلدان الشريكة لإلحتاد
•
ّ
األفريقي واجلهات املانحة ،وتوثيق الروابط بني الهيئات اإلقليمية على غرار اإلحتاد
األفريقي واإلحتاد األوروبي في ما يتعلّق بقضايا الطفل.

||5

الجزء الثاين

||6

اإلرتقاء بحقوق الطفل

ميثاق الطفل واللجنة
1.1مقدّ مة عن االتحاد األفريقي ،وامليثاق األفريقي لحقوق الطفل
ورفاهيته ،ولجنة الخرباء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
ورفاهيته
ملنظمة الوحدة األفريقية التي كانت قد تشكّلت
تأسس االحتاد األفريقي في العام  ،2002خلفً ا ّ
ّ
منظمة متع ّددة األطراف تسعى إلى تعزيز التعاون في اجملاالت
بدورها منذ العام  .1963وهو
ّ
االقتصادية والسياسية وغيرها من ميادين املصلحة املشتركة.
إ ّن جميع الدول األفريقية هي دول أعضاء في االحتاد األفريقي ،باستثناء املغرب (التي انسحبت
في العام  ،1984احتجا ًجا على اعتراف منظمة الوحدة األفريقية باجلمهورية العربية الصحراوية
بكيان واحد ،وإنمّ ا يتألّف من أكثر من خمسة عشر هيكلية
الدميقراطية) .ليس االحتاد االفريقي
ٍ
ومؤسسة ذات مستويات متداخلة من السلطة :ويعتبر مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات لالحتاد
األفريقي األبرز بينها .تشكّلت بعض هذه املؤسسات مبوجب العقد التأسيسي لالحتاد األفريقي
(أي العقد الذي يح ّدد اإلطار الشامل لالحتاد األفريقي) ،في حني تشكّل البعض اآلخر مبقتضى
بروتوكوالت تابعة للعقد التأسيسي ،أو مبوجب مواثيقها اخلاصة القائمة بذاتها أو وفق وثائق
قانونية أخرى.

بشكل رئيسي إلى تعزيز جودة حياة شعوب القارّة عبر حتقيق
يسعى االحتاد
ٍ
التكامل والتعاون والتنمية .وهو يعمل جاه ًدا على تفعيل الوحدة والتضامن
والتماسك والتعاون بني شعوب القارة األفريقية ودولها ،وتطوير شراكات
استراتيجية جديدة أكثر قوة في جميع أرجاء العالم حتقيقً ا للتنمية املستدامة
في أفريقيا
اخلطة االستراتيجية للجنة االحتاد االفريقي املمت ّدة بني :2012-2009
اجلزء األول :االجتاه االستراتيجي -رؤية االحتاد األفريقي
اخلطة االستراتيجية للجنة االحتاد االفريقي املمت ّدة بني  :2012-2009اجلزء األول :االجتاه
االستراتيجي -رؤية االحتاد األفريقي
مهمة حلشد دعم اجملتمع املدني
ميلك االحتاد األفريقي رؤية استراتيجية واعدة ،وهو مؤسسة
ّ
وتوفير مشاركة فاعلة له .تقر ّ كلّ من احلكومات غير األفريقية والوكاالت املتع ّددة األطراف
بالدور االستراتيجي الذي يلعبه االحتاد األفريقي ،كما أ ّن كال ً من الواليات املتحدة األمريكية
خاصا له في االحتاد األفريقي .إال ّ أ ّن هذا
والصني والهند واألمم امل ّتحدة واالحتاد األوروبي قد عينّ ممثّال ً ًّ
األخير ال يتم ّتع سوى بقدر ٍة محدودة على االستجابة للتوقّعات واملطالب اخلارجية املتصاعدة
املنادية بتد ّخله ،وغال ًبا ما تكون الفجوة كبيرة بني عملية صنع السياسات على مستوى القارّة
وتطبيق هذه السياسات واإلشراف عليها على املستوى الوطني .هذا وتطرح هيكليات االتحّ اد
األفريقي حت ّديًا بح ّد ذاتها ،كما أ ّن االنتشار الواسع لهيئاته ومبادراته يؤدّي أحيانًا إلى تشابك
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جهوده .وقد يتمثّل العائق األكبر الذي يحول دون مشاركة فاعلة للمجتمع املدني في صعوبة
استقاء املعلومات عن عمل االحتاد األفريقي .وعلى الرغم من أن ّه قد مت ّ حتسني املوقع االلكتروني
لالحتاد مؤ ّخرًا ،بيد أ ّن هذا املوقع ال يزال يفتقر للعديد من الوثائق األساسية التي لم تُنشر عليه
ّ
حاليا قيد
الهامة إلعادة هيكلة االحتاد األفريقي هي
قط .وجتدر اإلشارة إلى أ ّن بعض املقترحات
ّ
ً
النقاش ،وقد جرى التطرّق إليها بالتفصيل في اجلزء اخلامس.
أما امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته ،فهو امليثاق اإلقليمي األوّل واألوحد حول حقوق
ّ
األهم الذي يتناول هذه احلقوق ضمن إطار منظومة حقوق االنسان التابعة
الصك
وهو
الطفل،
ّ
ّ
لالحتاد األفريقي.
أما بالنسبة إلى جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ،فهي الهيئة املنوطة
ّ
باالشراف على تطبيق احلقوق املنصوص عليها في امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته
وباحلرص على حماية هذه احلقوق .وهي مؤسسة تابعة لالحتاد األفريقي ،األمر الذي يجعلها
خاضعة للمساءلة أمام مؤمتر رؤساء دول االحتاد األفريقي وحكوماته (وهي مبثابة اجلمعية
العامة لالحتاد األفريقي) ومسؤولة عن رفع التقارير له مرّة سنويًا.
أما االثنتان
تشكّل اللجنة إحدى آليات حقوق اإلنسان الثالث الرئيسة في االحتاد األفريقيّ .
األخريان فهما اللجنة األفريقية حلقوق االنسان والشعوب واحملكمة األفريقية حلقوق االنسان
أيضا
والشعوب .باالضافة إلى الهيئات اآلنفة الذكر،
يضم االحتاد األفريقي كيانات أخرى تُعنى ً
ّ
مبسائل حقوق الطفل ،كاآللية األفريقية الستعراض األقران ومجلس األمن والسلم األفريقي
سيتم التطرّق بالتفصيل
والبرملان األفريقي ومفوضية االحتاد األفريقي .جتدر اإلشارة إلى أن ّه
ّ
إلى العالقة بني جلنة اخلبراء ومختلف هيئات االحتاد األفريقي في اجلزء اخلامس .تندرج اللجنة
تعهد األخير بالتزامات ع ّدة للّجنة .من هنا ،فإ ّن
ضمن اإلطار الهيكلي لالحتاد األفريقي وقد ّ
قدرة اللجنة على العمل بكفاءة وفعالية مرهونة بوفاء االحتاد األفريقي بهذه االلتزامات بدال ً
من عرقلتها.

..2امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

 2.1ملاذا أوجد امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؟
إن ّه مبثابة توحيد للهوية األفريقية ،وهو حافز يدفعنا إلى أن نكون مح ّبني لقارّتنا .وهو يُكسب
أفريقيا .هذا امليثاق يعيد االتفاقية إلى ديارها ،إلى
طابعا
اتفاقية حقوق الطفل
ً
ً
أفريقيا.
األستاذ بيتر أونايكوير إيبيغبو ،عضو سابق في جلنة اخلبراء األفريقية املعنية
بحقوق الطفل ورفاهيته.

يسمى حينها “منظمة الوحدة األفريقية” امليثاق األفريقي حلقوق
اعتمد رؤساء دول ما كان
ّ
حيز التنفيذ (أي لم يسري مفعوله
الطفل ورفاهيته في العام  .1990ولك ّن امليثاق لم يدخل ّ
القانوني) إال ّ في العام  ،1999حني ص ّدقت عليه  15دولة .وهو يح ّدد مسؤوليات كلّ من الدولة
والعائلة واجملتمع والفرد في حماية حقوق الطفل وتعزيزها ،كما أن ّه متجذ ّر في مواثيق أخرى
خاصة بحقوق االنسان ،منها اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق االنسان والشعوب.
يرد النص الكامل للميثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته في امللحق الرابع لهذا الدليل.
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من األسباب التي دفعت إلى وضع ميثاق يرعى حقوق الطفل كان الشعور بأن ّه لم يكن ألفريقيا
تواجد فاعل خالل عملية صياغة اتفاقية حقوق الطفل (وحدها اجلزائر واملغرب والسينيغال
املهم فكان احلاجة إلى أن
أما السبب الثاني
ومصر قد شاركت
فعليا في عملية الصياغة)ّ .
ّ
ًّ
يكون ألفريقيا ميثاق للطفل يعكس خصوصية السياق األفريقي .يُذكر في ديباجة امليثاق أ ّن
األخير ولد من رحم القيم االجتماعية والثقافية ألفريقيا ،مبا في ذلك القيم املرتبطة بالعائلة
واجملتمع وأن ّه يأخذ باالعتبار فضائل اإلرث الثقافي واجلذور التاريخية وقيم احلضارة األفريقية.

 ......يبقى وضع معظم األطفال األفارقة خطيرا ً بسبب العوامل الفريدة
لظروفهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،والظروف التقليدية واإلمنائية،
والكوارث الطبيعية ،والنزاعات املسلحة ،واالستغالل ،واجلوع ،وبسبب عدم
النضج البدني والعقلي للطفل ،مما يجعله بحاجة إلى ضمانات ورعاية خاصة.
ديباجة امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته

 2.2امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته واتفاقية
حقوق الطفل
ص بحياة أطفال أفريقيا .وهو يساعد على شرح
امليثاق
إلي ألن ّه خا ّ
ّ
مهم بالنسبة ّ
ُ
الظاهرة األفريقية ،واألمور التي حتصل في أفريقيا ،وقد أوجد من أجل أفريقيا.
عاما ،عضوة في مجلس االئتالف الوطني للجمعيات
أميناتا سو مانغاينً 15 ،
واملنظمات غير احلكومية العاملة مع األطفال في السينيغال).

إ ّن امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته مستو ًحى إلى ح ّد كبير من اتفاقية حقوق الطفل
متاما .فكالهما يرتكز على املبادئ األربعة األساسية ،أال وهي عدم التمييز،
والصكّان متكامالن ً
ومنوه ،وعليهما إذًا العمل بالتوازي
ومصالح الطفل الفضلى ،ومشاركة األطفال ،وبقاء الطفل ّ
في سبيل النهوض بحقوق الطفل وحمايتها في أفريقيا .في بعض احلاالت ،قد يوفّر أحد
الصكّني حماية للطفل أكثر من اآلخر ،وال يؤثر أي شيء في كل منهما على أي أحكام واردة
في قوانني وطنية أو دولية أخرى تكون “أكثر تأثيرا ً” إلدراك حقوق الطفل( .املادة  41من اتفاقية
حقوق الطفل ،واملادة  )2( 1من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته) .بعبار ٍة أخرى ،في
حال قام امليثاق أو االتفاقية أو أ ّي نظام قانوني وطني آخر بتوفير مستوى حماية أعلى للطفل،
فيجب البناء على املستوى األعلى.
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يسلّط اجلدول التالي الضوء على بعض مواطن االختالف بني اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق
األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته ،ويبرز كيف أ ّن امليثاق غال ًبا ما هو أكثر صراح ًة حول املسائل
اخلاصة بالسياق األفريقي.
امليثاق األفريقي لحقوق
الطفل ورفاهيته
التزامات الدول األطراف -املادّة األولى من امليثاق واملادّة  4من االتفاقية

اتفاقية حقوق الطفل

يلزم الدول األطراف بتطبيق أحكامه بدون
متيز بني احلقوق املدنية والسياسية
ّ
أ ّي متييز صريح بني احلقوق االقتصادية
واالقتصادية واالجتماعية وتلحظ بأن ّه يتعي
واالجتماعية واملدنية والسياسية ،وبدون أ ّي على الدول األطراف إعمال احلقوق االقتصادية
حدود ملواردها املتاحة إنفاذًا لهذه احلقوق.
واالجتماعية والثقافية املعترف بها في
يلحظ صراحة بأن ّه ال يتم تشجيع أي عرف االتفاقية “إلى أقصى حدود مواردها املتاحة
أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية تتناقض وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي”.
مع احلقوق والواجبات وااللتزامات الواردة في
هذا امليثاق.
تعريف الطفل -املادّة  2من امليثاق واملادة األولى من االتفاقية
يح ّدد الطفل على أن ّه “كلّ إنسان لم يتجاوز حت ّدد الطفل على أن ّه كلّ إنسان لم يتجاوز
س ّن الثامنة عشرة” .وهذا التعريف واضح س ّن الثامنة عشرة“ ،ما لم يبلغ س ّن الرشد
ودقيق وغير خاضع أل ّي قيود أو استثناءات.
قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه”.
عدم التمييز -املادّتان  3و 26من امليثاق واملادة  2من االتفاقية

تنص ت ّتخذ االتفاقية “امللكية” و”العجز” معيارين
ي ّتخذ امليثاق “املصير” معيارًا للتمييز.
ّ
أحكام امليثاق على احلق ّ في عدم التمييز للتمييز.
عبر منح األولوية األولى لالحتياجات اخلاصة
لألطفال الذين يعيشون في ظل التفرقة
أيضا “في ظل نظم متارس
العنصرية ،وإمنا ً
التمييز العنصري أو العرقي أو الديني ،أو
غيرها من أشكال التمييز ،وكذلك في دول
يسود فيها عدم استقرار عسكري.
مصالح الطفل الفضلى -املادة  4من امليثاق واملادة  3من االتفاقية
يشير إلى أن ّه يجب إيالء االعتبار األول ينبغي إيالء االعتبار األول ملبدأ مصالح الطفل
ملصالح الطفل الفضلى في جميع االجراءات الفضلى ،ممّا يوحي إلى أن ّه يجوز أخذ مبادئ
املتعلقة بالطفل ،مما يفترض ضمنًا أ ّن هذا أخرى بعني االعتبار إضافة إلى هذه املبدأ.
يتفوق عادة على غيره.
املبدأ
ّ
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اإلرتقاء بحقوق الطفل
امليثاق األفريقي لحقوق
الطفل ورفاهيته
التعليم -املادة  11من امليثاق واملادتان  28و 29من االتفاقية

اتفاقية حقوق الطفل

تتضمن أهداف التعليم “تنمية احترام ذوي
يلزم الدول باتخاذ اجراءات خاصة في ما
ّ
يتعلّق ب ِـ”األطفال اإلناث واألطفال املوهوبني الطفل”.
واألطفال احملرومني” لضمان نفاذهم إلى
التعليم .كما يلزم الدول ضمان مت ّتع األطفال
احلوامل بفرصة مواصلة تعليمهم .وهو أمر ٌ
تقتضيه االتفاقية ضمنًا ،ولك ّن قوة امليثاق
تكمن في كونه يلزم الدول صراحةً.
ال يأتي امليثاق على ذكر “احترام ذوي
الطفل” ،بل يركّز على الثقافة واألخالقيات
واإلرث األفريقي.
الصحة -املادة  14من امليثاق واملادة  24من االتفاقية.
حكما يتيح مشاركة املنظمات ما من حكم مشابه في االتفاقية.
يتضمن
ّ
ً
غير احلكومية واجملتمعات احمللية ،والسكان
املستفيدين في التخطيط لبرنامج اخلدمات
الصحية األساسية لألطفال ،وإدارته.
مسؤوليات آباء الطفل -املادة  20من امليثاق واملادتان  5و 18من االتفاقية
ينبغي على الدول األطراف مساعدة اآلباء
واألوصياء “عند االقتضاء” على توفير
املساعدة املادية ،وبرامج الدعم ،خاصة
فيما يتعلق بالصحة والتعليم والكساء
واإلسكان.

صريحا حول
حكما
تتضمن االتفاقية
ال
ً
ّ
ً
املساعدة املادية ،إنمّ ا تشير إلى أن ّه يتعينّ على
الدول األطراف احترام مسؤوليات الوالدين
“وتقدمي املساعدة املالئمة لهما”.

املمارسات االجتماعية والثقافية املضرّة -املادة  21من امليثاق واملادة  )3( 24من االتفاقية

يستعرض امليثاق هذه املمارسات من منظار تتطرّق إلى املمارسات االجتماعية والثقافية
واسع يشتمل على الصحة والكرامة والنمو املضرّة من منطلق تأثيرها على احلق ّ في
والتمييز  .كما يح ّدد صراحة س ّن الثامنة الصحة.
عشرة كح ّد أدنى للزواج
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امليثاق األفريقي لحقوق
الطفل ورفاهيته
معا
احلماية -مواد مستخرجة من امليثاق واالتفاقية ً
يتضمن امليثاق عددًا من االلتزامات الصريحة
ّ
تؤمن احلماية لألطفال كالتالي:
التي ّ
اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلّق باألطفال
ذوي اإلعاقات؛ حتديد س ّن الثامنة عشرة كس ّن
املشاركة في األعمال العدائية املباشرة؛
توسيع نطاق حماية األطفال الالجئني
داخليا؛ هذا ويدعو امليثاق
املهجرين
واألطفال
ّ
ً
الدول األطراف إلى “منع استخدام األطفال
التسول”؛ وينشئ آلية
في كافة أشكال
ّ
ملتابعة راحة الطفل املتبنى ورفاهيته؛ كما
يفصل التدابير التي يجب اتّخاذها في حال
ّ
واجهت األمهات عقوبة السجن ،منها
“فصل األطفال عن أمهاتهم في مكان
اعتقاله ّن”.

اتفاقية حقوق الطفل

تضم االتفاقية جميع األحكام املنصوص
ّ
عليها في امليثاق ولكنّها ال تركّز عليها على
هذا النحو الصريح .إنمّ ا ترد هذه األحكام
صراحة في البروتوكول االختياري بشأن
انخراط األطفال في النزاعات املسلحة
والبروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال
واستغاللهم في الدعارة والعروض اإلباحية .

مسؤوليات وواجبات الطفل
أيضا
يقر ّ امليثاق صراحة بأ ّن الطفل
يتحمل ً
ّ
مسؤوليات وفق قدراته .وهي مسؤوليات
جتاه األسرة واجملتمع ،تنطوي على سعيه
إلى متاسك أسرته ،واحترام والديه ،ومن
هم أكبر منه سنًا ومنزلة ،واحلفاظ على
القيم الثقافية األفريقية .تتم ّتع هذه املادة
بخاصتني ،أوّلهما هي أ ّن واجبات الطفل
ّ
تحُ ّدد وفق سنه وقدراته و”كيفما ترد القيود
في هذا امليثاق” ،والثانية هي أ ّن املادّة بح ّد
ذاتها تتح ّدى وجهة النظر التقليدية الواردة
في قانون حقوق اإلنسان الدولي والقائلة
إ ّن الدول هي املسؤولة األولى التي تأخذ
على عاتقها الواجبات ،لتعكس املادّة بذلك
املفهوم األفريقي الذي يضع األسرة ركيزة
للمجتمع.

ال حت ّدد االتفاقية مسؤوليات الطفل؛ إال ّ
حتمل الطفل
أن ّها تشير ضمنًا إلى وجوب ّ
مسؤوليات مرتبطة بحقوقه (مثالً ،للطفل
احلق ّ في ارتياد املدرسة وعلى عاتقه مسؤولية
حضور الصفوف في املدرسة).

 2.3مواطن القوة والضعف يف امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

تكمن أبرز مواطن القوة في امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته في كونه يعكس واقع حياة
ومصداقيته عالية ضمن السياق األفريقي.
األطفال في أفريقيا ،وبالتالي ،فإ ّن أصداءه رن ّانة
ّ
وميكن التأكيد بأ ّن امليثاق يتح ّدى وجهات النظر األفريقية التقليدية التي تتعارض وحقوق
الطفل كاملواقف املتعلّقة بزواج األطفال وحقوق الوالدين والواجبات جتاه األطفال وتعريف
الطفل :فعلى سبيل املثال ،وخالل العرض الذي ق ّدمه الوفد النيجيري عن تقريره األولي اإلى
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اإلرتقاء بحقوق الطفل
اللجنة في العام  ،2008صرّح األستاذ أديدوكون أدييمي ما يلي“ :نحن بلد أفريقي وبالتالي
نستند إلى تعريف س ّن الطفل الوارد في امليثاق األفريقي”.
في امليثاق إشارة أقوى وأوضح من االتفاقية إلى املمارسات التقليدية املضرّةـ واحلماية املعزّزة
أمهاتهم ،والطفالت احلوامل
لألطفال ذوي اإلعاقات ،واألطفال الذين ولدوا في السجون مع ّ
وصريحا للطفل ،وهو يلقي
واضحا
يضم تعريفً ا
داخليا .كما أ ّن امليثاق
املهجرين
واألطفال
ّ
ً
ً
ّ
ً
مسؤولية أكبرعلى عاتق الدول جلهة مراعاة هذه األخيرة ملصالح الطفل الفضلى.

في منت مفاوضاتنا مع احلكومة التنزانية حول ما يجب إدراجه في مشروع
قانون الطفل ،ش ّددنا على أهمية أن تستخدم احلكومة تعريف امليثاق ملصالح
الطفل الفضلى على أن ّها االعتبار األوّل في جميع االجراءات املتعلقة بالطفل،
بدال ً من استخدامها للتعريف األكثر تقيي ًدا الوارد في االتفاقية ،والذي وفقه،
يولى ملصالح الطفل الفضلى االعتبار األول .وفي نهاية املطاف ،اعتمد مشروع
القانون تعريف امليثاق.
السيد كالب جامايا ،مدير البرنامج ،املنظمة الوطنية للمساعدة القانونية،
تانزانيا

 2.4املادة  31ومسؤوليات الطفل

يتجلّى اختالف واضح بني امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته واتفاقية حقوق الطفل
في طريقة موازنة األوّل بني الواجبات واملسؤوليات من جهة واحلقوق من جهة أخرى .فاملادّة
تنص على مسؤوليات الطفل جتاه أسرته ومجتمعه ،وضرورة عمله على متاسك أسرته،
31
ّ
واحترام والديه ،ومن هم أكبر منه سنًا ومنزلة ،واحلفاظ على القيم الثقافية األفريقية .ميكن
منوه
لهذه املسؤوليات أن تلعب دورًا بارزًا في تفعيل مشاركة الطفل في اجملتمع واملساهمة في ّ
عموما.
ً

التباسا .فأحد الواجبات املذكورة في امليثاق تتمثّل في
إال ّ أ ّن املادّة  31تنطوي على حكم يحمل
ً
احترام الطفل لوالديه واألكبر منه سنًا ومنزلة في جميع األوقات ،األمر الذي اعتبره البعض
والتجمع والفكر .بيد أ ّن واجب الطفل
متناقضا مع حق ّ الطفل في املشاركة ،وحرية التعبير
ً
ّ
جتاه أسرته ووالديه هو وثيق الصلة بواجبات والدي الطفل واملسؤولني عنه التي تقضي بتربية
تتجسد طبيعة العالقة
الطفل إلى أن يبلغ هذا األخير س ّن الرشد في حدود إمكانياتهم.
ّ
تنص
املتبادلة بني واجبات ومسؤوليات اآلباء واألطفال ضمن السياق األسري في املادة  20التي
ّ
منوه وبضمان
على واجب أن يقوم األشخاص املسؤولون عن الطفل مبهام تنشئته واحلرص على ّ
تفسر جميع أوجه
أن تتص ّدر مصاحله الفضلى اهتماماتهم في أ ّي وقت كان .من هنا ضرورة أن ّ
املادة  31بطريقة تضمن احترام مصالح الطفل الفضلى في جميع األوقات .فضال ً عن ذلك،
تشير املادّة  31إلى أ ّن إمكانية تطبيقها تحُ ّدد وفق “سن الطفل وقدراته وكيفما ترد القيود في
هذا امليثاق”.
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األطفال يف تانزانيا يتكلّمون عن مسؤولياتهم
في معرض إعداد حكومة تانزانيا لتقريرها األولي ،قامت باستشارة  34طفال ً من
عاما .وعندما ُسئل األطفال عن
مختلف أرجاء البالد تتراوح أعمارهم بني  10وً 17
عموما ،اتّفقوا جميعهم على حتديدها
واجباتهم جتاه محيطهم ومجتمعهم
ً
كاآلتي:
• املساعدة في املها ّم املنزلية
• الدراسة بك ّد في املدرسة
• احترام آبائهم وأفراد مجتمعهم
• التصرّف كمواطنني ميتثلون ألحكام القانون
• املشاركة في النشاطات الهادفة إلى تنمية اجملتمع
• احترام الذات واتخاذ قرارات حكيمة
• التعاون مع اآلخرين وعدم قمعهم

 2.5بعض القيود يف امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

عموما امليثاق األفريقي غير معروف بشكل واسع
تتزايد نسبة الوعي حول حقوق الطفل ،ولكن
ً
ضمن القارة األفريقية في أوساط األطفال واجملتمع املدني واإلعالم واحلكومات .كما أ ّن امليثاق
املهمة الواردة أدناه:
على خالف االتفاقية ،تلفّ ه الشوائب في بعض األحكام
ّ
حماية األطفال املتنازعني مع القانون
• ال يحمي امليثاق األطفال من السجن املؤبد بدون إمكانية إطالق سراحهم.
يتضمن امليثاق أ ّي حكم يقضي باعتماد إجراءات غير اإلجراءات اجلنائية كالفرص
• ال
ّ
الترفيهية وإعادة التأهيل اجملتمعي.
• ال يذكر امليثاق صراحة حق ّ التزام الصمت ،وحق ّ احلماية من القوانني ذات األثر الرجعية،
وحق ّ التص ّدي لالعتقال وحق ّ التعويض جرّاء إخفاقات العدالة.
العقوبة البدنية واملهينة
يتم ضمان “التأديب املنزلي بشكل إنساني
ّ
تنص املادّة  20املتعلّقة مبسؤولية اآلباء ،على أن ّ
يتوافق مع الكرامة املالزمة للطفل” .وهي بذلك تترك اجملال مفتو ًحا أمام إمكانية جلوء اآلباء أو
األوصياء إلى العقوبة البدنية واملهينة ،األمر الذي من شأنه أن يشكّل انتهاكًا ملصالح الطفل
الفضلى.
احلكم املتعلّق بالضمان االجتماعي
ينص على إمكانية نفاذ األهل أو األوصياء إلى الضمان االجتماعي أو التأمني
ما من أ ّي حكم
ّ
االجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة الئق للطفل
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ميثاق الطفل ُيستخدم
لحشد الدعم يف السينيغال
إ ّن االئتالف الوطني للجمعيات واملنظمات غير احلكومية العاملة مع األطفال
في السينيغال (السينيغال –  )CONAFEهو شبكة مؤلّفة من أكثر من
 200منظمة تعنى بشؤون األطفال في البالد .وهو عضو في ائتالف املنظمات
والشبكات األفريقية غير احلكومية العاملة مع األطفال ( )CONAFEفي أكثر
تكميليا
من  30بل ًدا عبر القارة .في العام  ،2006أع ّد االئتالف السينيغالي تقريرًا
ً
وأحاله إلى جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل .وقد أثار التقرير مسألة تعميم
إداري أصدرته وزارة التعليم السينيغالية منذ العام  1986مينع الطفالت من العودة
إلى املدرسة إذا ما أصبحن حوامل.
وكان هذا التعميم يُط ّبق بحيث يؤدّي إلى إقصاء هؤالء الفتيات من املدرسة.
وقد أوصت جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل في مالحظاتها اخلتامية
يتم إلغاء التعميم مبقتضى املادّة  )6( 11من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل
بأن ّ
تنص على أن “تعتمد الدول األطراف جميع
ورفاهيته العائد إلى العام  ،1990التي
ّ
اإلجراءات املناسبة لضمان أن يحظى األطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال
تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية” .وتباعًا ،قام
االئتالف السينيغالي إلى جانب فاعلني آخرين في اجملتمع املدني مبتابعة املسألة
مع احلكومة السينيغالية مطال ًبا بالتراجع عن التعميم لكونه ميارس التمييز
ض ّد الفتيات األطفال جلهة نفاذه ّن إلى التعليم.
وقد اعتمد االئتالف السينيغالي على كلّ من اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق
األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته في جهود حشد الدعم اآليلة إلى سحب
التعميم ،وكانت شجاع ًة كبيرة أن مت ّ إدراج احلكم ذات الصلة في امليثاق .أوضحت
جوستني اليسون ،وهي السكريتيرة اإلدارية لالئتالف السينيغالي أ ّن “امليثاق كان
أكثر دقّة من االتفاقية حول هذه النقطة ،وبالتالي غاية في اإلفادة لنا” .وفي نهاية
املطاف ،تكلّلت جهود حشد الدعم بالنجاح ووافقت احلكومة على التراجع عن
التعميم واستبداله بتعميم آخر يضمن تشجيع األطفال احلوامل على مواصلة
تعليمهم.
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 2.6التصديق عىل امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته
 2.6.1ما هو التصديق؟

ميكن للدولة أن تصبح طرفًا في امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته عبر التوقيع والتصديق
عليه أو االنضمام إليه.

التوقيع
وهو ّ
مؤشر على أ ّن الدولة تنوي التصديق على امليثاق في مرحلة ما في املستقبل .تلتزم الدول
املوقّعة بتفادي األعمال التي من شأنها أن تخرق نوايا امليثاق.
التصديق
وعلنيا بالتزامها القانوني بامليثاق .وهو التزام
رسميا
وهو الفعل الذي مبوجبه تقر ّ الدولة
ً
ً
باحترام حقوق الطفل ورفاهيته وحمايتها وإعمالها كما هو منصوص عليه في مواد امليثاق.
حيز التنفيذ وبعدها.
وميكن للدول أن تص ّدق على املواثيق قبل دخول هذه األخيرة ّ
االنضمام
وهو يعني أن تقوم الدولة بالتصديق على امليثاق بدون أن تكون قد وقّعت عليه سابقً ا ،وله
التشعبات القانونية والسياسية نفسها شأنه شأن التصديق .وميكن للدول االنضمام إلى
ّ
حيز التنفيذ وبعدها.
املواثيق قبل دخول هذه األخيرة ّ

 2.6.2من ص ّدق عىل امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؟

ابتدا ًء من شهر تشرين الثاني /نوفمبر  ،2010وقّعت جميع الدول األعضاء في االحتاد األفريقي
على امليثاق األفريقي ،وجميعها  ،ص ّدقت عليه ح ّتى اآلن باستثناء  8وهي :جمهورية
أفريقيا الوسطى ،دجيبوتي ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،اجلمهورية العربية الصحراوية
الدميقراطية ،الصومال ،ساو تومي وبرينسيبي ،سوازيالندا وتونس.
جتدون القائمة الكاملة للدول التي ص ّدقت على امليثاق في امللحق األوّل لهذا الدليل.
كما ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني  www.africa-union.orgفي جزئه اخلاص بالوثائق
لالطالع على آخر املستج ّدات املتعلّقة بوضع التصديقات احلالي.

 2.6.3عملية التصديق

للتصديق على امليثاق ،على الدولة أن تكون قد وقّعت عليه أوال ً .وبعد التوقيع ،تقوم الدولة
عادةً مبراجعة امليثاق لتحديد ما إذا كانت قوانينها الوطنية تتالءم مع أحكامه ،ولتنظر في
أفضل السبل املمكنة لتعزيز متاشي سياساتها وتشريعاتها وبرامجها معه .وهي عملية من
الضروري للمجتمع املدني االنخراط فيها مبا أن ّها حت ّدد مدى فعالية تطبيق التشريعات املبنية
على امليثاق .للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة ،راجع اجلزء 2.9

بعدها ،تقوم الدولة باتخاذ االجراءات التشريعية الوطنية االزمة بغرض التصديق الكامل على
امليثاق .وهذا يعني أ ّن الهيئة الوطنية املعنية في الدولة -أي البرملان أو مجلس الشيوخ أو
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معا -ت ّتبع اجراءات دستورية
احلاكم أو رئيس الدولة أو احلكومة ،أو
مزيجا من هذه الهيئات ً
ً
صك التصديق
محلية وت ّتخذ قرارًا
رسميا تصبح الدولة مبوجبه طرفًا في امليثاق .وينبغي نقل ّ
ً
رسميا إلى رئيس مفوضية االحتاد األفريقي في املقر ّ الرئيسي لالحتاد في أديس أبابا في أثيوبيا.
ً
الصك عادةً رسالة رسمية مختومة تشير إلى قرار الدولة العضو في االحتاد األفريقي
ويكون
ّ
بالتصديق على امليثاق ،وموقّعة من السلطة املسؤولة في الدولة .جتدر اإلشارة إلى أ ّن واقع
جليا ،فقد حدث أن زعمت دولة ما بأن ّها ص ّدقت على
تصديق دولة ما على امليثاق ال يكون ً
دوما ً
رسميا بعد .من الضروري تشاطر هذه
امليثاق ،في حني ال يكون االحتاد األفريقي قد أبرم العملية
ً
املعلومات وتنبيه مختلف الوزارات واألقسام احلكومية املعنية إلى أهمية استكمال عملية
التصديق كما يجب.

نصيحة
تشجيع الدول على التصديق على ميثاق الطفل
خاصا بها يفرضه عليها قانونها الوطني للتصديق على امليثاق أو
ت ّتبع كلّ دولة إجرا ًء
ًّ
منظمات
االنضمام إليه .ولتشجيع الدول الثماني املتبقّ ية على التصديق ،يتعينّ على ّ
املؤسسات واألفراد يأخذ على عاتقه مسؤولية
اجملتمع املدني أن حت ّدد أوّال ً من من
ّ
التصديق مبا أ ّن هؤالء هم الفاعلني السياسني الذين يجب حشدهم .في العديد من
معنيا ،ولكن في حاالت أخرى ،تُلقى املسؤولية والصالحية على
احلاالت ،يكون البرملان
ً
كاهل السلطة التنفيذية .وأفضل نقطة انطالق تكون عبر االتصال بوزارة اخلارجية .

 2.7التحفّظات عىل امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

ويُعنى بعبارة “التحفّ ظ على امليثاق” ،اعتراض الدولة على حكم معينّ فيه ،وإعالنها عند
محليا .وال ب ّد من اإلشارة إلى
التوقيع أو التصديق أو االنضمام بأن ّها لن تضعه موضع التنفيذ
ً
عدم إمكانية إبداء التحفّ ظات بعد مرور مرحلتي التصديق أو االنضمام .هذا وميكن للدولة أن
تتراجع عن حتفّ ظها متى شاءت ،كما ميكن للدول األطراف االعتراض على التحفّ ظات التي تبديها
بحجة تعارض التحفّ ظات مع غرض امليثاق أو الهدف منه .ح ّتى يومنا هذا ،لم
دول أطراف أخرى
ّ
تق ّدم الدول األطراف أ ّي اعتراضات من هذا النوع على امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته.
ينص على إمكانية إبداء الدول األطراف لتحفّ ظاتها .غير
وما من حكم صريح في ميثاق الطفل
ّ
أ ّن القانون الدولي يتيح نظريًّا إبداء التحفّ ظات شرط أن تكون هذه األخيرة متالئمة مع غرض
امليثاق والهدف منه .باالضافة إلى ذلك ،وخالل االجتماع األوّل للجنة الذي عُ قد في العام ،2002
أعلن املستشار القانوني املؤقّت ملنظمة الوحدة األفريقية أن ّه ميكن للدولة إبداء حتفّ ظات “غير
أساسية” على امليثاق بطريقة تتماشى مع ثقافتها وتقاليدها وقيمها.
إال ّ أ ّن املشكلة تكمن في أن التحفّ ظات على املواثيق غال ًبا ما تكون منافية لغرضها .حتى اآلن،
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قلّة هي الدول األطراف التي أبدت حتفّ ظاتها على امليثاق األفريقي ،وهي على الشكل التالي:

التحفّظات الحالية عىل امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته:

بوتسوانا :وهي ال تعتبر نفسها ملزمة باملادة  2التي تعطي تعريفً ا للطفل
مصر :وهي ال تعتبر نفسها ملزمة باملادة  )2( 21املتعلّقة بزواج األطفال ،واملادّة  24املرتبطة
بالتبني (على الرغم من أ ّن هذا التحفّ ظ هو قيد املراجعة وأن ّه قد سبق أن مت ّ إلغاء حتفّ ظ
مشابه على اتفاقية حقوق الطفل) ،واملادة ( 30أ-ه) ذات الصلة باملعاملة اخلاصة ألطفال
األمهات السجينات ،واملادة  44التي تشير إلى أن ّه يجوز للجنة تلقّ ي بالغات ،واملادّة )1( 45
املتعلّقة بإمكانية إجراء اللجنة حتقيقات في إجراءات الدول األطراف.
موريتانيا :وهي ال تعتبر نفسها ملزمة باملادة  9املتعلّقة بحق ّ كلّ طفل في حرية الفكر
والضمير والديانة.
السودان :وهي ال تعتبر نفسها ملزمة باملادة  10املتعلّقة بحماية اخلصوصية ،واملادة )6( 11
اخلاصة
املرتبطة بتعليم األطفال الذين أصبحوا حوامل قبل مواصلة تعليمهم ،واملادّة )2( 21
ّ
بزواج األطفال.

نصيحة
التفاوض مع احلكومات التي أبدت حتفّ ظات على ميثاق الطفل لتتراجع عنها
في أسرع وقت ممكن.

 2.8تطبيق امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

ينص
بعد التصديق على ميثاق الطفل ،يتو ّجب على الدولة الطرف تطبيقه ضمانًا الحترام ما
ّ
عليه من حقوق وحمايتها وإعمالها لصالح األطفال الواقعني ضمن نطاق اختصاصه .يتو ّجب
على الدول األطراف مبقتضى املادّة  1من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته “اعتماد
التدابير التشريعية أو غيرها عند االقتضاء العطاء مفعول ألحكام هذا امليثاق” .وتشتمل
التدابير على اعتماد التشريعات ،وطرح السياسات وتنقيحها واتخاذ االجراءات اإلدارية،
وتخصيص امليزانية إلنفاذ حقوق الطفل ورفاهيته .كما تنطوي على تدابير من شأنها تعزيز
القيم والتقاليد الثقافية االيجابية وأخرى حتبط القيم والتقاليد التي تتعارض مع احلقوق
والواجبات وااللتزامات املعترف بها في امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته .فضال ً عن ذلك،
تضم اعتماد آليات وتنفيذ على املستويني الوطني واحمللّي من
من شأ ّن “اخلطوات الضرورية” أن
ّ
أجل تنسيق السياسات املتعلّقة باألطفال.
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في العام  ،2003أصدرت جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل التعليق العام رقم  5حول
يفصل اخلطوات الواجب على
التدابير العامة املتعلّقة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الذي
ّ
تتضمن هذه التدابير االصالح التشريعي ،وتشكيل هيئات
الدول اتخاذها لتنفيذ االتفاقية.
ّ
تنسيق ومراقبة ،حكومية كانت أم مستقلّة ،وجمع البيانات الشاملة ،ونشر الوعي والتدريب،
وتطوير سياسات وخدمات وبرامج مالئمة وتطبيقها.
لم يُصدر امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته توجيهات خاصة للدول حول كيفية تطبيق
يتم ذلك.
امليثاق ،ويكون من املفيد ج ًدا لها لو ّ

TIP

نصيحة
التفاوض مع اللجنة الصدار بعض املبادئ العامة التي توضح التدابير الواجب
على الدول األطراف اتخاذها لتطبيق امليثاق .ونظرًا إلى أ ّن الدول األطراف
أيضا على اتفاقية حقوق الطفل ،ينبغي
(باستثناء الصومال) قد ص ّدقت ً
ليكمل تدابير تطبيق
على هذه املبادئ أن تشرح كيف أ ّن تطبيق امليثاق يأتي
ّ
االتفاقية ويعزّزها.

 2.9مواءمة امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته مع القانون املحل

أهم أوجه التزامات الدول األطراف بتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته
يكمن أحد ّ
في ضمان تالؤم مختلف تشريعاتها احمللية وتدابيرها اإلدارية مع االلتزامات املنصوص عليها
سمى هذه العملية باملواءمة (أو أحيانًا “التطبيع”) .تُع ّد عملية املواءمة بالغة
في امليثاق .ت ُ ّ
تشريعيا وإداريًا قويًا ميكّن من تطبيق امليثاق.
األهمية ،وإن جرت كما ينبغي ،فهي تضمن إطارًا
ً

مهما في حتديد عملية املواءمة :فعادة ما
تؤدّي التقاليد الدستورية السائدة في بلد ما دورًا
ً
مزيجا من االثنني:
ثنائيا أو أحاديًا أو
نظاما
تعتمد الدول
ً
ً
ً
• يُعنى بالنظام الثنائي أن ّه ليس للمواثيق الدولية أ ّي مفعول مباشر بالنسبة إلى
أساسا لرفع
السلطات احمللية .بعبارة أخرى ،ال يُعتبر مجرّد التصديق على ميثاق دولي
ً
دعوى قضائية أمام احملاكم .ففي األنظمة الثنائية ،ولكي يكتسب امليثاق القوة الثبوتية
نظاما
أما البلدان التي تعتمد
يتم إدماجه صراح ًة في التشريعات احملليةّ .
ً
محليا ،يجب أن ّ
ً
تضم غانا ونيجيريا وسيراليون وماالوي.
فهي
ثنائيا
ّ
ً
• وينطوي النظام األحادي على اعتبار املواثيق الدولية جز ًءا من القانون احمللي وميكن
التذرّع بها أمام احملاكم الوطنية لدى التصديق عليها شرط أن تكون ذاتية التنفيذ (أي
نظاما أحاديًا فهي
أما البلدان التي تعتمد
أن ّها ال حتتاج إلى تشريعات إضافية إلعمالها)ّ .
ً
تضم بينني وبوركينا فاسو وإثيوبيا وتشاد والسينيغال.
ّ
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عمليا ،ليست هذه الفئات بواضحة املعالم عادةً .في بعض احلاالت ،تتذرّع احملاكم الوطنية
ً
بالقانون الدولي كأداة تفسيرية ضمن نظام ثنائي ،وفي حاالت أخرى ال يصبح امليثاق الدولي
تتم بلورته بتشريعات إضافية.
ساري املفعول في نظام أحادي إال ّ بعد أن ّ
TIP

نصيحة
تفسح عملية املواءمة اجملال أمام اجملتمع املدني بالعمل مع احلكومة لضمان
إدماج امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته في التشريعات كما ينبغي.
مزيجا من االثنني،
ثنائيا أو
وسواء كان النظام القانوني في البلد أحاديًا أو
ً
ً
منظمات اجملتمع املدني احلرص على أن يكون ميثاق الطفل مصاغًا
فعلى
ّ
بوضوح في القانون الوطني.

ح ّتى أفضل التشريعات صياغ ًة تشوبها الثغرات ،وقد يحدث ذلك بالتحديد في احملاولة األولى
ملواءمة القوانني احمللية مع امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته .لهذا ،على جميع القوانني
ذات الصلة أن تلحظ بوضوح أن ّه في حال بروز الثغرات ،ينبغي تفسير القضايا على ضوء أحكام
اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته .وبفعل حكم من هذا النوع
في القانون ،تتمكّن احملاكم من اللجوء مباشرة إلى االتفاقية أو امليثاق لتوجيه خطاها.

األحكام الشاملة

يعمد القانون االوغندي للطفل الصادر في العام  1996إلى إدماج معايير دولية
ويتضمن احلكم الشامل التالي]...[“ :العمل
حول حقوق الطفل مع القانون احمللي
ّ
على تطبيق احلقوق املعترف بها في هذا القانون إلى جانب جميع احلقوق املنصوص
عليها في اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل
ورفاهيته [ ،]...مع إدخال التعديالت املالئمة غير املذكورة بشكل مح ّدد في هذا
القانون مبا يتناسب مع الظروف السائدة في اوغندا [”.]...
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 .3لجنة الخرباء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
 3.1ما هي مهام اللجنة؟
إن اللجنة هي الهئية املسؤولة عن مراقبة تطبيق احلقوق املنصوص عليها في امليثاق األفريقي
حلقوق الطفل ورفاهيته واحلرص على حمايتها .أنشئت اللجنة في العام  2001وعقدت دورتها
األولى في العام  .2002وللجنة مهام طموحة وواسعة النطاق تستمدها من املادة  32من
امليثاق .في ما يلي حملة عامة على مختلف عناصر هذه املهام احملددة في املادة  42من امليثاق.

مهام اللجنة
•
•
•
•
•

جمع املعلومات بشأن وضع األطفال وتدعيمها باملستندات وتكليف جهات
أخرى بجمعها ،وعند الضرورة إصدار التوصيات إلى احلكومات.
حتديد املبادئ التي تهدف إلى حماية حقوق األطفال في أفريقيا،
التعاون مع الهيئات الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى املعنية بحقوق
الطفل،
مراقبة تطبيق احلقوق املنصوص عليها في امليثاق (ويتضمن ذلك إجراءات رفع
التقارير وتقدمي البالغات وإجراء التحقيق)،
تفسير امليثاق

• جمع املعلومات بشأن وضع األطفال وتدعيمها باملستندات وتكليف جهات أخرى
بجمعها ،وعند الضرورة إصدار التوصيات إلى احلكومات
جتمع اللجنة املعلومات وتدعمها باملستندات وتكلف جهات أخرى بجمعها .على سبيل املثال،
لقد طلبت اللجنة من جهات أخرى إجراء األبحاث بشأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى وبشأن
املادة  31من امليثاق .مت تقدمي هذه األبحاث إلى اللجنة خالل دوراتها بيد أنها لم تُنشر على نطاق
يتخطى نطاق هذا املنتدى.

نصيحة
ميكنكم االتصال باللجنة إذا ما تودون ان تشاركوا بأي أبحاث أو وثائق مهمة أو
إذا ما أردمت دعوة اللجنة لالطالع على برامجكم أو حضور فعاليات تشاركون
بها .يجب إعالم األمانة العامة للجنة بأي اتصال من هذا النو
ع.
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• حتديد املبادئ التي تهدف إلى حماية حقوق األطفال في أفريقيا
تضع اللجنة املبادئ والقواعد التي تهدف إلى حماية حقوق األطفال ،املشابهة للتوصيات
العامة التي تضعها جلنة حقوق الطفل في األمم املتحدة .لكن اللجنة لم تطور بعد أي مبادئ
حتى اليوم .وأوصت منظمات اجملتمع املدني اللجنة بأن تصدر املبادئ املتعلقة بحظر العقاب
البدني في كل من املنتديني الثاني والثالث ملنظمات اجملتمع املدني (أنظر أدناه).
• التعاون مع الهيئات الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى املعنية بحقوق الطفل
يجب أن تتعاون اللجنة بصورة منتظمة مع هيئات حقوق اإلنسان األخرى في االحتاد اإلفريقي
على غرار اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واحملكمة األفريقية للعدالة وحقوق
اإلنسان إلى جانب اإلطار السياسي الشامل للقارة اإلفريقية بغية االستفادة القصوى من
قدراتها على االرتقاء بحقوق الطفل .كما يجب أن تتعلم باستمرار من جتارب الهيئات
الشقيقة أي اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وجلنة حقوق الطفل التابعة لألمم
وأيضا
املتحدة .ويجب أن تستمر في العمل مع منظمات اجملتمع املدني على املستوى الوطني
ً
توسيع رقعة التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية.
• مراقبة تطبيق امليثاق
لعلّ مراقبة عمل الدول األطراف لتطبيق امليثاق هو الوظيفة األهم التي تؤديها اللجنة في
مجال احلماية .وتشمل هذه املهمة  3إجراءات مختلفة ينص عليها امليثاق (تناقش هذه
اإلجراءات بالتفصيل في اجلزء الرابع):
أ .النظر في التقارير التي تعهدت كل دولة من الدول األطراف بتقدميها بشأن وضع حقوق
الطفل في بلدها (املادة  43من امليثاق)
ب .الردّ على البالغات (املادة  44من امليثاق)
ج .إجراء التحقيقات (املادة  45من امليثاق).
• تفسير امليثاق
تفسر اللجنة امليثاق بنا ًء على طلب إحدى الدول األطراف أو مؤسسة من مؤسسات اإلحتاد
اإلفريقي أو منظمة إفريقية يعترف بها االحتاد اإلفريقي.

االتصال بأعضاء اللجنة

عنوان االتصال:
جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
مفوضية االحتاد األفريقي
مقر االحتاد األفريقي
قسم الشؤون االجتماعية
ص.ب3243 .
 K19 W21أديس أبابا ،إثيوبيا
الهاتف+)251( 1 551 35 22 :
الفاكس+)251( 1 553 57 16 :
البريد اإللكترونيcissem@africa-union.org :
املوقع اإللكترونيhttp://www.africa-union.org/child/home.htm :
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 3.2متى تجتمع اللجنة وأين؟

ينص نظام اللجنة الداخلي على أنه يجب أن جتتمع اللجنة مرتني سنويًا في دورتني عاديتني
ال تتجاوز م ّدة كل منهما أسبوعني اثنني (عادةً ما تدوم االجتماعات  4أو  5أيام) .يجوز لرئيس
اللجنة أن يدعو األعضاء إلى عقد دورات استثنائية بنا ًء على طلب اللجنة أو إحدى الدول
األطراف في امليثاق .تعقد الدورات عادةً في مقر االحتاد األفريقي في أديس أبابا في إثيوبا ،لكن
تتويجا لعدد من
ميكن أن تعقد في مكان آخر بنا ًء على طلب اللجنة .إذ تعتبر دورات اللجنة
ً
أنشطتها ،إال أن اللجنة تنظم بعض األنشطة ما بني الدورات على غرار حمالت الترويج أو
بعثات التحقيق التي ترسلها إلى الدول األفريقية ،وتنظيم الدراسات واحملاضرات أو املشاركة
فيها ،واملشاركة في االجتماعات واألنشطة الدولية واإلقليمية والوطنية املتعلقة بحقوق
اإلنسان.

 3.3من هم أعضاء اللجنة؟
 3.3.1من هي الجهات املؤهلة لالنضامم إىل اللجنة؟

عضوا ينتخبهم مؤمتر االحتاد بنا ًء على مشورة اجمللس التنفيذي لوالية مدتها
تضم اللجنة 11
ً
 5سنوات .وال ميكن إعادة انتخابهم بعد انتهاء واليتهم لكن هذه القاعدة قيد املراجعة إذ يرى
البعض أنها خلسارة كبيرة أن يفارق جلنة حديثة العهد وقيد التطوير وذاكرتها املؤسسية
أفراد يتمتعون بخبرة طويلة بعد مضي  5سنوات فحسب .على سبيل املثال ،في جلنة حقوق
الطفل التابعة لألمم املتحدة ،يجوز إعادة تعيني األعضاء إذا ما طرح اسمهم مجددًا بعد
انتهاء واليتهم التي تدوم  4سنوات.
طوعيا وبدوام جزئي وبصفة مستقلة ،وال ميثّلون حكومتهم .تقدم لهم
يخدم أعضاء اللجنة
ً
الدعم في عملهم أمانة عامة صغيرة مقرها في أديس أبابا في إثيوبيا .في العام  ،2010بدأت
اللجنة بتقدمي برامج توجيهية لألعضاء اجلدد تشرح فيها مهامهم ومسؤولياتهم .إذ ال
يتلقى أعضاء اللجنة أي أجر مقابل عملهم ،تقدم لهم اللجنة تكاليف السفر حلضور كل
دورة من دورات اللجنة إضاف ًة إلى بدل اإلقامة اليومي لتغطية النفقات.
يأتي أعضاء اللجنة من أوساط مختلفة ومنها اجملتمع املدني واملؤسسات األكادميية واملؤسسات
احلكومية (راجع امللحق  2لإلطالع على السيرة الذاتية لكل من أعضاء اللجنة احلاليني) .لكن،
بهدف احلفاظ على استقالليتهم وحيادهم ،ال يجوز أن ينتمي األعضاء إلى منظمة حكومية
سياسيا كمنصب وزير أو نائب وزير أو نائب في
دولية أو وكالة أممية أو أن يتولوا أي منصب ملزم
ً
برملان أو سفير .ال يق ّدم امليثاق أو النظام الداخلي أي إرشادات بشأن التوازن املالئم ضمن اللجنة
في ما يخص النظام القانوني واللغة املستخدمة والتوازن بني اجلنسني والتوزيع اجلغرافي.
ولذلك الصمت دالالت ع ّدة نظرًا خملتلف التقاليد والثقافات والنظم القانونية القائمة في
أفريقيا .تنتخب اللجنة مكتبها اخلاص الذي يترأسه رئيس واحد ونائبا رئيس ومقرران ،يخدمون
جميعا لوالية مدتها سنتني.
ً
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تنص املادة  33من امليثاق على أن أي مواطن أفريقي “من ذوي املكانة األخالقية العالية
واالستقامة والنزاهة والتخصص في مسائل حقوق ورفاهية الطفل” مؤهل للترشح .وال يقدم
امليثاق أي معايير أخرى .تُقترح املعايير أدناه الواجب توفرها بشأن األفراد املؤهلني للترشح:
•

•

•
•
•

يجب ان يتمتع املرشح بكفاءة معترف بها في مجال حقوق الطفل ورفاهيته في
أفريقيا وعلى املستوى الدولي .من املستحسن أن يكون حائز على شهادة دراسات عليا
على األقل و/أو في رصيده  10سنوات من اخلبرة املهنية في مجال حقوق الطفل.
لديه سجل طويل من املهارات املمتازة في التحليل وصياغة التقارير وإعدادها واملناصرة
في مجال حقوق الطفل ورفاهيته وهي مزايا ثمينة ومطلوبة يجب أن تؤخذ في
االعتبار.
يجب أن يكون املرشحون من أوساط مهنية مختلفة كاحملامني وعلماء النفس
والعاملني االجتماعيني.
يتحلى باإلرادة والقدرة على تكريس الوقت الكافي لعمل اللجنة بدون أي أجر
باملقابل.
لديه اإلرادة والقدرة على التحلي باالستقاللية واحلياد جتاه البلد الذي ينتمي إليه وجتاه
احلكومة التي رشحته.

قسم اليمني ألعضاء اللجنة

رسميا بأن أمارس املهام واملسؤوليات املؤمتن عليها كعضو في جلنة
“أتعهد
ً
اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته التابعة لالحتاد األفريقي بكل
والء وحكمة وضمير وأن أؤدي وظيفتي بكل صدق وحياد خلدمة مصالح الطفل
دون غيرها”.

 3.3.2كيف تطرح أسامء أعضاء اللجنة وكيف تجري عملية االنتخاب؟
مرشحو الدول
وحدها الدول األعضاء في االحتاد األفريقي بإمكانها أن تطرح مرشحني النتخابات أعضاء
اللجنة ،على أال يتخطى عدد املرشحني لكل دولة مرشحني اثنني .ال يجوز أن يكون عضوان
اثنان من اللجنة من البلد نفسه ،أي أنه إذا ما أرادت أي دولة أن تطرح إسمني اثنني يجب أن
حترص على أن يكونا من جنسيتني مختلفتني .تدعو مفوضية االحتاد األفريقي الدول على أخذ
املعايير التالية في االعتبار خالل عملية الترشيح ،إال أن هذه املعايير غير ملزمة:
• يجب أن تكون إجراءات اختيار املرشحني على نفس مستوى اإلجراءات التي تتبع
في عمليات التعيني في املناصب القضائية العليا في الدولة الطرف (أي أن تكون
اإلجراءات صارمة وتشمل املقابالت والتقييم)؛
• يجب أن تشجع الدول األطراف مشاركة اجملتمع املدني والهيئات القضائية
واحلكومية األخرى ونقابات احملامني واملنظمات األكادميية واملنظمات املعنية بحقوق
اإلنسان واجملموعات النسائية في عملية اختيار املرشحني؛
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• يجب اتباع عملية اختيار وطنية تتسم بالشفافية واحلياد بهدف إرساء ثقة
املواطنني في نزاهة عملية الترشيح.
من هي اجلهة التي تقدم الترشيحات إلى االحتاد األفريقي؟
يُطلب من وزراء اخلارجية وممثلي البعثات الدائمة إلى االحتاد األفريقي تقدمي أسماء املرشحني
اخملتارين وسيرتهم الذاتية إلى مكتب املستشار القانوني ضمن مفوضية االحتاد األفريقي،
وذلك قبل شهرين اثنني من موعد االنتخاب .تختلف عملية اختيار املرشحني من دولة إلى
أخرى .إذا ما أردت أن تطلع على إسم مرشح بلدك (إذا ما كان لبلدك أي مرشحني) ،عليك
االتصال بوزارة اخلارجية في بلدك أو البعثة الدائمة لدى االحتاد األفريقي في أديس أبابا في
إثيوبيا.
من الذي ينتخب األعضاء؟
ينتخب اجمللس التنفيذي (الذي يضم وزراء خارجية الدول األعضاء في االحتاد األفريقي) أعضاء
اللجنة باالقتراع السري خالل اجتماع يعقد قبل قمة االحتاد األفريقي مباشرةً .يحيل اجمللس
قراره إلى مؤمتر االحتاد األفريقي للحصول على موافقته النهائية واعتماده.
ما هي املعلومات التي يجب أن يوفرها املرشحون؟
على الدول أن تطلب من املرشحني تقدمي املعلومات الذاتية التي تشمل خبرتهم في اجملال
القضائي والعملي واألكادميي واملهني وخبرتهم كناشطني وأي خبرة أخرى في مجال حقوق
أيضا املعلومات حول انتمائهم إلى منظمات سياسية أو غيرها قد
الطفل .يجب أن تشمل ً
تكون مفيدة في حتديد أهليتهم للترشح أو عدمها .كما على املرشحني تقدمي بيانات يشرحون
فيها كيف يلبون معايير األهلية املنصوص عليها في امليثاق.
متى تعقد االنتخابات؟
عقدت انتخابات اللجنة األخيرة في قمة االحتاد األفريقي في متوز/يوليو  2010عندما مت انتخاب 6
أعضاء جدد (تبدأ السنة بالنسبة إلى اللجنة في متوز/يوليو وتنتهي في متوز/يوليو الذي يليه).
يتضمن امللحق  2قائمة بأسماء األعضاء احلاليني في اللجنة وتاريخ انتهاء واليتهم وسيرة ذاتية
مقتضبة لكل منهم.

نصيحة
بإمكان منظمات اجملتمع املدني تنظيم احلمالت لكي حترص على أن ترشح الدول
املرشحني الذين يلبون أسمى معايير االستقاللية واحلياد والكفاءة دون غيرهم
وتصوت لهم .وعليها أن تشجع الدول على نشر اإلعالنات عن عملية اختيار
املرشحني على نطاق واسع وتشجيع الرجال والنساء على حد سواء على تقدمي
الطلبات .وبإمكان املنظمات طرح أسماء املرشحني املالئمني أمام حكوماتها
واللجوء إلى وسائل اإلعالم لنشر الوعي واالهتمام العام باملوضوع.
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كيف يدعم اجملتمع املدني عملية الترشيح؟
صحيح أنه ال يحق ملنظمات اجملتمع املدني تسمية املرشحني ،لكن ميكنها حتديد املرشحني
املالئمني وطرح أسمائهم إلى وزارة اخلارجية في بلدانها .قد يكون هؤالء املرشحون من اجملتمع
املدني أو املؤسسات احلكومية أو األكادميية أو القطاع اخلاص أو غيرها .بإمكان املنظمات أن:
• حتدد املرشحني املؤهلني وتشجعهم على التقدم بطلب ترشح لالنضمام إلى اللجنة.
• حتشد الدعم من املسؤولني احلكوميني املعنيني باملسائل املتعلقة بالطفل أو ضمن
الوزارة املسؤولة عن مراقبة تطبيق امليثاق للمرشح املطروح.
• ترسل كتابًا إلى وزارة اخلارجية يتضمن احلجج الواضحة واملقنعة التي تدعم هذا
املرشح.
• متارس الضغط على حكوماتها إلضفاء الشفافية احلقيقية على عملية اختيار
املرشحني ليتم اختيار املرشحني بنا ًء على اجلدارة وحدها.
• متارس الضغط على حكوماتها لتطرح املرشحني الذين يتمتعون بالكفاءة واملصداقية
الذين تختارهم.

منظامت املجتمع املدين الوطنية يف كينيا تعمل
م ًعا للرتويج للمرشحني املؤهلني
من أهداف منتدى اجملتمع املدني الوطني بشأن امليثاق األفريقي حلقوق الطفل
ورفاهيته في كينيا إصدار التوصيات لصالح مرشحني تطرح أسماؤهم في
انتخابات أعضاء اللجنة .في بداية العام  ،2010تشكل فريق عمل يضم  5منظمات
لالجتماع مع املرشحني املقترحني .عندها ،عقدت اجتماعات استشارية مع عدة
مرشحني أوصى بهم أعضاء املنظمات لتقييم أهليتهم .في نهاية املطاف،
اتفق الفريق على مرشحة تتمتع بكفاءة معترف بها في مجال حقوق الطفل
ورفاهيته ،اكتسبتها خالل سنوات عدة من اخلبرة املهنية في مجال حقوق الطفل
تسلقت خاللها سلّم املناصب .أرسل اسمها إلى وزارة اخلارجية ووزارة اجلنسانية
واجمللس الوطني خلدمات األطفال ،وقدمت هذه الهيئات اسمها إلى مفوضية االحتاد
األفريقي كمرشحة لعضوية جلنة اخلبراء األفريقية .

 3.4إنجازات اللجنة
 3.4.1تعزيز حقوق الطفل
ازدياد عدد الدول التي ص ّدقت على امليثاق
أساسيا على زيادة عدد الدول املصادقة
ركزت اللجنة ،منذ بدء عملها في العام  ،2002تركيزًا
ً
على امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته بني الدول األعضاء في االحتاد األفريقي ولقد قامت
بزيارات ترويجية ع ّدة لتشجيع البلدان على التصديق عليه ،على غرار بوروندي ومدغشقر
وناميبيا والسوادن.
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اإلرتقاء بحقوق الطفل
بناء اللجنة كمؤسسة
نشطت اللجنة في بناء نفسها كمؤسسة ملعظم الوقت منذ نشأتها ولقد وضعت الوثائق
التالية لتحديد إجراءات عملها:
• نظامها الداخلي (( )2003راجع القرص املدمج املرفق أو ميكنك زيارة العنوان التالي
)http://www.africaunion.org/child/home.htm
• املبادئ التوجيهية للتقارير األولية التي تعدها الدول األطراف (( )2003راجع القرص
املدمج املرفق أو ميكنك زيارة العنوان التالي http://www.africaunion.org/child/
)home.htm
• اإلجراءات للنظر في تقارير الدول األطراف (( )2005راجع القرص املدمج املرفق)
• املبادئ التوجيهية للنظر في البالغات (( )2006راجع القرص املدمج املرفق)
• املبادئ التوجيهية إلجراء التحقيقات (( )2006راجع القرص املدمج املرفق)
• املبادئ التوجيهية للمعايير املطلوبة للحصول على صفة مراقب ضمن اللجنة ()2006
(راجع القرص املدمج املرفق).
يتطرق اجلزء الرابع أدناه إلى جميع هذه الوثائق بالتفصيل.
وضعت اللجنة خطة عمل لفترة  .2009-2005إال أن مجاالت عدة من خطة العمل هذه لم
تتحقق وأحيلت إلى خطة عمل جديدة ( .)2014-2010أجري تقييم لعمل اللجنة في العامني
 2009و 2010ألقى الضوء على نقاط القوة والضعف وطرح املقترحات حول كيفية حتسني عمل
اللجنة.
نسج الشراكات
لقد أطلقت اللجنة نقاشات بشأن التعاون االستراتيجي مع جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم
املتحدة .وشارك أعضاء جلنة األمم املتحدة في جلسة عمل خالل الدورة اخلامسة عشر للجنة.
كما بدأت اللجنة بالعمل ضمن شراكة وثيقة مع اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.
لقد التقى رئيس اللجنة ومفوضة الشؤون االجتماعية في االحتاد األفريقي باملمثل اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة املعني بالعنف ضد األطفال بهدف استكشاف فرص التعاون في
حماية األطفال من جميع أشكال العنف .في الدورة اخلامسة عشر للجنة ،أشار املمثل اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة في كلمته إلى مقترحات هامة للتعاون مع اللجنة إلى جانب
اجملتمع املدني.
واقترح:
• وضع أجندة استراتيجية للتعاون مع اللجنة
• إدماج حماية الطفل من جميع أشكال العنف كقسم أساسي من إجراءات إعداد
التقارير في اللجنة (ال سيما في التوصيات واملالحظات اخلتامية)
معا إلعداد حملة مناصرة حلظر قانوني صريح لكل أشكال العنف ضد األطفال،
• العمل ً
ال سيما العقاب البدني
• وضع العنف ضد األطفال على أجندة اإلحتاد األفريقي.
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في العام  ،2008أطلق االحتاد األوروبي واالحتاد اإلفريقي (قسم الشؤون السياسية) حوارًا
منتظما بشأن حقوق اإلنسان يعقد دورتني كل سنة في أوروبا وفي أفريقيا بالتناوب .في العام
ً
 ،2009تناول رئيس اللجنة الكلمة في هذا احلوار شار ًحا عمل اللجنة وحقوق الطفل .واتفق
االحتاد األوروبي واالحتاد األفريقي على أن موضوع األطفال في ظل النزاعات املسلحة يشكل
هما مشتركًا للطرفني.
ً
املناقشات املواضيعية
نظمت اللجنة مناقشات لقضايا وموضوعات بشأن املسائل واملشاكل األساسية التي تؤثر
سل ًبا على حقوق األطفال ورفاهيتهم ،ال سيما األطفال في ظل النزاعات املسلحة ،وواجبات
الطفل األفريقي مبوجب املادة  ،31ومشاركة الطفل ،ومبدأ مصالح الطفل الفضلى وتأثير
فيروس نقص املناعة املكتسب/األيدز وشلل األطفال واملالريا على األطفال .تتضمن تقارير دورات
اللجنة املعلومات بشأن بعض من هذه املناقشات وميكن اإلطالع عليها على العنوان التالي:
.www.africa-union.org/child/home.htm
توزيع املهام بشأن القضايا الهامة
في االجتماع الثاني عشر ،اتفق أعضاء اللجنة على  11موضوعًا مختلفً ا على أن يتولى األعضاء
مسؤولية هذه املواضيع وهي :األطفال في ظل النزاعات والكوارث الطبيعية ،العنف ضد
األطفال ،عمالة األطفال واإلجتار بهم واستغاللهم ،تعليم األطفال ،إقامة العدل لألحداث،
مشاركة األطفال ،احلق باحلصول على هوية ،النمو املتكامل في مرحلة الطفولة املبكرة،
األطفال الضعفاء ،بقاء األطفال وتطورهم ،ومسؤولية األسرة .من غير الواضح ما هي املهام أو
الواجبات التي يُتوقع أن يؤديها األفراد في ما يخص املواضيع اخملتارة ،أو كيف ميكن لها أن تدفع
قدما.
بعمل اللجنة ً

نصيحة
إذا ما كانت منظمات اجملتمع املدني تنظم الفعاليات أو تضع البحوث أو
التقارير املتعلقة بأحد هذه املواضيع ،عليها أن تتصل بعضو اللجنة الذي
تطلع على هويته من خالل
يتولى
رسميا مسؤولية هذا املوضوع .وبإمكانها أن ّ
ً
االتصال باألمانة العامة للجنة.

يوم الطفل األفريقي
يحيي يوم الطفل األفريقي ذكرى مسيرة العام  1976في منطقة “سويتو” في جنوب أفريقيا،
عندما نزل إلى الشارع آالف األطفال ذوي البشرة السوداء من طالب املدارس لالحتجاج على
تردي نوعية تعليمهم واملطالبة بحقهم باحلصول على التعليم بلغتهم .أطلقت النار على
مئات البنني والبنات ،وتال هذه احلادثة أسبوعني من االحتجاجات أدّت إلى مقتل أكثر من مئة
شخص وإصابة أكثر من ألف آخرين .بعد انقضاء  15سنة ،في العام  ،1991قررت منظمة اإلحتاد
األفريقي تخليد انتفاضة “سويتو” من خالل إعالن يوم  16من شهر حزيران/يونيو يوم الطفل
رسميا مبساهمات األطفال في الكفاح ضد نظام الفصل
األفريقي .شكل هذا اإلعالن اعترافًا
ً
العنصري.
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اإلرتقاء بحقوق الطفل
بدأت اللجنة باستخدام هذا التاريخ للفت االنتباه إلى واجبات الدول األطراف جتاه حقوق
الطفل من خالل اختيار مواضيع لكل ذكرى .تشمل املواضيع التي متت تغطيتها حتى اليوم
“احلق في احلماية :أوقفوا العنف ضد األطفال” (“ ،)2006كافحوا االجتار باألطفال” (،)2007
“احلق في املشاركة :نحو تشجيع مشاركة األطفال واإلصغاء إليهم” (“ ،)2008أفريقيا
مالئمة لألطفال :نداء للعمل املعجل نحو بقائهم” (“ ،)2009التخطيط ووضع امليزانيات لرفاه
و”معا خلطوات فورية ملعاجلة مشكلة أطفال الشوارع”
الطفل :مسؤولية مشتركة” ()2010
ً
داخليا أو بعد
( .)2011كانت اللجنة حتى اليوم تتخذ قرارا ً بشأن موضوع يوم الطفل األفريقي
ً
مناقشات محدودة النطاق مع اجملتمع املدني .ولقد أوصى منتدى منظمات اجملتمع املدني بأن
تعتمد اللجنة في املستقبل الطرق املالئمة إلشراك األطفال في عملية اختيار املوضوع.

يوم الطفل األفريقي
بعيدا عن الحرب عىل الورق
ً
•

•
•
•

يقدم يوم الطفل األفريقي فرصة هامة ملنظمات اجملتمع املدني إللقاء الضوء
على واجبات الدولة جتاه األطفال .يجب عدم اعتبار يوم الطفل األفريقي حدث ًا
عابرًا بل يجب استخدامه كفرصة للترويج للموضوع احملدد على مر السنة
ومناصرة التغيير املستدام .وبإمكان املنظمات غير احلكومية أن توجه الدعوات
إلى أعضاء اللجنة حلضور أنشطتها.
بإمكان منظمات اجملتمع املدني أن تتابع وتراقب املواضيع واألنشطة اخلاصة
بيوم الطفل األفريقي في بلدانها للحرص على استدامتها وجدواها.
معا لتنسيق األنشطة التي
ميكن استخدام املنصات الوطنية جلمع املنظمات ً
حققت جنا ًحا.
يجب أن تنشط منظمات اجملتمع املدني إلى جانب اللجنة لتطوير وسائل
جديدة إلشراك األطفال في اختيار موضوع يوم الطفل األفريقي ،من خالل
استخدام شبكات اجملتمع املدني على سبيل املثال.

 3.4.2حامية حقوق الطفل

زمنيا لرفع التقارير يحدد املهل الزمنية لتسليم الدول األطراف تقاريرها
وضعت اللجنة جدوال ً ً
األولية (القائمة احملدثة مرفقة بهذا الدليل) وبدأت بالنظر في تقارير الدول األطراف خالل العام
 .2008حتى اليوم ،لقد قدمت ربع الدول األطراف تقري ًبا تقاريرها األولية وكانت عملية رفع
التقارير بطيئة االنطالق على الرغم من أنها بدأت اليوم تكتسب الزخم املطلوب.
في آب/أغسطس  ،2005أرسلت اللجنة بعثة استقصاء إلى شمال أوغندا .وقدمت بعدها
تقريرًا إلى اجمللس التنفيذي وجلنة املمثلني الدائمني ومؤمتر االحتاد األفريقي.و لقد تلقت اللجنة
بالغني اثنني لكن ما زال عليها أن تنظر في أحدهما.
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 3.5ما هي القيود التي تؤثر عىل عمل اللجنة؟
نحن بأمس احلاجة ألن يتم االعتراف بنا والتعامل معنا كوكالة بحد ذاتها.
عندما تكر ّ سبح فعاليات وأنشطةاللجنة ،ستصبح املسائل أكثر إحلا ًحا أمام
قدما.
رؤساء الدول .ال بد من الدفع باألمور ً
البروفسور بيتر أونيكويري إبيغبو ،عضو سابق في جلنة اخلبراء األفريقية
املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
تواجه اللجنة حتديات ع ّدة في الوفاء بواليتها .ومن القيود األساسية نذكر االفتقار إلى
فريق العمل لتقدمي الدعم اإلداري واملشورة القانونية .وفق قواعدها العامة ،يجب أن “يزود
رئيس مفوضية االحتاد األفريقي اللجنة باملوارد البشرية والتسهيالت الضرورية ألداء مهامها
بدوام كامل سوى في آب/أغسطس  ،2007بعد أن كافحت
بفعالية” .لم يُعني أمني عام اللجنة
ٍ
عام لها .وللجنة موظف إداري لكن ما من موظفني قانونيني.
ملدة طويلة للعمل في غياب أمني ٍ
حاليا .إلعطائكم حملة عن مدى افتقار
ويؤدي املستشار القانوني لالحتاد األفريقي هذا الدور
ً
اللجنة إلى املوارد البشرية ،أوصت مسودة اخلطة االستراتيجية للجنة لفترة 2014-2010
باستخدام املوظفني التاليني :كبير املوظفني حلقوق الطفل ،موظفَ ني قانونيني ،موظف مالي،
موظف إداري ،موظف معلومات ،موظف اتصال ،موظف تكنولوجيا املعلومات وموث ّق ،وموظفني
ومتدربني آخرين.
أما املشكلة العامة واألهم ،فهي مشكلة االفتقار إلى األموال واملوارد ،ولقد ُطرحت هذه
جزئيا عن انتماء اللجنة إلى قسم الشؤون
املشكلة منذ نشأتها .قد تكون هذه املشكلة ناجمة
ً
االجتماعية في االحتاد األفريقي (ملزيد من الشرح بشأن هذه العالقة ،راجع اجلزء اخلامس) ،أي
أن عليها املنافسة للحصول على ميزانيتها ضمن قسم الشؤون االجتماعية الذي عليه أن
أيضا واجباته األخرى ،وقد ال تستفيد بالضرورة من األموال املستثمرة ضمن االحتاد
يغطي ً
األفريقي .لقد طالبت اللجنة باحلصول على ميزانية منفصلة ومستقلة عن ميزانية قسم
الشؤون االجتماعية .وفي العام  ،2008طلب اجمللس التنفيذي من مفوضية االحتاد األفريقي
“أن يوضح ويراجع مكانة اللجنة ومينحها ميزانية مستقلة ليمكّنها من أداء مهمة التنسيق
وتطبيق امليثاق على القارة األفريقية” .ومن القيود األخرى التي تعيق عمل اللجنة انشغال
أعضائها معظم الوقت والتزاماتهم األخرى في بلدانهم.
مهما على عمل اللجنة وأعاقت إحراز التقدم في تطبيق خطط عملها.
تركت هذه القيود أثرًا
ً
فموقع اللجنة اإللكتروني عفا عليه الزمن ولم يتم حتديثه منذ العام  2007وما زال انتشار
وثائقه محدود النطاق .كما ال تترجم وثائق اللجنة بانتظام إلى لغات عمل االحتاد األفريقي
بشكل أساسي .وتساهم هذه العوامل في احل ّد
كلّها وال تتوفر سوى باإلنكليزية والفرنسية
ٍ
من انتشار وثائقها ضمن االحتاد األفريقي.
إذا ما أرادت اللجنة أن تتطور لتصبح آلية مستقلة وفعالة ملراقبة حقوق الطفل في أفريقيا
ومناصرتها ،عليها أن حتشد املزيد من الدعم من االحتاد األفريقي وأن حتصل على كل املوارد
الضرورية لقيامها مبهامها .في اإلطار نفسه ،عليها أن تبرهن إلى االحتاد األفريقي أنها
أيضا بطريقة منهجية
هيئة ال ميكن االستغناء عنها لتضمن إدماجها .وال بد من ربطها ً
بهيئات حقوق اإلنسان األخرى في االحتاد األفريقي على غرار اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب واحملكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان إضاف ًة إلى اإلطار السياسي الكلي في
القارة األفريقية .ولقد بدأت هذه العملية وال بد من احلرص على استمرارها.
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أيضا العالقات االستراتيجية مع املؤسسات خارج االحتاد األفريقي .وال
على اللجنة أن تنسج ً
بد من البناء على تعاونها مع جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة واملمثل اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدة املعني بالعنف ضد األطفال .لكن هذه مجرد خطوات أولى ،إذ أن قلّة قليلة
من األشخاص في أفريقيا ضمن االحتاد األفريقي أو خارجه تدرك اليوم وجود امليثاق أو العمل
الذي تقوم به اللجنة.
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الجزء الثالث
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منتدى منظامت املجتمع املدين بشأن
امليثاق األفريقي لحقوق الطفل
ورفاهيته
إن تضافر اجلهود بطريق ٍة مهنية هو السبيل األمثل إلحداث التغيير والضغط
على احلكومات والهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات.
السيدة هانا فورستر ،مديرة تنفيذية ،املركز األفريقي للدراسات حول الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،حتدثت في أول منتدى ملنظمات اجملتمع املدني بشأن امليثاق
األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته املنعقد في نيسان /أبريل .2009

 .1ما هو منتدى منظامت املجتمع املدين ؟
لطاملا اضطلع اجملتمع املدني بدورٍ فاعل في نشاط جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
ورفاهيته منذ إطالق عملها في العام  2002على أساس غير رسمي وظرفي .وقد استلهم
عددٌ من املنظمات املشاركة عن كثب في أنشطة اللجنة ،من منتدى املنظمات غير احلكومية
للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب من أجل تنظيم منتدى منظمات اجملتمع املدني
بشأن امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته .وعُ ِقد االجتماع األول في نيسان/أبريل .2009
أما اليوم ،فيقوم هذا املنتدى الذي بات يُعقد قبل كل اجتماع للجنة ،بدعم عملها ويق ّدم
مهما للتوعية وحشد الدعم من أجل حقوق الطفل في أفريقيا .ويتزايد عدد املنظمات
منبرًا
ً
املشاركة بوتير ٍة سريعة .وميتلك منتدى منظمات اجملتمع املدني قاعدة بيانات مؤلفة من
أكثر من  700فرد ومنظمة ،وقد حضر منتدى منظمات اجملتمع املدني الثاني ما يفوق الـ140
أفريقيا.
شخصا جاؤوا من أكثر من  30بل ًدا
ً
ًّ
لم شمل منظمات اجملتمع املدني التي تعنى بحقوق الطفل في جميع
ويهدف املنتدى إلى ّ
األقطاب األفريقية .وهو يتيح لهذه املنظمات فرصة املشاركة في آليات جلنة اخلبراء األفريقية
املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ،باإلضافة إلى مناقشة املسائل مع أعضاء اللجنة احلاضرين
منصة للشراكة وإرساء الشبكات ،وعامال ً حتفيزيًا
بشكل مباشر .وهو يوفر
في االجتماعات
ّ
ٍ
دعما حلقوق األطفال في أفريقيا .وقد خصصت فسحة دائمة ملنتدى منظمات
حلشد التعبئة ً
اجملتمع املدني في كل اجتماع يعقَ د للجنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
ملشاركة توصياته ومخاوفه مع اللجنة .ويفتح منتدى منظمات اجملتمع املدني أبوابه أمام
أيضا ،ولم يتم
جميع املنظمات املعنية بحقوق الطفل والناشطني العاملني في هذا اجملال ً
فرض أي رسم عضوية أو وضع أي هيكلية رسمية حتى اآلن.

| | 33

كيف ميكنني أن أعرف املزيد عن منتدى منظامت املجتمع
املدين بشأن امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؟
يتمثل األعضاء احلاليون للجنة املنظمة ملنتدى منظمات اجملتمع املدني بشأن امليثاق
األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته بكل من :منتدى السياسات من أجل الطفل األفريقي،
والتحرك الواسع من أجل أطفال أفريقيا وحتالف املنظمات غير احلكومية العاملة مع
األطفال ومعهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ،ومنظمة “بالن إنترناشونال”،
واملنظمة السويدية لرعاية االطفال.
ملزيد من املعلومات حول نشاط منتدى منظمات اجملتمع املدني أو في حال الرغبة في
احلصول على دعوة حلضور منتديات مستقبلية ،الرجاء مراسلة اجلهات املنظمة عبر
البريد اإللكتروني على العنوان التالي .csoforumacrwc@gmail.com :وميكن
العثور على املعلومات حول منتديات منظمات اجملتمع املدني التي سبق أن عقدت
على املوقع التالي:
fl &22369=http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID
ag=report

 .2ما هي أهداف منتدى منظامت املجتمع املدين؟
•
•
•
•
•
•
•
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املساهمة في تنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته واإلشراف عليه والنداء
للتعجيل بتنفيذ خطة عمل أفريقيا املالئمة لألطفال (.)2012 -2008
االرتقاء بصورة اللجنة وتعزيز فهمها في صفوف منظمات اجملتمع املدني.
تعزيز التعاون والتنسيق وتوثيقهما بني منظمات اجملتمع املدني واإلحتاد األفريقي
واللجنة واجلهات املعنية األخرى من أجل تشجيع وحماية حقوق االطفال في أفريقيا.
املساهمة في خطط العمل اإلستراتيجية اخلاصة باللجنة.
تشجيع املشاركة ومفهوم التعلم من جتارب اآلخرين حول أهم وأبرز املسائل واآلليات
واإلجراءات املعنية بحقوق الطفل.
إصدار التوصيات إلى اللجنة حول مسائل متنوعة ذات صلة بحقوق الطفل.
إصدار التوصيات حول كيفية دعم اجملتمع املدني للجنة وكيفية تطبيق ميثاق حقوق
الطفل.

اإلرتقاء بحقوق الطفل

 .3ما هي املنجزات التي حققها منتدى منظامت املجتمع املدين
حتى اآلن؟

احلق يقال إن اللجنة تتعلّم فعال ً من منتدى منظمات اجملتمع املدني وتسهم
توصيات هذه املنظمات في تطوير عملنا وحتسينه.
السيدة أنييس كابوري واتارا ،رئيسة ،جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
ورفاهيته

 3.1التثقيف وتبادل املعلومات والتعلم

مهما أقله عبر إرساء آلية
ال يزال املنتدى في مراحله األولى وقد حقق بالرغم من ذلك إجنازًا
ً
بشكل أساسي بقضية الطفل في سبيل تبادل املعلومات واخلبرات .
جلمع اجملتمع املدني املعني
ٍ
ويفسر السيد باكاري بادجي من حلف حماية الطفل في غامبيا ذلك قائال ً“ :يبذل بعض
ّ
األشخاص واملؤسسات جهودًا عظيمة لتعزيز وحماية حقوق الطفل في أفريقيا .وإني على
دراية بعملهم الدؤوب غير أن هذا املنتدى سنح لي فرصة لقاء هؤالء .وقد ساعدتني هذه
التجربة على تعلم املزيد عن كيفية القيام بعملهم .فقد زادت معرفتي على سبيل املثال
أيضا
عن كيفية جمعهم للمعلومات التي يحتاجونها إلصدار تقاريرهم .وقد لفت انتباهي ً
النقاش اجلماعي حول كيفية استناد منظمات اجملتمع املدني إلى امليثاق األفريقي حلقوق الطفل
من أجل الدفاع عن حقوق األطفال” .صحيح أن الفرصة لن تتاح أمام كافة منظمات اجملتمع
املدني الناشطة في مجال حقوق األطفال في أفريقيا حلضور هذه املنتديات ،غير أن عددًا من
املنظمات قام بتنظيم ورشات عمل الحقة في بلدانها .فعلى سبيل املثال ،أقام املشاركون من
النيجر وكينيا وبوركينا فاسو ورش عمل مع شبكاتهم بهدف تبادل املعلومات والتعلم من
منتدى منظمات اجملتمع املدني الثاني.
إلى ذلك ،تُرسل إلى جميع الوكاالت واألفراد في قاعدة البيانات اخلاصة مبنتدى منظمات اجملتمع
املدني ،حتديثات منتظمة ملواكبة ما يجري في األمانة العامة وجلنة اخلبراء األفريقية املعنية
بحقوق الطفل ورفاهيته.
فباستطاعتهم احلصول على تقارير االجتماعات ،واإلعالنات عن األنشطة القادمة واملعلومات
حول كيفية االنخراط في نشاط جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته .الرجاء
باملنظمني في حال أردمت أن يتم إدراجكم في قاعدة البيانات املذكورة.
االتصال
ّ

 3.2طرق التواصل مع اللجنة

وضع املنتدى عددًا من الطرق لفتح خطوط التواصل بني منظمات اجملتمع املدني في أفريقيا
وأعضاء اللجنة الذين حضروا وشاركوا في كل منت ًدى .وقد أتاح ذلك ملنتديات منظمات اجملتمع
املدني بأن تطرح عليهم أسئلة مباشرة وتناقش معهم بعض القضايا واملسائل .وقد أصدرت
منتديات منظمات اجملتمع املدني توصيات أبلغتها إلى جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق
الطفل ورفاهيته وقد أدرجت هذه التوصيات في تقارير الدورة الرسمية اخلاصة باللجنة ومتت
مناقشتها من أعضائها .ولدى عرض توصيات منتدى منظمات اجملتمع املدني أمام اللجنة في
الدورة اخلامسة عشر ،أعلنت الرئيسة السيدة سينابو ندياي دياخاتي“ :لقد أسعدتني هذه
التوصيات ،وسوف نستخدمها في اجتماعنا من أجل إحراز التقدم”.
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وقد اعتمدت جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته عددًا من هذه التوصيات
وعملت بها .وطالبت منظمات اجملتمع املدني خالل املنتدى بتقييم خطة العمل ،وهي التي
أيضا مبراجعة اخلطوط التوجيهية للحصول على صفة املراقب .وقد أفضى املنتدى
طالبت ً
مبالحظات على مشروع خطة العمل اجلديدة لفترة  .2014 -2010ومبساعدة املنتدى ودعمه،
اضطلعت منظمات اجملتمع املدني بدور فاعل في السعي إلى وصول مرشحني أكفاء إلى جلنة
اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته.

 3.3التحفيز عىل حشد تأييد أوسع يف املنطقة
لم تقتصر جهود منتدى منظمات اجملتمع املدني في التعبئة وحشد التأييد على اللجنة
أيضا إلى إيصال صوت األطفال في املنطقة بطريقة أوسع .فبعد منتدى
فحسب ،بل تسعى ً
منظمات اجملتمع املدني األول مت إعداد بيان حول حقوق األطفال في مجال الزراعة واألمن الغذائي
ما شكل موضوع قمة قادمة لالحتاد األفريقي .وقد متت مشاركة هذا البيان مع الوفود الوطنية
احلكومية التي ستحضر القمة ،باإلضافة إلى السفراء في االحتاد األفريقي واجلهات املانحة .
وبحث منتدى منظمات اجملتمع املدني في فرص جديدة حلشد التأييد بشأن حقوق الطفل في
املنطقة خالل عام  ،2010مبا في ذلك إعداد بيان بشأن صحة األم والرضيع والطفل والتنمية
لكي يوزعه املشاركون في منتدى منظمات اجملتمع املدني على الوفود احلكومية احلاضرة في
قمة االحتاد األفريقي.
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 .4مستقبل منتدى منظامت املجتمع املدين
ال بد من إرساء منتدى منظمات اجملتمع املدني على قاعدة متينة لكي ي ّتسم عمله باالستدامة.
كما يع ّد إنشاء وحدة اتصال بالغ األهمية لتوسيع حترك منظمات اجملتمع املدني املطلعة
وامللتزمة القادرة على التعاون من أجل الدفاع عن حقوق األطفال ورفاهيتهم في أفريقيا.
وقد تهدف هذه الوحدة إلى إنشاء مجموعة مستقلة ودائمة للربط بني منظمات اجملتمع املدني
من جهة واللجنة من جه ٍة أخرى ولتولي املهام التالية على سبيل الذكر ال احلصر:
• الربط بني منظمات اجملتمع املدني واللجنة وغيرها من هيئات االحتاد األفريقي
• دعم وضع التقارير املعنية باجملتمع املدني
• تسهيل حضور اجملتمع املدني الدورة األولية للجنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق
الطفل ورفاهيته بهدف عرض تقارير فعالياته
• تنظيم منتديات منظمات اجملتمع املدني
• متابعة تنفيذ القرارت والتوصيات الصادرة عن منتدى منظمات اجملتمع املدني
• تسهيل تبادل املعلومات املتعلقة بتنفيذ ومراقبة امليثاق األفريقي حلقوق الطفل
ورفاهيته بطريقة فاعلة؛ قد يشمل هذا اإلجراء إنشاء موقع إلكتروني
• تعزيز صورة منظمات اجملتمع املدني ومصداقيتها ضمن االحتاد األفريقي
• تبادل املعلومات حول زمن انعقاد االجتماعات ،وتقارير اجملتمع املدني ،وتقارير الدول
واألنشطة ذات الصلة
• التواصل مع مجموعة املنظمات غير احلكومية بشأن اتفاقية حقوق الطفل.

| | 37

الجزء الرابع

| | 38

اإلرتقاء بحقوق الطفل

كيفية إرشاك املجتمع املدين
يف إجراءات عمل اللجنة
 .1صفة املراقب
 .1.1ما هي صفة املراقب؟

أضفت اللجنة الطابع الرسمي على مشاركة منظمات اجملتمع املدني في عملها في العام
 2006عبر اعتماد “معايير منح صفة املراقب في جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
ورفاهيته للمنظمات واجلمعيات غير احلكومية( ”.انظر القرص املدمج املرفق بالوثيقة) .وقد
مت ّ حتديث هذه املعايير في العام  .2010كما دُعيت منظمات اجملتمع املدني للمشاركة الناشطة
في اللجنة منذ أن بدأت األخيرة عملها في العام  .2002إال ّ أن ّه وحتى يومنا هذا ،نال جزء صغير
البت في
من هذه املنظمات واجلمعيات صفة املراقب بسبب بعض التأخيرات على صعيد
ّ
الطلبات من جهة ،وبفعل اللغط الذي تثيره بعض املعايير من جهة أخرى.
جتدر اإلشارة إلى أ ّن املنظمات ال حتتاج إلى نيل صفة املراقب لرفع رسالة ما أو إعداد تقرير
للمجتمع املدني أو مساعدة اللجنة في مها ّم التحقيق .بيد أ ّن أهمية هذه الصفة تكمن في
رسميا للمشاركة في عمل اللجنة ،بالطرق التالية:
تؤمن للمنظمات منفذ ًا
كونها ّ
ً
•
•
•
•
•
•
•

حضور مختلف احلفالت االفتتاحية واخلتامية الجتماعات اللجنة؛
املشاركة في بعض النقاشات التي تدور أثناء االجتماعات ،عندما يُطلب منها ذلك
وبإذن من الرئيس؛
النفاذ إلى وثائق اللجنة شرط أن تكون األخيرة غير سرية وتتمحور حول مسائل
متعلّقة باملراقبني؛
تلبية دعوة حضور اجللسات املغلقة للنظر في مسائل تتعلّق باملراقبني؛
تتم إحالة البيان
اإلدالء ببيان حول مسائل تتعلّق باملنظمة ،بإذن من الرئيس ،شرط أن ّ
مسبقً ا؛
اإلجابة عن أسئلة يطرحها أعضاء اللجنة على املراقبني؛
املطالبة بإدراج القضايا ذات األهمية اخلاصة في جدول األعمال.
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مبنظمات اجملتمع املدني االيفاء بها
تولّد معايير “صفة املراقب” التزامات تبادلية يُفترض
ّ
املنظمات ببناء شراكة تعاون وثيق مع اللجنة ،وإجراء
تعهد
ّ
جتاه اللجنة ،وهي تنطوي على ّ
استشارات منتظمة مع أعضائها .كما يتعينّ على املنظمات رفع تقارير حتليلية حول نشاطاتها
كلّ سنتني.

نصيحة
املنظمات الراغبة في حضور اجتماع ما للجنة االتصال أوّال ً باألمانة
على
ّ
خطي باحلضور ،سواء كانت حتظى بصفة املراقب
للحصول على إجازة (إذن ّ
أم ال).

 .1.2من املؤ ّهل لنيل صفة املراقب؟
تؤهل املنظمة لنيل صفة املراقب ،عليها أن:
ح ّتى ّ
• تدعم عمل وروح كلّ من االحتاد األفريقي واللجنة؛
منظمات تتشارك املصالح نفسها؛
مكون من
• تق ّدم الطلب على أن ّها جزء من ائتالف
ّ
ّ
تسجلت في دولة طرف في امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته قبل ثالث
• تكون قد
ّ
سنوات على األقلّ من تقدميها طلب نيل صفة املراقب ،وحتظى بإذن من الدولة الطرف
يخولها العمل في مجال حماية حقوق الطفل وتعزيزها.
ّ
رئيسيا معترفًا به؛
• ت ّتخذ مقرًّا
ً
• تعتمد أنظمة أساسية بطريقة دميقراطية؛
• تتم ّتع بهيكلية متثيلية وعمليات صنع قرار دميقراطية وشفافة؛
• متلك إدارة مؤلّفة بغالبيتها من املواطنني األفارقة أو الشتات( األشخاص املهجرين
ذوي األصل األفريقي) ،بحسب تعريف اجمللس التنفيذي ،ويكون لها ممثّل منتخب عن
األطفال إذا أمكن .وال بد من اإلشارة إلى أ ّن هذين الشرطني ال يط ّبقان على املنظمات غير
احلكومية الدولية؛
• تبدي استعدادها لتوفير معلومات حول مصادر متويلها.
مؤهلة لنيل
يجدر التنويه بأ ّن
ّ
املنظمات العنصرية أو التي تخضع األطفال للعمالة هي غير ّ
صفة املراقب.

 .1.3ما هي إجراءات تقديم الطلبات لنيل صفة املراقب؟
املنظمة تقدمي طلب إلى اللجنة ،قبل ثالثة أشهر على األقلّ من موعد اجللسة التالية
على
ّ
للجنة ،على نسختني إنكليزية وفرنسية ،واحلرص على توفير نسخ كافية لتوزيعها على جميع
يتضمن التالي:
أعضاء اللجنة (أي على األقلّ  12نسخة) .وينبغي على الطلب أن
ّ
• النظام األساسي أو امليثاق اخلاص باملنظمة.
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• الئحة حديثة بأعضائها.
• معلومات حول مصادر التمويل ،مبا فيها املساهمات الطوعية املتأتية عن املصادر
اخلارجية (مع ذكر املبالغ وأسماء األطراف املانحة بدقّة).
تتضمن الدعم املالي أو املساهمات التي ق ّدمتها دولة
• نسخ عن البيانات املالية التي
ّ
ما بشكل مباشر أو غير مباشر.
مذكّرة تستعرض مختلف األنشطة والروابط السابقة واحلالية في أفريقيا
•
وخارجها.
منظمتني من
أيضا تقدمي أسماء دولتني عضو في االحتاد األفريقي أو
على
ّ
ّ
منظمات الشتات ً
أهليتها.
اجملتمع املدني معترف بهما من قبل االحتاد األفريقي لتشهدا على ّ
وبعد أن تستلم أمانة اللجنة الطلب ،يخضع هذا األخير للمراجعة خالل االجتماع التالي
للجنة .وقد شاءت املمارسات حتى اآلن أن تستغرق الطلبات وق ًتا طويال ً ملعاجلتها.

 .1.4املشاركة غري الرسمية يف اجتامعات اللجنة
عمليا واقع أن بعض
جتتمع اللجنة في بعض األحيان ضمن جلسات مغلقة ،ويترتّب عن ذلك
ً
املنظمات قد تتك ّبد عناء وكلفة السفر بعي ًدا حلضور اجتماع للجنة ،فيتبينّ لها أن ّها استثنت
تضيع املنظمات هذا الوقت س ًدى؛ فأحد أبرز املها ّم
منه لوقت طويل .وبطبيعة احلال ،يجب أال ّ ّ
التي ميكن ملنظمات اجملتمع املدني القيام بها خالل االجتماعات يتمثّل في استغاللها فترات
االستراحة بني اجللسات للتقرّب من أعضاء اللجنة وإثارة مسائل ذات أهمية خاصة لها .وعلى
الرغم من انشغال األعضاء في غالب األحيان ،ال ب ّد من اإلشارة إلى أن ّهم يجدون عادة بعض
أيضا ملنظمات
الوقت لالجتماع ولو مل ّدة قصيرة
ّ
باملنظمات الراغبة في ذلك .وهي فرصة تتيح ً
اجملتمع املدني من كافة أقطار القارة االجتماع بعضها مع بعض ملناقشة مسائل ذات مصلحة
مشتركة.

 .2رفع التقارير
 .2.1ما هو إجراء رفع التقارير
تفترض والية اللجنة ،بجز ٍء أساسي منها ،النظر في التقارير التي ترفعها الدول حول وضع
حقوق الطفل في كلّ منها .ويُفترض بالدول تقدمي تقرير أولي في غضون عامني من التصديق
على ميثاق الطفل ،وكلّ ثالث سنوات بعد ذلك .تهدف هذه التقارير بشكل رئيسي إلى إعالم
اللجنة بالتدابير اإلدارية والقضائية وغيرها من االجراءات التي اتّخذتها الدولة من أجل تطبيق
امليثاق ،وبالعوامل والصعوبات التي واجهتها أثناء عملية التطبيق .هذه التقارير علنية ويُنصح
بش ّدة إجراء مشاورات على نطاق واسع لدى إعدادها.
أيضا أن تقوم اللجنة ،ضمن إطار هذه العملية بالنظر في التقارير التي يرفعها
ومن
املهم ً
ّ
اجملتمع املدني .كما ينبغي أن تتم ّتع اللجنة بإمكانية االطالع على وجهات نظر األطفال
وآرائهم مبا أن ّها حتتاج إلى مصادر معلومات ع ّدة لتكوين فكرة واضحة شاملة عن تطبيق
امليثاق .وكمرحلة أخيرة ،تقوم اللجنة بنشر مالحظاتها وتوصياتها اخلتامية ،قبل االنتقال إلى
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يتم مناقشتها ضمن التقرير التالي
عملية التطبيق التي تخضع لالشراف واملراقبة ،وبعدها ّ
للدولة الطرف.
راجعت اللجنة أوّل تقارير رفعتها الدول األطراف في العام  .2008وح ّتى اآلن ،ق ّدمت كلّ من
بوركينا فاسو والكاميرون ومصر وكينيا وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا ورواندا وتانزانيا وتوغو
واوغاندا تقاريرها .تتوفّر نسخ من هذه التقارير على املوقع االلكتروني التالي:
http://www.crin.org/resources/treaties/index.asp
يعالج هذا القسم من الدليل النقاط التالية:
يتضمنه تقرير الدولة الطرف.
• ما يجب أن
ّ
• أوجه الصلة بني عملية رفع التقارير املرتبطة مبيثاق الطفل واألخرى املتعلّقة باتفاقية
حقوق الطفل.
يتضمنه تقرير اجملتمع املدني.
• ما يجب أن
ّ
• كيفية مساهمة األطفال واجملتمع املدني بفعالية في عملية رفع التقارير.
• كيفية تعميم املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة.

أهمية إجراء رفع التقارير
•
•
•
•
•
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يضع إطارًا للحوار بني اللجنة وشركائها واجملتمع املدني والدول األطراف،
بحيث ميكن االستعانة به لبلوغ أهداف أخرى تعزّز حقوق الطفل.
يتيح للّجنة مراقبة تطبيق امليثاق األفريقي حلقوق الطفل
ورفاهيته.
يسهل حتديد الصعوبات ويفسح اجملال أمام إيجاد حلول بالتوافق.
ّ
يزوّد اجملتمع املدني بأدوات متكّنه من مراقبة تطبيق امليثاق األفريقي
حلقوق الطفل ورفاهيته على املستويات الوطنية.
يتيح تشاطر املعلومات بني الدول بح ّد ذاتها وبني هيئات اجملتمع
املدني.

اإلرتقاء بحقوق الطفل

عملية رفع التقارير

يق ّدم اجملتمع املدني
تقريره إلى اللجنة.

عي مقرّر من ضمن
ي ُ نَّ
أعضاء اللجنة.

تعقد اللجنة جلسة متهيدية
ضمن مجموعة عمل حت ّدد فيها
املسائل املطروحة للنقاش مع
الدولة الطرف وتسلّط الضوء
على اجلوانب التي تفتقد
مهمة
للمعلومات .وهي فرصة
ّ
تتيح للمجتمع املدني التح ّدث
إلى اللجنة عن تطبيق امليثاق
األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه
في البلدان التي تعمل ضمنها
هيئات هذا اجملتمع.

تق ّدم الدولة الطرف
التقرير إلى اللجنة.

تصدر اللجنة مالحظاتها
وتوصياتها اخلتامية ،التي يتعينّ
على الدولة الطرف تطبيقها.
يقوم اجملتمع املدني مبتابعة
تطبيق التوصيات اخلتامية
التي تكون مبثابة نقطة انطالق
لتقرير الدولة التالية حيث تبدأ
العملية من جديد.

تعقد اللجنة جلسة عامة تناقش خاللها التقرير مع الدولة
الطرف .وتكون هذه اجللسة علنية ،إال ّ أن ّه ال يسمح للمجتمع
املدني املساهمة في النقاش أثناء اجللسة بح ّد ذاتها.
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 2.2تقرير الدولة الطرف
 2.2.1أوجه االختالف بني التقارير األولية والتقارير الدورية

على الدولة الطرف أن تق ّدم تقريرها األولي في غضون سنتني من تصديقها على ميثاق الطفل،
وأن ترفع تقاريرها الدورية الالحقة كلّ ثالث سنوات بعد ذلك .وقد أصدرت اللجنة خطوط
توجيهية حول صياغة التقارير األولية ،ولكنّها لم تصدر بعد أ ّي توجيهات حول التقارير
تتضمن كل من التقارير األولية والدورية معلومات كافية العطاء صورة
الدورية .وينبغي أن
ّ
معينة .غير أن ّه ال بد من اإلشارة إلى بعض أوجه
شاملة حول تطبيق ميثاق الطفل في دولة ّ
االختالف بني نوعي التقارير ،وهي كاآلتي:
• على التقرير األولي توفير بعض املعلومات األساسية عن وضع حقوق الطفل ،كالبيانات
العامة عن السكان والعمر املتوقّع عند الوالدة ،وما ص ّدقت عليه الدولة من مواثيق
خاصة بحقوق اإلنسان والطفل أو أ ّي تشريعات وطنية متعلّقة بالطفل .وما من ضرورة
لتكرار هذه املعلومات األساسية في التقارير الدورية ما لم يحدث أ ّي تغيير جذري على
صعيدها.
يتم اعتمادها مبثابة متابعة للتوصيات
• ّ
أما التقارير الدورية فتركّز على التدابير التي ّ
تطورات
التي تكون اللجنة قد أصدرتها في مناسبات سابقة ،وعلى أبرز ما طرأ من
ّ
على مستوى حقوق الطفل خالل فترة رفع التقارير.
نصيحة
شجعوا حكومتكم على صياغة مسودة تقريرها األولي ورفعها في أقرب وقت
ممكن بعد التصديق على امليثاق ،واحرصوا على وجود آلية فعالة لضمان مراقبة
سليمة الحترام الدول امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته مبا يتالءم مع
مراقبة احترام هذه الدول اتفاقية حقوق الطفل.

 .2.2.2ما الذي يجب إدراجه يف التقرير األويل للدولة؟

أصدرت اللجنة خطوط توجيهية حول ما يجب إدراجه في التقرير األولي للدولة الطرف
في امليثاق ،للتأكّد من تقدمي املعلومات بنمط منهجي إخباري (راجع القرص املدمج املرفق
بالوثيقة) .توصي اللجنة الدول األطراف باعتماد شكل مح ّدد في تنظيم املوادّ ،عبر جمعها
بشكل منفصل .تعكس هذه املقاربة وجهة نظر ميثاق الطفل
حسب املوضوع بدال ً من إدراجها
ٍ
الشمولية حول حقوق الطفل ،وتش ّدد على أ ّن هذه احلقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ،وعلى
ضرورة إيالء أهمية لكلّ منها على ح ّد سواء.

(علما بأ ّن جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق
جتدر اإلشارة إلى أ ّن اللجنة لم حت ّدد حجم التقرير
ً
الطفل توصي بأال ّ يتع ّدى تقرير الدولة الطرف في اتفاقية حقوق الطفل الـ 120صفحة
كح ّد أقصى) .وخالل املنتدى األوّل ملنظمات اجملتمع املدني حول امليثاق األفريقي حلقوق الطفل
حتث اللجنة على “حتديد عدد أقصى للصفحات في تقارير الدول
ورفاهيته ،أُصدرت توصيات ّ
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يشجع على اعتماد شكل معياري مو ّحد
األطراف (مع عدم احتساب املالحق املرفقة) ،مبا
ّ
للتقارير وبالتالي يسرّع عملية النظر فيها”.
قسمت اللجنة املواضيع إلى تسع مجموعات؛ واجملموعات الثماني األولى هي نفسها
ّ
بالنسبة إلى التقارير الدورية التابعة التفاقية حقوق الطفل ،فيما اجملموعة التاسعة تركّز
على مسؤوليات الطفل (املادة  31من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته) .تشير اخلطوط
التوجيهية إلى واجب النظر في املواضيع التسعة املدرجة أدناه على األصعدة التالية:
•
•
•
•

التدابير التشريعية أو القضائية املعتمدة إلنفاذ احلق ّ؛
خصوصا ألغراض املراقبة؛
البنية التحتية املؤسسية املتوفّرة
ً
الصعوبات املطروحة؛
اخلطط واألهداف املستقبلية لضمان التطبيق.

مجموعة املواضيع

التدابير العامة للتطبيق (املادة )1

أن يشتمل هذا القسم على ما يلي:
• النظر في عملية املواءمة التي جرت بهدف ضمان متاشي القوانني الوطنية مع ميثاق
الطفل.
• في حالة إبداء أ ّي حتفّ ظات على ميثاق الطفل ،يتم توضيح ما السبب وراء هذه
التحفظات.
• سواء كان للدولة مؤسسات مستقلة حلقوق االنسان تعنى بالطفل ،على سبيل املثال
“أمني املظالم”.
• حتديد االستراتيجيات الوطنية الشاملة ذات الصلة بالطفل.
التقصي عن توفّر آليات تنسيق حكومية دائمة ،كوجود مفوض حلقوق الطفل أو وزارة
•
ّ
للطفل.
• حتديد اإلجراءات املتخذة للحد من أ ّي عادات أو تقاليد أو ممارسات ثقافية أو دينية
تتعارض مع امليثاق.
• طريقة تعميم امليثاق ونشر تقارير الدول األطراف.

تعريف الطفل (املادة )2
يجب على هذا القسم أن يتناول السن األدنى كما هي مح ّددة في التشريعات الوطنية لفعل
ما يلي:
 االنتخاب ،زواج الفتيان والفتيات األطفال ،العمالة (مبا فيها العمل اخلطر والعمل بدوامجزئي والعمل بدوام كامل) ،نهاية التعليم االلزامي ،الرضا اجلنسي لدى الفتيان والفتيات،
املسؤولية اجلنائية ،االعتقال ،عقوبة االعدام والسجن املؤبّد ،تقدمي دعوى أمام احملكمة بدون
احلصول على موافقة األهل أو األوصياء ،املشاركة في االجراءات القضائية ،املوافقة على التبني
أو الوصاية ،القدرة على الوراثة أو إجراء املعامالت العقارية ،النفاذ إلى املعلومات املتعلّقة
بالعائلة البيولوجية ،املوافقة على االجراءات الطبية ،التجنيد الطوعي في القوات املسلّحة،
التجنيد االلزامي ،واملشاركة في األعمال القتالية (النزاعات املسلحة).
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املبادئ العامة (املواد  3و 7 ،5 ،4 ،26و)12
مبدأ عدم التمييز
لدى التطرّق إلى هذا املبدأ ،ينبغي حتديد ما يلي:
• ما إذا كان املبدأ واردًا في الدستور أو التشريعات الوطنية.
• فئات األطفال املستثناة ( مثال ً :الفتيات وذوي اإلعاقات) ،وكيفية ضمان حقوق
داخليا.
املهجرين
األطفال غير الوطنيني أو الالجئني أو
ّ
ً
• التدابير احمل ّددة التي مت ّ اتخاذها لتخفيض التفاوت االقتصادي واالجتماعي
واجلغرافي.
معينة من األطفال ،مثال ً املنتمني إلى
• توفير البيانات املصنّفة املتعلّقة بفئات
ّ
األقليات والالجئني وطالبي اللجوء والفتيان والفتيات ذوي اإلعاقات.
مصالح الطفل الفضلى
يقتضي التطرّق إلى هذا املبدأ النظر في ما يلي:
• ما إذا كان هذا املبدأ واردًا في التشريعات ذات الصلة.
• ما االعتبار الذي توليه احملاكم القانونية والسلطات اإلدارية والهيئات التشريعية
ووكاالت الرفاه االجتماعي العامة واخلاصة لهذا املبدأ.
• طريقة أخذ هذا املبدأ بعني االعتبار في تخصيصات امليزانية على املستويات املركزية
واالقليمية واحمللية.
• كيفية أخذ هذا املبدأ باحلسبان في سياسات التخطيط والتنمية ،مبا في ذلك
سياسات االسكان والنقل والبيئة.
يتم إيالء االعتبار األول ملصالح الطفل الفضلى في املسائل املتعلّقة بالتبني
• هل ّ
والهجرة وإدارة قضاء األحداث ،وإحلاق الطفل باملؤسسات والضمان االجتماعي
ورعايته.
• معرفة ما إذا مصالح الطفل الفضلى جز ًءا من تدريب املهنيني.
احلق في احلياة والبقاء والتنمية
عند معاجلة هذا املبدأ ،يجب النظر في ما يلي:
• في ما إذا كان هذا املبدأ مدر ًجا في التشريعات.
• طبيعة العالقة بني السن األدنى للعمالة وسن استكمال التعليم اإللزامي وكيفية
تأثير ذلك على حق ّ الطفل في التعليم.
• مدى التم ّتع بأعلى معيار ميكن التوصل إليه في مجال الصحة وخدمات العالج
وإعادة التأهيل.
لنموه البدني
• التدابير املعتمدة لالعتراف بحق كل طفل في مستوى معيشة مالئم
ّ
والعقلي والروحي واألخالقي واالجتماعي ،ولضمان هذا احلق ّ.
مسجلة ،وخاضعة للتحقيقات ومبلّغ عنها عند االقتضاء.
• هل وفيات األطفال
ّ
ومنوهم ودرء األخطار املتربّصة بهم
• هل اعتمدت تدابير
معينة لضمان بقاء املراهقني ّ
ّ
جنسيا والعنف في الشوارع.
على وجه اخلصوص ،مثال ً األمراض املنتقلة
ً
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يفترض مبدأ احترام وجهات نظر الطفل ،وتوفير املعلومات له وتعزيز مشاركته النظر في ما يلي:
• ما إذا كان املبدأ واردًا في التشريعات.
• هل وجهات نظر األطفال من فتيان وفتيات مدرجة في عملية صنع القرار على
املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية.
يتم وضع املعلومات ذات الصلة في متناول أيدي األطفال ضمن إطار قدراتهم
• هل ّ
املتطورة.
ّ
• ما اعتمد من تدابير تشريعية أو غيرها لضمان حق ّ الطفل في التعبير عن وجهات
نظره حول احلياة العائلية أو احلياة املدرسية أو إدارة قضاء األحداث أو عمليات طلب
اللجوء ،إلخ.
• ما إذا كان باالمكان االستماع إلى األطفال من فتيان وفتيات في االجراءات القضائية
واالدارية وما إذا كان يحق ّ لألطفال املثول مباشرة أو عبر ممثّل عنهم.
• في ما إذا كان املهنيون ،مثال ً القضاة واألساتذة واملرشدون الصحيون والعمال
االجتماعيون مدرّبني لتشجيع األطفال على التعبير عن وجهات نظرهم وإعطائهم
الوزن الذي يستحقونه.
خصوصا في املناهج الدراسية
عموما وحقوق الطفل
• هل مت ّ إدراج موضوع حقوق االنسان
ً
ً
جلميع األطفال وما إذا كان قد مت ّ الترويج لهذا املوضوع في احلياة املدرسية.
• النشاطات التي يقوم بها األطفال بأنفسهم ،مثالً ،من خالل تشكيل ائتالفات
تخص الطفل.
األطفال أو حتفيز دور الشباب ،حول مسائل
ّ

احلقوق واحلريات املدنية (املوادّ  ،10 ،9 ،8 ،7 ،6و)16

وهو مبدأ ينبغي أن يشمل االعتبارات التالية:
• االسم واجلنسية والهوية؛
• تسجيل الوالدة؛
• حرية التعبير؛
• حرية الفكر والضمير والديانة؛
والتجمع السلمي؛
• حرية تكوين اجلمعيات
ّ
• حماية اخلصوصية؛
• حماية الطفل من إساءة املعاملة والتعذيب.

البيئة األسرية والرعاية األسرية (املوادّ  25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،18 ،16و)27

وهو مبدأ يجب أن يشمل االعتبارات التالية:
• مسؤوليات اآلباء؛
• االنفصال عن اآلباء؛
لم شمل األسرة ومعاجلة مسألة األطفال احملرومني من البيئة األسرية؛
• إعادة ّ
• إعالة الطفل؛
• التبني؛
• إساءة املعاملة واإلهمال واالستغالل.

ال ب ّد من اإلشارة إلى أن ّه يجب تصنيف املعلومات بحسب النوع االجتماعي والسن والعرقية
والبيئة الريفية واحلضرية لألطفال املشرّدين ،واألطفال الذين هم عرضة لسوء املعاملة واإلهمال،
واألطفال املوضوعني في الرعاية املؤقتة ،واألطفال املودعني في املؤسسات الرعائية ،واألطفال
محليا ،واألطفال الذين يدخلون إلى البلد ويخرجون منه عبر إجراءات تنب ٍّ في ما بني البلدان.
املتبنّني
ً
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الصحة والرفاه (املواد ّ 20 ،14 ،13 ،5و) 25

يتضمن االعتبارات التالية:
وهو مبدأ يجب أن
ّ
• البقاء والنمو؛
• األطفال ذوي اإلعاقات؛
• الصحة واخلدمات الصحية؛
• خدمات رعاية األطفال مبا فيها تقدمي العون لآلباء؛
• تأمني الرعاية األيتام.

ز .التعليم والنشاطات الترفيهية والثقافية (املادّتان  11و)12

يجب على هذا املبدأ أخذ األمور التالية بعني االعتبار:
• ما إذا كان جميع األطفال يتم ّتعون باحلق ّ في التعليم األساسي اجملاني واإللزامي،
يتم اتخاذ اجراءات خاصة لضمان نفاذ “األطفال اإلناث واملوهوبني واألقلّ
وسواء كان ّ
خطأ” إلى التعليم ،وما إذا كان تعليم األطفال يضمن احلفاظ على األخالقيات والقيم
والثقافات التقليدية األفريقية وتعزيزها.
 إمكانية متتع األطفال احلوامل بحقهم في مواصلة تعليمهم.• ما إذا كانت النشاطات الثقافية والترفيهية متاحة ،أو بعبارة أخرى ،ما إذا كان
لألطفال احلق ّ في الراحة واللعب واملشاركة في احلياة الثقافية.

تدابير احلماية اخلاصة (املواد  29 ،28 ،27 ،26 ،23 ،22 ،21 ،17 ،16 ،15و)30

يغطي ما يلي:
ويجب على هذا املبدأ أن ّ
• األطفال في حاالت الطوارئ كالنزاعات املسلحة أو األطفال الالجئني أو املهجرين
داخليا.
ً
• األطفال املتنازعني مع القانون ،مبا في ذلك كيفية تعامل قضاء األحداث مع األطفال
احملرومني من حرياتهم ،وكيفية إعادة تأهيل األطفال املدانني.
• أطفال األمهات السجينات
• األطفال الذين يعانون من االستغالل وسوء املعاملة ،واألطفال اخلاضعني للعمالة،
وسبل احلماية من تعاطي اخملدرات وإساءة املعاملة واالنتهاك اجلنسي واالستغالل
التسول ،والوقاية من بيع
اجلنسي والتعذيب ،والوقاية من استخدام األطفال ألغراض
ّ
األطفال واالجتار بهم واختطافهم.
• األطفال ضحايا املمارسات االجتماعية والثقافية الضارة ،من مثل الزواج املبكر
والقسري وختان اإلناث.
• األطفال املنتمني إلى األقليات.

مسؤوليات الطفل (املادة )31

تتطرّق املادّة  31إلى مسؤوليات األطفال وواجباتهم وليس إلى التزامات الدول األطراف .ويقع
على عاتق األطفال مسؤوليات ع ّدة مبوجب هذه املادة ،وهي كاآلتي:
• العمل على متاسك أسرهم ومجتمعاتهم.
• احترام آبائهم ومن هم أكبر منهم منزلة وسنًا في جميع األوقات.
• احلفاظ على القيم الثقافية األفريقية وتعزيزها.
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حتمل الدول مسؤولية توفير بيئة مالئمة لألطفال متكّنهم
وقد يفترض هذا املبدأ النظر في مدى ّ
من االضطالع مبسؤولياتهم وواجباتهم .فمثالً ،يكون من املفيد معرفة ما إذا كانت الدول تدعم
تشكيل نوادٍ أو منظمات أو برملانات معنية بحقوق الطفل ،أو حتتفل باليوم الوطني للطفل
ويوم الطفل األفريقي ،أو تُدخل املسؤوليات االجتماعية واألخالقية ضمن املناهج الدراسية.

 2.2.3العالقة بني تقارير اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق
الطفل ورفاهيته

ص ّدقت جميع الدول في أفريقيا ،باستثناء الصومال على اتفاقية حقوق الطفل ،وق ّدمت
تقاريرها األولية إلى جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل .كما رفعت العديد من الدول
أيضا تقاريره الثالثة والرابعة
األفريقية تقاريرها الدورية الثانية إلى اللجنة .وق ّدم البعض منها ً
(تتضمن هذه البلدان بوركينا فاسو ومصر وإثيوبيا ونيجيريا والسودان) .تبرز بطبيعة احلال أوجه
ّ
اختالف بني شروط رفع التقارير على مستوى كلّ من اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي
أيضا التغاضي عن أوجه التطابق العديدة بني الشروط
حلقوق الطفل ورفاهيته ،إنمّ ا ال ميكن ً
وعمليا ،سيتبينّ أ ّن إجراء رفع التقارير في امليثاق هو وثيق الترابط مع اإلجراء
في كل منهما.
ً
عينه في االتفاقية .ويتعينّ تقدمي التقارير الدورية املرتبطة باالتفاقية كلّ خمس سنوات ،في
حني ينبغي رفع التقارير الدورية امل ّتصلة بامليثاق كلّ ثالث سنوات ،من هنا يبدو العبء أثقل
يتما بالتوازي ويشكّال حلقة
على الدول األطراف في امليثاق .ولكن يجب على االجراءين أن ّ
متكاملة مستمرّة تُعنى مبراقبة حقوق الطفل ،ورفع التقارير وتطبيق املالحظات والتوصيات
اخلتامية التي تصدرها اللجنتان
نصيحة
على منظمات اجملتمع املدني دعم كلّ من جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق
الطفل ورفاهيته وجلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل في حوارهما
حرصا على املواءمة بني توقيت إجراء رفع التقارير بني الهيئتني.
ً
املستمر ّ
جتنّ ًبا لالفراط في إثقال كاهل الدول بااللتزامات املتشابكة املرتبطة برفع التقارير ،تشير اخلطوط
التوجيهية حول تقارير الدول األطراف صراحة إلى إمكانية اعتماد الدول لدى صياغتها التقارير
على تقارير سبق أن رُفعت إلى جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل ،على أن “تلقي الضوء
ص على مجاالت احلقوق اخلاصة بامليثاق األفريقي” .كما يتعينّ على الدول حتديد
بشكل خا ّ
اخلطوات التي اتخذت لالستجابة للمالحظات والتوصيات اخلتامية التي أصدرتها كلّ من جلنة
اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته وجلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل.
بيد أ ّن اللجنة لم تصدر أ ّي خطوط توجيهية على الصعيدين التشريعي والعملي ،حول كيفية
تطبيق الدول األطراف جملاالت احلقوق “اخلاصة” هذه ورفعها التقارير في هذا الصدد .وقد يطرح
أيضا حول تقارير
وص ِل كل من اللجنتني إلى خالصات مختلفة ورمبا متناقضة ً
ذلك إشكالية ت َ ُّ
الدول .وليس من شأن ذلك أن يعطي صورة واضحة للدول عن التزاماتها جتاه حقوق الطفل.
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تقرير نيجرييا األويل والدوري األول إىل اللجنة يف
العام 2006
قامت نيجيريا بتقدمي تقرير أولي ودوري أوّل إلى اللجنة ،واع ُتبر التقرير شامال ً
ج ًدا ومتناس ًبا إلى أقصى حد مع التصميم الوارد في اخلطوط التوجيهية.
وهو مبني إلى ح ّد كبير على تقرير نيجيريا الدوري الثاني اخلاص باتفاقية
األمم املتحدة .غير أن ّه ليس مجرّد تكرار له مبا أ ّن عملية صياغة تقرير ميثاق
الطفل قد تخلّلها اجتماع تشاور ّي مع أعضاء اجملتمع املدني واملنظمات الدولية
صحته ضمن ورشة عمل
والشركاء التنمويني .فضال ً عن أن ّه مت ّ التحقّ ق من
ّ
األطراف املعنية التي حضرها أعضاء من برملان األطفال .وقد جرى حتديث
املعلومات في هذا الصدد وإدراجها في تقرير امليثاق بعد رفع التقرير اخلاص
أيضا على كيفية استجابة احلكومة
باالتفاقية ،وهي معلومات تشتمل ً
للمالحظات والتوصيات اخلتامية التي أصدرتها جلنة األمم املتحدة.
تطرّقت نيجيريا في تقريرها إلى معظم األوجه الفريدة اخلاصة مبيثاق الطفل،
مبا في ذلك منع زواج األطفال ،وحتديد س ّن الثامنة عشرة كحد أدنى لالنخراط
في النزاعات ،وتعزيز حماية أطفال األمهات السجينات ،وحماية الفتيات
التسول .إال ّ أ ّن بعض الشوائب قد
احلوامل واألطفال الذين يستخدمون ألغراض
ّ
لوحظت في التقرير :فمثالً ،في القسم املتعلّق باألطفال الالجئني ،لم تُناقش
داخليا.
املهجرين
التدابير احلمائية لألطفال
ّ
ً
اعتمدت الدول ،كلّ بحسب مفهومها ،مقاربة خاصة في حتديد مضمون تقاريرها .فمثالً ،تركّز
كينيا في تقريرها األوّلي إلى جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته على خمسة
يتم معاجلتها في التقرير املرفوع إلى جلنة األمم املتحدة املعنية
مجاالت فقط اعتبرت أن ّه “لم ّ
بحقوق الطفل ،وذلك إقرارًا منها للتجربة والظروف واألوضاع األفريقية الفريدة ”.وهذه اجملاالت
اخلمسة هي كالتالي :حماية األسرة ،وأطفال األمهات السجينات ،واحلماية من املمارسات
االجتماعية الضارة ،واحلماية من الفصل العنصري والتمييز ،ومسؤوليات الطفل .وخالفًا لذلك،
جاء تقرير مصر األوّلي أكثر شموال ً
وتنظيما ،إذ عالج مواد امليثاق بالتسلسل الزمني واحدة تلو
ً
أما التقرير األولي الوغاندا ،فيغفل عن ذكر املادة  31املتعلّقة مبسؤوليات األطفال ،وهو
األخرىّ .
الشك
أمر ملحوظ نظرًا إلى الطابع الفريد الذي ترتديه هذه املادة ضمن امليثاق .وقد أدّى هذا
ّ
حول ما يجب أن يكون عليه محتوى تقارير الدول ،إلى رفض اللجنة لتقرير إحدى الدول األطراف،
على أساس أ ّن التقرير ما هو إال ّ نسخة طبق األصل عن التقرير املرتبط باتفاقية حقوق الطفل،
وأن ّه لم يتناول خصوصيات امليثاق األفريقي بالتفصيل.
أساسيا من عمل اللجنة ،وميكن القول إ ّن التوصيات اخلتامية
يشكّل إجراء رفع التقارير جز ًءا
ً
أهم وثائق تع ّدها اللجنة .وعلى هذه التوصيات أن تكون دقيقة ،وواضحة ومح ّددة
ينبغي أن تكون ّ
جيد وملموسة بحيث تكون ذات مغزى للدول األطراف .انطالقًا من ذلك ،يتو ّجب على
بشكل ّ
اللجنة تزويد الدول األطراف بإرشادات توجيهية واضحة تسلّط الضوء على النقاط احمل ّددة
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اإلرتقاء بحقوق الطفل
التي يجدر بالدول التركيز عليها الحداث فرق بني التقرير املرتبط بامليثاق والتقرير املتمحور حول
االتفاقية .ومن شأن توضيح هذه النقاط مساعدة اجملتمع املدني على املواءمة بني تقاريره
وإجراءات رفع التقارير اخلاصة باالتفاقية.
نصيحة
حث اللجنة على إصدار توصيات (إرشادات) توجيهية أكثر وضو ًحا للدول
يجب ّ
األطراف حول ما يجب أن تدرجه األخيرة في تقاريرها من مجاالت احلقوق اخلاصة
الواردة في امليثاق ،حتقيقً ا لالنتظام والتماسك ،بحيث يصبح إجراء رفع التقارير
أكثر فعالية في حماية حقوق الطفل.

 .2.3تقرير املجتمع املدين
عما يراه ،هو ينتقد وهذا ما نحتاج إليه .هذا
اجملتمع املدني مدعو للتعبير ّ
التعاون بالغ األهمية.
السيدة أنياس كابوري واتارا ،رئيسة جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق
الطفل ورفاهيته

 2.3.1تقارير املجتمع املدين والدولة الطرف

يجوز للجنة مبوجب قواعد إجراءاتها ،دعوة منظمات اجملتمع املدني إلى رفع تقارير حول تطبيق
امليثاق وتزويدها بنصائح اخلبراء في اجملاالت التي تقع ضمن نطاق أنشطتها” (القاعدة .)69
يتضمنه
يعالج هذا القسم من الدليل السبب وراء احلاجة إلى تقرير اجملتمع املدني ،وما يجب أن
ّ
التقرير واخلطوات الواجب اتخاذها العداد التقرير بطريقة فعالة ،وكيف ميكن لألطفال املشاركة
بنشاط في هذه العملية.

غال ًبا ما يُشار إلى تقارير اجملتمع املدني املع ّدة التفاقية حقوق الطفل مبصطلحات من مثل
“التكميلية” أو”املتممة” أو”الظل” أو”البديلة” أو بعبارة “تقرير املنظمة غير احلكومية”.
وميكن استخالص استنتاجات من هذه التسميات املتع ّددة؛ فمثالً ،يوحي مصطلح “البديلة”
متاما .في هذا الدليل ،سنستخدم عبارة
بضرورة استبدال تقرير الدولة الطرف بتقرير مختلف ً
“تقرير اجملتمع املدني” ألنها واضحة صريحة ال لبس فيها.
وعلى الرغم من أ ّن مسؤولية رفع التقارير تقع على عاتق الدولة الطرف ،ال ب ّد من اإلشارة إلى
أ ّن االجراءات التي تعتمدها اللجنة للنظر في التقارير ،تظهر “أ ّن الدول األطراف مدعوة بش ّدة
إلى اعتماد مقاربة تشاركية لدى اعداد تقاريرها وإلى تعميم تقاريرها على مختلف الفاعلني
املعنيني على املستوى احمللي ”.وعليه ،فإ ّن هذه العملية حتمل في طياتها روح احلوار البنّاء .في
بعض البلدان ،ميكن استشارة األطفال ومنظمات اجملتمع املدني لدى اعداد تقرير الدولة الطرف،
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ويجوز إدراج مساهمة هؤالء في النسخة الرسمية للتقرير .وقد تكون هذه فرصة جيدة لعرض
يتجسد هذا التعاون في أشكال
القضايا على احلكومة وإطالق حوار مثمر .فضال ً عن ذلك ،قد
ّ
ع ّدة ،منها عقد اجتماع اللتماس وجهات النظر أو مناقشة املسودّات.
غير أن ّه في العديد من احلاالت ،ال حتظى منظمات اجملتمع املدني بفرصة املساهمة في عملية
رفع التقارير أو ال تؤخذ آراؤها بالكامل بعني االعتبار .باالضافة إلى ذلك ،يجب على هذه املنظمات
أن تتن ّبه إلى أهمية احلفاظ على استقالليتها وإلى عدم وضع اسمها على تقرير الدولة الطرف
حتس ًبا ألي محاولة الحقة لتغييره بدون علمها .يجوز بالطبع ملنظمات اجملتمع املدني االنخراط
ّ
في اعداد كلّ من تقرير الدولة الطرف وتقرير اجملتمع املدني؛ فهذا ليس بتعارض وإنمّ ا عنصر
يساهم في تعزيز عملية رفع التقارير.

 2.3.2مل الحاجة إىل اعداد تقرير املجتمع املدين؟
“إ ّن مشاركة منظمات اجملتمع املدني في إجراء رفع التقارير يُبرز إلى الواجهة
مسائل أساسية ينبغي النظر فيها وإال ّ غابت عن تقارير الدول األطراف ،أل ّن
معظم البيانات التي تدرجها الدول األطراف في تقاريرها هي بيانات نوايا .وقد
حان الوقت لالنتقال من النوايا إلى األفعال”.
ستيال أيو أودونغو ،املديرة التنفيذية لشبكة املنظمة غير احلكومية حلقوق
الطفل في اوغاندا
•
•

•

•
•
•
•
•

حتتاج اللجنة إلى مصادر معلومات عديدة متكّنها من تشكيل رؤيا واضحة وشاملة
حول تطبيق ميثاق الطفل.
تق ّدم الدولة الطرف تقارير إلى جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل ،والتقارير
باألخص على عرض
القليلة التي مت ّ رفعها ح ّتى اآلن إلى اللجنة متيل إلى التركيز
ّ
حتليل لعملية التطبيق .وجتدر اإلشارة إلى أ ّن
األطر التشريعية ولكنّها تفتقر إلى
ٍ
تقارير اجملتمع املدني هي وسيلة أساسية ملساعدة اللجنة على تكوين صورة أوضح عن
كيفية تطبيق السياسات والتشريعات على أرض الواقع.
تساعد تقارير اجملتمع املدني على سد الثغرات الناجمة عن نقص في املعلومات
الواردة في تقرير الدولة الطرف ،كما أن ّها تسلّط الضوء على األخطاء التي تشوب
هذه املعلومات.
تفسح تقارير اجملتمع املدني اجملال أمام األطفال للتعبير عن آرائهم والتح ّدث عن
خصوصا وأ ّن تقارير الدول األطراف نادرًا ما تعرض آراء األطفال.
جتاربهم،
ً
يُعتبر رفع التقارير للّجنة فرصة فريدة لعرض املسائل اخلاصة باألطفال على هيئة
مهمة.
إقليمية
ّ
تشجع عملية اعداد التقارير على التدقيق في سياسات
على املستوى الوطني،
ّ
احلكومة ،األمر الذي قد يطلق جدال ً حول وضع حقوق الطفل في البلد.
ميكن ملنظمات اجملتمع املدني االستعانة بالتقريركأداة حلشد الدعم.
ميكن للتقرير لعب دور أساسي في إبالغ وسائل اإلعالم عن إجراء رفع التقارير وعن
أبرز مصادر قلق منظمات اجملتمع املدني حول حقوق الطفل.
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 2.3.3من املسؤول عن اعداد تقرير املجتمع املدين؟
يُستحسن تشكيل ائتالف وطني للمنظمات يكون مسؤوال ً عن اعداد تقرير اجملتمع املدني،
وذلك ألسباب عديدة ،منها:
• تفعيل مراقبة تطبيق ميثاق الطفل على املستوى الوطني ،نظرًا إلى ما يتم ّتع به
متخصصة.
أعضاء االئتالف من معارف
ّ
وصحته ،بحيث توافق عليه مجموعة كبيرة من املنظمات
• تعزيز مصداقية التقرير
ّ
املعنية بشؤون الطفل واملنتشرة على نطاق جغرافي واسع.
• من األفضل للّجنة استالم تقرير واحد من اجملتمع املدني يكون شامال ً وذا مصداقية،
بدال ً من مجموعة تقارير يحتمل أن تكون متناقضة.
نصيحة
قد يكون إشراك وسائل اإلعالم في إجراء رفع التقارير ،بد ًءا من اعداد تقرير
اجملتمع املدني ،وسيلة فعالة إلبقاء اإلجراء على مرأى من الرأي العام ولدفع
الدولة إلى االمتثال للمالحظات والتوصيات اخلتامية.

 2.3.4عملية االعداد
“لدى اعداد تقريرنا لنق ّدمه إلى جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
ورفاهيته ،أخذنا تقرير احلكومة وقمنا مبقارنته مع الواقع”.
السيد موسى سيديكو ،رئيس االئتالف الوطني للجمعيات واملنظمات غير
احلكومية العاملة مع األطفال في النيجر
احلصول على تقرير الدولة الطرف
ما إن تُرفع تقارير الدول األطراف إلى اللجنة ح ّتى تصبح وثائق علنية ،وبالتالي يجب أن تقوم
الدولة الطرف بنفسها أو أمانة اللجنة بتوفيرها إلى العلن.
املواءمة مع عملية مراقبة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
في العديد من البلدان ،مت ّ تشكيل هيكلية خاصة مبراقبة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
وباعداد تقارير اجملتمع املدني لرفعها إلى جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل .ويجب
تكييف هذه الهيكلية بحيث تصبح مالئمة الدماج العناصر الفريدة للميثاق األفريقي حلقوق
الطفل ورفاهيته .كما يجب النظر إلى تقرير اجملتمع املدني املرتبط بامليثاق كجزء ال يتجزّأ من
حلقة مستمرّة تدور حول مراقبة تطبيق االتفاقية واجراء رفع التقارير ،بدال ً من اعتباره عنصرًا
منفصال ً وجدي ًدا.
| | 53

املصادر التي يجب االعتماد عليها
معمقة ودالئل مثبتة حول ما
يجب أن تكون التقارير مبنية على أبحاث
ّ
يحصل على أرض الواقع.
كالب جامايا ،مدير البرنامج ،املنظمة الوطنية للمساعدة القضائية ،تانزانيا
•
•
•

•
•
•
•

•

أ ّي وثائق مسبقة أصدرتها اللجنة كاملالحظات والتوصيات اخلتامية.
وثائق متعلّقة باتفاقية حقوق الطفل ،مبا في ذلك تقارير الدول األطراف ،تقارير
اجملتمع املدني ،املالحظات والتوصيات اخلتامية والتعليقات العامة.
تقارير ق ّدمتها منظمات حقوق االنسان والطفل على املستويات احمللية أو الوطنية أو
الدولية أو اإلقليمية ،وتقارير منظمات أخرى من اجملتمع املدني واملؤسسات األكادميية/
البحثية.
التشريعات احلالية املتعلّقة بالطفل وخطط العمل الوطنية في هذا الصدد.
التقارير احلكومية حول تطبيق التشريعات (مثالً ،التقارير احلكومية حول مراقبة
حتقيق أهداف التنمية لأللفية).
السجالت البرملانية و/أو اإلجراءات التشريعية.
التقارير التي تق ّدمها اليونيسيف ،واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ومنظمة الصحة العاملية وغيرها من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة .ويجب إيالء
أهمية خاصة لتقارير املتابعة لدراسة األمم املتحدة للعام  2006حول العنف ض ّد
األطفال.
ما جتريه احلكومة أو هيئات اجملتمع املدني من حتاليل للميزانية املتعلّقة باالنفاق
العام على األطفال.

العملية التشاورية
ينبغي حتديد املسائل الرئيسية التي يجب إدراجها في تقرير اجملتمع املدني ،وذلك بالتشاور مع
أبرز املنظمات واألفراد ،وعبر إشراك فاعل لألطفال (راجع القسم  .)2.4ويجب اعتماد الصيغ
النهائية بعد عملية تشاور واسعة النطاق .وقد جاء على لسان وامبي جنوغونا ،مديرة برامج
املكتب اإلقليمي للشبكة األفريقية لوقاية الطفل وحمايته من سوء املعاملة واإلهمال،
“حرصا على االستماع إلى جميع
واملنخرطة في اعداد تقرير اجملتمع املدني في كينيا ،ما يلي:
ً
األصوات ،ال ب ّد من محاولة االتّصاف بالشمولية قدر اإلمكان .وعند تنظيم ائتالفات لرفع
التقارير ،يجب احلرص على جلب أعضاء من مختلف القطاعات املعنية بالطفل ،مثالً ،قطاعات
أيضا إشراك
التعليم والصحة واحلماية والتأمني املباشر للخدمات وبرملان األطفال .ومن
املهم ً
ّ
املهن الرئيسية ،مبا في ذلك العلماء القانونيني والتربويني واملدافعني عن حقوق الطفل”.

 2.3.5ما الذي يجب أن يتض ّمنه تقرير املجتمع املدين؟

يهدف تقرير اجملتمع املدني إلى إجراء حتليل منهجي عن مدى تطابق القوانني والسياسات
والبرامج واملمارسات السائدة في الدولة الطرف مع ميثاق الطفل .ويجب على التقرير أن
عمليا ،ويشير إلى التشريعات والسياسات والبرامج
يركّز على حتليل تطبيق التشريعات
ً
واملؤسسات واآلليات واإلحصائيات ذات الصلة للتأكيد على املعلومات املستقاة من احلكومة
أو مناقضتها ،على أن تستند جميع البيانات املدرجة إلى وقائع ملموسة .وفي حال لم
تتوفّر أ ّي معلومات إحصائية ،فينبغي ذكر هذه الثغرة بوصفها عقبة تعترض سبيل املراقبة
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اإلرتقاء بحقوق الطفل
تتضمن قدر اإلمكان إحصائيات مرتكزة على الطفل
الفعالة .يجدر بتقارير اجملتمع املدني أن
ّ
ودراسات حاالت حول أبرز التغييرات في حياة الطفل.
وجتدر اإلشارة إلى أن ّه ال ضرورة لتوفير معلومات حول مجموعات املواضيع التسعة املتعلّقة
بامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته .فإلحداث أقصى أثر ممكن ،يجب أن يركّز تقرير اجملتمع
املدني على أهم املواضيع وأوثقها صلة ،وأن يعرض ،عند الضرورة أمثلة ملموسة عن انتهاكات
حقوق الطفل .والهدف من ذلك هو إطالق حوار بنّاء مع احلكومة واالبتعاد عن النبرات االتهامية.
ولك ّن ذلك ال يعني أ ّن التقرير يجب أن يذكر املشاكل واملسائل العالقة بعبارات شديدة اللهجة،
متهد الطريق أمام حلول عملية قابلة للتطبيق.
وإنمّ ا أن يعتمد لهجة غير تصادمية ّ

 2.3.6كيف يت ّم رفع تقرير املجتمع املدين؟

بعد وضع اللمسات األخيرة على تقارير اجملتمع املدني ،يجب رفعها باإلنكليزية أوالفرنسية
(بحسب لغة العمل املعتمدة في اللجنة) إلى أمانة اللجنة في أديس أبابا في أثيوبيا .كما
يجب أن ترسل نسخ مطبوعة مصحوبة بنسخ إلكترونية .ما من تاريخ مح ّدد لتسليم
سيتم
املهم أن تُسلّم قبل انعقاد اجللسة التمهيدية جملموعة العمل ،حيث
التقارير ،ولكن
ّ
ّ
النظر في تقرير الدولة الطرف .وينبغي ،إذا أمكن ،تسليم  12نسخة عن التقرير إلى األمانة
لتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة واألمانة نفسها .كما يجب إحالة التقرير حتت غطاء من
علنيا أو
السرية في حال لم ترغب املنظمات املعنية واألفراد املعنيون في جعل محتوى التقرير
ً
في أن يستند أعضاء اللجنة إليه كمصدر خالل مناقشاتهم مع احلكومة .وإذا كانت السرية
شرطً ا ،فيجب توضيح ذلك لألمانة عند تسليم التقرير .ويجب توجيه جميع األسئلة املتعلّقة
منظمي منتدى منظمات
بتقرير اجملتمع املدني إلى األمانة في أديس أبابا في أثيوبيا أو إلى
ّ
اجملتمع املدني ،على املوقع االلكتروني التاليcsoforumacrwc@gmail.com:

شبكة املنظمة غري الحكومية لحقوق الطفل يف اوغاندا

• اعداد تقرير اجملتمع املدني
إ ّن الشبكة هي ائتالف منظمات من اجملتمع املدني تعمل في مجال حقوق الطفل
في اوغاندا .قاد هذا االئتالف عملية اعداد تقرير اجملتمع املدني حول ميثاق الطفل،
تضمن إجراء
عبر العمل مع أعضائه ومع منظمات أخرى من اجملتمع املدني .وقد
ّ
رفع التقارير اخلطوات التالية:
• مراجعة مكتبية لتقرير احلكومة األولي املرفوع إلى جلنة اخلبراء األفريقية
املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ،وألحدث تقرير للمجتمع املدني حول
اتفاقية حقوق الطفل وللوثائق املتعلّقة بالطفل ،مبا في ذلك السياسات
ذات الصلة.
• إقامة ورشة عمل انطالقية لألطراف املعنية من منظمات اجملتمع املدني
والهيئات احلكومية ،بهدف بناء صيغة توافقية حول كيفية املضي في
تقرير اجملتمع املدني ،وإشراك املعنيني في حتديد املسائل األساسية وتوضيح
أدوار مختلف األطراف املعنية في عملية ضمان امللكية.
• إقامة ورشة عمل توجيهية بهدف إعطاء املشاركني صورة واضحة عن
املهمة واملقاربة واملنهجية وكيفية استخدام األدوات املتع ّددة جلمع
ّ
البيانات .وقد دُعيت منظمات اجملتمع املدني التي تتعاطى مباشرة مع
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األطفال إلى ورشة العمل هذه للبحث في السبل املثلى إلشراك األطفال.
هذا وخضعت مسائل ع ّدة للنقاش خالل الورشة ،ومنها ،على سبيل البيان
ال احلصر ،احلصول على موافقة األطفال واملسؤولني عن رعايتهم أو األوصياء
عليهم قبل إشراكهم.
إجراء أبحاث وجمع بيانات من أطراف معنية عديدة ،مبا فيها املمثّلني عن
احلكومة واألطفال والرجال والنساء؛ مع احلفاظ بشكل أساسي على
التمثيل اجلغرافي.
التشاور مع األطفال كان أحد أسس إجراء رفع التقارير ،وسبيال ً إلسماع
أصواتهم .تعلّق شبكة املنظمة غير احلكومية حلقوق الطفل في اوغاندا
أهمية بالغة على إشراك األطفال في مشاريعها ذات الصلة ،لكونها
على قناعة أ ّن األطفال أدرى مبشاكلهم وهم بحاجة إلى بعض التوجيهات
والدعم إليجاد حلول مستدامة لها.
شارك األطفال ،من فتيان وفتيات من  11مقاطعة في البالد ومن داخل
املدرسة وخارجها في اعداد التقرير .وقد عُ رضت آراء األطفال في قسم
منفصل في التقرير البديل.
مت ّ
التقيد باخلطوط التوجيهية الصادرة عن جلنة اخلبراء األفريقية املعنية
ّ
بحقوق الطفل ورفاهيته لدى اعداد التقرير .وقد مت ّ إيالء أهمية خاصة
تتضمن:
جلوانب من امليثاق كانت تشكّل حينها مصدر قلق كبير .وهي
ّ
احترام آراء األطفال( ،بعد التن ّبه إلى أن ّه على الرغم من أ ّن مشاركة األطفال
زخما في البالد ،كانت أطراف معنية ع ّدة تعمد إلى “صرف النظر
اكتسبت ً
عنها” ،بحيث تستمع إلى آراء األطفال في املناسبات فقط بدون احترامها)؛
واملادة ( 31بعد إدراك أ ّن عددًا من املدافعني عن حقوق الطفل ال يعلّقون
أهمية كافية على مسؤوليات الطفل)؛ واملادة ( 30مبا أ ّن أطفال األمهات
خضم عملية البحث يشكّلون جز ًءا من الغالبية
السجينات كانوا ،في
ّ
وتضمن التقرير مسائل لم تُدرج في تقرير احلكومة
الصامتة في البالد .هذا
ّ
أو لم تُعالَج كما يجب.
كان التح ّدي األبرز يتمثّل في غياب آلية منهجية إلدارة املعلومات ،األمر
الذي جعل إصدار التقارير مكلفً ا ويستغرق وق ًتا طويال ً .في اجملاالت التي
كان للشبكة تواجد ملحوظ ضمنها ،لعب األعضاء دورًا بارزًا ،في حني
برزت ثغرات هائلة على مستوى اجملاالت التي غاب عنها األعضاء .وقد
عمدت اللجنة كأولوية إلى إقامة بنك بيانات يعرض معلومات حديثة
عن وضع الطفل وحقوقه ويضمن توافرها بانتظام .وهي تدعم املنظمات
للمشاركة في جمع منتظم للمعلومات اخلاصة بجوانب من امليثاق
األفريقي ،كجزء من عملها الروتيني .ولكن ال ب ّد من اإلشارة إلى أ ّن محدودية
اخملصصة لهذا الغرض وضيق الوقت والثغرات على مستوى االتصاالت
املوارد ّ
ضيقت نطاق العمل .من هنا ،استخلصت الشبكة أهمية جمع املوارد
قد ّ
الكافية مسبقً ا .عالوة على كلّ ذلك ،برزت بقوة أهمية تشكيل االئتالفات
باعتبارها آلية للجمع املنتظم للمعلومات حول تطبيق ميثاق الطفل ،ح ّتى
تكون هذه املعلومات متوفّرة على الدوام ألغراض اعداد التقرير.

اإلرتقاء بحقوق الطفل

 2.4مشاركة األطفال يف تقارير املجتمع املدين
 2.4.1مل ت ُع ّد مشاركة األطفال مه ّمة؟

تنص
إ ّن مشاركة األطفال هي حق ّ لهم مبوجب امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته :فاملادّة 7
ّ
على أن ّه “يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه اخلاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة
املسائل ،واإلعالن عنها طبقا ً للقيود التي يقررها القانون ”.ميكن لألطفال املشاركة في عملية
إما عبر منظمات من اجملتمع املدني بقيادة راشدين يرفعون التقرير
رفع تقارير اجملتمع املدني ّ
منظماتهم التي يقودها أطفال .كما باستطاعة األطفال االنخراط في
وإما عبر ّ
إلى اللجنةّ ،
تنظمها
عملية رفع تقارير الدول األطراف بشكل رسمي من خالل املشاركة في املشاورات التي ّ
منظمات احلكومة أو اجملتمع املدني.

تُعتبر مشاركة األطفال في عملية صياغة التقارير بالغة األهمية ألسباب ع ّدة ،وهي تعود
باملنافع على األطفال وأسرهم ومجتمعاتهم واللجنة والدول األطراف ومنظمات اجملتمع املدني
يتعهد األطفال املشاركون في صنع القرار بشأن
التي تصوغ تقرير اجملتمع املدني .فغال ًبا ما
ّ
مسائل حياتهم واملدركون حلقوقهم بإعالم آخرين في مجتمعهم مبعارفهم .وتستفيد اللجنة
من مشاركة األطفال في عملية صياغة التقارير أل ّن تقريرًا للمجتمع املدني يحمل بصمة
مشاركة األطفال هو مبثابة مقاربة أكثر شخصية ودقّة وقربًا إلى الواقع من تقرير الدولة
الطرف .فاطّ الع اللجنة على خبرات األطفال وأفكارهم واقتراحاتهم يعزّز قدرتها على تقييم
تطبيق حقوق الطفل في بلد معينّ وإصدار التوصيات املالئمة.
هذا وتستفيد الدول األطراف من مشاركة األطفال في إجراء رفع التقارير عبر تلقّ ي معلومات
يتم فيها استخدام البرامج واخلدمات التي أطلقتها لتطبيق
دقيقة منهم حول الطريقة التي ّ
امليثاق ومدى تالؤم هذه البرامج مع األغراض التي خلقت من أجلها .ومن شأن آراء األطفال
في هذا الصدد أن تساعد الدول األطراف على تطوير برامج جديدة أو تكييف برامج سابقة
وجعلها أكثر دقة وفعالية.

 2.4.2املبادئ األساسية ملشاركة األطفال؟

تُستخلص املبادئ األساسية املرتبطة مبشاركة األطفال في إجراء رفع التقارير من اتفاقية
حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته ،وهي كاآلتي :عدم التمييز؛ مصالح
والنمو؛ واحترام آراء األطفال .كما يجب تطبيق مبادئ
الطفل الفضلى؛ احلق ّ في احلياة والبقاء
ّ
والتعهد بإشراك
املتطورة واحترامها ،والشفافية واملساءلة،
إضافية كاالعتراف بقدرات الطفل
ّ
ّ
حرصا على أن تكون مشاركة األطفال
األطفال في جميع مناحي إجراء رفع التقارير ،وذلك
ً
وفعالة في أهدافها وتطبيقها.
هادفة وأخالقية ّ
ما من طريقة مح ّددة إلشراك األطفال في صياغة تقرير اجملتمع املدني .فقد تلجأ منظمة
من اجملتمع املدني إلى تنظيم اجتماعات للتشاور مع األطفال .وقد اعتمد االئتالف الوطني
للجمعيات واملنظمات غير احلكومية العاملة مع األطفال في السينيغال هذه املقاربة لدى
مستخدما استراجتيات وتقنيات
اعداد تقريره املرتبط باتفاقية حقوق الطفل في العام ،2006
ً
مدرجة أدناه .قد تشتمل هذه املقاربة على تشاورات جتري من خالل مجموعات الشباب أو
النوادي الشبابية .وقد تنطوي على استبيانات واستطالعات رأي أو اعداد منظمات األطفال
بأنفسها لتقاريرها ورفعها .فضال ً عن ذلك ،ميكن تسجيل أصوات األطفال ضمن أشرطة
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مصورة أو صوتية أو نقلها على االنترنت عبر البريد االلكتروني أو املواقع االلكترونية التفاعلية
ّ
أو مواقع الدردشة اإللكترونية (وإن كان النفاذ إلى هذه املواقع محدودًا).
ميكن إدراج آراء األطفال في صلب التقرير أو في قسم منفصل إللقاء الضوء على أبرز املسائل
من وجهات نظرهم .في جميع األحوال ،ينبغي إبراز مساهمة األطفال في التقرير بوضوح،
وإظهار املسائل الرئيسية التي أثاروها والتوصيات التي تق ّدموا بها .ويجوز لألطفال كذلك
رفع تقريرهم بأنفسهم إلى اللجنة .فعلى سبيل املثال ،قامت مجموعة غير حكومية معنية
باتفاقية حقوق الطفل بإجراء بحث مع األطفال الذين شاركوا في إجراء رفع التقرير املرتبط
باالتفاقية .ووجدت أ ّن األطفال يعتبرون أ ّن تقريرهم يجب أن يعرض معلومات يسهل على
متاما عن تقارير الدول األطراف واجملتمع
األطفال اآلخرين الوصول إليها ،وأن يبدو مختلفً ا ً
شخصيا إلى جلنة األمم املتحدة.
أيضا أ ّن األطفال مييلون غال ًبا إلى تقدمي أبحاثهم
املدني .ووجدت ً
ً
وعندما ُسئل األطفال لم يريدون االجتماع باللجنة اآلنفة الذكر ،أجاب  %82منهم أن ّهم يودّون
بذلك “إطالع اللجنة على جتارب األطفال في بلدانهم”.

 .2.4.3عملية املتابعة مع األطفال بعد التقرير

إ ّن عملية املتابعة مع األطفال الذين شاركوا في تقرير اجملتمع املدني يجب أال ّ تقلّ أهمية عن
عملية اعداد التقرير نفسها ،بل يجب التخطيط لها في أوائل مراحل إجراء رفع التقارير  ،مبا
أن ّها قد تشكّل حافزًا ومصدر تعلّم جلميع املشاركني .فإن متكّن األطفال من ملس ثمار ما جنوه
أما جتاهل عملية
ملس اليد ،سيولّد ذلك لديهم شعورًا
عارما بالرضى حيال مشاركتهمّ .
ً
املتابعة أو التقييم ،فقد يُشعر األطفال بخيبة أمل كبيرة.

ينبغي عدم النظر إلى التقرير النهائي كغاية في ح ّد ذاتها ،بل كجزء من سلسلة حلقات
م ّتصلة .وميكن لألطفال الذين شاركوا في صياغة تقرير اجملتمع املدني أن يحضروا اجللسة
التمهيدية جملموعة العمل كجزء من وفد تابع للمجتمع املدني ،وأن يؤدّوا بذلك دورًا بارزًا في
نشاطات حشد الدعم للمالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة .بعد تقدمي التقرير إلى اللجنة،
تطور االجراء ،والتوصيات الناجمة عنه واخلطوات الالحقة
سيهتم األطفال ملعرفة كيفية
ّ
ّ
خضم اعداد التقرير ،وما يصدر عن اللجنة من تغذية
في
جتري
التي
فاألبحاث
خاذها.
ت
ا
الواجب
ّ
ّ
راجعة وتوصيات ذات صلة قد تفضي إلى مشاريع ومبادرات جديدة ميكن لألطفال املشاركة
فيها .هذا وينبغي أن تشمل عملية املتابعة بعض االعتبارات العملية ،كمعرفة طريقة
استثمار األطفال ملهاراتهم املكتشفة حديثًا ونتائج مراقباتهم في مجتمعاتهم.
وفي ما يلي بعض االقتراحات املرتبطة بتبادل املعلومات حول اجللسة التمهيدية والبحث الذي
جتريه الدولة الطرف مع األطفال:
• إرسال معلومات إلى األطفال عبر تقارير حديثة ،ونشرات ورسائل جديدة.
ومنظمات.
• إرسال التوصيات اخلتامية و/أو تقرير إلى جميع من شارك من أطفال
ّ
مصورة تعرض اإلجراء بطريقة موث ّقة.
• نشر إعالنات وأشرطة
ّ
• توفير املعلومات عبر موقع الكتروني.
(متولها الدولة الطرف أو منظمات اجملتمع املدني) واجتماعات
• تنظيم مؤمترات وطنية ّ
لألطفال.
| | 58

اإلرتقاء بحقوق الطفل
• اللجوء إلى وسائل االعالم ،كنشر مقاالت في صحف للراشدين واألطفال.
• تعميم املعلومات على األطفال من خالل املنظمات األعضاء.
راجع القسم املتعلّق بـ “مصادر املعلومات اإلضافية” للمزيد من التفاصيل حول االرشادات
التي ميكن اتّباعها الشراك األطفال.

دراسة حالة عن االئتالف الوطني للجمعيات واملنظامت
غري الحكومية العاملة مع األطفال يف السينيغال ،حول
مشاركة األطفال يف إجراء رفع التقرير املرتبط باتفاقية
حقوق الطفل.
يستغرق العمل مع األطفال وق ًتا طويال ً .فاألطفال ال ينفكّون يردّدون عبارة “على
رسلك ،على رسلك” .يجب تكييف مصطلحات اتفاقية حقوق الطفل بحيث
تتالءم مع مستوى فهم األطفال”.
جوستني اليسون ،األمينة اإلدارية لالئتالف الوطني للجمعيات واملنظمات غير
احلكومية العاملة مع األطفال في السينيغال.
في العام  ،2006أع ّد االئتالف الوطني للجمعيات واملنظمات غير احلكومية
العاملة مع األطفال في السينيغال تقريرًا للمجتمع املدني بغية رفعه إلى جلنة
األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل .وقد انطوى هذا االجراء في جزء منه على
طور االئتالف آلية ملشاركة األطفال تضمن
إسماع أصوات األطفال .لهذا الغرضّ ،
جمع آرائهم من مختلف أرجاء البالد.
نظم االئتالف اجتماعات متهيدية
في كلّ من مناطق السينيغال اإلحدى عشرةّ ،
للتشاور مع مجموعة واسعة من األطفال من مختلف اخللفيات ،مبا في ذلك
األطفال ذوي اإلعاقات ،واألطفال داخل املدارس وخارجها .وكانت املسائل التي
املتسولون ،األطفال
اعتبرها األطفال أولوية كالتالي :تسجيل الوالدة ،األطفال
ّ
العاملون في املنازل ،الزواج املبكر ،التمييز ض ّد األطفال غير الشرعيني ،مشاركة
األطفال ،نفاذ الفتيات في املناطق الريفية إلى التعليم ،األطفال املتنازعون مع
القانون واملمارسات التقليدية الضارّة.
بعدها ،قام ممثّلون عن االئتالف بانتخاب ممثّلني عن األطفال من جميع املناطق
حلضور ورشة عمل وطنية مل ّدة خمسة أيام .خالل الورشة ،فنّد األطفال تقرير
الدولة الطرف وناقشوه وأصدروا توصيات بشأنه .في معظم األوقات ،عقد
األطفال اجتماعاتهم التشاورية مبعزل عن الراشدين ،األمر الذي مكّنهم من
التعبير عن آرائهم بحرية أكبر .فقد جاء على لسان أحد األطفال املشاركني في
ت لألطفال للتعبير عن آرائهم ح ّتى
االجتماع ما يلي:
“املهم هو توفير مناخ مؤا ٍ
ّ
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جي ًدا .أحيانًا بوجود الراشدين ،بالكاد يفتح األطفال فمهم،
نتمكّن من فهمها ّ
ويفضلون التواجد مبفردهم للتكلّم بحرية أكبر”.
ّ
عاما ،عضوة في مجلس االئتالف الوطني للجمعيات
أميناتا سو مانغاينً 15 ،
واملنظمات غير احلكومية العاملة مع األطفال في السينيغال.
بعد ذلك ،قامت جلنة مؤلّفة من ك ّتاب راشدين بصياغة تقرير اجملتمع املدني مدرج ًة
فيه آراء األطفال وتوصياتهم ،ورفعت اللجنة مسودّة التقرير إلى اجمللس الذي
يضم أعضاء من األطفال لغرض التصديق .كما اختير أحد األطفال للمساهمة
ّ
في رفع التقرير إلى جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل في جنيف .وبعد
انعقاد اجللسات في جنيف ،عمد وفد االئتالف إلى إعالم اجمللس ،مبا في ذلك
األعضاء األطفال في اجمللس الذين شاركوا في عملية صياغة تقرير اجملتمع املدني،
مبا كان قد حصل في جنيف ،مق ّد ًما مختلف املوادّ مبا فيها املالحظات اخلتامية.
كما شارك األطفال في سلسلة ورش عمل إقليمية امت ّدت على أربعة أيّام
ومتحورت حول إجراء رفع التقارير ،بحضور أعضاء من شبكة االئتالف السينيغالي،
والهيئات احلكومية على مستوى املقاطعات وقادة اجملتمعات .وقد ساهمت ورش
حث وزارة الشؤون العائلية على عقد ورشة عمل وطنية حول
العمل هذه في ّ
املالحظات اخلتامية.
التحديات التي برزت:
تقنيا ج ًدا ،في حني أ ّن معظم األطفال الذين متّت
• كان تقرير الدولة الطرف
ً
استشارتهم أميني ،وال يجيدون اللغة الفرنسية .لذلك ،كانوا بحاجة إلى
أشخاص راشدين يتولّون مها ّم ترجمة الوثائق األساسية كتقرير الدولة
الطرف ،واتفاقية حقوق الطفل واملالحظات اخلتامية إلى لغتي الولوف
والبوالر.
يتم فصل األطفال عن البالغني خالل االجتماعات ،ولكن
• في البداية ،لم ّ
املهم
تبينّ أن ذلك كان ضروريًا للتشجيع على عقد نقاشات حرّة .ومن
ّ
أيضا دمج آراء األطفال مع آراء البالغني .لذلك ،ان ُتخب مقرّرون عن األطفال
ً
وطلب منهم عرض نتائج عمل مجموعاتهم على
يتقنون ف ّن اخلطابُ ،
اجملموعة املؤلّفة من البالغني.
يضيع األطفال الذين يرتادون
• بذل االئتالف السينيغالي جهده لكي ال
ّ
املدرسة قدرًا كبيرًا من دروسهم ،وذلك بدعم ملحوظ من مدراء
املدارس.
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 2.5ما هو اإلجراء املتّبع للنظر يف تقارير الدول األطراف؟
 2.5.1جلسة متهيدية ملجموعات العمل

بعد أن تستلم جلنة اخلبراء تقرير الدولة الطرف ،تعينّ مباشرة أحد أعضائها مقرّرًا .ويتولّى
هذا األخير حتليل تقرير الدولة الطرف وتقارير اجملتمع املدني ،وحتديد املسائل التي يجب النظر
فيها وصياغة املالحظات والتوصيات اخلتامية .كما تعينّ اللجنة موع ًدا لعقد جلسة متهيدية
جملموعة عمل تنظر في تقرير الدولة .وتضع مجموعة العمل نصب عينيها هدف حتديد املسائل
التي يجب عرضها للنقاش مع الدولة الطرف املعنية ،والتحقّ ق ممّا إذا كانت اللجنة بحاجة إلى
معلومات إضافية .تُع ّد هذه اجللسات فرصة بالغة األهمية تتيح للمجتمع املدني لفت نظر
اللجنة إلى أبرز جوانب تنفيذ أحكام ميثاق الطفل.
املؤهلة حلضور اجللسة التمهيدية جملموعة العمل؟
من األطراف
ّ
وتتم املشاركة في هذه اجللسة بناء على
تعقد مجموعة العمل جلسة متهيدية على انفراد:
ّ
دعوات مسبقة توجهها اللجنة فقط .كما تستند مجموعة العمل إلى معايير مفادها معرفة
منظمة تسليم تقرير اجملتمع املدني إلى اللجنة ،أو كان يعمل بطريقة ناشطة
إذا ما تولّى فردٌ أو ّ
يخوله تقدمي مساهمة “ذات صلة” في النقاش .لدى رفع تقرير اجملتمع
في البلد املعني ممّا
ّ
املدني إلى اللجنة ،ينبغي إرفاقه برسالة تعرب عن رغبتكم في حضور اجللسة التمهيدية
جملموعة العمل عن بلدكم.
فاملشاركة في اجللسات التمهيدية جملموعات العمل يتيح ملنظمات اجملتمع املدني فرصة:
• تزويد اللجنة بتحليل بناء وانتقادي لتقرير الدولة الطرف؛
• تبادل املعلومات حول وضع األطفال في بلدانهم حتت غطاء من السرية؛
• وضع األولويات وحتديد املسائل األساسية للنقاش مع احلكومة؛
• لفت نظر وسائل اإلعالم حول تقرير الدولة الطرف وإجراء رفع التقارير.
باإلضافة إلى أعضاء اللجان ،وممثّلي اجملتمع املدني ،ميكن دعوة منظمات من اجملتمعات
املتخصصة وهيئات األمم امل ّتحدة ومؤسسات
االقتصادية االقليمية ،ووكاالت االحتاد األفريقي
ّ
حقوق اإلنسان.
منظمات اجملتمع املدني إذا أمكن إرسال ممثّلَني أو ثالثة عنها لالجتماع باللجنة خالل
على
ّ
أشخاصا يتم ّتعون برؤية شاملة عن وضع
يضم
اجللسة التمهيدية جملموعة العمل ،ووف ًدا
ً
ّ
ً
أيضا أطفاال ،ولو
وبتصور قضائي وتنموي .هذا وميكن للوفد أن
حقوق الطفل في بلدانهم
يضم ً
ّ
ّ
حاليا،
أ ّن األمر قد يطول باللجنة لتهيئة اإلجراءات الكافية في هذا الصدد؛ فكما هو الوضع
ً
قد يولّد ذلك في نفوس األطفال املعنيني تطلّعات غير واقعية ال سبيل لتحقيقها .إال ّ أن ّه يجب
بذل اجلهود من أجل ترتيب اجتماع منفصل غير رسمي بني األطفال وأعضاء اللجان خارج
اإلطار الرسمي الذي في اجللسة التمهيدية جملموعة العمل.
منظمات ع ّدة من اجملتمع املدني قد ال متتلك املوارد الكافية إلرسال وفد كبير
جتدر اإلشارة إلى أ ّن ّ
إلى االجتماع مع اللجنة؛ في هذه احلالة ،ينبغي التعاون مع منظمات أخرى من البالد وإرسال
تخفيضا لتكاليف السفر.
شخص واحد ميكنه تقدمي املعلومات الضرورية،
ً
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مشاركة اجملتمع املدني
مهيأة إلى أقصى ح ّد قبل تقدمي تقريرها
يجب أن تكون منظمات اجملتمع املدني ّ
تنم
إلى اللجنة .فعليها توزيع الواجبات واألدوار بشكل واضح في ما بينها ح ّتى ّ
إجاباتها أمام اللجنة عن سعة اطّ الع وسرعة خاطر.
السيدة جاين مبوغا ،رئيسة جلنة املنظمة غير احلكومية حلقوق اإلنسان في
كينيا
منظمات اجملتمع املدني للمعلومات خالل اجللسة التمهيدية جملموعة العمل
يشكّل توفير
ّ
أساسيا يساعد اللجنة على النظر في تقارير الدول األطراف؛ ذلك أ ّن التبادل املثمر
عنصرًا
ً
متنوعة.
مع احلكومة يفرض على اللجنة إسناد أسئلتها إلى معلومات متأتّية عن مصادر
ّ
عروضا شفهية
املدعوة إلى اجللسة أن تق ّدم أمام اللجنة
ملنظمات اجملتمع املدني
وميكن
ّ
ً
ّ
يتم ،حيث أمكن توزيع نسخ خطية عن هذه العروض إلى
تتناول مجاالت أساسية ،على أن ّ
اللجنة مسبقً ا.
تبدأ اجللسة ببيان شامل يدلي به املقرّر ،ويسلّط الضوء فيه على أبرز املسائل املطروحة في
تقرير الدولة الطرف .ويلي ذلك ،عروض شفهية يق ّدمها اجملتمع املدني (قد يتعذ ّر إجراء عروض
 ،Powerpointويستحسن مراجعة أمانة اللجنة مسبقً ا بهذا اخلصوص إذا ما اقتضت
احلاجة) .ويجب التن ّبه إلى أ ّن م ّدة اجللسات قصيرة ،وبالتالي ،على املتح ّدث أن يترك أفضل
انطباع ممكن لدى املستمعني عبر تو ّخيه الوضوح والدقة واالقتضاب .كما عليه التكلّم ببطء
ووضوح أل ّن مداخالته س ُتترجم فوريًا .وفي حال كان املتح ّدث يستشهد بأبحاث أو بيانات،
نسخا كافية منها لتقدميها إلى اللجنة عند االقتضاء.
فعليه التأكّد من أن ّه ميلك
ً

اإلطار املقرتح للعروض أثناء الجلسة التمهيدية
ملجموعة العمل
•
•

•
•
•
•
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شمولية تقرير الدولة الطرف
في حال طال الوقت كثيرًا بني موعد تقدمي تقرير الدولة الطرف وتاريخ
عقد اجللسة التمهيدية ،فمن الضروري تزويد اللجنة بآخر املعلومات
التي تطال أبرز املستجدات واألحداث.
تو ّخي الشفافية واملشاركة في إجراء رفع التقارير.
لتخطيها.
القيود والتحديات والتدابير املعتمدة
ّ
أبرز األسئلة التي على اللجنة طرحها على الدولة الطرف.
التوصيات املرتكزة على األفعال ( توصيات عملية) اليجاد احللول
املالئمة.

اإلرتقاء بحقوق الطفل
بعد تقدمي العروض ،تقوم اللجنة بطرح األسئلة على منظمات اجملتمع املدني احلاضرة .وتُعقد هذه
االجتماعات بشكل سري غير رسمي ،وبالتالي ،ال يسمح باصدار أ ّي بيانات صحفية أو سجال ّت
ملخصة عن االجتماع .كما يتعينّ على منظمات اجملتمع املدني احترام سرية املنظمات األخرى
ّ
احلاضرة إلتاحة التعبير احلر ّ عن اآلراء .وهذا يعني أ ّن املعلومات املتبادلة واآلراء التي يع ّبر عنها
أعضاء اللجنة ومنظمات اجملتمع املدني األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق االنسان واملمثّلون عن
الهيئات األخرى في االتحّ اد األفريقي ووكاالت األمم املتحدة وإلى ما هنالك ،يجب أال ّ تنشر إلى العلن.

 2.5.2بني الجلسة التمهيدية ملجموعة العمل والجلسة العامة

بعد إعداد قائمة باملسائل التي تشكّل أولوية ،واالتفاق عليها ضمن اللجنة ،تحُ ال القائمة إلى
الدولة الطرف التي يتعينّ عليها اإلدالء بردّ خطي عليها قبل اجللسة العامة .وجتدر اإلشارة إلى
أ ّن القائمة تُعتبر وثيقة سرية .هذا وقد تطلب اللجنة معلومات إضافية من الدولة الطرف
يتضمن معلومات كافية.
قبل اجللسة العامة ،في حال اعتبرت أ ّن تقرير الدولة ال
ّ

يو ّجه رئيس مفوضية االحتاد األفريقي دعوة رسمية إلى الدولة الطرف للمشاركة في اجللسة
العامة .ويُطلب من الدولة تعيني مسؤولني رفيعي املستوى يتم ّتعون بصالحيات صنع القرار
جلهة حقوق الطفل ،ودعوتهم للمشاركة ،ملا يحمله ذلك من أثر إيجابي بالغ األهمية على
مجريات احلوار مع اللجنة .يُستحسن أال ّ يتألّف الوفد من دبلوماسيني مقرّهم في أديس أبابا
في أثيوبيا ،بل أن يُرسل كلّ دبلوماسي من بلده األ ّم .وقد جرت العادة ح ّتى اآلن أن أرسلت الدول
تضمنت وزراء دول وممثّلني رفيعي الشأن من اجملالس الوطنية ،معنيني
وفودًا رفيعة املستوى
ّ
تضم الدول إلى وفودها موظّ فني حكوميني
املهم أن
جميعهم مبسائل الطفل .وقد تبينّ أن ّه من
ّ
ّ
ضمت كينيا إلى وفدها “موظّ فينيعملون مع أالطفال من
يعملون على “أرض الواقع” .فمثالًّ ،
املقاطعات” الذين استطاعوا أن يشرحوا طبيعة عملهم للجنة.

نصيحة
ميكن ملنظمات اجملتمع املدني أن حتاول التحرّي من حكوماتها عن األطراف التي
ستكون حاضرة خالل اجللسة العامة وتشجيع حكوماتها على إرسال وفد
رفيع املستوى واسع االطالع.

 2.5.3الجلسات العامة

يسمى بـ”اجللسات
جتتمع اللجنة والدولة الطرف ملناقشة تقرير الدولة الطرف ضمن ما
ّ
العامة” .وهي جلسات علنية مفتوحة ،ولو أن ّه يُسمح فقط للدولة املعنية وأعضاء اللجنة
ملنظمات اجملتمع املدني حضور هذه اجللسات لتكوين فكرة
بتناول الكالم خاللها .من
املهم ّ
ّ
شاملة عن احلوار القائم .ومن املمكن االجتماع بطريقة غير رسمية مع أعضاء اللجنة
والوفود احلكومية قبل فترات االستراحة وخاللها لتقدمي املزيد من املعلومات أو االبالغ عن آخر
املستج ّدات.
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يركّز احلوار على:
• التق ّدم احلاصل على مستوى التطبيق؛
• الصعوبات التي تعترض املسار؛
• األولويات احلالية؛
• األهداف املستقبلية؛
• احلاجة (إن كان هناك من حاجة) إلى املساعدة التقنية.
تبدأ اجللسة بلمحة عامة يعرضها رئيس وفد الدولة الطرف مل ّدة  15دقيقة ،يليها مداخلة يدلي
بها املقرّر املعني .بعدها ،تبدأ اللجنة بطرح أسئلة متعلّقة مبجموعات مواضيع احلقوق الواردة
يتم اتّباع هذه الهيكلية بحذافيرها
في اخلطوط التوجيهية اخلاصة برفع التقارير.
عمليا ،ال ّ
ً
على الدوام ،وقد تنتقل األسئلة من موضوع إلى آخر .في نهاية النقاشات ،يقوم املقرّر بتلخيص
املالحظات والتوصيات .وأخيرًا ،يُدعى وفد الدولة إلى االدالء ببيانه اخلتامي .جتدر اإلشارة في
هذا الصدد إلى أ ّن هذه اجللسات متيل إلى اتّخاذ الطابع الرسمي غير االتهامي .وهي ترمي
إلى فسح اجملال أمام اللجنة جلمع املعلومات بدال ً من حت ّدي الدولة بشكل مباشر .فقد أعلنت
الرئيسة السابقة للجنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ،السيدة سينابو
ندياي دياكاتي ما يلي“ :يجب أال ّ يبدو النظر في تقارير الدول األطراف على أن ّه محاكمة لهذه
الدول ،بل إطار لتبادالت صريحة مثمرة تنفيذ ًا ألحكام امليثاق على أفضل نحو ممكن”.
إ ّن مشاركة منظمات اجملتمع املدني في اجللسة العامة يعطيها فرصة:
• االجتماع بأعضاء الوفود احلكومية في فترات ما قبل وما بعد االجتماعات ملناقشة سبل
التعاون املؤاتية ملواجهة املشاكل الدقيقة التي قد تعيق إنفاذ حقوق الطفل.
• تشجيع وسائل اإلعالم على تغطية عمل اللجنة وفتح نقاش عام حول مسائل
األطفال.
• التفاعل مع أعضاء اللجنة وغيرهم من الشركاء.

 2.5.4التوصيات الختامية وعملية املتابعة الجراء رفع التقارير

يتمثّل أحد أبرز عناصر إجراء رفع التقارير بالتغذية الراجعة التي تق ّدمها اللجنة إلى الدولة
الطرف عبر النقاشات الشفهية واملالحظات والتوصيات اخلتامية .تصبح هذه التغذية الراجعة
جز ًءا من حوار متواصل بني اللجنة والدولة الطرف .وهي تثبت أ ّن رفع التقارير ليس بإجراء
منفرد مستقلّ يجري كلّ ثالث سنوات ،وإنمّ ا حلقة من عملية مستمرة ميكن للدولة الطرف
من خاللها مراجعة وحتسني تنفيذها ألحكام ميثاق الطفل ومراقبتها له .باالضافة إلى ذلك،
تضمن املالحظات والتوصيات اخلتامية التي تصدرها اللجنة إمكانية قيام هذه األخيرة مبراقبة
إعمال حقوق الطفل في الدولة على فترة زمنية مم ّددة .هذا وميكن دمج املسائل املطروحة في
التوصيات اخلتامية الصادرة عن جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته في
خطط العمل التي وضعت لتطبيق التوصيات اخلتامية الصادرة عن جلنة األمم املتحدة املعنية
بحقوق الطفل .كما ميكن للمجتمع املدني استخدام هذه املسائل للتأثير على الدول وحثّها
التقيد بها على املستوى الوطني.
على
ّ
بعد اجللسة العامة ،تعقد اللجنة جلسة مغلقة العداد التوصيات اخلتامية التي تسلّط
الضوء على التق ّدم احملرز ،واألهداف والصعوبات وأبرز مصادر القلق واالقتراحات والتوصيات.
وقد اعتمدت اللجنة شكال ً
خاصا لصياغة التوصيات اخلتامية الحداث جتانس وتطابق على
ً
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هذا املستوى .تُرسل هذه التوصيات إلى الدولة الطرف عبر رئيس مفوضية االحتاد األفريقي،
وتُدعى الدولة الطرف إلى التعليق عليها .ما من تاريخ مح ّدد الستكمال التوصيات اخلتامية،
جلت تأخيرات بارزة في عملية استكمال اللجنة للتوصيات اخلتامية وإصدارها إلى
وقد ُس ّ
العلن .وعندما ترفع اللجنة تقريرها إلى جمعية رؤساء دول االحتاد األفريقي ،تدرج ضمنه جميع
تقاريرها ومالحظاتها واقتراحاتها والتوصيات التي أصدرتها للدول األطراف ،والتعليقات التي
تلقّ تها من هذه األخيرة.
لالطّ الع على بعض التوصيات اخلتامية التي أع ّدتها اللجنة ،ميكن زيارة املوقع االلكتروني التالي:

http://www.crin.org/resources/treaties/index.asp

اقرتاحات لتعميم املالحظات والتوصيات الختامية
•
•

•

•

•

•

•
•
•

املنظمات واألشخاص واجملموعات التي عليها
إعداد الئحة مؤلّفة من
ّ
استالم نسخ عن التوصيات اخلتامية ونشرها على نطاق واسع.
عند االقتضاء ،إعداد ترجمة “غير رسمية” إلى اللغات احمللية ،ونسخة
يسهل على األطفال استيعابها وميكن تبادلها بني مجموعات األطفال؛
خصيصا ليفهمها األطفال
وتشجيع الدول على إعداد نسخ مع ّدة
ً
ونسخ مترجمة إلى اللغات احمللية.
النظر في مدى ترابط التوصيات اخلتامية الصادرة عن جلنة اخلبراء مع
أحدث التوصيات اخلتامية الصادرة عن جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق
الطفل ،والدمج بني جهود املراقبة والتطبيق ،حيث أمكن.
حتديد أبرز املؤسسات احلكومية واملسؤولني احلكوميني املوجلني بوضع
التوصيات اخلتامية موضع التنفيذ وحشد الدعم حول خطة عمل
مؤاتية للتنفيذ.
إشراك وسائل اإلعالم في تغطية التوصيات اخلتامية للتشجيع على
اتخاذ اإلجراءات التدقيقية وإدراج مسألة حقوق الطفل ضمن جدول
عمل احلكومة.
ومنظمات أخرى من اجملتمع املدني واألطفال
العمل مع احلكومات
ّ
والشباب على إعداد موجزات عن إجراء رفع التقارير ونتائجه والتوصيات
اخلتامية.
تطوير أنظمة ومؤشرات ملراقبة تطبيق التوصيات اخلتامية.
حشد الدعم وتنظيم احلمالت حول املسائل املدرجة في التوصيات
اخلتامية.
تال للمجتمع املدني ومتهيد
تعزيز أو خلق شبكة تتولّى صياغة تقرير ٍ
الطريق أمام األطفال للمشاركة فيه.
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 .3إجراء رفع البالغات
نحن شركاء اللجنة وعلينا فعال ً تلقّ ف الفرص املتأتية عن ذلك.
إدموند فولي ،موظف قانوني ،معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا

 .3.1ما هو البالغ؟

البالغ هو شكوى خطية تق ّدم إلى اللجنة عن انتهاك حق أو أكثر من احلقوق املنصوص عليها
في ميثاق الطفل .تبقى البالغات سرية وغال ًبا ما تكون املالذ األخير بعد فشل نظام قضائي
محلي في التص ّدي النتهاك احلقوق املعترف بها في امليثاق .جتدر اإلشارة إلى أ ّن اللجنة قد
أصدرت إرشادات توجيهية للنظر في البالغات ،جتدونها في القرص املدمج املرفق بهذا الدليل.

 .3.2ما الجدوى وراء رفع بالغ إىل اللجنة؟

تبقى جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته الهيئة الوحيدة التي تتيح رفع
بالغات حلماية حقوق الطفل ،إلى حني بدء جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل باالستماع
إلى البالغات بنفسها .حتى يومنا هذا ،نظرت اللجنة في عدد ضئيل من البالغات ،لذلك فإ ّن
فوائد رفع البالغات تبقى غير ملموسة ونظرية إلى ح ّد كبير .إال ّ أن ّه وبحسب خبرة اللجنة
األفريقية حلقوق االنسان والشعوب ،فإ ّن القرارات التي ت ّتخذها اللجنة حول البالغات حتمل
قانونيا.
مهما ،على الرغم من أن ّها غير ملزمة
طابعا معنويًا
ً
ً
ً
فرفع البالغات إلى جلنة اخلبراء له منافع عديدة لكونه:
• وسيلة لرفع انتهاكات احلقوق املعترف بها من قبل جلنة اخلبراء األفريقية املعنية
بحقوق الطفل ورفاهيته؛
• وسيلة تتيح للّجنة تفسير أحكام امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته وتطوير
مبادئ ومعايير لتطبيقها؛
• تشكّل البالغات والقرارات الصادرة حولها أداة فعالة بيد اجملتمع املدني الذي يستطيع
من خاللها ضمان امتثال الدول ألحكام امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته؛
• وسيلة الستكمال إجراء رفع التقارير عبر مراقبة تنفيذ الدولة الطرف ألحكام
امليثاق.
حلث اللجنة على تكييف أحكام ميثاق الطفل بطريقة مبتكرة
البالغ هو وسيلة استراتيجية ّ
وتدريجية مع املسائل املعاصرة اخلاصة بحقوق الطفل .وال ب ّد من اإلشارة في هذا الصدد
إلى أ ّن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب قد متكّنت من جهتها من تطوير امليثاق
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب إلى ح ّد كبير من خالل مراجعة البالغات :وقد متثّل ذلك في
تفسير اللجنة التدريجي ألحكام امليثاق األفريقي حلقوق االنسان والشعوب في قضية مركز
العمل بشأن احلقوق االجتماعية واالقتصادية ،حيث استنتجت اللجنة احلق ّ في الطعام واملأوى
واملسكن من امليثاق (قضية مركز العمل بشأن احلقوق االجتماعية واالقتصادية وأطراف أخرى
املرفوعة ض ّد نيجيريا ( ))2001 ACHPR( 60 AHRLR )2001هذا وقد تشكّل البالغات
تخول اللجنة
املرفوعة إلى جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته أرضية
ّ
معينة ،وإرساء مبادئ ينبغي تطبيقها
تفسير أحكام امليثاق األفريقي في ما يتعلّق بانتهاكات ّ
على نطاق أوسع.
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 .3.3من األطراف املخ ّولة برفع البالغات؟

ميكن ألي طرف كان ،مبا في ذلك األطفال أنفسهم ،رفع بالغ إلى اللجنة .ال ضرورة ألن يمُ ثّل
األطراف مبحامني ،وميكن ملنظمات اجملتمع املدني تقدمي البالغات بالنيابة عن نفسها أو عن
الغير .كما تسمح اللجنة لألفراد (مبا في ذلك األطفال) واجملموعات (منها مجموعات األطفال)
ومنظمات اجملتمع املدني بتقدمي البالغات ،شرط أن تكون دولة عضو في االحتاد األفريقي أو هيئة
تابعة لهذا االحتاد أو لألمم املتحدة قد اعترفت بهذه املنظمات.
إن لم يكن صاحب البالغ ضحية لالنتهاك وقام برفع الشكوى بدون موافقة الطفل املعني أو
األطفال املعنيني ،فعليه أن يثبت أن ّه يتصرّف انطالقًا من مصالح الطفل أو األطفال الفضلى.
ولكن ما من مؤشرات تدلّ على كيفية حتقّ ق اللجنة ممّا إذا كانت الشكوى تخدم “مصالح
الطفل الفضلى”.

 3.4من األطراف التي ت ُرفع ض ّدها البالغات؟

تُرفع البالغات عادةً ض ّد دولة طرف في ميثاق الطفل ،ولك ّن ميكن للجنة تنظر في البالغات
تصب البالغات في “مصالح
املق ّدمة فقط ض ّد الدول التي لم تص ّدق على امليثاق شرط أن
ّ
عموما”.
الطفل الفضلى
ً

 3.5ما هي معايري قبول البالغات؟

يتم في مرحلة أولى التحقّ ق من كونها تتطابق مع معايير اللجنة قبل
بعد تلقّ ي البالغاتّ ،
ويتم اتّخاذ القرار الفاصل بهذا الشأن عبر تصويت غالبية أعضاء اللجنة .وهكذا،
قبولها.
ّ
تنظر جلنة اخلبراء في البالغات في حال كانت األخيرة تتوافق مع الشروط التالية:
شفهيا
خطيا ال
• على البالغ أن يكون
ً
ً
• ال يجوز للبالغ أن يكون مجهول املصدر :فإن تق ّدم فردٌ بالبالغ ،عليه حتديد اسمه
وعنوانه .يجب على املبلّغ ،فردًا كان أم منظمة ،أن يح ّدد هويّته للجنة ح ّتى إن رفض
منظمته أمام حكومة الدولة التي سيق ّدم ض ّدها البالغ .وال
االفصاح عن اسمه أو اسم ّ
ب ّد من اإلشارة إلى أ ّن اللجنة حتترم إرادة مق ّدم البالغ بعدم االفصاح عن اسمه بناء على
طلب منه فقط.
مبنيا على مصادر ال تقتصر على تقارير وسائل اإلعالم :وعليه
• ينبغي أن يكون البالغ
ً
أن يستند في جزء منه إلى مصادر أخرى كمعارف شخصية ،أو بيانات شهود أو وثائق
حكومية.
متالئما مع ميثاق الطفل وأن يتذرّع بانتهاك ألحد احلقوق املعترف
• يجب أن يكون البالغ
ً
بها في امليثاق.
• ال ميكن للجنة اخلبراء النظر في بالغات تتعلّق بقضايا منظورة لدى هيئة دولية أخرى
معنية بحقوق اإلنسان ،كاللجنة األفريقية حلقوق االنسان والشعوب.
• يجب أن تكون مختلف طرق املراجعة على املستوى الوطني قد استنفدت أو “أن يعرب
املبلّغ عن عدم رضاه عن احلل املقترح”.
• يجب أال ّ
يتضمن البالغ عبارات مهينة أو محقّ رة :بل أن يذكر فقط الوقائع ويشير إلى
ّ
العناصر التي تشكّل انتهاكًا ألحد احلقوق املنصوص عليها في امليثاق.
• يجب تقدمي البالغ ضمن م ّدة زمنية معقولة بعد أن تكون قد اس ُتنفدت جميع طرق
املراجعة.
| | 67

 3.6ما معنى استنفاد طرق املراجعة الداخلية؟

تُستنفد طرق املراجعة الداخلية عندما يكون مق ّدم البالغ ،فردًا كان أو مجموعة ،قد
استعان مبختلف االجراءات القضائية املتاحة في البلد املعني ملعاجلة املشكلة موضوع
الشكوى ،وأن تكون جميع هذه االجراءات قد باءت بالفشل .تتيح طرق املراجعة للدولة الطرف
فرصة تصحيح انتهاكها للحق أو احلقوق املنصوص عليها في ميثاق الطفل ،قبل إحالة البالغ
إلى اللجنة .للتذرّع باستنفاد جميع طرق املراجعة ،على املبلّغ أن يشير في معرض رفعه للبالغ
إلى سبل املراجعة احمللية التي مت ّ اللجوء إليها وما أسفرت عنه.
بدأت اللجنة مؤ ّخرًا النظر في البالغات ،إمنا لم حت ّدد بعد معايير استنفاد طرق املراجعة .وفي ما
عموما ،واللجنة األفريقية
يلي بعض األمثلة املستقاة من القانون الدولي حلقوق اإلنسان
ً
خصوصا ،حيث ميكن التذرّع بطرق املراجعة الداخلية:
حلقوق االنسان والشعوب
ً
• عندما ترفع قضية أمام احملكمة العليا في دولة ما ،وتبوء بالفشل
ّ
مؤشر يدلّ على أ ّن السلطات احمللية
• عندما تراوح القضية مكانها أو عندما ال يبرز أ ّي
تنوي التق ّدم في القضية ،من املمكن التذرّع بأن جميع طرق املراجعة الداخلية قد
استنفدت.
• في حال بدا من غير املر ّجح إلحدى طرق املراجعة أن تنجح في تصحيح انتهاك معينّ ،
من احملتمل أال ّ تطلب اللجنة اللجوء إليها .وجتدر اإلشارة إلى وجود اجتهاد قد يكون له
تأثير في قرارات اللجنة عندما تبدأ هذه األخيرة بالنظر في البالغات .من جهتها أوضحت
اللجنة األفريقية أ ّن اعتماد معايير استنفاد طرق املراجعة الداخلية يرمي بشكل رئيسي
إلى إعطاء الدولة الطرف فرصة تصحيح أ ّي انتهاكات للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب .إال ّ أ ّن اللجنة األفريقية تقر ّ بوجود حاالت يتعذر فيها على املبلّغ استعمال
أي طريق من طرق املراجعة لتصحيح وضع ما النعدامها أو عدم فعاليتها .وينطبق ذلك
على بالغ تق ّدم به محامو حقوق االنسان ض ّد سوازيالندا ،عندما اعتبروا أ ّن االعالن امللكي
الذي منح امللك سلطة إبطال جميع قرارات احملكمة النافذة املفعول يجعل من املتعذ ّر
عليهم اللجوء إلى طرق املراجعة القضائية( .محامو حقوق االنسان ضد سوازيالندا،
البالغ رقم  ،2002/251تقرير النشاطات السنوي الثامن عشر (.))2005
ميكن الطعن في قرار عدم قبول البالغ ،وميكن للمبلغ أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في
قرارها عبر تقدميه وثائق أو وقائع إضافية ،أو عبر إثبات انعدام أسباب عدم قبول البالغ.
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استنفاد طرق املراجعة الداخلية
مقاطع مستخرجة من حكم اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
القاضي بقبول قضية مركز العمل بشأن احلقوق االجتماعية واالقتصادية.
“يهدف شرط استنفاد طرق املراجعة الداخلية إلى إعطاء احملاكم احمللية
فرصة إصدار قرارات بشأن القضايا قبل رفعها إلى احملافل الدولية ،تفاديًا
أل ّي أحكام قضائية متناقضة على املستويني احمللي والدولي ......كما يُعزى
شرط استنفاد طرق املراجعة إلى واجب إبالغ احلكومة بوجود انتهاك حلقوق
االنسان العطائها فرصة تصحيح االنتهاك قبل دعوتها للمثول أمام احملكمة
حتول اللجنة
الدولية......ويحرص طلب استنفاد طرق املراجعة على عدم ّ
األفريقة إلى محكمة درجة أولى تنظر في قضايا خاضعة لطريق من طرق
املراجعة الداخلية.
قضية مركز العمل بشأن احلقوق االجتماعية واالقتصادية وأطراف أخرى ض ّد
نيجيريا
)(2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001

 3.7ماذا عن القضايا الطارئة؟

يتم قبول البالغ ،ميكن للّجنة أن تتق ّدم إلى الدولة الطرف بطلب اتّخاذ التدابير الالزمة
بعد أن ّ
لتفادي إحلاق أ ّي ضرر إضافي باألطفال ضحايا االنتهاكات .تُعرف هذه التدابير بــ”التدابير
االحتياطية” .وفي حني تُصدر هيئات إقليمية أخرى تدابير احتياطية تلزم الدول بالعمل على
وقاية األطفال من أ ّي ضرر مباشر أو يتعذ ّر إصالحه ،تصدر اللجنة تدابير مشابهة تقضي
بوقاية األطفال من أ ّي ضرر كان -مبعنى أن ّه ال ضرورة لتوفّر صفة “تعذ ّر إصالح الضرر”
للوقاية منه -فاقصاء الطفل عن املدرسة ملدة ستة أشهر ألي سبب كان يعتبر ضررًا ،ويفرض
على الدولة العمل على توفير التعليم للطفل.
لم تختبر اللجنة هذه اآللية بعد .أما اللجنة األفريقية ،فقد أصدرت تدابير احتياطية تنطوي
على دعوة احلكومة إلى عدم إعدام األفراد ،وجتنّب إحلاق أ ّي ضرر متعذر إصالحه بالضحية،
وتدابير اخرى متعلقة بعدم العبث بأجهزة البث اإلذاعي .وفي كل احلاالت ليس في اعتماد
التدابير االحتياطية أ ّي ّ
مؤشر على ما سيؤول إليه البالغ.

 3.8كيف يت ّم إعداد البالغ؟

مبحام
محاميا ،ال ضير من أن تستعني منظمة اجملتمع املدني
ولو أ ّن تقدمي البالغ ال يتطلّب
ٍ
ً
يساعدها عند االقتضاء .فاللجنة ال تق ّدم أ ّي عون قضائي أو مالي أل ّي مبلّغ .جتدر اإلشارة إلى
خطيا وتُرفع إلى رئيس اللجنة.
أن ّه ما من شكل مح ّدد للبالغات ،إنمّ ا يجب أن تق ّدم
ً
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منوذج عن بالغ مرفوع إىل اللجنة
• اسم وعنوان الضحية( .مع االشارة ،عند الضرورة ،إلى وجوب إبقاء هذه
املعلومات سرية).
• اسم وعنوان منظمة اجملتمع املدني (إذا ما كانت املنظمة متثّل الضحية).
• أسماء وتواقيع أ ّي ممثّلني قانونيني.
• اسم الدولة الطرف امل ّتهمة باالنتهاك ،سنة تصديق الدولة الطرف على
ميثاق الطفل ولغتها الرسمية .وفي حال لم تكن الدولة قد ص ّدقت على
يصب في مصالح
امليثاق ،يجب اإلدالء بأسباب تثبت أن سماع الشكوى
ّ
الطفل أو األطفال الفضلى.
• ذكر حكم (أو أحكام) امليثاق التي يُزعم أن ّها انتهكت.
• وصف انتهاك احلق ّ (أو احلقوق) ،مع ذكر تفصيلي للزمان واملكان والتواريخ
وأسماء السلطات أو الشهود املعنيني.
• ذكر األشخاص الذين ارتكبوا االنتهاكات.
• تقدمي حجج تدعم الدالئل ،واالستناد إلى االجتهاد األفريقي االقليمي والدولي
حلقوق االنسان.
يتم اللجوء إلى
• شرح مدى استنفاد طرق املراجعة الداخلية .وفي حال لم ّ
إحدى طرق املراجعة ،يجب شرح األسباب وراء ذلك ،وتقدمي أسباب وجيهة لقبول
الشكوى مع ذلك.
• حتديد ما إذا كان البالغ قد رُفع قبال ً إلى أ ّي هيئة دولية أخرى تُعنى بحقوق
اإلنسان كاللجنة األفريقة حلقوق اإلنسان والشعوب أو جلنة األمم املتحدة املعنية
بحقوق اإلنسان.
• ذكر إلى أ ّي مدى تعتبر القضية طارئة ،وما إذا كانت تستلزم من اللجنة
إصدار تدابير احتياطية لوقاية الضحايا املزعومني من أ ّي ضرر إضافي .وفي هذه
احلالة ،لم تتطلّب الشكوى حترّكًا فوريًا من اللجنة.
• حتديد احللول املطلوبة.
• إرفاق البالغ بإثباتات مستندية تد ّعمها ،كشهادات أدلى بها الضحايا حتت
القسم (وهي مصدر ممتاز للمعلومات املباشرة) ،الدالئل املستندية ،الدالئل
السمعية البصري ،تقارير من وسائل اإلعالم وتقارير للمنظمات الدولية (األمم
املتحدة ووكاالت االحتاد األفريقي واملنظمات غير احلكومية الدولية).

| | 70

اإلرتقاء بحقوق الطفل

 3.9ما هو السبيل للتأكّد من أ ّن إرشاك األطفال يف إجراء البالغات
يخدم مصالحهم الفضىل؟

تتطلّب عملية رفع البالغات وق ًتا طويال ً وجهودًا حثيثة ،وتعالج مسائل حساسة وانتهاكات
خطيرة حلقوق األطفال .وعلى الرغم من أ ّن هذه العملية قد تكون واعدة ،ال ب ّد من اإلشارة إلى
املضي بها في حال بدا أن ّها قد تؤث ّر
مليا قبل
أن ّه يتعينّ على منظمات اجملتمع املدني التفكير ً
ّ
سل ًبا في حياة األطفال املعنيني .فاملبدأ الغالب يقضي بتقدمي الشكاوى فقط إذا كانت األخيرة
تخدم مصالح الطفل أو األطفال الفضلى .ولم يحصل بعد في محافل حقوق اإلنسان الدولية
واإلقليمية األخرى أن قام األطفال أنفسهم برفع البالغات بطريقة مباشرة؛ بل تولّت منظمات
اجملتمع املدني الدولية واالقليمية تقدمي معظم البالغات ،كما رفع األهل بعض البالغات بالنيابة
عن أطفالهم .سواء ق ّدم األطفال البالغ مباشرة ،أو كان اسمهم واردًا على أن ّهم ضحايا
االنتهاكات ،أو كانوا شهودًا في القضية ،يجب إرساء إجراءات أخالقية تضمن خدمة مصاحلهم
الفضلى في جميع األوقات .وفي ما يلي بعض اجملاالت التي ينبغي التركيز عليها:

االتصال باألطفال الضحايا :قد يثير البحث عن األطفال الذين وقعوا ضحية انتهاكات
حقوق الطفل العديد من املسائل احلساسة .فقد يهاب الطفل فكرة أن يتقرّب منه أشخاص
خصوصا لدى تواجده في بيئة غير مألوفة أو بغياب راشدين اعتاد عليهم ووثق
ال يعرفهم
ً
بهم .لذلك ،يجب إن أمكن التواصل مع األطفال من خالل أسرهم أو مدارسهم أو املراكز
الترفيهية والشبابية أو غيرها من املصادر اآلمنة.
احلصول على موافقة األطفال :إذا ما قام األطفال برفع البالغات مباشرة ،أو وردت أسماؤهم
في البالغ كضحايا ،أو انخرطوا في اإلجراء عبر إدالئهم بشهادة حتت القسم ،يجب السماح
خطيا) .وهذا يعني
فضل أن يكون التعبير
لهم بالتعبير عن موافقتهم بحرية كاملة (وي ُ ّ
ً
ما يلي:
• يجب توفير املعلومات املالئمة لألطفال لتمكينهم من اتخاذ قرارهم بعلم تام:
ينبغي إعطاء األطفال صورة واضحة عن االنخراط في عملية رفع البالغات ،والنظام واالجراءات
ذات الصلة ،والدور الذي سيضطلع به الطفل في العملية ومختلف اخلطوات اإلجرائية؛ وزمان
والتطور العام البالغ ونتيجتها وتوفّر
ومكان األحداث ذات الصلة (كجلسات االستماع)؛
ّ
التدابير االحتياطية .كما يجب التن ّبه جلميع االحتماالت العطاء صورة واقعية للطفل عن
النتائج احملتملة للقضية .وال يجدر االستعاضة عن توفير املعلومات مباشرة للطفل بتوفيرها
معا باملعلومات
فقط لألهل أو األوصياء .وعادةً ،يتو ّجب تزويد الطفل واألهل (أو األوصياء) ً
بشكل مباشر.
تنم مشاركة الطفل في رفع البالغ عن إرادة حرّة ،ومع علم مسبق بأ ّن
• يجب أن ّ
للطفل احلرية الكاملة في االنسحاب من العملية متى شاء:
معلوما لدى الطفل أ ّن بإمكانه املوافقة أو عدم املوافقة على املشاركة في
ينبغي أن يكون
ً
االجراء ،وأن ّه لن يترتّب على قراره أ ّي نتائج سلبية.
• تتطلّب بعض القضايا مشاركة أطفال صغار ج ًدا ال يتم ّتعون بالنضج والفهم
الكافيني إلدراك األمور ،األمر الذي يجعل من الضروري في هذه احلالة احلصول على
موافقة األهل أو األوصياء باإلنابة عنهم.
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بالتطورات على صعيد جميع مراحل البالغات ،مبا
توفير املعلومات :ينبغي إعالم األطفال
ّ
يتناسب ومستوى نضجهم ،مع التن ّبه ملا يعانونه من صعوبات على مستوى التعبير أو اللغة أو
التواصل .ونظرًا إلى أ ّن اللجنة ما تزال حديثة العهد في مجال النظر في البالغات ،يجب إعداد
التوصل إلى إجابة نهائية ،وإلمكانية
األطفال لفكرة احتمال استغراق اللجنة وق ًتا طويال ً قبل
ّ
حدوث أمور ليست في احلسبان .ومن الضروري التركيز على أ ّن اللجنة ستصدر توصيات للدولة
املعنية فقط في نهاية اإلجراء.
منظمات اجملتمع املدني ،لدى إجرائها مقابالت مع ضحايا قد يكون لهم
السرية :على
ّ
عالقة بالبالغات ،أن تضمن لهم احلفاظ على سرية هذه املعلومات وعدم مشاطرتها أو بثها
عما إذا كان هؤالء الضحايا
أو استخدامها ألغراض أخرى إال ّ بإذن منهم ،وذلك
ّ
بغض النظر ّ
سيشاركون أو ال في عملية رفع البالغات في نهاية املطاف .إذا وافق الطفل على املشاركة في
سيطلعون على ملفّ ات القضية.
البالغ ،يجب إعالمه باألطراف الذين
ّ
خصوصا بالنتائج السلبية التي قد تترتّب عن رفع قضية
ضمان السالمة :يتأث ّر األطفال
ً
خصوصا عندما ترتبط بها مدارسهم واألماكن التي يقطنون فيها وأفراد عائلتهم
باسمهم،
ً
املقرّبون .من هنا يجب احلرص على أن يحظى األطفال الضحايا بالدعم واألمان الضروريني.
أيضا توفير حماية ومساعدة خاصة لألطفال األكثر استضعافًا ،مثل
قد يكون من الواجب ً
األطفال املهاجرين ،والالجئني وطالبي اللجوء ،وغير املصحوبني ،وذوي اإلعاقات ،واملشرّدين
وأطفال الشوارع وأطفال املؤسسات السكنية .ويجب بذل كلّ اجلهود الالزمة لرصد اخملاطر
احملتملة ،واتخاذ املزيد من التدابير الوقائية لدرئها.
األطفال الشهود :ح ّتى اآلن ،لم تستمع اللجنة ّ
قط إلى أ ّي شهادات مباشرة من األطفال.
ولكن جتدر اإلشارة إلى أ ّن الطفل قد مير ّ بتجربة عصيبة لدى إدالئه بشهادته .فقد يصعب كثيرًا
خصوصا عندما يطال احلديث أفراد عائلته أو شخصيات
عليه التكلّم عن أمور باعثة للكآبة،
ً
من السلطة .فضال ً عن ذلك ،قد يجد معظم األطفال صعوبة في فهم إجراءات اللجنة.
لذلك ،لدى التعامل مع طفل شاهد ،ينبغي شرح اإلجراء بطريقة واضحة وعبارات ال لبس
فيها وسهلة الفهم ،واالستعانة عند االقتضاء بخبراء في مجال علم النفس.
وسائل اإلعالم :قد يكون رفع بالغ إلى اللجنة طريقة ممتازة جلذب انتباه وسائل اإلعالم وإدماجها
عاليا وتزيد من التوعية حيالها .فإذا ما مت ّ الترويج للقضية
في اإلجراء بحيث ترفع راية القضية ً
حتظ القضية بشعبية على املستوى
بشكل جيد،
تتحول التوعية بدورها إلى دعم .وح ّتى إن لم َ
ّ
احمللي أو الوطني ،قد تلعب وسائل اإلعالم الدولية دورًا بارزًا في حشد الدعم على نطاق واسع
يتخطى إطار الدائرة القضائية  .ولك ّن إشراك وسائل اإلعالم قد يرهب األطفال ،ممّا يح ّتم إعداد
ّ
األطفال مسبقً ا للتعاطي مع الصحافيني أو املراسلني ،شرط أن يوافقوا على ذلك .من جهة
خصوصا إذا عمدت هذه
أخرى ،قد ينطوي على تعاطي األطفال مع وسائل اإلعالم آثار سلبية،
ً
الوسائل إلى الكشف عن هوية الطفل بدون إرادته.
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 3.10كيف يجري النظر يف البالغات؟

يتم تعيني مجموعة عمل ومقرّر من بني أعضاء اللجنة وذلك للنظر في البالغات .بعد أن تقرر
ّ
يتم االتصال باملبلّغ .فعندما يُقبل البالغ ،يحظى املبلّغ بفرصة جديدة
اللجنة قبول البالغّ ،
لتزويد اللجنة بوقائع إضافية .بعدها ،يُحال البالغ حتت طائل السرية ،إلى الدولة الطرف ،التي
أيضا تزويد اللجنة
خطيا في غضون ثالثة أشهر .قد يُطلب من الدولة الطرف ً
يتعينّ عليها الردّ
ً
تدل الدولة بردّها خالل املهلة الزمنية احمل ّددة ،يجوز للجنة أو
مبعلومات إضافية .في حال لم ِ
مجموعة العمل مواصلة النظر في البالغ بدون أ ّي رأي للدولة الطرف فيها.
ميكن للضحية واملبلّغ (و /أو ممثّلني عنهما) والدولة الطرف عقد اجتماع مع اللجنة لإلجابة
عن األسئلة واإلدالء مبزيد من املعلومات .ولكن ،ما من أ ّي حكم حول متويل لتغطية كلفة هذا
االجتماع ،ممّا قد يشكّل عائقً ا كبيرًا في حال تقرّر عقد االجتماع في أديس أبابا في أثيوبيا،
بتحمل هذه الكلفة.
مع اإلشارة إلى أن ّه قد ترغب منظمة اجملتمع املدني الداعمة للقضية
ّ
تُعقد جميع املشاورات ضمن جلسات خاصة وسرية .وتشير اإلرشادات التوجيهية املرتبطة
بإجراء رفع البالغات إلى وجوب استماع اللجنة إلى األطفال املعنيني بالقضية .وبعد أن تنظر
اللجنة في كافة املعلومات املتوفّرة لديها من اجلانبني ،تشير إلى وقوع انتهاك مليثاق الطفل أو
عدم وقوعه ،والتدابير التي على الدولة الطرف اعتمادها في حال وقوعه.

متحيزًا لدى النظر في البالغ،
في حال وجود مؤشرات تدلّ على أ ّن أحد أعضاء اللجنة قد يكون
ّ
تنحيه عن القضية؛ فعلى سبيل املثال ،قد يكون ألحد أعضاء اللجنة
يحق ّ مللبلّغ أن يطلب ّ
مصلحة خاصة في القضية أو سبق أن شارك في عملية صنع قرار يتعلّق بالقضية على
املستوى احمللي.
استغرقت اللجنة وق ًتا طويال ً إلشعارها باستالم البالغات القليلة التي وردتها حتى اآلن والرد
عليها .وخالل منتدى منظمات اجملتمع املدني ،صدرت توصيات للّجنة بـ” تعديل إرشاداتها
زمنيا الشعارها باستالم البالغات
التوجيهية املتعلّقة بالنظر في البالغات بحيث تضع إطارًا
ً
يتخطى الستة أسابيع ،وتصدر قراراتها بشأن قبول البالغات وأهليتها ضمن مهلة زمنية
ال
ّ
معقولة تفاديًا لبقاء الضحايا بدون أ ّي تعويض” .كما ُطلب من اللجنة إدراج بند ثابت على
جدول أعمالها يقضي بتقدميها تقريرًا حول مجريات البالغات ضمن كل من جلساتها.
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بعض املعطيات حول قبول البالغ.
تفسير أحكام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ذات
الصلة.
الفصل في ما إذا كانت الوقائع كما هي معروضة تشكّل انتهاكًا
ألحكام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.
حتديد التدابير التي على الدولة الطرف اعتمادها لدى حدوث
انتهاك.

 3.11كيف تت ّم متابعة القرارات؟
“يجب متابعة األمور طويال ً والتخطيط الستراتيجية طويلة األمد .ال تتوقف
البالغات عند إصدار القرارات -بل يجب مراقبة مدى االمتثال لهذه القرارات.
أجنيال ناغاغا ،نائبة مدير معهد حقوق االنسان والتنمية في أفريقيا
تُرفع القرارات التي تصدرها اللجنة بشأن البالغات إلى مؤمتر االحتاد األفريقي وتُنشر بعد
أن ينظر فيها كلّ من مؤمتر االحتاد األفريقي والدول األطراف املعنية بالبالغ .ليست اللجنة
قانونيا بحد ذاتها ،ولكنّها تتوقّع أن متتثل الدول
مبحكمة ،وبالتالي فإ ّن قراراتها ليست ملزمة
ً
لقراراتها إثباتًا لنواياها احلسنة والتزاماتها جتاه ميثاق الطفل.
جزئيا
كليا أو
ً
واجلدير بالذكر أ ّن الدولة العضو املعنية بقرارات اللجنة األفريقية قد امتثلت ً
حلوالي ثلث قراراتها فقط .ولك ّن هذه القرارات تصبح جز ًءا من القانون األفريقي حلقوق اإلنسان،
وبالتالي ميكن استخدامها كأدوات حشد دعم أو سوابق قانونية في جميع أنحاء أفريقيا
(وخارجها) ،ح ّتى إن لم تلتزم بها الدولة املعنية .وعلى الرغم من أ ّن قرارات جلنة اخلبراء ليست
ومتهد الطريق أمام سبل
مبلزمة
قانونيا ،يؤمل أن تتم ّتع هي األخرى بشرعية معنوية كبيرة ّ
ً
أخرى حلشد الدعم على املستوى الوطني.
إن البروتوكول املؤسس للمحكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ال يشير بالتحديد إلى
أن ّه ميكن للجنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته رفع القضايا أمام احملكمة.
ولكن هناك مبررات قوية للقول إ ّن ذلك ممكن .كما أ ّن قواعد االجراءات التابعة للجنة اخلبراء
لم حت ّدد كيف وفي أ ّي مرحلة من مراحل القضية تقوم اللجنة بإحالة القضايا إلى احملكمة
األفريقية .من املهم ج ًدا توفير إيضاحات حول هذه املسألة ح ّتى تتم ّتع اآللية امل ّتبعة بأكبر قدر
من الفعالية حلماية حقوق الطفل.
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أمام جلنة اخلبراء خيار يقضي بإحالة القضية إلى اللجنة األفريقة حلقوق اإلنسان والشعوب
التي تقوم بدورها برفع القضية إلى احملكمة بالنيابة عنها .خالل جلستها اخلامسة واألربعني
املنعقدة في العام  ،2009اعتمدت اللجنة األفريقة حلقوق اإلنسان والشعوب قرارًا يقضي
بإرساء أسس التعاون بينها وبني جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته في
أفريقيا .يبني هذا القرار عالقة رسمية بني الهيئتني .ولك ّن املعالم الدقيقة لهذا التعاون ضمن
العالقة الرسمية لم حت ّدد بعد .قد تكون إحالة القضايا إلى بعضهما البعض -وفي حالة
جلنة اخلبراء ،قيام هذه األخيرة بإحالة القضايا إلى اللجنة األفريقة التي ترفعها الحقً ا إلى
احملكمة األفريقية -طريقة مفيدة الرساء التعاون بينهما.
في العام  ،2004وافق مؤمتر االحتاد األفريقي على دمج احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
مع محكمة العدالة اجلديدة إلقامة محكمة واحدة قوية في القارّة .وفي العام  ،2008اعتمد
مؤمتر االحتاد األفريقي البروتوكول بشأن النظام األساسي للمحكمة األفريقية للعدالة وحقوق
حيز التنفيذ بعد أن تص ّدق عليه  15دولة؛ في هذه األثناء،
اإلنسان .سيدخل البروتوكول اجلديد ّ
تبقى اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب قائمة .مبوجب بروتوكول الدمج ،تقع ضمن
نطاق اختصاص احملكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان قضايا متعلّقة بـ” تفسير امليثاق
األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته وتنفيذ أحكامه” ،وهذا يعني أن ّه يحق ّ للجنة اخلبراء صراحة
إحالة قضايا إلى احملكمة األفريقية لضمان امتثال الدول لقراراتها .وإذا ما قامت جلنة اخلبراء
فعليا بإحالة القضايا إلى احملكمة األفريقية في املستقبل ،فمن شأن ذلك أن يساهم بفعالية
ً
في تعزيز واليتها.

نصيحة
تضطلع منظمات اجملتمع املدني بدور بارز في نشر قرارات جلنة اخلبراء حول
البالغات وفي حشد الدعم لتطبيق قراراتها ومراقبة هذا التطبيق.

 .4التحقيقات
إ ّن مهمة التحقيق هي مهمة يعهد بها فريق من جلنة اخلبراء املعنية بحقوق
الطفل ورفاهيته إلى دولة طرف في ميثاق الطفل ،يطلب ضمنها جمع
املعلومات حول وضع حقوق الطفل في الدولة الطرف.
املادة  -1اخلطوط التوجيهية للجنة اخلبراء حول إجراء التحقيقات

| | 75
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تنص املادّة  )1( 45من ميثاق الطفل على أن ّه “يجوز للجنة اخلبراء -وهي تلجأ إلى أ ّي طريقة
ّ
مناسبة للتحقيق في أ ّي مسألة تقع ضمن نطاق هذا امليثاق -أن تطلب من الدول األطراف
أ ّي معلومات ذات صلة بتنفيذ امليثاق ،ويجوز لها كذلك أن تلجأ إلى أ ّي وسيلة مناسبة
للتحقيق في االجراءات التي اتّخذتها الدولة الطرف لتنفيذ امليثاق”.
مفسرة في اإلزشادات التوجيهية للجنة اخلبراء حول إجراء التحقيقات (الواردة
وهذه املادة
ّ
في القرص املدمج املرفق بالدليل) ،وهي تعني أن ّه بإمكان اللجنة االضطالع ببعثات حتقيقية
جلمع املعلومات حول وضع حقوق الطفل في الدولة الطرف .تتيح هذه البعثات للّجنة رصد
مهمة الكتساب معلومات مباشرة .في
االنتهاكات وإصدار التوصيات للدولة املعنية ،وهي
ّ
تقصي احلقائق وأرسلتها في زيارة إلى شمال أوغندا ،ورفعت
العام  ،2005شكّلت اللجنة بعثة ّ
مفوضية االحتاد األفريقي تقرير البعثة إلى اجمللس التنفيذي ،وجلنة املمثّلني الدائمني ومؤمتر
معمم وغير معمول به
االحتاد األفريقي .إال ّ أ ّن املؤمتر لم ينشر التقرير الذي بقي بالتالي غير
ّ
على نطاق واسع .كما أ ّن مشاكل التمويل أعاقت تشكيل بعثات إضافية.
يجوز للتحقيقات أن تتناول مسائل أُحيلت إلى جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
ورفاهيته ،أو مسائل تبادر إليها اللجنة بنفسها لكونها ناجمة عن البالغات ،أو مسائل حتقق
فيها اللجنة بناء على دعوة مباشرة من الدولة الطرف .جتدر اإلشارة إلى أن ّه ميكن للّجنة زيارة
الدولة الطرف فقط إذا ُسمح لها بذلك .في حال رفضت الدولة الطرف دعوة اللجنة ،يجوز
لهذه األخيرة نقل “عدم التعاون” هذا إلى مؤمتر االحتاد األفريقي الذي قد يقرّر اعتماد تدابير
إضافية.
مخصصة للمباشرة بالتحقيقات.
تقوم اللجنة بإعداد فريق حتقيق يتألّف من مجموعة عمل
ّ
حت ّدد اللجنة عدد أعضاء الفريق بناء على الظروف والقضايا الطارئة .قد ال يشارك أحد أعضاء
اللجنة في التحقيق إذا كان/كانت مواطنًا في الدولة الطرف املعنية؛ أو يقطن في أراضي
الدولة الطرف ،أو إذا كانت البعثة مرسلة إلى دولة طرف ان ُتخب العضو لتمثيلها .قبل
التحقيق ،ينبغي إعداد تقرير ما قبل البعثة ،حيث ترد تواريخ البعثة وبرنامجها.
قد تختلف يوميات هذه البعثات أو الزيارات إلى حد كبير .فقد حتاول البعثة االجتماع مبمثّلني
عن احلكومة والوزارات ذات الصلة ،وسلطات الشرطة ،واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،
ومنظمات اجملتمع املدني املعنية بشؤون الطفل ،ووكاالت األمم املتحدة واألطفال الذين وقعوا
ضحايا االنتهاكات وأسرهم أو ممثّلني عنهم .وقد تقوم البعثة بزيارة املراكز الصحية ومراكز
املهجرين
اعتقال األطفال أو إعادة تأهيلهم ،واملدارس واملستشفيات ومخيمات الالجئني أو
ّ
داخليا.
ً
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نصيحة
ميكن ملنظمات اجملتمع املدني تشجيع اللجنة على إجراء حتقيق في بلد معينّ
أو معاجلة مسائل مح ّددة داخل البلد .وميكنها تقدمي الدعم لتسهيل الرحالت
املهمة.
واحلرص على اجتماع اللجنة باألشخاص املعنيني ونفاذها إلى املعلومات
ّ

 4.2كيف ميكن ملنظامت املجتمع املدين املساهمة يف التحقيقات؟

وخصوصا
علنيا ،ميكن ملنظمات اجملتمع املدني،
تقصي احلقائق
ً
بعد أن يصبح قرار تشكيل بعثة ّ
ً
الوطنية منها ،أن تلعب دورًا بارزًا في توفير املعلومات للّجنة بينما تع ّد هذه األخيرة بعثتها .قد
تشتمل املعلومات على اقتراحات أماكن للزيارة ،أو مسائل ينبغي التحقيق فيها ،أو تفاصيل
جلت
معينة ُس ّ
عن منظمات اجملتمع املدني احمللية املعنية بحقوق الطفل ،أو تفاصيل عن قضايا ّ
فيها انتهاكات مزعومة حلقوق الطفل ،أو حملة عامة عن أشكال االنتهاكات .يجدر التنويه بأ ّن
املعلومات التي توفّرها منظمات اجملتمع املدني العاملة في البلد أو املتم ّتعة بخبرة في مجال
قيمة للغاية.
معينّ هي ّ

 4.3تقرير البعثة

تفصل ضمنه مجريات التحقيق وتصدر توصيات
على إثر زيارة البعثة ،تع ّد اللجنة تقريرًا حولها ّ
ذات صلة للدولة الطرف املعنية .حتيل جلنة االحتاد األفريقي هذا التقرير إلى اجمللس التنفيذي
وجلنة املمثّلني الدائمني ومؤمتر االحتاد األفريقي ،ويُنشر التقرير فقط بعد أن يعتمده املؤمتر.
بعدها ،يتم وضع آلية متابعة ،ويُطلب من الدولة الطرف التي زارتها البعثة ،تقدمي ردّ خطي
حول التدابير املعتمدة على ضوء التوصيات الواردة في تقرير البعثة.
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اللجنة واالتحاد األفريقي
 .1كيف تندرج اللجنة ضمن اإلتحاد األفريقي؟
ال يتألف االحتاد األفريقي من هيئة واحدة وحيدة وإنمّ ا يتألّف من أكثر من خمسة عشر هيكلية
ومؤسسة ذات مستويات متداخلة من السلطة .وتتاح اليوم فرص عدة لتلك الهيئات
لإلنخراط في مجال حقوق الطفل على املستويني الوطني واإلقليمي .من املهم أن نفهم
لنكون
عمليا ونظريًا
طبيعة العالقات التي تربط اللجنة بالهيئات األخرى لالحتاد األفريقي
ّ
ً
فهما شامال ً لطريقة عملها.
ً
يق ّدم القسم التالي أوال ً حملة عامة عن والية هيئات حقوق اإلنسان األساسية األخرى وآلياتها
وهي اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب احملكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان.
يتطرق القسم بعدها إلى مؤسسات اإلحتاد األفريقي األخرى املعنية بحقوق الطفل .ونستعرض
تلك املؤسسات لنحدد موقع اللجنة في املشهد املؤسسي لالحتاد األفريقي وكيفية اندراجها
فيه واإلشارة إلى اجملاالت التي ميكن ملؤسسات االحتاد األفريقي أن تنشط فيها لتطبيق امليثاق
األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته .ميكن اإلطالع على املزيد من املعلومات بشأن اإلحتاد األفريقي
أيضا إلى أن اإلحتاد األفريقي
وهيئاته في خانة “مصادر املعلومات اإلضافية” أدناه .وجتدر اإلشارة ً
يطور اليوم استراتيجية جديدة حلقوق اإلنسان.
ّ

املؤسسات والهيكليات األساسية ضمن االتحاد
األفريقي املعنية بحقوق الطفل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
احملكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان
مؤمتر رؤساء دول وحكومات اإلحتاد األفريقي
اجمللس التنفيذي
جلنة املمثلني الدائمني
مفوضية اإلحتاد األفريقي
مجلس السلم واألمن
اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي
برملان البلدان األفريقية
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ()NEPAD
اآللية األفريقية الستعراض األقران
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ال يهدف هذا الدليل إلى النظر في السبل التي يجب أن ينشط فيها اجملتمع املدني املعني
بقضايا األطفال ضمن االحتاد االفريقي ككل .ويركز بدال ً من ذلك على استكشاف العالقات
والروابط بني مختلف مؤسسات االحتاد االفريقي واللجنة ،وكيف ميكنها العمل معا ً لتنفيذ
امليثاق .كما يستكشف كيف ميكن أن تعمل منظمات اجملتمع املدني مع اللجنة لتعزيز
عالقاتها داخل االحتاد االفريقي.
على منظمات اجملتمع املدني املهتمة باالنخراط إلى جانب االحتاد األفريقي على نطاق أوسع
أن تدرك أن منظمة غير حكومية حتمل اسم “املركز من أجل مشاركة املواطنني في االحتاد
األفريقي ( ”)CCP-AUأنشئت في العام  2007بهدف توسيع وتعزيز الفرص املتاحة النخراط
بشكل أساسي إلى جانب االحتاد األفريقي .ولقد نشطت تلك املنظمة
منظمات اجملتمع املدني
ٍ
في تدريب منظمات اجملتمع املدني األفريقية على هيكلية االحتاد األفريقي وكيفية املشاركة
فيها .كما نظمت مؤمترات للقارة األفريقية التقى فيها أكثر من  350من ممثلي املنظمات غير
احلكومية من كل أنحاء القارة للمشاركة في مؤمترات القمة لالحتاد األفريقي التي تعقد مرتني
في السنة .للمزيد من املعلومات ،ميكنكم زيارة موقع املنظمةwww.ccpau.org :
نصيحة
على منظمات اجملتمع املدني أن تدعو اللجنة إلى توسيع تعاونها احلالي مع
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ليطال هيئات االحتاد األفريقي األخرى
على غرار احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ومجلس السلم واألمن
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وبرملان البلدان األفريقية .وال بد من تعيني
منسقني من بني أعضاء اللجنة للتواصل مع تلك الهيئات.
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كيف تندرج اللجنة ضمن االتحاد األفريقي
(من موجز وثائق االتحاد األفريقية األساسية بشأن حقوق اإلنسان)
احملكمة األفريقية للعدالة /احملكمة
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
اجمللس التنفيذي بالنيابة عن املؤمتر
مناط مبراقبة تطبيق الدول
األطراف األحكام الصادرة عن
احملكمة األفريقية.

مفوضية االحتاد األفريقي
• تؤدي دور األمانة العامة لالحتاد
األفريقي
مجلسا نافذ ًا.
• تضم
ً
• سوف تخضع لعملية إصالح
لتصبح سلطة ضمن االحتاد
األفريقي.

مؤمتر رؤساء دول وحكومات اإلحتاد األفريقي
•

أعلى سلطة لصنع القرار ويلتقي

•

مرتني سنويًا
تقدم إليه اللجنة تقريرًا سنويًا عن

•

تتخذ قرارًا بشأن اعتماد قرارات اجمللس

أنشطتها

التنفيذي حول :انتخاب أعضاء اللجنة
وتقارير التحقيق والقرارات بشأن
البالغات.

•

اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب
•

•

يجوز أن يطبق األحكام الصادرة عن
احملكمة األفريقية.

اجمللس التنفيذي

هي جزء من إدارة الشؤون

•

السياسية لكنها تتمتع مبيزانية

يقدم املشورة إلى املؤمتر

•

مستقلة وأمانة عامة خاصة بها

يتألف من وزراء اخلارجية

•

في غامبيا.

ينتخب أعضاء اللجنة

•

يتخذ القرارت بشأن ما ترفعه

تقييما
اجمللس التنفيذي يضع
ً
لتقاريرها قبل اجتماعات القمة
لالحتاد األفريقي.
•

اجمللس اإلقتصادي
واإلجتماعي والثقافي

اللجنة من تقارير حول األنشطة،

هيئة إستشارية متنح

وأحكام بشأن الشكاوى وتقارير

منظمات اجملتمع املدني

التحقيقات.

صوتًا ضمن االحتاد األفريقي.

مناط ،بالنيابة عن املؤمتر،
مبراقبة تطبيق الدول األطراف
لألحكام الصادرة عن احملكمة

جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق

األفريقية.

الطفل ورفاهيته
•

جزء من إدارة الشؤون

هيئة إستشارية لكنها ستتمتع في

اإلجتماعية في مفوضية اإلحتاد

املستقبل مبكانة قانونية.

األفريقي
•

ترفع التقارير إلى املؤمتر من خالل
اجمللس التنفيذي

جلنة املمثلني الدائمني
•

تتألف من سفراء أفريقيني
معتمدين accreditedtoلالحتاد

مجلس السلم واألمن
•

مسؤول عن تعزيز األمن
والسلم

•

التعاون مع اللجنة بشأن
مسائل مرتبطة باألطفال
والنزاع املسلح.

برملان البلدان األفريقية

األفريقي
•

تتمتع بنفوذ طائل وتترأس التحضيرات

جلنة التوجيه لرؤساء الدول واحلكومات
للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
•

ملؤمتراتالقمةلالحتاداألفريقي
•

هيئة أساسية تربط ما بني
أجندةاالحتاداألفريقيواحلكومات
الوطنية.

مشروع خاص أطلقه االحتاد
األفريقي

•

يسعى إلى تعزيز احلكم الرشيد على أنه
شرطأساسيللتنمية.

اجلماعات االقتصادية اإلقليمية

اآللية األفريقية الستعراض األقران

كتل جتارية إقليمية لكن تتمتع

هي عملية تعلّم كيفية تقييم

ببعض التكامل االجتماعي

فعالية احلكم االقتصادي والسياسي

والسياسي والعسكري ومحاكم

وحكم الشركات في أفريقيا.

حقوق اإلنسان النافذة.
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احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (على أن يتغير اسمها قري ًبا
فيصبح احملكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان)
ميكن أن ترفع إليها القضايا :الدول األطراف واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب واملنظمات األفريقية احلكومية الدولية ،ومؤسسات حقوق اإلنسان
الوطنية في أفريقيا.
• يجوز لألفراد ومنظمات اجملتمع املدني أن ترفع الدعاوى ضد الدول إذا ما
كانت الدولة املعنية قد أعلنت صراح ًة أنها تقبل اختصاص احملكمة للنظر
في الدعوى.
• تكون القرارات ملزمة للدول وقابلة للتنفيذ وبالتالي قد يكون لها أثر مهم
في القضايا املرتبطة باألطفال.
• اجمللس التنفيذي مناط ،بالنيابة عن املؤمتر ،مبراقبة امتثال الدول األطراف
لألحكام الصادرة عن احملكمة األفريقية.
• اعتمد البروتوكول لدمج احملكمة األفريقية للعدالة واحملكمة األفريقية
حلقوق اإلنسان والشعوب في العام .2008
جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
• واليتها :تراقب تنفيذ أحكام امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته وتع ّد
التقارير بشأنه.
• جتتمع مرتني سنويًا.
عضوا.
• تضم 11
ً
• تشكل جز ًءا من إدارة الشؤون االجتماعية في مفوضية االحتاد األفريقي.
• ال تتمتع مبيزانية مستقلة.
• ترفع التقارير إلى مؤمتر االحتاد األفريقي من خالل اجمللس التنفيذي.
• ميكن أن ترفع القضايا إلى احملكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان (بعد
إنشائها)؛ من غير الواضح إن كان بإمكانها أن ترفع القضايا إلى احملكمة
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.
• تعمل مع منتدى منظمات اجملتمع املدني الدينامي املرتبط بها.
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
• واليتها :مراقبة تطبيق أحكام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ورفع
التقارير ذات الصلة.
• جتتمع مرتني سنويًا.
عضوا ومنهم  5مقررين خاصني بشأن :شؤون املرأة ،واملدافعني عن
• تضم 11
ً
حقوق اإلنسان ،والالجئني واملشردين داخلياً ،والسجون وأماكن االحتجاز األخرى،
وحرية التعبير.
• تندرج ضمن قسم الشؤون السياسية لكنها تتمتع مبيزانية مستقلة وبأمانة
عامة خاصة بها في غامبيا.
• اجمللس التنفيذي مناط بتقييم تقاريرها قبل انعقاد مؤمترات القمة لالحتاد
األفريقي.
• بإمكانها أن حتيل القضايا إلى احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
واحملكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان عند إنشائها.
• تعمل مع منتدى منظمات اجملتمع املدني الدينامي املرتبط بها.
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 .2اللجنة وهيئات حقوق اإلنسان األساسية ضمن االتحاد األفريقي
 2.1اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 2.1.1املقدمة

أنشئت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مبوجب امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان
والشعوب لتشرف على احلقوق كافة التي يكرسها امليثاق وتراقب تطبيقها .إن الدول األعضاء
في االحتاد األفريقي جميعها ( 53دولة) أطراف في هذا امليثاق .ولقد أنشئت في العام 1986
وبالتالي حصدت خبرة طويلة بإمكان جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
أن تستفيد منها.
عضوا ومقر أمانتها العامة في باجنول في غامبيا .تلتقي اللجنة مرتني في
تضم اللجنة 11
ً
أيضا مبهمة
السنة في إطار دورات عادية .يحق لها ومن واجبها أن تفسر امليثاق ،لكن تضطلع ً
تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في أفريقيا ومنها:
• النظر في التقارير التي من واجب كل دولة من الدول األعضاء أن تقدمها بشأن واقع
حقوق اإلنسان على أراضيها،
• اتخاذ القرارات بشأن البالغات التي تقدمها الدول األعضاء واألفراد ومنظمات اجملتمع
املدني،
• اعتماد القرارات والبيانات وتنظيم الندوات،
• زيارة الدول األعضاء واتخاذ خطوات أخرى تهدف إلى تعزيز حقوق اإلنسان في
أفريقيا.
رفع التقارير إلى املؤمتر
تشكل اللجنة جز ًءا من قسم الشؤون السياسية وتقدم تقريرًا إلى املؤمتر حول نشاطها في
كل مؤمتر قمة لالحتاد األفريقي .في العام  ،2003قرر املؤمتر أنه على اجمللس التنفيذي تقييم
عمل اللجنة .ال يُنشر تقرير اللجنة والقرارات بشأن البالغات الفردية التي يتضمنها إال بعد
اعتمادها في املؤمتر.
تقارير الدول األطراف
يتعني على الدول تقدمي تقارير عن التقدم احملرز في تنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان
والشعوب إلى اللجنة مرة كل سنتني .وتنظر اللجنة في التقارير في اجللسات العلنية ،وبعد
ذلك تصدر توصيات إلى الدولة مقدمة التقرير التي تسمى “املالحظات اخلتامية” .لكن لم
يقدم أكثر من نصف الدول األطراف في امليثاق األمم املتحدة أي تقرير حتى اليوم.
البالغات
تتلقى اللجنة البالغات من الدول األعضاء واألفراد ومنظمات اجملتمع املدني وتتخذ قرارًا بشأنها.
لم تق ّدم أي دولة بالغًا سوى مرة واحدة (وهو بالغ رفعته جمهورية الكونغو الدميقراطية في ما
يتعلق بالعمليات العسكرية في بوروندي ورواندا وأوغندا في جمهورية الكونغو الدميقراطية).
املقررون اخلاصون
داخليا،
حاليا املقررون اخلاصون باملرأة واملدافعني عن حقوق اإلنسان والالجئني واملشردين
يعمل
ً
ً
والسجون وغيرها من أماكن االحتجاز ،وحرية التعبير .وما من مقرر خاص حلقوق الطفل ،لكن
ميكن توجيه الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل إلى مقررين أخرين وفق احلالة .ويؤدي
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املقرر اخلاص املعني بحقوق املرأة في أفريقيا وهو املسؤول عن تنفيذ بروتوكول امليثاق األفريقي
حلقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق املرأة في أفريقيا (املعروف باسم بروتوكول مابوتو) ،دورًا
أيضا نقطة
بالغ األهمية بالنسبة إلى حقوق الطفل .منذ العام  ،2009كان هذا املقرر اخلاص ً
االتصال للتعاون لتعزيز حقوق الطفل في أفريقيا .ويلتزم املقرر اخلاص بأن يقدم تقريرًا إلى
اللجنة األفريقية بشأن التقدم احملرز في هذا التعاون.
مجموعات العمل واللجنة
وقد أدخلت اللجنة أيضا آلية جديدة ملساعدتها في عملها في مواضيع محددة في إطار واليتها،
حاليا .وتضم مجموعات العمل أعضاء اللجنة وغيرهم من
وهي مجموعات العمل واللجنة
ً
األفراد واملنظمات من ذوي اخلبرة في اجملاالت التي تركز هذه اآلليات .ومن مجموعات العمل نذكر:
مجموعة العمل بشأن حالة الشعوب األصلية/اجملتمعات احمللية في أفريقيا؛ ومجموعة العمل
بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في أفريقيا؛ ومجموعة العمل بشأن عقوبة
اإلعدام؛ ومجموعة العمل بشأن قضايا محددة
متعلقة بعمل اللجنة األفريقية ،ومجموعة العمل بشأن حقوق كبار السن واملعوقني،
ومجموعة العمل بشأن الصناعات االستخراجية وانتهاكات حقوق اإلنسان في أفريقيا .حتولت
مجموعة العمل املعنية بتنفيذ “املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن” ملنع التعذيب إلى جلنة منع
التعذيب في أفريقيا.
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة في أفريقيا
إن البروتوكول بشأن حقوق املرأة في أفريقيا هو معاهدة إقليمية دخلت حيز التنفيذ في
تشرين الثاني/نوفمبر  .2005وهو بالغ األهمية ملنظمات اجملتمع املدني العاملة في مجال قضايا
بشكل خاص ألنه يحمي صراح ًة الفتيات ويوفر حماية معززة من تشويه األعضاء
األطفال
ٍ
التناسلية لإلناث ،والعنف القائم على نوع اجلنس والزواج املبكر.
تراقب اللجنة األفريقية تنفيذ الدول لهذا البروتوكول ،وال سيما املقرر اخلاص املعني بحقوق
املرأة في أفريقيا .وتتمتع احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب باالختصاص للبت في
املسائل املتعلقة بتفسير هذا البروتوكول.

 2.1.2دور منظامت املجتمع املدين ضمن اللجنة األفريقية

تؤدي منظمات اجملتمع املدني دورًا حيويًا في أعمال اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.
ويتخطى عدد املنظمات غير احلكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة األفريقية 400
منظمة .وميكن ملنظمات اجملتمع املدني تقدمي تقارير اجملتمع املدني لتوفير معلومات إضافية
حول حقوق اإلنسان في بلد ما عند تقدمي تقارير الدولة إلى اللجنة .وتقدم تقارير اجملتمع املدني
تلك إلى األمانة العامة للجنة التي تستخدمها في صياغة األسئلة التي يطرحها أعضاء
اللجنة على مندوبي الدولة ..إذ لم يكن من السهل على منظمات اجملتمع املدني اإلطالع على
تقارير الدول األطراف ،تنشر اللجنة اآلن تقارير الدول على موقعها اإللكتروني قبل انعقاد
هاما في تقدمي البالغات
اجللسات ملعاجلة تلك املشكلة .كما تؤدي منظمات اجملتمع املدني دورًا ً
إلى اللجنة ،واقتراح بنود جدول األعمال جللسات اللجنة ،وتوفير الدعم اللوجستي وغيرها
إلى املقررين اخلاصني ومجموعات العمل والبعثات ،ودعم وضع القرارات والبروتوكوالت اجلديدة
املرتبطة بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.
| | 84

اإلرتقاء بحقوق الطفل
قبل كل دورة من دورات اللجنة األفريقية ،تلتقي معظم املنظمات غير احلكومية املشاركة
في ما يعرف باسم “منتدى املنظمات غير احلكومية” الذي ينظمه املركز األفريقي لدراسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان منذ العام  ،2000وهو منظمة حلقوق اإلنسان ومقرها في باجنول
في غامبيا .يقدم املنتدى إلى املنظمات غير احلكومية حيزًا لتبادل املعلومات ومناقشة
القرارات وصياغتها وتنسيق االستراتيجيات ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان واملشاكل التي
تطرح في أفريقيا وينبغي أن تعاجلها اللجنة األفريقية .ويتم اإلعالن عن خالصات املنتدى أمام
اللجنة األفريقية في جلستها االفتتاحية ،ويقدم املنتدى القرارات املقترحة إلى اللجنة للنظر
فيها أو اعتمادها.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال باملركز األفريقي لدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان (راجع
موقع املركز اإللكتروني على العنوان التالي .)www.acdhrs.org :منذ العام  ،2007حتضر
املنظمات املعنية بحقوق الطفل منتدى املنظمات غير احلكومية لنشر الوعي بشأن وضع
األطفال في أفريقيا ،و امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته وعمل اللجنة.

 2.1.3حقوق الطفل واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

ينص امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب على حماية األطفال ضمنًا عندما يذكر حقوق
“كل فرد” و”الشعوب” .كما يوفر حماية خاصة أو محددة لألطفال في ثالثة جوانب هي :
أ .لبعض احلقوق ،مثل احلق في التعليم (املادة  ،)17أهمية كبرى لألطفال أكثر من أي فئة
أخرى من السكان.
ب .يصف امليثاق األسرة بأنها “الوحدة الطبيعية وأساس اجملتمع” .من واجب الدول مساعدة
األسرة وحماية “صحتها وسالمة أخالقياتها” .ويعتبر امليثاق أن رعاية األطفال في إطار
األسرة اليها “فضيلة” في “التقاليد األفريقية” (املادة .)18
ج .إن الدول األطراف في امليثاق األفريقي ملزمة “بضمان حماية حقوق الطفل على نحو ما
هو منصوص عليه فى االعالنات واالتفاقيات الدولية” (املادة .)18

 2.1.4التعاون بني اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب و
لجنة الخرباء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته

على اللجنة األفريقية وجلنة اخلبراء أن تتعاونا إذا ما أرادتا حتقيق إمكاناتها الكاملة بدورهما
آليات للوفاء بحقوق الطفل .وقد بدأ مؤخرًا اجملتمع املدني الذي يركز على حقوق الطفل بالتأثير
على عمل اللجنة األفريقية من أجل رفع مستوى الوعي حول اللجنة ،وميثاق حقوق الطفل
ومحاولة تعميم مراعاة حقوق الطفل في مناقشات حقوق اإلنسان األوسع نطاقًا .وقد جرى
ذلك من خالل جلسات خصصت حلقوق الطفل مرتبطة باجتماعات اللجنة األفريقية .على
سبيل املثال ،في نوفمبر  ،2008خالل منتدى املنظمات غير احلكومية قبل الدورة الرابعة
واألربعني للجنة ،عقدت حلقة نقاش حول حقوق الطفل ألول مرة واعتمد املنتدى قرارا بشأن
حقوق الطفل.

أيضا من خالل عقد دورات مشتركة في منتدى املنظمات غير احلكومية
ويتحقق التعاون ً
مع منظمات حقوق املرأة ،وإعداد بيانات مشتركة حول املسائل املتعلقة بحقوق الطفل مع
منظمات اجملتمع املدني األخرى .دعمت منظمات اجملتمع املدني األفريقية أيضا مشاركة أعضاء
جلنة اخلبراء في عمل اللجنة األفريقية .وخالل دورتها اخلامسة واألربعني في العام ،2009
اعتمدت اللجنة األفريقية قرارًا بشأن التعاون مع اللجنة.
| | 85

مسارات للتعاون بني اللجنة األفريقية ولجنة الخرباء
•
•
•
•

على اللجنة األفريقية أن تعمم مراعاة حقوق الطفل في أجندتها وأن ترجع
صراحة إلى جلنة اخلبراء عند التعامل مع قضايا حقوق الطفل.
ينبغي أن تتعاون اللجنة األفريقية وجلنة اخلبراء تعاونًا وثيقً ا ،من خالل حضور
دورات بعضها البعض بانتظام على سبيل املثال.
بإمكان اللجنة األفريقية القيام ببعثات مشتركة مع أعضاء جلنة اخلبراء في
تنفيذ واليات املقررين اخلاصني وخالل البعثات الترويجية وبعثات التحقيق.
ينبغي أن تتبادل الهيئتان املعلومات بشأن حقوق الطفل املنبثقة عن النظر في
تقارير الدول األطراف.

نصيحة
على منظمات اجملتمع املدني التي تركز على الطفل أن تنشط أكثر فأكثر
إلى جانب املنظمات غير احلكومية التي ال تركز على الطفل لزيادة الوعي
حول ميثاق حقوق الطفل وجلنة اخلبراء .وينبغي لها أيضا أن تشجع التعاون
امللموس بني جلنة اخلبراء واللجنة األفريقية.

 2.2املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (عىل أن تصبح
املحكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان)
 2.2.1املقدمة

في العام  ،2004دخل حيز النفاذ بروتوكول العام  1998على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان
والشعوب إلنشاء احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب .وأدى اليمني الدستورية
أول قضاة خالل قمة االحتاد االفريقي في متوز/يوليو  2006واتخذت احملكمة أروشا في تنزانيا مقرًا
لها .وقد بدأت للتو في عملها بالنظر في الدعاوى.
من يستطيع رفع دعوى أمام احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؟
يجوز للدول األطراف واللجنة األفريقية وجلنة اخلبراء واملنظمات احلكومية الدولية األفريقية
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية رفع الدعاوى أمام احملكمة .ال يذكر البروتوكول الذي ينص
على إنشاء احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق
الطفل ورفاهيته صراح ًة كهيئة قادرة على رفع دعاوى أمام احملكمة .لكن هناك حجة قوية
للقول بأن جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته هي منظمة أفريقية حكومية
دولية وبالتالي يجوز لها رفع الدعاوى .ال بد من توضيح املسألة هذه من خالل رأي قضائي أو
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استشاري من احملكمة نفسها .كما أن قواعد اإلجراءات للجنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق
الطفل ورفاهيته ال توفر أي إيضاحات حول كيف وفي أي مرحلة من البت في القضية على
اللجنة إحالة القضايا إلى احملكمة األفريقية .وال ب ّد من تقدمي اإليضاحات بشأن هذه املسألة
للحرص على عمل هذه اآللية بأكبر قدر ممكن من الفعالية حلماية حقوق الطفل.
وال ميكن لألفراد ومنظمات اجملتمع املدني رفع الدعاوى ضد الدول إال إذا ما أصدرت الدولة املعنية
إعالنًا بقبول اختصاص احملكمة للنظر في الدعوى .وإذا ما كانت منظمة من منظمات اجملتمع
املدني هي التي ترفع القضية ،يجب أن تتمتع بصفة املراقب أمام اللجنة األفريقية أو جلنة
اخلبراء .عندما ترفع جلنة اخلبراء الدعاوى أمام احملكمة ،فإنها ال تعزز واليتها فحسب بل تقدم
أيضا إلى املدافعني عن حقوق الطفل وسيلة للوصول إلى احملكمة ،عندما لم تصدر دولها
ً
اإلعالن املطلوب للسماح بوصول األفراد إلى احملكمة.
تنفيذ األحكام
خالفا لقرارات جلنة اخلبراء واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،إن قرارات احملكمة
األفريقية ملزمة وقابلة للتنفيذ ،وبالتالي قد تترك تأثيرًا كبيرًا في القضايا املتعلقة باألطفال.
بعد أن تبت احملكمة بحدوث انتهاكات ،بإمكانها أن تأمر باتخاذ التدابير املالئمة كدفع الدولة
أيضا االحتكام لقرارات احملكمة في االختصاصات القضائية الوطنية
تعويضا للضحايا .وميكن ً
ً
األخرى .يضطلع اجمللس التنفيذي ،بالنيابة عن املؤمتر ،مبهمة مراقبة تنفيذ الدول األطراف
ألحكام احملكمة اإلفريقية .والزمن كفيل بالكشف عما إذا كان ملؤمتر االحتاد االفريقي االستعداد
الستخدام قوته ضد الدول األعضاء التي ال متتثل لقرارات احملكمة ،من خالل فرض عقوبات
عليها على سبيل املثال.
التعاون مع جلنة اخلبراء
حيث أنه من املرجح أن تكون اللجنة األفريقية وجلنة اخلبراء القناة الرئيسية لرفع القضايا إلى
احملكمة األفريقية ،يعتبر وضع مناذج فعالة للتعاون بني هذه الهيئات ضروريًا إذا كان للمحكمة
أيضا إيجاد وسيلة للتغلب على واقع أن للجنة
اإلفريقية أن تكون فعالة .ومن الضروري ً
األفريقية وجلنة اخلبراء واحملكمة األفريقية قد أنشئت في أماكن مختلفة من القارة األفريقية.

نصيحة
على اجملتمع املدني أن يدعو الدول إلى إصدار اإلعالن الالزم للسماح بتقدمي
التماسات فردية إلى احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب .حيثما
كان ذلك ممكنًا ،ينبغي أن تدعم جلنة اخلبراء في رفع القضايا أمام احملكمة
األفريقية.
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 2.2.2املحكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان

في العام  ،2004وافق مؤمتر االحتاد االفريقي على دمج احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب مع محكمة العدالة اجلديدة بهدف إنشاء محكمة واحدة فعالة للقارة األفريقية.
واعتمد املؤمتر في العام  2008البروتوكول بشأن النظام األساسي للمحكمة األفريقية للعدالة
وحقوق اإلنسان .وستتخذ احملكمة املدمجة أروشا مقرًا لها ،وتتألف من دائرتني وهما دائرة
حقوق اإلنسان ودائرة الشؤون العامة .يدخل البروتوكول اجلديد حيز التنفيذ بعد مصادقة
 15دولة عليه ،وفي هذه األثناء تبقى احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب قائمة.
وللمحكمة اجلديدة اختصاص واضح في القضايا املتعلقة “بتفسير امليثاق األفريقي حلقوق
الطفل ورفاهيته وتطبيقه” .عالوة على ذلك ،يُسمح صراحة للجنة اخلبراء بإرسال القضايا
إلى احملكمة األفريقية اجلديدة.

نصيحة
على منظمات اجملتمع املدني دعوة الدول على التصديق على البروتوكول بشأن
النظام األساسي للمحكمة االفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان.

 .3اللجنة ومؤسسات اإلتحاد األفريقي األساسية
 3.1مؤمتر رؤساء دول وحكومات اإلتحاد األفريقي
إن املؤمتر هو أعلى سلطة لصنع القرار ضمن االحتاد األفريقي ويتألف من رؤساء دول وحكومات
جميع الدول األعضاء في االحتاد األفريقي .يجتمع عادةً مرتني سنويًا في يناير/فبراير وفي يونيو/
يوليو في مؤمتر القمة .في معظم مؤمترات القمة ،يعتمد املؤمتر نوعني من االقتراحات :القرارات
وهي ملزمة للدول األعضاء؛ واإلعالنات التي تهدف إلى توجيه وجهات نظر الدول األعضاء
وتنسيقها ولكنها غير ملزمة .ينتخب أعضاء املؤمتر رئيس االحتاد االفريقي الذي يتولى منصبه
ملدة عام واحد و هو رئيس إحدى دول االحتاد .وحتتل املناطق اخلمس في أفريقيا هذا املنصب
بالتناوب .إذ يُع ّد املؤمتر اجلهاز األعلى لالحتاد االفريقي ،لديه السلطة ملراقبة تنفيذ سياسات
االحتاد االفريقي وقراراته التي تتعلق باألطفال ،وميكن أن ميارس قدرًا كبيرًا من التأثير على الدول
األعضاء من خالل ضغط األقران .في نهاية املطاف ،إذا فشلت أي دولة من الدول األعضاء
باالمتثال لقرارات وسياسات االحتاد االفريقي ،ميكن للمؤمتر فرض عقوبات مبوجب املادة  23من
القانون التأسيسي ،مبا في ذلك احلرمان ليس من احلق في الكالم والتصويت في االجتماعات
فحسب ،ولكن أيضا “اتخاذ التدابير سياسية واقتصادية الطابع” مثل احلرمان من وسائل
النقل واالتصاالت مع الدول األعضاء األخرى.
كل عام ،تقدم جلنة اخلبراء تقريرًا عن أنشطتها إلى املؤمتر عن طريق اجمللس التنفيذي .ويتضمن
هذا التقرير تقارير اللجنة عن بعثات التحقيق ،فضال ً عن القرارات التي اتخذت بشأن البالغات
(إن وجدت) .وينتخب اجمللس التنفيذي أعضاء اللجنة وثم يتم إحالة قرارهم إلى املؤمتر العتماده.
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وضع حقوق األطفال عىل جدول أعامل قمة االتحاد
االفريقي
لكل مؤمتر قمة لإلحتاد األفريقي موضوع ،ولكل املواضيع تقري ًبا أثر على األطفال
بطريقة أو بأخرى .وكان موضوع العام  2010على سبيل املثال “صحة األمهات
والرضع األطفال والتنمية” .والفرصة متاحة لدفع قضية حقوق الطفل على
نحو يتعلق مبوضوع قمة االحتاد األفريقي .وميكن إلقاء الضوء على املوضوع في
نشاط املناصرة خالل السنة ،وميكن طرح قضايا حقوق الطفل ذات الصلة مع
وفود احلكومات الوطنية التي حتضر قمة االحتاد األفريقي ،والسفراء إلى االحتاد
االفريقي واجلهات املانحة.
على منظمات اجملتمع املدني التي ترغب في املشاركة في وضع حقوق الطفل
على جدول أعمال قمة االحتاد االفريقي أن تنظر في عقد اجتماعات مفتوحة بني
جماعات اجملتمع املدني املهتمة قبل شهرين على األقل من القمة لتبادل اآلراء
ووجهات النظر بشأن القرارات املقبلة وإعداد البيانات املشتركة لتشاركها مع
علما
الدول .أطلبوا عقد اجتماعات في بلدكم مع وزارة اخلارجية إلحاطتها ً
مبوقف احلكومة والدفاع عن هموم جماعات اجملتمع املدني .اتصلوا بوسائل
اإلعالم لكي تكون على بينة من القضايا احلرجة ودور االحتاد االفريقي في التأثير
على النتائج لصالح األطفال.
راجع الدليل (“تعزيز املشاركة الشعبية في االحتاد االفريقي :دليل لهياكل
االحتاد االفريقي وعملياته و AfriMAPوأوكسفام” ( ))2010ملزيد من اإلرشاد
بشأن كيفية اإلنخراط بفعالية في مؤمتر قمة االحتاد األفريقي .الدليل متوفر
باللغة اإلنكليزية بالعنوان التالي:
Strengthening Popular Participation in the African Union: A Guide
)to AU Structures and Processes, AfriMAP and Oxfam (2010

 3.2املجلس التنفيذي

يتألف اجمللس التنفيذي من وزراء اخلارجية وهو مسؤول أمام املؤمتر .ينظر في تقرير نشاط اللجنة
قبل اعتماده في املؤمتر ،ال سيما النظر في أي تقرير لبعثة التحقيق و/أو احلكم على البالغات.
أيضا أعضاء
إنه مجرد مترين نظري وال متثل اللجنة أمام اجمللس التنفيذي .كما ينتخب اجمللس ً
اللجنة في اجتماع يعقد قبل قمة االحتاد االفريقي.
أيضا عن مراقبة امتثال الدول
ويجب أن يعتمد املؤمتر قرار اجمللس في نهاية املطاف .وهو مسؤول ً
األطراف ألحكام احملكمة األفريقية .في املستقبل ،قد يكون ذلك مناس ًبا إذا إحالت اللجنة
قضية إلى احملكمة لعدم االمتثال وامتنعت الدولة الطرف في وقت الحق عن االمتثال حلكم
احملكمة.
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بإمكان منظمات اجملتمع املدني لفت انتباه وزراء اخلارجية في اجمللس التنفيذي
إلى األفراد الذين يتمتعون بالكفاءة للترشح لعضوية اللجنة .وميكن ممارسة
املناصرة إلى جانب الدول خالل اجتماعات املؤمتر للتأكد من أن عملية الترشيح
واالنتخاب ألعضاء اللجنة شفافة ومستنيرة (انظر القسم  3.3للحصول على
مزيد من املعلومات حول عملية الترشيح).

 3.3لجنة املمثلني الدامئني
تتألف جلنة املمثلني الدائمني من سفراء الدول األعضاء املعتمدين لدى االحتاد االفريقي واتخذت
عادة أديس أبابا في إثيوبيا مقرًا لها .تعمل عن كثب مع مفوضية االحتاد االفريقي في تنفيذ
أيضا كهيئة استشارية للمجلس التنفيذي .وتؤدي دورًا رائ ًدا في التحضير
البرامج وتعمل ً
لقمة االحتاد االفريقي وفي لفت انتباه حكوماتها إلى أجندة االحتاد األفريقي .يجتمع أعضاؤها
على األقل مرة شهريًا عادةً في مقر االحتاد االفريقي في أديس أبابا .إن جلنة املمثلني الدائمني
هي هيئة هامة ومؤثرة ملنظمات اجملتمع املدني التي تعمل على التأثير على حكوماتها الوطنية
من خالل االحتاد االفريقي ،واجملتمع املدني هام بالنسبة إلى اللجنة.

 3.4مفوضية االتحاد األفريقي
 3.4.1املقدمة

جتدر اإلشارة إلى أن هذه الهيئة تختلف عن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب .إن
املفوضية هي احملرك البيروقراطي لالحتاد االفريقي .وهي تخضع للمجلس التنفيذي وتؤدي دور
األمانة العامة لالحتاد االفريقي ،كما أن لديها هيكلية واضحة خاصة بها لصنع السياسات
وتقدمي املشورة .مقرّها في أديس أبابا في إثيوبيا ويترأسها رئيس املفوضية .منذ العام ،2008
تولى هذا املنصب السيد “جان بينغ” ،وهو نائب سابق لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية
الغابون .ويتشكل مكتب الرئيس من مجلس قوي ومؤثر يضم الرئيس ونائبه واملفوضني الثمانية
الذي يتبوأ كل منهم منصبه ملدة خمس سنوات .للمفوضني حقائب فردية تغطي مختلف
مجاالت السياسات ويتولون إدارة املهام اليومية في االحتاد االفريقي .ويتم مراعاة املساواة بني
اجلنسني والتوازن اإلقليمي في التعيينات الرسمية للمفوضية.
في شباط/فبراير  ،2009قرر مؤمتر االحتاد األفريقي حتويل مفوضية االحتاد األفريقي إلى
سلطة االحتاد االفريقي التي تتمتع بنفوذ أكبر .ونتيجة لذلك ،سوف تتغير أدوار املفوضني
ومسؤولياتهم قليال ً .ومع ذلك ،تبقى هيكليتها األساسية التي تضم رئيس املفوضية ونائبه
واملفوضني الثمانية (على أن تعاد تسميتهم األمناء العامني) .ومبا أن عملية التحول ما زالت
جارية ،يوضح الرسم البياني أدناه هيكلية مفوضية االحتاد األفريقي واألسماء اجلديدة في إطار
الهيكل املقترح لسلطة االحتاد االفريقي.
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وسيكون التركيز األساسي لسلطة االحتاد االفريقي اجلديدة على إصالح هيكلية احلكم
القائمة ضمن االحتاد االفريقي .وأصدرت مفوضية االحتاد األفريقي خطتها االستراتيجية لفترة
 .2012-2009كجزء من هذه اخلطة ،أنشأت أربع ركائز استراتيجية رئيسية هي :السالم واألمن؛
والتنمية والتكامل والتعاون؛ والقيم املشتركة؛ وبناء املؤسسات والقدرات .وتصطف اجلهات
املانحة التي تعمل مع االحتاد االفريقي حول هذه الركائز .وتع ّد ركيزة القيم املشتركة األكثر
الصلة للمفوضية إذ تركز على احلكم الرشيد والدميوقراطية وحقوق االنسان والنهج القائم
على حقوق اإلنسان ملقاربة لتنمية منها احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية.
ولإلصالحات جدول زمني طويل.

هيكلية مكتب رئيس املفوضية ومسؤولياته
مكتب رئيس املفوضية (االسم اجلديد :الرئيس)
• مديرية املرأة واملساواة بني اجلنسني والتنمية
قضايا املساواة بني اجلنسني والتقارير القطرية بشأن تنفيذ اإلعالن بشأن حقوق
املرأة
• مكتب املستشار القانوني
وضع املصادقة ،وصياغة املعاهدات وتفسيرها
• مديرية املواطنني األفريقيني والشتات (األشخاص املهجرين ذوي األصل
األفريقي) ()CIDO
قضايا اجملتمع املدني والشتات (األشخاص املهجرين ذوي األصل األفريقي) ،منح
االعتماد لالجتماعات ،منح صفة املراقب ،تقدمي الدعم إلى اجمللس اإلقتصادي
واإلجتماعي والثقافي
مكتب نائب رئيس املفوضية (اإلسم اجلديد :نائب الرئيس)
• املؤمترات والفعاليات
• املوارد البشرية
• املالية وامليزانية
• البروتوكول
 8أقسام يترأس كل منها مفوض (اإلسم اجلديد :األمناء العامون)
• األمن والسلم (اإلسم اجلديد :األمن والسلم والدفاع املشترك)
• الشؤون السياسية (اإلسم اجلديد :الشؤون السياسية وتنسيق
املواقف املشتركة بشأن العالقات اخلارجية)
• البنى التحتية والطاقة
• الشؤون االجتماعية (اإلسم اجلديد :الصحة والشؤون اإلجتماعية)
• املوارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا (اإلسم اجلديد :التعليم واملوارد
البشرية والعلوم والتكنولوجيا)
• التجارة والصناعة (اإلسم اجلديد :التجارة والصناعة والتعاون الدولي)
• االقتصاد في املناطق الريفية والزراعة (اإلسم اجلديد :اإلقتصاد في
املناطق الريفية والزراعة والبيئة)
• الشؤون اإلقتصادية
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حاسما في تعزيز حقوق األطفال في أفريقيا ،وحتتلّ مكانة
تؤدي مفوضية االحتاد األفريقي دورًا
ً
مناسبة لوضع قضايا األطفال على جدول أعمال املؤسسات السياسية لالحتاد االفريقي.
يتولّى قسم الشؤون االجتماعية ضمن املفوضية مسؤولية املسائل املتعلقة بالطفل ،ويعمل
فيه موظف واحد معني بحماية الطفل .ومن النتائج الهامة التي حققها هذا القسم نذكر
“املوقف األفريقي املشترك بشأن األطفال” (“أفريقيا املالئمة لألطفال”) ،وهي مساهمة
أفريقيا في دورة اجلمعية العامة االستثنائية في العام  .2002ويتضمن اإلعالن وخطة العمل،
ويتألف من مبادئ توجيهية ومن إطار لتحديد األولويات واألدوار للحكومات وأصحاب املصلحة
اآلخرين .وأجري استعراض منتصف املدة للموقف املشترك في القاهرة في العام  2007لتقييم
مستوى التنفيذ ورسم الطريق نحو األمام.

وأنتج عن هذا االستعراض “نداء للتعجيل بتنفيذ خطة عمل أفريقيا املالئمة لألطفال
( .”)2012-2008تتولى مختلف اإلدارات واملديريات في إطار مفوضية االحتاد االفريقي مسؤولية
مجموعة متنوعة من قضايا األطفال.وتضطلع مديرية املرأة والنوع االجتماعي والتنمية دورًا
مهما في قضايا الطفلة .وتضم األقسام املسؤولة عن قضايا األطفال في مفوضية االحتاد
ً
األفريقي:
الشؤون االجتماعية (اإلسم اجلديد :الصحة والشؤون االجتماعية)
قسم مسؤول عن جميع املسائل املتعلقة بالطفل وكذلك منع اجلرمية ،واالجتار بالبشر،
والسكان ،والهجرة ،والعمل والعمالة ،والرياضة والثقافة ،واألوبئة مبا في ذلك فيروس نقص
املناعة البشرية ومرض اإليدز .وتندرج جلنة اخلبراء ضمن هذا القسم.
املوارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا (اإلسم اجلديد :التعليم واملوارد البشرية والعلوم
والتكنولوجيا)
قسم مسؤول عن تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ،والشباب ،والبحوث واجلامعات وامللكية
الفكرية.
األمن والسلم (اإلسم اجلديد :األمن والسلم والدفاع املشترك)
قسم مسؤول عن منع الصراعات وإدارتها ،مبا في ذلك األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة،
وحفظ السالم واإلرهاب واجلرمية العابرة للحدود.
الشؤون السياسية (اإلسم اجلديد :الشؤون السياسية وتنسيق املواقف املشتركة بشأن
العالقات اخلارجية)
قسم مسؤول عن التعاون السياسي ،واحلكم ،واالنتخابات وحقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية،
وحرية تنقل األشخاص واجلرائم املالية .تندرج اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ضمن
هذا القسم.
الشؤون االقتصادية
قسم مسؤول عن التكامل االقتصادي ،والتعاون االقتصادي الدولي ،والشؤون النقدية وتطوير
القطاع اخلاص واالستثمار وتعبئة املوارد ،واحلد من الفقر ،واإلحصاءات.
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على منظمات اجملتمع املدني ممارسة الضغط من أجل حتسني التعاون بني
جلنة اخلبراء ،مديرية املرأة واملساواة بني اجلنسني والتنمية ومختلف أقسام
مفوضية االحتاد االفريقي املعنية باألطفال لتحسني التماسك والتفاهم في
عمل االحتاد االفريقي مع األطفال وفي تنفيذ ميثاق حقوق الطفل.

 3.4.3التعاون مع اللجنة

ملفوضية اإلحتاد األفريقي في قسم الشؤون اإلجتماعية،
جتدر اإلشارة إلى أ ّن هذه اللجنة تابعة
ّ
ما يعني أ ّن متويل اللجنة صادر ٌ عن ميزانية القسم هذا التي تواجه الكثير من الطلبات املنافسة
جزء من القسم بح ّد ذاته .وصوال ً إلى شهر
األخرىّ .
أما األمانة العامة اخلاصة باللجنة ،فهي ٌ
آب/أغسطس  ،2007كانت اللجنة تفتقر إلى أمانة عامة ،وبالتالي اضطلع قسم الشؤون
اإلجتماعية بهذه الوظيفة نياب ًة عن اللجنة .وقد علت األصوات املطالبة بزيادة استقاللية
اللجنة (أسوةً باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب) ،نظرًا إلى أ ّن التعويل املفرط على
قسم الشؤون اإلجتماعية يؤدي إلى التشكيك في استقاللية اللجنة.

 3.4.4الحوار بني اإلتحاد األورويب واإلتحاد األفريقي بشأن حقوق
اإلنسان

في عام  ،2008بادر اإلحتاد األوروبي واإلحتاد األفريقي (قسم الشؤون السياسية) إلى إقامة حوار
منتظم حول حقوق اإلنسان يعقد جلستان كل سنة إحداها في أوروبا واألخرى في أفريقيا
بالتناوب .وفي عام  ،2009متّت دعوة رئيس جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
سيما األطفال
ورفاهيته إللقاء كلمة في هذا احلوار بشأن عمل اللجنة وحقوق الطفل ،ال ّ
الذين تطالهم آثار النزاعات املسلّحة والذين يشكّلون مصدر قلق مشترك بالنسبة إلى اإلحتاد
أما منظمات اجملتمع املدني ،فقد انتقدت هذه احلوارات
األوروبي واإلحتاد األفريقي على ح ّد سواءّ .
بسبب محدودية مشاركة اجملتمع املدني فيها وغياب التقييم املستقلّ ألثر هذه املنظمات على
األوضاع الواقعية .لك ّن الفرصة سانح ٌة هنا أمام اللجنة لتشارك في هذا احلوار .ميكن ملنظات
اجملتمع املدني األوروبية واألفريقية أن تتعاون من أجل ممارسة الضغوط على اإلحتاد األوروبي
واإلحتاد األفريقي ليضعا حقوق الطفل في صلب األجندة اخلاصة بكلٍّ منهما.

 3.5مجلس السلم واألمن

مت ّ إنشاء مجلس السلم واألمن في العام  ،2004ويتم ّتع بصالحية التدخل في النزاعات من أجل
يتم انتخابها لوالية من
حماية أمن القارة األفريقية .يتألّف اجمللس من خمس عشرة دولة عضو ّ
سنتني أو ثالث سنوات ،مع التساوي في حق التصويت .كما يشرف مجلس السلم واألمن
قوة أمنية أفريقية دائمة ،القوة اإلحتياطية التابعة لإلحتاد األفريقي .ومن املقرّر
على إنشاء ّ
استكمال هذا املشروع بحلول العام .2012
وتشمل أهداف مجلس السلم واألمن استباق النزاعات املسلّحة وردعها ،باإلضافة إلى الوقاية
من اإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان .كما يرمي اجمللس إلى تعزيز املمارسات الدميقراطية،
واحلوكمة ،وحكم القانون ،وحقوق اإلنسان ،واحترام قدسية احلياة اإلنسانية ،والقانون اإلنساني
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الدولي .ويتم ّتع مجلس السلم واألمن بصالحية صنع القرارات ،وتُعتبر قراراته ملزمة بالنسبة
إلى الدول األعضاء .في شهر كانون األول/ديسمبر عام  ،2008اعتمد مجلس السلم واألمن
وثيق ًة حت ّدد آليات التفاعل مع منظمات اجملتمع املدني .وتُعرَف هذه الوثيقة باسم “صيغة
ليفينغستون” ،التي تنص على قيام مجلس السلم واألمن بالتشاور مع اجمللس اإلقتصادي
واإلجتماعي والثقافي ،ودعوة منظمات اجملتمع املدني بصفتها الفردية للمشاركة في
اجتماعاته .كما توفّر هذه الصيغة ملنظمات اجملتمع املدني قناةً أخرى للمناصرة من أجل تعزيز
حماية األطفال في أفريقيا ال سيما هؤالء الذين تؤث ّر عليهم احلروب.
نصيحة
ت ّتسم معرفة مجلس السلم واألمن بكيفية تأثير النزاعات على األطفال باحملدودية.
وبالتالي ،تدعو احلاجة إلى تشجيع اللجنة على العمل بالتعاون مع مختلف وحدات
اجمللس ملعاجلة القضايا ذات الصلة بالوقاية من النزاعات ،ورصد حقوق األطفال العالقني
في النزاعات املسلّحة ،واإلشراف على عملية إعادة اندماج األطفال وتعزيز حقوق الطفل
في إطار عمليات إرساء السالم وعمليات إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع .كما
فرصا جيدة للمناصرة ،كما يعقد مجلس السالم واألمن
تتيح صيغة ليفينغستون ً
مشاورات مع اجملتمع املدني .للمزيد من املعلومات ،راجع املوقع اإللكتروني اخلاص
مبجلس السلم واألمن:
20and_%_www.africa-union.org/root/au/organs/The_Peace
Security_Council_en.htm

 3.6املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي والثقايف

مصممة بهدف إعطاء
يُعتبر اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي هيئة استشارية
ّ
منظمات اجملتمع املدني صوتًا في مؤسسات اإلحتاد األفريقي وعمليات صنع القرار ذات الصلة.
أما مكتب مديرية اجملتمع املدني واألفريقيون في املهجر في اإلحتاد األفريقي ،فهو مبثابة
ّ
أمانة عامة للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي .وجتدر اإلشارة إلى أ ّن اجمللس اإلقتصادي
واإلجتماعي والثقافي يضطلع بدور استشاري محض ،أي أنه قادر ٌ على تقدمي املقترحات ورفع
التوصيات إلى مختلف هيئات اإلحتاد األفريقي ،لكن بدون أي ضمانات بشأن أخذ آراء اجملتمع
املدني بعني اإلعتبار في التحليل النهائي .وبالرغم من أ ّن اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي
والثقافي قادر على لعب دور بالغ األهمية ،تقتصر مهامه على البحث واملعلومات العامة بشأن
تطورات اإلحتاد األفريقي بفعل صفته اإلستشارية ،وبالتالي تدعو احلاجة إلى فهم قدرته على
مناصرة قضايا حقوق الطفل على ضوء هذه الشروط .مت ّ إطالقُه في عام  ،2005وما زالت عملية
تنظيم انتخابات دميقراطية ملمثّلي اجملتمع املدني لدى جمعية اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي
والثقافي جارية.
على كل عضو في اجمللس أن يعمل مع “جلنة اجملموعة القطاعية” التي تعمل ضمن مجال
خبرته .ومن مهام اجمللس “املساهمة في تعزيز  ...حقوق الطفل” .وقد تبرز حقوق الطفل في
جلنة اجملموعة القطاعية املعنية بالشؤون السياسية التي تتولى موضوع حقوق اإلنسان وجلنة
اجملموعة القطاعية املعنية باألمن والسلم وجلنة اجملموعة القطاعية املعنية بشؤون املرأة
واجلنسانية.
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 3.7برملان البلدان األفريقية

حاليا ،يُعتبر
مت إنشاء برملان البلدان األفريقية عام  ،2004ومقرّه في ميدراند في جنوب أفريقيا.
ً
البرملان هيئة استشارية ،لكنّه في نهاية املطاف سيكتسب صفة تشريعية فعلية ،على
أن يتألف من أعضاء يُن َتخب كل منهم من جانب سكان بلده .يلتئم البرملان مرتني سنويًا،
ومن جملة أهدافه يرد تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان والدميقراطية في أفريقيا ،وإتاحة مساحة
للضغط على املمثلني بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الطفل .يعمل البرملان عبر مجموعة
من اللجان الفرعية ،وأبرزها جلنة العدالة وحقوق اإلنسان وجلنة النوع اإلجتماعي واألسرة
علما أنها األكثر ارتباطً ا بحقوق الطفل .وقد أقام أعضاء اللجنة نقاشات
والشباب واملعوقنيً ،
مع برملان البلدان األفريقية من أجل حتديد مجاالت اإلهتمام املشترك ،كما حضر األعضاء
جلسات جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته.

 3.8الجامعات اإلقتصادية اإلقليمية

أيضا
تتألّف اجلماعات اإلقتصادية اإلقليمية في املقام األول من الكتل التجارية ،لكنّها تشمل ً
اجملال اإلجتماعي والسياسي والعسكري .وتتنامى أهمية الدور الذي تضطلع به هذه اجلماعات
ضمن اإلحتاد األفريقي .إلى ذلك ،بادرت إلى اإلعتراف ،ولو بدرجات متفاوتة ،بأ ّن اجملتمع املدني قادر ٌ
على املساهمة في إجناز مهام هذه اجلماعات .ولهذا الغرض ،قامت بإرساء آليات واستحداث
مساحات لإللتزام بالعمل مع منظمات اجملتمع املدني والشبكات ذات الصلة .وتأتي هذه اآلليات
القمة وجمعيات دائمة خاصة باجملتمع املدني ،أو بشكل برملانات.
إما بشكل منتديات ما قبل
ّ
وجتدر اإلشارة إلى أ ّن اجلماعة اإلقتصادية لدول غرب أفريقيا تتم ّتع بالهيئة املوازية اخلاصة
باجملتمع املدني األكثر رسميةً ،وتُعرَف باسم منتدى اجملتمع املدني لغرب أفريقيا وقد بدأت
حاليا من أ ّن
عملية مواءمة اجلماعات اإلقتصادية اإلقليمية ،نظرًا إلى تداخل املهام الناجت
ً
معظم البلدان هي أعضاء في جماعتني إقتصاديتني إقليميتني على األقل في الوقت عينه.
إلى ذلك ،يتوفّر اإلطار الذي يسمح للجنة باإللتزام بجداول أعمال تلك اجلماعات ال سيما تلك
التي تشمل األطفال؛ على سبيل املثال ،اضطلع كلٌّ من اجلماعة اإلقتصادية لدول غرب أفريقيا
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بدور فاعل في مجال تطبيق خطة عمل واغادوغو ملكافحة
االجتار بالبشر والسيما النساء واألطفال ( )2006الصادرة عن اإلحتاد األفريقي.
واجلدير بالذكر أ ّن الكثير من اجلماعات اإلقتصادية اإلقليمية ترتبط مبحاكم مت ّتع بدورها
بصالحيات اإلستماع وإصدار القرارات امللزمة بشأن احلاالت التي يرفعها األفراد والهيئات
مثل الشركات ومنظمات اجملتمع املدني ض ّد حكومات في أفريقيا ،في قضايا تشمل التمييز
واملواطنة وتنظيم حراك األشخاص عبر احلدود الدولية واإلقليمية في أفريقيا ،والتجارة
َ
والعمليات اإلقليمية ،واإلمتثال حلكم القانون على املستويني الوطني واإلقليمي .وتبرز من
جملة هذه احملاكم محكمة العدالة اخلاصة باجلماعة اإلقتصادية لدول غرب أفريقيا التي
تتم ّتع باختصاص استالم احلاالت مباشرة من األفراد الذين يزعمون وجود انتهاكات حلقوق
أحكاما ،مبا فيها
اإلنسان في أي دولة من الدول األعضاء في اجلماعة .وقد أصدرت هذه احملكمة
ً
تلك املتعلّقة باحلق في التعليم ،باإلضافة إلى احلكم الصادر بحق النيجر بسبب سماحه
باستمرار العبودبة .كما تتم ّتع احملكمة اخلاصة باجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ()SADC
باختصاص يشمل أي نزاع بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية وحكم القانون.
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اجلماعات اإلقتصادية اإلقليمية الثماني املُعترف بها
من جانب اإلحتاد األفريقي
• السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
www.comesa.int/index_html/view
• اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي www.sadc.int
• اجلماعة اإلقتصادية لدول غرب أفريقيا
www.ecowas.int
• جماعة شرق أفريقيا www.eac.int
• الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
www.igad.org
جتمع دول الصحراء والساحل
•
ّ
www.cen-sad.org
• احتاد املغرب العربي www.maghrebarabe.org
• اجلماعة اإلقتصادية لدول وسط أفريقيا www.ceeac-eccas.org

 3.9الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

مت ّ إرساء الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد) عام  2001خارج إطار هيكليات
منظمة الوحدة األفريقية /اإلحتاد األفريقي ،لكنّها باتت اآلن مبثابة مشروع خاص لإلحتاد األفريقي.
وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز احلكم الرشيد كركيزة أساسية ضرورية إلرساء السالم واألمن
والتنمية السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية املستدامة .كما ترمي إلى تعزيزالشراكات
اإلقتصادية القائمة في ما بني البلدان األفريقية من جهة ،وبني البلدان األفريقية وسائر العالم
من جهة أخرى .وتخضع الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا إلشراف مفوضية اإلحتاد
األفريقي ،وترفع التقارير إلى جمعية اإلحتاد األفريقي عبر جلنة التوجيه اخلاصة برؤساء الدول
واحلكومات التابعة لإلحتاد األفريقي .إلى ذلك ،مت ّ إنشاء وكالة للتخطيط والتنسيق تابعة
للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ،ومقرّها ميدراند في جنوب أفريقيا .

 3.10اآللية األفريقية الستعراض األقران

تُعتبر اآللية األفريقية الستعراض األقران مبثابة عملية للتعلّم ترمي إلى تقييم فعالية احلوكمة
على مستوى اإلقتصاد والشركات والسياسة في البلدان األفريقية ،على أساس طوعي وغير
التزاما بتبنّي هذه العملية ،ومت ّ
تخاصمي .وابتدا ًء من شهر متوز/يوليو  ،2010وقّعت  30دولة
ً
متناميا في إطار
زخما
استعراض  12منها .ومن املتوقّع أن تشهد السنوات اخلمس املقبلة ً
ً
عملية اإلستعراض.
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مبوجب اآللية ،توافق األطراف املوقعة على إجراء تقييم ذاتي على املستوى الوطني في مجال
يتم إعداد
اإللتزام مبجموعة من معايير احلكم الرشيد األفريقية والدولية .ومن املفترض أن ّ
هذه التقييمات الذاتية من خالل عملية بحثية تشاركية بامتياز ،من شأنها توليد “حوار
وطني” بشأن التحديات ذات الصلة باحلوكمة .وتُناط عملية املراجعة بهيئة من الشخصيات
البارزة الذين يق ّدمون تقريرهم املستقلّ  ،الذي يُرفَع بدوره أمام اجتماع جميع رؤساء الدول
واحلكومات الذين وقّعوا على مذكرة اآللية األفريقية الستعراض األقران (املعروفة باسم منتدى
استعراض األقران) .ويُناقش هذا التقرير مع رؤساء الدول اخلاضعة لالستعراض .وتؤدي كل
عملية إستعراض إلى صياغة برنامج عمل وطني ملعاجلة املشاكل املحُ ّددة ،على أن ترفع كل
دولة تقريرًا سنويًا إلى منتدى إستعراض األقران األفريقي بشأن التقدم الذي أحرزته نحو تطبيق
برنامج العمل .من جهة أخرى ،برزت جهود كبرى رامية إلى ضمان مشاركة اجملتمع املدني
في اآللية األفريقية الستعراض األقران ،بالرغم من استمرار اخملاوف السائدة إزاء طبيعة هذه
املشاركة ونطاقها .وجتدر اإلشارة إلى أن البلدان التي خضعت لالستعراض قد بادرت إلى إشراك
اجملتمع املدني بطرق مختلفة مبا في ذلك بصفة التعاقد من أجل إجراء املشاورات وتدوين عناصر
التقارير القطرية .ومبوجب مبادرة اآللية األفريقية الستعراض األقران ،يُعتبر تعزيز حقوق الطفل
والشباب وحمايتها من األهداف الرئيسية التسعة جملال “الدميقراطية واحلوكمة السياسية
اجليدة” املوضوعي .ويساهم كلٌّ من امليثاق اخلاص بالطفل ،واتفاقية حقوق الطفل وميثاق
الشباب األفريقي في توفير املعايير الالزمة لرصد األهداف املذكورة.
تتوافر مساحة هائلة تسمح ملنظمات اجملتمع املدني واللجنة باإللتزام باآللية األفريقية
الستعراض األقران ،من خالل املساهمة في التقارير القطرية اخلاصة بالتقييم الذاتي ،وعمليات
التشاور الوطنية في البلدان حيث من املقرر إجراء التقييم الذاتي ،أو حيث يكون التقييم قيد
اإلجراء .ويجب على اللجنة أن تتشاطر املعلومات مع اآللية األفريقية الستعراض األقران بشأن
البلدان اخلاضعة لإلستعراض ،بهدف اإلرتقاء بنوعية عملها املتعلّق باألطفال .ويجب في املقام
األول تشاطر التوصيات اخلتامية التي تشمل اجملاالت املماثلة.
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 لجنة الخرباء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته.2
:تتضمن وثائق عمل جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
)2003( النظام الداخلي
)2003( املبادئ التوجيهية للتقارير األولية للدول األطراف
)2005( إجراءات للنظر في تقارير الدول األطراف
)2006( مبادئ توجيهية للنظر في البالغات
)2006( مبادئ توجيهية إلجراء التحقيقات
)2006( املبادئ التوجيهية ملعايير منح صفة املراقب لدى اللجنة
تقارير جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته من الدورة اخلامسة إلى الدورة
:الثانية عشر
http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm
ميكن اإلطالع على تقارير الدول األطراف واملالحظات اخلتامية التي تصدرها اللجنة على موقع
:) على العنوان التاليCRIN( شبكة املعلومات حول حقوق الطفل
http://www.crin.org/resources/treaties/index.asp
 تقرير الدورة العادية الرابعة للجنة اخلبراء:)2004( معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا
 إثيوبيا، أديس أبابا،2004 مايو/ أيار27-24 ،األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
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Lloyd, A. (2003) ‘A report of the second ordinary session of the African
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Lloyd, A. (2004) ‘The Third Ordinary Session of the African Committee of
Experts on the Rights & Welfare of the Child’ African Human Rights Law Journal
4(1) 139-158
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Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child and its 8th ordinary
session’ 7 African Human Rights Law Journal 258
Mezmur, B. (2007) ‘The 9th ordinary session of the African Committee of
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(2007) 7 African Human Rights Law Journal 545
NGO Group for CRC Complaints Mechanism Working Group (2009)
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Children’s use of international and regional human rights complaints procedures
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=19601&flag=report
Sloth-Nielsen, J. & Mezmur, B. (2008) ‘Win some, lose some: The 10th ordinary
session of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the
Child’ (2008) 8 African Human Rights Law Journal 207
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 مشاركة األطفال.3

 ملزيد من املعلومات حول السبل.تتوفر ثروة من املواد اإلرشادية لتشجيع مشاركة األطفال
 راجع،العملية إلشراك األطفال في تقرير اجملتمع املدني
Children as change agents: Guidelines for child participation in periodic“
reporting on the Convention on the Rights of the Child” World Vision
.”)2008(

 راجع،ملزيد من املعلومات عن األخالقيات املرتبطة مبشاركة الطفل وعملية تنظيمها
So you want to consult with children? A toolkit of good practice’,‘
www.savethechildren.net/alliance/resources/ :)2003( Save the Children
childconsult_toolkit_fi nal.pdf
 بشأن مشاركةPlan International يقدم الرابط التالي مجموعة واسعة من وثائق منظمة
:األطفال
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/
participation
تع ّد مجموعة املنظمات غير احلكومية املعنية باتقافية حقوق الطفل الصادرة عن األمم
املتحدة مبادئ توجيهية لألطفال املشاركني في عملية رفع التقارير على أن تنشر على موقعها
.http://www.childrightsnet.org :اإللكتروني

 منتدى منظامت املجتمع املدين بشأن امليثاق األفريقي لحقوق.4
الطفل ورفاهيته

 لكن ميكن اإلطالع على معلومات. لم ينشئ املنتدى موقعه اإللكتروني اخلاص به،حتى اليوم
:) الرابط التاليCRIN( وافية بشأن أنشطته على شبكة املعلومات حول حقوق الطفل
flag=report&22369=http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID
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 لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل.5
ميكن اإلطالع على الوثائق األساسية بشأن جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل ومنها نظامها
األساسي واملبادئ التوجيهية لرفع التقارير ونصوص تقارير الدول األطراف على املوقع
:اإللكتروني للجنة
ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm.http://www2
ميكن اإلطالع على املعلومات بشأن اجلدول الزمني ملراجعة تقارير الدول األطراف على الرابط
التالي
ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm.http://www2
احلكومية من أجل إعداد التقارير للجنة حقوق الطفل (اإلصدار الثالث
للمنظمات غير
دليل
ّ
ّ
)2006
20English.pdf%202006%20Guide%http://www.crin.org/docs/Reporting
)(باإلنكليزية
_2006_http://www.crin.org/docs/NGO_Group_Reporting_Guide
) (بالفرنسيةFr.pdf
) (باإلسبانيةsp.pdf_http://www.crin.org/docs/ngo_group_reporting_ed3
) (بالعربيةhttp://www.crin.org/docs/reporting_to_the_CRC_Arabic.doc
ميكن اإلطالع على تقارير اجملتمع املدني البديلة والتقارير املتممة املرفوعة أمام جلنة حقوق
:الطفل التابعة لألمم املتحدة على العنوان التالي
annex-vi-crin.asp/25.http://www.crin.org/docs/resources/treaties/crc
 دليل املنظمات غير احلكومية:التشبيك من أجل حقوق الطفل
http://www.crin.org/docs/resources/publications/NGOCRC-a-guide-
) (باإلنكليزيةfor-NGOs.pdf
http://www.crin.org/docs/resources/publications/UNGuideFrancaise.
) (بالفرنسيةpdf
http://www.crin.org/docs/resources/publications/UNGuideEspagnol.
) (باإلسبانيةpdf
Reporting on Violence Against Children: A thematic guide for nongovernmental organisations reporting to the UN Committee on the
Rights of the Child
o h c h r. o r g / e n g l i s h / b o d i e s / c r c / d o c s / s t u d y / .h t t p : / / w w w 2
pdf.GuidelinesNGOsVACtoCRC31012008
تقرير اخلبير املستقل لدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال
) (باإلنكليزيةpdf.2-2-http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/English
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) (بالفرنسيةpdf.2-2-http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/French
) (باإلسبانيةpdf.2-2-http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/Spanish
http://www.crin.org/resources/ املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل لكل بلد
find.asp
The Use of Concluding Observations for Monitoring the Implementation
of the Convention on the Rights of the Child: Th e Experiences of
NGO Coalitions in Nine Country Case Studies (produced by the
NGO group) http://www.crin.org/ docs/resources/publications/ngocrc/
en.pdf_CRIN-NGOCRC_WP2
What Happened? A study on the impact of the Convention on the
Rights of the Child in fi ve countries: Estonia, Nepal, Peru, Uganda and
www.savethechildren.net/ )2009(  املنظمة السويدية لرعاية االطفال,Yemen
alliance/what_we_do/child_ rights/What_Happened.pdf

 مؤسسات اإلتحاد األفريقي.6
يقدم موفع اإلحتاد األفريقي اإللكتروني معلومات بشأن كل املؤسسات لكن املوقع ال يح ّدث
:دوما
ً
http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm

: وضع تدقيق لإلحتاد األفريقي يقدم حتليال ً وحملة عامة ألنظمة اإلحتاد األفريقي،2007 في العام
pdf.280108_www.dgroups.org/groups/CoOL/docs/AU-Audit
Strengthening Popular Participation in the African Union: A Guide to
http://www. )2010( AU Structures and Processes, AfriMAP and Oxfam
oxfam.org.uk/resources/policy/right_heard/downloads/african_union_
strengthening_popular_participation_en.pdf
Engaging the New Pan-Africanism -Strategies for Civil Society, Action
)2007( Aid International and Open Society Initiative for Southern Africa
Towards a People-Driven African Union: Current Obstacles and New
)2007( Opportunities, Oxfam, AfriMAP, AFRODAD
Civil society and the African Union towards a continental advocacy
)2007( strategy for World Vision, World Vision
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Regional child rights advocacy: Scoping the opportunities and challenges
for promoting and protecting children’s rights in Southern Africa
)2010(  املنظمة السويدية لرعاية االطفال,through SADC

 نظام حقوق اإلنسان األفريقي.7
African Union, Second Pan-African Forum on Children: Mid Term
Review
November/sa//2007/http://www.africaunion.org/root/au/Conferences
20Note_r.doc%Children/doc/en/Concept
Human Rights in Africa: From the OAU to the African )2004( Murray, R
Union Cambridge University Press, UK
International Human Rights Law in Africa Oxford )2007( Viljoen, F
University Press, UK
Th e African Regional Human Rights‘ )2006( Heyns, C & Killander M
International Protection of Human )2006( ,System’ in F Isa & K Feyele
Rights, Achievements and Challenges, University of Deusto Bilbao

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.8
http://www. : بإمكانكم زيارة موقعها اإللكتروني،ملزيد من املعلومات بشأن اللجنة هذه
achpr.org
A Guide to the African Commission on Human and Peoples’ Rights,
)2007( Amnesty International
/http://asiapacifi c.amnesty.org/library/Index
375-open&of=ENG?ENGIOR630052007
A Guide to the African Charter on Human and Peoples’ Rights,Amnesty
)2006( International
h t t p : / / a s i a p a c i fi c . a m n e s t y . o r g / l i b r a r y / I n d e x /
312-open&of=ENG?ENGIOR630052006
Musila, G ‘What is the African Commission on Human and People’s
’?Rights
http://www.crin.org/RM/achpr.asp
،مجموعة القرارات بشأن بالغات مرفوعة أمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
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معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ()2006
قرارات اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن البالغات  ،2007-2002معهد حقوق
اإلنسان والتنمية في أفريقيا ()2008
ملزيد من املعلومات بشأن منتدى منظمات اجملتمع املدني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب ،مراجعة املوقع اإللكتروني لدراسات املركز األفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان:
www.acdhrs.org

 .9السوابق القضائية من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
محامون من أجل حقوق اإلنسان ضد سوازيالند ،بالغ رقم  ،2002/251التقرير السنوي الثامن
عشر حول األنشطة ()2005
جمهورية كونغو الدميقراطية ضد بوروندي ورواندا وأوغاندا( ،19 AHRLR ،صادر عن اللجنة
)2003
مركز العمل من أجل احلقوق اإلجتماعية واالقتصادية وغيره ضد نيجيريا (60 AHRLR )2001
(صادر عن اللجنة )2001
البالغ رقم ( Open Society Justice Initiative :2004/290بالنيابة عن بيوس جناوي
نوميني)  /تقرير الكاميرون السنوي العشرين حول األنشطة

 .10املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار بشأن دمج احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدالة التابعة لالحتاد
األفريقي:
20%20the%20on%20Decision%20Final%http://www.interights.org/doc/AU
merger.doc
معلومات بشأن احملكمة األفريقية – ائتالف من أجل محكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
فعالة:
http://www.africancourtcoalition.org

 .11اآللية األفريقية الستعراض األقران
ملزيد من املعلومات ،ميكنكم زيارة موقع اآللية اإللكترونيhttp://www.aprm- :
international.org
يقدم موقع  AfriMAPو African Governance Monitoring and Advocacy
 Projectمجموعة واسعة من املعلومات بشأن اآللية األفريقية الستعراض األقرانhttp:// :
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www.afrimap.org
Th e Young Face of NEPAD: Children and Young People in the New
UNICEF, UN Economic )2004( Partnership for Africa’s Development
.Commission for African and NEPAD
ملزيد من املعلومات بشأن مشاركة األطفال في النيباد واآللية األفريقية الستعراض األقران،
)2008( ’Benyam Mezmur ‘Advocating for Child Participation in NEPAD
.African Child Policy Forum
South African Institute of International Aff airs Th e African Peer Review
Mechanism: Lessons from the Pioneers www.saiia.org.za

 .12الصكوك اإلقليمية والوثائق املتعلقة باألطفال
امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته ()1990
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ()1981
بروتوكول حقوق املرأة في أفريقيا التابع للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ()2000
ميثاق الشباب األفريقي ()2006
اإلعالن بشأن حقوق الطفل األفريقي ورفاهيته ()1979
اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة بحماية األطفال ورعايتهم ،مع االهتمام
خاصة باحلضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ()1986
قرار بشأن االتفاقية للمتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء
عليه ()1999
قرار بشأن تقرير املؤمتر األفريقي بشأن جتنيد األطفال ()1999
قرار بشأن الشراكة العاملية لألطفال“ :أطفال أفريقيا مستقبل أفريقيا” ()2000
قرار بشأن تقرير األمني العام في الدورة العادية العشرين في جلنة العمل والشؤون االجتماعية
ملنظمة الوحدة األفريقية/املؤمتر الوزاري بشأن العمالة واحلد من الفقر في أفريقيا ()2002
قرار بشأن تقرير األمني العام لألمم املتحدة في احملفل األفريقي حول مستقبل األطفال ()2001
قرار بشأن العام الدولي للطفل ()1979
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قرار بشأن محنة األطفال في أفريقيا في النزاعات املسلحة ()1996
قرار بشأن برنامج تقدمي األدوية األساسية لألطفال وأمهاتهم ()1988
قرار بشأن االستراتيجيات لعقد الطفل األفريقي ()1989
قرار بشأن القمة العاملية للطفل ()1990
قرار بشأن التعاون بني اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وجلنة اخلبراء األفريقية
املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته في أفريقيا ()2009
إعالن تونس بشأن األيدز والطفل في أفريقيا ()1994
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امللحق 1
تاريخ توقيع الدول على امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته والتصديق
عليه وتاريخ تسليم التقارير األولية والدورية بشأن تطبيق امليثاق
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

البلد

اجلزائر
أنغوال
بنني
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا
الوسطى
الرأس األخضر
تشاد
كوت ديفوار
جزر القمر
الكونغو برازافيل
جيبوتي
جمهورية الكونغو
الدميقراطية
مصر
غينيا االستوائية
اريتريا
اثيوبيا
غابون
غامبيا
غانا
غينيا بيساو
غينيا
كينيا
ليبيا
ليسوتو
ليبيريا
مدغشقر
مالي
مالوي
موزامبيق
موريتانيا
موريشيوس

تاريخ التوقيع

تاريخ
التصديق/
اإلنضمام

التاريخ احملدد التاريخ احملدد
لتسليم
لتسليم
التقرير األولي التقرير الدوري
األول

21/05/1999

08/07/2003

08/07/2005

08/07/2008

-

11/04/1992

29/11/2001

29/11/2004

27/02/1992

17/04/1997

29/11/2001

29/11/2004

10/07/2001

10/07/2001

10/07/2003

10/07/2006

27/02/1992

08/06/1992

29/11/2001

29/11/2004

21/05/2004

28/06/2004

28/06/2006

28/06/2009

16/09/1992

05/09/1997

29/11/2001

29/11/2004

04/02/2003

-

-

-

27/02/1992

20/07/1993

29/11/2001

29/11/2004

06/12/2004

30/03/2000

30/03/2002

30/03/2005

27/02/2004

01/03/2004

01/03/2006

01/03/2009

26/02/2004

18/03/2004

18/03/2006

18/03/2009

28/02/1992

08/09/2006

08/09/2008

08/09/2011

28/02/1992

-

-

-

02/02/2010

-

-

-

30/06/1999

09/05/2001

09/05/2003

09/05/2006

-

20/12/2002

20/12/2004

20/12/2007

-

22/12/1999

22/12/2001

22/12/2004

-

02/10/2002

02/10/2004

02/10/2007

27/02/1992

18/05/2007

18/05/2009

18/05/2012

-

14/12/2000

14/12/2002

14/12/2005

18/08/1997

10/06/2005

10/06/2007

10/06/2010

08/03/2005

19/06/2008

19/06/2010

19/06/2013

22/05/1998

27/05/1999

29/11/2001

29/11/2004

-

25/07/2000

25/07/2002

25/07/2005

09/06/1998

23/09/2000

23/09/2002

23/09/2005

-

27/09/1999

29/11/2001

29/11/2004

14/05/1992

01/08/2007

01/08/2009

01/08/2011

27/02/1992

30/03/2005

30/03/2007

30/03/2010

28/02/1996

03/06/1998

29/11/2001

29/11/2004

13/07/1999

16/09/1999

29/11/2001

29/11/2004

-

15/07/1998

29/11/2001

29/11/2004

-

21/09/2005

21/09/2007

21/09/2010

07/11/1991

14/02/1992

29/11/2001

29/11/2004
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الرقم

35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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البلد

ناميبيا
نيجيريا
النيجر
رواندا
جنوب أفريقيا
اجلمهورية العربية
الصحراوية
الدميقراطية
السنغال
سيشيل
سيراليون
الصومال
ساو تومي
وبرينسيبي
السودان
سوازيالند
تنزانيا
توغو
تونس
أوغندا
زامبيا
زميبابوي

تاريخ التوقيع

تاريخ
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13/07/1999
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11/12/1999
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11/12/2004
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07/01/2000
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-
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29/11/2001
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27/02/1992
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01/06/1991

-

-
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-

-
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-

19/01/1995

29/11/2001

29/11/2004

اإلرتقاء بحقوق الطفل
امللحق 2
السيرة الذاتية لألعضاء احلاليني في جلنة اخلبراء األفريقية املعنية
بحقوق الطفل ورفاهيته (نوفمبر )2010
 .1السيدة أنييس كابوري واتارا
بوركينا فاسو – رئيسة ،مدة واليتها :من متوز /يوليو  2008إلى متوز/يوليو 2013
إن السيدة كابوريهي هي عاملة اقتصاد واجتماع ،وقد شغلت عددًا من املناصب العليا املتعلقة
بقضايا األطفال في اخلدمة املدنية في بوركينا فاسو .وهي اليوم املديرة العامة املسؤولة عن
حماية الطفولة والشباب في وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطني .كما تتمتع بخبرة
واسعة في مجال اخلدمة املدنية إذ شغلت منصب نائب األمني العام جلمعية رفاه األسرة في
بوركينا فاسو وعضو في مجلس إدارة الصليب األحمر في بوركينا فاسو منذ عام  .2005كما
عملت مع التعاونية اإلمنائية األملانية ( )GTZكمستشارة في مجاالت متشعبة لتعميم
التوعية حول فيروس نقص املناعة البشرية /ومتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
ومكافحة عمالة األطفال في القطاع الزراعي .وقد كانت ناشطة كمستشارة دولية في حتليل
األوضاع وتطوير اإلستراتيجيات والسياسات حلماية األطفال.
البريد اإللكترونيagneskabore@hotmail.com :

 .2السيد سيبريان أديبايو يانكلو

بنني -نائب الرئيس األول ،مدة واليته من متوز /يوليو  2008حتى متوز /يوليو 2013
إن السيد سيبريان أديبايو يانكلو هو ناشط ومستشار مستقل بشأن حقوق الطفل .ويشغل
حاليا منصب املدير التنفيذي للمنظمة غير احلكومية “ جمعية العمل االجتماعي من أجل
ًّ
بقاء وتنمية الطفل” كما أنه رئيس “ حتالف اجلمعيات واملنظمات غير احلكومية للدفاع عن
الطفل” (كونافي) في بنني.
البريد اإللكترونيyancyp63@yahoo.fr :

.3السيد بنيام داويت مزمور

أثيوبيا – نائب الرئيس الثاني ،مدة واليته من متوز /يوليو  2010حتى متوز /يوليو 2015
إن السيد بنيام داويت مزمور هو باحث حالي في مركز القانون احمللي في جامعة كايب الغربية
في كايب تاون ،جنوب أفريقيا .كما أنه محاضر في محور حقوق األطفال والقانون ضمن دروس
شهادة املاجستير في احلقوق في جامعة كيب الغربية .وفي وقت سابق عمل كمسؤول قانوني
في منتدى السياسات من أجل الطفل األفريقي ،وكمحاضر بدوام جزئي في مؤسستني
أكادمييتني في أديس أبابا .وقد دُعي السيد بنيام داويت مزمور كمحاضر ضيف في عدد من
منحا ملتابعة البحوث من قبل جامعتي أوتريخت وغرونينغ
األكادمييات في أفريقيا وأوروبا ،وحاز ً
(هولندا) ومن قبل “أبو أكادميي” (فينلندا) ،وقام بتقدمي عدد من املؤمترات الوطنية والدولية.
وتولى العمل لصالح بعض املنظمات احلكومية الدولية وغير احلكومية .وقد حاز شهادة
البكالوريوس في احلقوق من جامعة أديس أبابا ،وشهادة الدراسات العليا من جامعة بريتوريا
(مركز حقوق اإلنسان) ،كما حصل على شهادة الدكتوراه في احلقوق من جامعة كيب الغربية.
وشارك بأنشطة جلنة اخلبراء األفريقية بشكل وثيق منذ عام .2002
البريد اإللكترونيbenyam.mezmur@gmail.com :
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.4السيدة فاطمة دالج سبع

اجلزائر – نائب رئيس ثالثة ،مدة واليتها من متوز /يوليو  2010حتى متوز /يوليو 2015
السيدة فاطمة دالج سبع هي طبيبة ممارسة في علم النفس السريري ومتخصصة بنمو
األطفال واملراهقني ،كما أنها محاضرة في قسم علم النفس في جامعة وهران في اجلزائر.
وقد تابعت دروسها اجلامعية في جامعات ليل وفرنسا ووهران ،وهي حتمل شهادة دكتوراه
في هوية املراهقة .ومتتلك السيدة فاطمة دالج سبع خبرة واسعة في البحث بقضايا علم
نفس الطفل واملراهق مع تركيز خاص على مسائل االنتحار واألسرة وتعاطي اخملدرات والعنف
ضد املرأة ،ومشاركة الشباب واألطفال وتعليمهم .وهي باحثة في املركز الوطني للبحث
في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،كما عملت كخبيرة ومستشارة لصالح منظمات
مختلفة ومنها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة واليونيسيف واجمللس االقتصادي االجتماعي،
وحاليا ،تشغل منصب نائب رئيس اجمللس
واملنظمة الوطنية ملكافحة اخملدرات واإلدمان عليها.
ً
الوطني لشؤون األسرة واملرأة ،كما أنها تناقش عبر اإلذاعة الوطنية بانتظام قضايا التعليم
ومتاسك اجملتمع ،ولها الكثير من املنشورات التي تعالج مسألة املراهقة والهوية.
البريد اإللكترونيfsebaa@yahoo.fr :

.5السيد كليمان جوليوس ماشامبا

تنزانيا – مقرر خاص ،مدة واليته من متوز /يوليو  2010حتى متوز /يوليو 2015
محام في احملكمة العليا في تنزانيا كما أنه املدير التنفيذي املؤسس
إن السيد ماشامبا هو
ٍ
للمنظمة الوطنية للمساعدة القانونية في نوال .وقد حاز شهادة بكالوريوس في احلقوق من
جامعة دار السالم .كما حضر دورات تدريب معمقة في مجال حقوق اإلنسان أقامتها املؤسسة
الكندية حلقوق اإلنسان واملعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان .وقد حاز شهادة املاجستير في مجال
احلقوق اإلقتصادية واالجتماعية من جامعة تنزانيا املفتوحة حيث يتابع دراسة الدكتوراه في
القضاء اخملتص باألحداث .وفي السنوات القليلة املنصرمة ،كان السيد ماشامبا ميثل نوال
كعضو في اجلمعية الدائمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في االحتاد األفريقي.
حاليا محاضر في جامعة
كما عمل كمحاضر بدوام جزئي في مدرسة احلقوق في تنزانيا ،وهو
ً
القديس أوغسطني في تنزانيا (موانزا) .وقد نشر السيد ماشامبا على نحو واسع الكثير من
املؤلفات املعنية بحقوق الطفل ،واحلقوق االجتماعية االقتصادية ،واحلكم الرشيد والفساد.
البريد اإللكترونيmashamba.cj@gmail.com :

 .6السيدة دولت إبراهيم حسن

مصر ،مدة واليتها :من كانون الثاني /يناير  2006حتى كانون الثاني /يناير 2011

حاليا
إن السيدة دولت إبراهيم حسن هي ديبلوماسية وتتمتع بخبرة في االقتصاد .وتشغل
ً
منصب مساعدة وزير اخلارجية في العالقات االقتصادية الدولية .وقد كانت سابقً ا سفيرة
جمهورية مصر العربية في لشبونة والبرتغال ومساعدة وزير اخلارجية في العالقات االقتصادية
الدولية .كما شغلت منصب نائب املمثل الدائم ملصر في األمم املتحدة في نيويورك ،وومركز
مفوضة الوزير في مكتب نائب رئيس اخلارجية للعالقات االقتصادية ،في وزارة اخلارجية.
البريد اإللكترونيdawlath2@hotmail.com :
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اإلرتقاء بحقوق الطفل
 .7السيدة أندريانيرايني رازامولي

مدغشقر ،مدة واليتها :من متوز /يوليو  2008حتى متوز /يوليو 2013

إن السيدة أندريانيرايني رازامولي هي مديرة مدرسة متخصص في التاريخ واجلغرافيا كما
تدرّس وتدرّب في قضايا حقوق اإلنسان وهي مسؤولة عن تدريب أشخاص في القطاعني العام
واخلاص .كما أنها ناشطة ومستشارة في مسائل حقوق اإلنسان وبخاصة حقوق األطفال كما
تشغل منصب رئيس االحتاد الوطني ملنتديات حقوق اإلنسان في مدغشقر.
البريد اإللكترونيandry_setra@yahoo.fr :

 .8السيدة مرمي أويس

نيجيريا ،مدة واليتها :من متوز /يوليو  2008حتى متوز /يوليو 2013

إن السيدة مرمي أويس هي محامية وناشطة في مجال حقوق اإلنسان .كما أنها شريكة رئيسية
في “والي-عويس وشركاه” في أبوجا ،نيجيريا وتعمل لصالح عدد من الهيئات ومن ضمنها
منظمة ( Leap Africaالقيادة والفعالية واملساءلة واملهنية في أفريقيا) وصندوق الكمنولث
للتعليم ومؤسسة أعمال الشباب .وبني عامي  2000و 2006شغلت منصب املقررة اخلاصة
ملنظمة حقوق الطفل في نيجيريا التابعة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.
البريد اإللكترونيmaryamu@wali-uwais.com :

 .9السيدة أمل محمد الهنغاري

ليبيا ،مدة واليتها من متوز/يوليو 2010إلى متوز/يوليو 2015
تشغل السيدة أمل محمد الهنغاري منصب مديرة قسم األطفال في اللجنة الشعبية
العامة للشؤون االجتماعية في ليبيا .وينطوي عملها على تنسيق أعمال الهيئات املعنية
بحقوق الطفل باإلضافة إلى تنظيم األنشطة واألحداث إحيا ًء ليوم الطفل األفريقي .وفي
إطار هذا الدور ،تولّت السيدة أمل إعداد التقارير حول حقوق الطفل ،ليتم رفعها إلى جلنة
حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة  ،وجلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهيته
ومنظمة الدول اإلسالمية .وحتمل السيدة أمل محمد الهنغاري شهادة البكالوريوس ودرجة
الدبلوم العالي (أي ما يعادل املاجستير) في العمل االجتماعي .وأصدرت عدة كتابات ولها بحوث
في قضايا خاصة باألطفال األيتام والضعفاء ،ورفاه الطفل وحقوقه ،والرضاعة الطبيعية وقد
قصصا وأشعارًا لألطفال
ألّفت كتابًا يعالج العمل االجتماعي .وإلى ذلك ،تؤلف السيدة أمل
ً
في اإلعالم وقد تطوعت في عدد من اجلمعيات اخليرية.
البريد اإللكترونيamal_h_7@yahoo.com :

 .10السيدة فيليسيتيه موهيمبوندو

رواندا ،مدة واليتها من متوز/يوليو 2010إلى متوز/يوليو 2015
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إن السيدة فيليسيتيه موهيمبوندو هي أخصائية في التربية والتعليم وخبيرة في تخطيط
التعليم ووتدريب املدرسني اجلامعيني .وقد عملت لصالح حكومة رواندا في وزارة التعليم
حتدي ًدا .كما ق ّدمت محاضرات حول تدريب املدرسني في كيبونغو في رواندا .وتتمتع بخبرة
عالية في البحث مبسائل التعليم في سياق النزاع وحقوق الطفل واملرأة ،واملواطنية وقدمت
استشارات إلى كل من اليونيسيف واليونيسكو .وتسلط اهتماماتها بشكل خاص على حق
التعلم في عمر مبكر.
البريد اإللكترونيfmuhimpundu@yahoo.fr :

 .11السيد ألفس موفافاريغوا شيتاكونيه

زميبابوي ،مدة واليته من متوز/يوليو 2010إلى متوز/يوليو 2015
يحمل السيد ألفس موفافاريغوا شيتاكونيه شهادة بكالوريوس في احلقوق من جامعة زامبيا
كمحام ممارس في احملكمة
وشهادة دراسات عليا في احلقوق من جامعة زميبابوي ،ومت قبوله
ٍ
متميزة في القضاء في زميبابوي ومت تعيينه
العليا في زميبابوي في عام  .1984وقاد حياةً مهنية
ّ
كقاض للمحكمة العليا في زميبابوي في عام  .2003وفي الوقت احلالي ،يعمل في شعبة قانون
ٍ
عضوا تنفيذيًّا في اللجنة الوطنية للنظام
األسرة في احملكمة العليا في زميبابوي .وقد كان
ً
احملاكم الصديقة للضحية حيث انخرط بشكل وثيق في القضايا املعنية باألطفال .إلى ذلك،
عضوا في اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بحقوق اإلنسان وبالقانون اإلنساني الدولي
كان
ً
وشارك في إعداد تقارير الدولة الطرف ورفعها إلى جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل.
البريد اإللكترونيachitakunye@highcourtzim.co.zw :

| | 114

اإلرتقاء بحقوق الطفل
مللحق 3
األعضاء السابقني في جلنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
ورفاهيته
إنتخب لوالية متتد من  2005إلى  2010األعضاء:
السيدة بوبيلو لوسيا سايتهاملو ،بوتسوانا
السيدة سينابو ندياي دياكاتي ،السينيغال
السيدة كوفي أبو ماري شانتال ،كوت ديفوار
السيدة ماموسيبي ت .فولو ،ليسوتو
القاضية مارثا كومي ،كينيا
السيد موسى سيسوكو ،مالي

إنتخب لوالية متتد من  2003إلى  2008األعضاء:
د .آصفة بيكيليه ،إثيوبيا
السيدة ناكبا بولو ،توغو
البروفسور بيتر أنيكويري إبيغبو ،نيجيريا
السيد جان باتيست زونغرانا ،بوركينا فاسو

إنتخبت لوالية متتد من  2001إلى :2006
السيدة ديور فول سو ،السينيغال

إنتخب لوالية متتد من  2001إلى  2005األعضاء:
السيد لويس بيار روبير أهني ،موريشيوس
القاضية جويس أليوش ،كينيا
السيدة نانيتوم موتويام ،تشاد
السيد ستراتون نسانزاباغانوا ،رواندا
السيد رودولف سو ،الكاميرون
البروفسور لولو تشيوال ،جنوب أفريقيا

إنتخب لوالية متتد من  2001إلى  2003األعضاء:
السيدة سوزانا أهو ،توغو
السيد ديريوس ديالي دوري ،غينيا
السيد كارابو كارابو موهو ،ليسوتو
د .ريبيكا م .نيونينتونو ،أوغندا
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4 امللحق
)1990( امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته

AFRICAN CHARTER ON THE RIGHTS AND WELFARE OF
THE CHILD
OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49)1990(
(1990), entered
into الطفل
force Nov.
29, 1999.
ورفاهيته
حلقوق
األفريقي
PREAMBLE

مليثاق
1999  نوفمبر29 بدأ العمل به في
متهيد

The African Member States of the Organization of African Unity, Parties to the
present Charter entitled 'African Charter
the Rights
and
Welfare
of the
،األفريقيةonالوحدة
منظمة
أعضاء
األفريقية
إن الدول
Child',

، ”أطراف هذا امليثاق ويحمل اسم “امليثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
امليثاق
 وأن،حقوق اإلنسان
بسمو
األفريقية يقر
منظمة الوحدةofميثاق
االعتبار أن
CONSIDERING
that the
Charter
of the Organization
African
Unityإذ تضع في
recognizes
the
paramountcy
of
Human
Rights
and
the
African
Charter
حلقوق اإلنسان والشعوب قد نادى ووافق على أن لكل إنسان كافة احلقوق واحلرياتonاألفريقي
Human and People's Rights proclaimed and agreed that everyone is entitled to
أوallالدين
اللغة أوand
اجلنس أو
اللون أو
مثل العرق أو
متييز من أيtherein,
امليثاق دونwithout
املكفولة في هذا
the rights
freedoms
recognized
andنوع
guaranteed
distinction
any kind
such
as race, ethnic
group,
colour.
language,
religion,
،آخر
أو أي وضعof،امليالد
الثروة أو
االجتماعي أو
القومي أو
األصل
 أو،آخرsex,
أي رأي
 أو،السياسي
الرأي
political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or other
تبنته
) الذيAHG/ST.4 REV.1( وإذ تذكر باإلعالن بشأن حقوق ورفاهية الطفل األفريقي
status,
اجلمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية في دورة انعقادها العادية
RECALLING
theيوليو
Declaration
onمن
theالفترة
Rights
Welfare
of theفيAfrican
Child
اعترف
 الذي1979
20  إلى17
فيand
ليبيريا
– مونروفيا
السادسة عشرة
(AHG/ST.4 Rev.l) adopted by the Assembly of Heads of State and Government
ورفاهية الطفل
حقوق
وحماية
املناسبة
اإلجراءاتSession
إلى اتخاذ
of the،األفريقي
Organization
of African
Unity,
at لتشجيع
its Sixteenth
Ordinary
in باحلاجة
Monrovia, Liberia. from 17 to 20 July 1979, recognized the need to take
appropriate measures to promote
and protect the rights and welfare of the
لظروفهم
خطيرا ً بسبب العوامل الفريدة
تالحظ بقلق أن وضع معظم األطفال األفارقة
African Child,

وإذ
، والكوارث الطبيعية، والظروف التقليدية واإلمنائية،االجتماعية واالقتصادية والثقافية
NOTING
CONCERN
thatعدم
the وبسبب
situation
of most
African،املسلحة
children,والنزاعات
فإنه
للطفلWITH
والعقلي
النضج البدني
،واجلوع
،واالستغالل
remains critical due to the unique factors of their socio-economic, cultural,
ورعايةarmed
لضمانات
يحتاج
traditional and developmental circumstances, natural،خاصة
disasters,
conflicts,
exploitation and hunger, and on account of the child's physical and mental
immaturity he/she needs special safeguards and care,

 وأنه من أجل التنمية،وإذ تقر أن الطفل يحتل مكانة متميزة وفريدة في اجملتمع األفريقي
السعادة
أسرية في جو من
بيئةchild
الطفل في
ينموa unique
– يجب أنand
لشخصيته
واملتناسقة
RECOGNIZING
that the
occupies
privileged
position الكاملة
in the
African society and that for the full and harmonious development ،والتفاهم
of his
واحلب
personality. the child should grow up in a family environment in an atmosphere
of happiness, love and understanding,
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وإذ تقر أن الطفل – بسبب احتياجات منوه البدني والعقلي – يحتاج إلى اهتمام خاص فيما
يتعلق بالصحة والتنمية البدنية والعقلية واألخالقية واالجتماعية ،ويحتاج إلى احلماية
القانونية في جو من احلرية والكرامة واألمان،
وإذ تأخذ في االعتبار فضائل ميراثها الثقافي ،واخللفية التاريخية ،وقيم احلضارة األفريقية التي
يجب أن تلهم ومتيز تفكيرها في مفهوم حقوق ورفاهية الطفل،
وإذ تأخذ في االعتبار أن تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل تفرض كذلك القيام بواجبات
من جانب اجلميع،
وإذ تؤكد مجددا ً على االلتزام مببادئ حقوق ورفاهية الطفل الواردة في اإلعالن واالتفاقيات
واملواثيق األخرى ملنظمة الوحدة األفريقية ومنظمة األمم املتحدة ،وعلى وجه اخلصوص اتفاقية
األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل ،وإعالن رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية بشأن
حقوق ورفاهية الطفل األفريقي،

قد اتفقت على ما يلي:
اجلزء األول
احلقوق والواجبات
الفصل األول
حقوق ورفاهية الطفل
مادة 1
التزامات الدول األطراف

 -1تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة األفريقية أطراف هذا امليثاق باحلقوق واحلريات
والواجبات الواردة في هذا امليثاق ،وتتعهد باتخاذ التدابير الالزمة وفقا ً لدساتيرها
وأحكام هذا امليثاق واإلجراءات التشريعية واإلجراءات األخرى الالزمة لتفعيل أحكام هذا
امليثاق.
ً
 -2ال يؤثر شئ في هذا امليثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثيرا إلدراك حقوق ورفاهية
الطفل الواردة في قوانني الدولة الطرف ،أو في أي اتفاقية دولية أخرى ،أو اتفاقية سارية
املفعول في تلك الدولة.
 -3ال يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع احلقوق والواجبات
وااللتزامات الواردة في هذا امليثاق حسب مدى هذا التناقض.

مادة 2

تعريف الطفل

ألغراض هذا امليثاق – الطفل هو كل إنسان حتت سن الثامنة عشرة.
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مادة 3
عدم التمييز
يكون من حق كل طفل التمتع باحلقوق واحلريات التي يقرها ويكفلها هذا امليثاق بصرف النظر
عن العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الديانة أو اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى أو األصل
القومي واالجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر لوالدي الطفل أو أوصيائه القانونيني.
مادة 4
مصالح الطفل املثلى
 -1في كافة األفعال التي تتعلق بالطفل والتي يتعهد بها أي شخص أو جهة تأخذ
مصالح الطفل املثلى االعتبار األول.
 -2في كافة اإلجراءات القضائية أو اإلدارية التي تؤثر على الطفل القادر على إبداء آرائه
اخلاصة – يتم توفير الفرصة لسماع آراء الطفل ،إما بشكل مباشر أو من خالل ممثل
نزيه كطرف في اإلجراءات ،وتوضع تلك اآلراء في االعتبار من قبل اجلهة ذات الصلة وفقا ً
ألحكام القانون املناسب.

مادة 5

البقاء والتنمية
 -1يكون لكل طفل حق أصيل في احلياة ،ويحمي القانون هذا احلق.
 -2تكفل الدول أطراف هذا امليثاق – إلى أقصى حد ممكن – بقاء وحماية وتنمية الطفل.
 -3ال يصدر حكم باإلعدام في اجلرائم التي يرتكبها األطفال.

مادة 6

االسم واجلنسية
 -1يكون من حق كل طفل منذ ميالده أن يكون له اسم.
 -2يتم تسجيل كل طفل فور والدته.
 -3يكون من حق كل طفل أن يكتسب جنسية.
 -4تتعهد الدول أطراف هذا امليثاق بضمان أن تعترف تشريعاتها الدستورية باملبادئ التي
على أساسها يكتسب الطفل جنسية الدولة التي ولد في إقليمها إذا لم مينح – عند
والدته – اجلنسية من أي دولة أخرى وفقا ً لقوانينها.

مادة 7

حرية التعبير
يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه اخلاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة املسائل ،وأن
يعلن آرائه طبقا ً للقيود التي يقررها القانون.

مادة 8

حرية االرتباط باآلخرين
يكون لكل طفل احلق في االرتباط باآلخرين ،وحرية التجمع السلمي مبا يتفق مع القانون.
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مادة 9
حرية الفكر والضمير والديانة
 -1يكون لكل طفل احلق في حرية الفكر والضمير والديانة.
 -2على اآلباء واألوصياء القانونيني – حسب احلالة – االلتزام بتوفير التوجيه واإلشراف عند
ممارسة هذه احلقوق ،مع الوضع في االعتبار قدرات النمو ،وأفضل مصالح الطفل.
 -3حتترم الدول األطراف التزام الوالدين واألوصياء القانونيني – حسب احلالة – بتوفير
التوجيه واإلشراف عند التمتع بهذه احلقوق طبقا ً للقوانني والسياسات احمللية.

مادة 10

حماية اخلصوصية
ال يتعرض طفل للتدخل التعسفي أو غير املشروع في خصوصيته أو بيت أسرته أو مراسالته،
أو يكون عرضة للتهجم على شرفه أو سمعته ،بشرط أن يكون لآلباء أو األوصياء القانونيني
احلق في ممارسة اإلشراف املعقول على سلوك أطفالهم ،ويكون للطفل احلق في حماية القانون
ضد مثل هذا التدخل أو التهجم.

مادة 11

التعليم
 -1يكون لكل طفل احلق في التعليم.
 -2يوجه تعليم الطفل إلى:
(أ) تشجيع وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى أقصى حد
ممكن،
تشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية باإلشارة على وجه اخلصوص إلى تلك احلقوق
الواردة في أحكام املواثيق األفريقية اخملتلفة بشأن حقوق اإلنسان والشعوب ،وإعالن واتفاقيات
حقوق اإلنسان الدولية.
(ج) احملافظة على تقوية األخالقيات والقيم التقليدية والثقافات األفريقية اإليجابية،
(د) إعداد الطفل حلياة املسئولية في مجتمع حر تسوده روح التفاهم والتسامح
واحلوار واالحترام املتبادل والصداقة بني كافة الشعوب واجلماعات العرقية والقبلية
والدينية،
(هـ) احملافظة على االستقالل الوطني والتكامل اإلقليمي،
(و) تشجيع وحتقيق الوحدة والتضامن األفريقي،
(ز) تنمية احترام البيئة واملوارد الطبيعية،
(ح) تشجيع تفهم الطفل للعناية الصحية األولية.
 -3تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات املالئمة بهدف حتقيق اإلدراك الكامل
لهذا احلق ،وعلى وجه اخلصوص:
(أ) تقوم بتوفير التعليم اإللزامي األساسي،
ً
(ب) تقوم بتشجيع تطوير التعليم الثانوي في أشكاله اخملتلفة ،وجعله مجانيا بشكل
تدريجي ومتاحا ً للجميع،
(ج) تقوم بجعل التعليم اجلامعي متاحا ً للجميع على أساس القدرات بكافة الوسائل
املالئمة،
(د) تقوم باتخاذ اإلجراءات التي تشجع على احلضور املنتظم في املدارس ،وتقليل معدالت
االنقطاع،
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(هـ) تقوم باتخاذ اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق باألطفال اإلناث ،واألطفال املوهوبني،
واألطفال احملرومني لضمان إتاحة التعليم املتساوي لكافة شرائح اجملتمع.
 -4حتترم الدول أطراف هذا امليثاق حقوق وواجبات اآلباء واألوصياء القانونيني – حسب
احلالة – في اختيار مدارس أطفالهم غير تلك التي تنشئها السلطات العامة والتي
تتفق مع أدنى املقاييس التي تقرها الدولة ،لضمان التعليم الديني واألخالقي للطفل
باحلد الذي يتناسب مع قدرات الطفل.
 -5تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات املناسبة لضمان معاملة الطفل الذي
يخضع للتأديب املدرسي أو من الوالدين بشكل إنساني ،وباحترام للكرامة املالزمة
للطفل ،ومبا يتفق مع هذا امليثاق.
 -6يكون لدى الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات املناسبة لضمان أن يكون لدى
األطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على
أساس قدراتهم الفردية.
 -7ال يفسر أي جزء من هذه املادة على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئات في إنشاء
وإدارة املؤسسات التعليمية مبوجب مراعاة املبادئ الواردة في الفقرة ( )1من هذه املادة،
وتتفق متطلبات التعليم الذي يقدم في مثل هذه املؤسسات باحلد األدنى للمقاييس
التي تضعها الدول.

مادة 12

وقت الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية
 -1تقر الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ،ووقت الفراغ ،واملشاركة في اللعب،
واألنشطة الترفيهية املناسبة لسن الطفل ،واملشاركة بحرية في احلياة الثقافية
والفنون.
 -2حتترم الدول األطراف وتشجع على حق الطفل في املشاركة الكاملة في احلياة الثقافية
والفنية ،وتشجع على توفير الفرص املالئمة واملتساوية في األنشطة الثقافية والفنية
والترفيهية وأنشطة وقت الفراغ.

مادة 13

األطفال املعاقون
 -1يكون لكل طفل معاق عقليا ً أو بدنيا ً احلق في إجراءات خاصة للحماية تتالءم مع
حاجاته البدنية واألخالقية ،وفى ظل ظروف تضمن كرامته ،وتشجع على اعتماده على
نفسه ،واملشاركة النشطة في اجملتمع.
 -2تكفل الدول أطراف هذا امليثاق للطفل املعاق وللمسئولني عن رعايته – طبقا ً للموارد
املتاحة – املساعدة التي تالئم حالة الطفل ،وعلى وجه اخلصوص ضمان أن يكون لدى
الطفل املعاق الفرصة في التدريب ،واإلعداد للعمل ،وفرص الترفيه بالشكل الذي يؤدى
بالطفل إلى أن يحقق أقصى تكامل اجتماعي ممكن ،وتنميته فرديا ً وثقافيا ً وأخالقيا ً.
 -3تستخدم الدول أطراف هذا امليثاق مواردها املتاحة بهدف حتقيق التوافق الكامل بشكل
تدريجي للشخص املعاق ذهنيا ً وبدنيا ً للتحرك ودخول األماكن العامة واألماكن األخرى
التي يجوز للمعاقني دخولها بشكل مشروع.
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مادة 14

الصحة واخلدمات الصحية
 -1يكون لكل طفل احلق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية
والعقلية والروحية.
 -2تتعهد الدول أطراف هذا امليثاق مبتابعة التنفيذ الكامل لهذا احلق ،وتتخذ على وجه
اخلصوص إجراءات:
(أ) لتقليل معدل وفيات األطفال،
(ب) لضمان توفير املساعدة والرعاية الصحية الطبية الالزمة لكافة األطفال ،مع التأكيد
على تنمية الرعاية الصحية األولية،
(ج) لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب اآلمنة،
(د) ملكافحة املرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية األولية عن طريق تطبيق
التكنولوجيا املناسبة،
(هـ) لضمان الرعاية الصحية املناسبة لألمهات املرضعات والالتي ينتظرن مواليد،
(و) لتطوير الرعاية الصحية الوقائية والثقافة األسرية وتوفير اخلدمات،
(ز) إلدماج برامج اخلدمات الصحية األساسية في خطط التنمية القومية،
(ح) لضمان أن كافة قطاعات اجملتمع – وعلى وجه اخلصوص – اآلباء واألطفال واملرشدين
االجتماعيني والعاملني في اجملال االجتماعي قد نالوا اإلعالم واملساندة الستخدام املعارف
األساسية بصحة الطفل ،وتغذيته ،ومميزات الرضاعة الطبيعية ،والصحة العامة ،والصحة
البيئية ،ومنع احلوادث املنزلية ،واحلوادث األخرى،
(ط) لضمان املشاركة الفعالة من املنظمات غير احلكومية ،واجلمعيات احمللية ،والسكان
املستفيدين من تخطيط وإدارة برنامج اخلدمة األساسية لألطفال،
(ى) لدعم تعبئة موارد اجملتمع احمللي – عن طريق الوسائل الفنية واملالية – في تنمية
العناية الصحية األولية باألطفال.

مادة 15

تشغيل األطفال
 -1تتم حماية كل طفل من كافة أشكال االستغالل االقتصادي ،ومن أداء أي عمل يحتمل
أن ينطوي على خطورة ،أو يتعارض مع النمو البدني أو العقلي أو الروحي أو األخالقي
أو االجتماعي للطفل.
 -2تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات التشريعية واإلدارية املالئمة لضمان
التنفيذ الكامل لهذه املادة التي تغطي كال من القطاعني الرسمي وغير الرسمي
للعمل ،وبعد دراسة األحكام ذات الصلة ملواثيق منظمة العمل الدولية التي تتعلق
باألطفال ،تقوم الدول األطراف على وجه اخلصوص مبا يلي:
(أ) توفير – من خالل التشريعات – احلد األدنى لألجور لاللتحاق بأي عمل،
(ب) سن التشريعات لساعات وظروف العمل،
(ج) سن العقوبات املناسبة أو اجلزاءات األخرى لضمان التطبيق الفعال لهذه املادة،
(د) تشجيع نشر املعلومات بشأن أخطار تشغيل الطفل على كافة قطاعات اجملتمع.
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مادة 16

احلماية ضد إساءة معاملة الطفل وتغذيته
 -1تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق إجراءات تشريعية وإدارية واجتماعية وتربوية معينة
حلماية الطفل من كافة أشكال التعذيب ،أو املعاملة غير اإلنسانية أو املهينة ،وخاصة
اإليذاء البدني أو العقلي ،أو إساءة املعاملة ،مبا في ذلك االعتداء اجلنسي أثناء رعاية
الطفل.
 -2تشمل اإلجراءات الوقائية مبوجب هذه املادة اإلجراءات الفعالة إلنشاء وحدات متابعة
خاصة لتوفير الدعم الالزم للطفل ،وألولئك الذين يقومون على رعاية الطفل ،وكذلك
األشكال األخرى للوقاية من أجل التعرف واإلبالغ عن التحقيقات ،ومعاجلة ،ومتابعة
حاالت إساءة معاملة وإهمال الطفل.

مادة 17

تطبيق عدالة األحداث
 -1يكون من حق كل طفل متهم أو مذنب بسبب مخالفة القانون اجلنائي معاملة خاصة
تتفق مع إحساس الطفل بكرامته وقيمته ،والتي تقوي احترام الطفل حلقوق اإلنسان
واحلريات األساسية لآلخرين.
 -2الدول أطراف هذا امليثاق – على وجه اخلصوص:
(أ) تضمن أال يخضع أي طفل محتجز أو محبوس أو محروم من حريته للتعذيب ،أو
املعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية أو املهينة.
(ب) تضمن فصل األطفال عن البالغني في مكان اعتقالهم أو سجنهم،
(ج) تضمن أن كل طفل متهم في مخالفة القانون اجلنائي:
( )1يفترض أنه برئ حتى يثبت أنه مذنب،
( )2يتم إبالغه على الفور باللغة التي يفهمها ،وبالتفصيل ،بالتهمة املوجهة ضده،
ويحق له أن يساعده مترجم ،إذا لم يكن يستطيع أن يفهم اللغة املستخدمة،
( )3مينح املساعدة املناسبة القانونية وغيرها إلعداد وتقدمي دفاعه،
( )4يتم الفصل في قضيته بأسرع ما ميكن مبعرفة محكمة عادلة ،وإذا وجد مذنبا ً يكون
له احلق في االستئناف أمام محكمة أعلى،
(د) حتظر حضور الصحافة واجلمهور إلى احملاكمة.
 -3يكون الهدف األساسي من معاملة كل طفل أثناء احملاكمة ،وكذلك إن كان مذنبا ً
بسبب مخالفة القانون اجلنائي هو إصالحه وإعادة اندماجه في أسرته وإعادة تأهيله
اجتماعيا ً.
 -4يكون هناك حد أدنى للسن التي يفترض عدم قدرة األطفال دونها على مخالفة
القانون اجلنائي.

مادة 18

حماية األسرة
 -1تكون األسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس اجملتمع ،وتتمتع بحماية ودعم الدولة
لتكوينها ومنوها.
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 -2تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق التدابير الالزمة لضمان املساواة في احلقوق واملسئوليات
بالنسبة للزوجني فيما يتعلق باألطفال أثناء الزواج وفي حالة االنفصال ،وفي حالة
االنفصال يسن حكم من أجل احلماية الضرورية للطفل.
 -3ال يحرم طفل من اإلنفاق بسبب احلالة الزوجية لوالديه.

مادة 19

رعاية وحماية اآلباء
 -1يكون من حق كل طفل التمتع برعاية وحماية والديه ،ويكون له احلق – كلما أمكن
ذلك – في اإلقامة مع والديه ،وال يفصل أي طفل عن والديه رغما ً عنه إال عندما تقرر
سلطة قضائية وفقا ً للقانون املناسب أن مثل هذا الفصل في صالح الطفل.
 -2يكون من حق الطفل الذي يفصل عن أحد والديه أو كالهما احلق في االحتفاظ
بالعالقات الشخصية واالتصال املباشر مع كال الوالدين على نحو منتظم.
 -3متى نشأ االنفصال بسبب إجراء من قبل دولة طرف ،تقوم الدولة الطرف بتزويد
الطفل – أو فرد آخر من أفراد العائلة – إن كان ذلك مناسبا ً – باملعلومات األساسية
التي تتعلق مبكان الفرد أو األفراد الغائبني من األسرة ،وتضمن كذلك الدول األطراف أال
يكون لتقدمي مثل هذا الطلب أي نتائج معادية بالنسبة للشخص أو األشخاص الذين
يتعلق بهم الطلب.
 -4متى اعتقل طفل من قبل دولة طرف – يتم إخطار والديه أو أوصيائه – بأسرع ما
ميكن – مبثل هذا االعتقال من قبل تلك الدولة.

مادة 20

مسئوليات اآلباء
 -1يكون من املسئولية الرئيسية لآلباء أو األشخاص اآلخرين عن الطفل تنشئة ومنو
الطفل ،ويكون عليهم واجب:
(أ) ضمان أن أفضل مصالح الطفل هي اهتمامهم األساسي في كافة األوقات،
(ب) توفير – في حدود إمكانياتهم وقدراتهم املالية – ظروف املعيشة الالزمة لنمو
الطفل ،و
(ج) ضمان أن يتم التأديب املنزلي بشكل إنساني ويتوافق مع الكرامة املالزمة للطفل.
 -2تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق – وفقا ً إلمكاناتها وظروفها احمللية – كافة اإلجراءات
املناسبة من أجل:
(أ) مساعدة اآلباء واألشخاص اآلخرين املسئولني عن الطفل – في حالة احلاجة – على
توفير املساعدة املادية ،وبرامج الدعم ،خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتعليم
والكساء واإلسكان،
(ب) مساعدة اآلباء واألشخاص اآلخرين املسئولني عن الطفل في تربية األطفال ،وضمان
تطوير املؤسسات املسئولة عن توفير الرعاية لألطفال ،و
(ج) ضمان توفير خدمات وتسهيالت الرعاية ألطفال اآلباء العاملني.
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مادة 21

احلماية ضد املمارسات االجتماعية والثقافية الضارة
 -1تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات املناسبة للتخلص من املمارسات
االجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية وكرامة ومنو الطفل السليم،
وعلى وجه اخلصوص:
(أ) تلك العادات واملمارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل ،و
(ب) تلك العادات واملمارسات التي تنطوي على متييز بالنسبة للطفل على أساس اجلنس أو
أي وضع آخر.
 -2يحظر زواج األطفال وخطبة الفتيات واألوالد ،وتتخذ اإلجراءات الفعالة – مبا في ذلك
– التشريعات – لتحديد احلد األدنى لسن الزواج ليكون  18سنة ،والقيام بتسجيل
كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري.

مادة 22

النزاعات املسلحة
 -1تتعهد الدول أطراف هذا امليثاق باحترام وضمان احترام قواعد القانون اإلنساني الدولي
واجب التطبيق في النزاعات املسلحة التي تؤثر على الطفل.
 -2تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات الالزمة لضمان أال يشارك أي طفل بدور
مباشر في أعمال العنف ،واإلحجام على وجه اخلصوص عن جتنيد أي طفل.
 -3تقوم الدول أطراف هذا امليثاق – طبقا ً اللتزاماتها مبوجب القانون اإلنساني الدولي
– بحماية السكان املدنيني أثناء النزاعات املسلحة ،وتتخذ كافة اإلجراءات املالئمة
لضمان حماية ورعاية األطفال الذين يتأثرون بالنزاعات املسلحة ،وتطبق كذلك مثل هذه
القواعد على األطفال في حالة النزاعات والتوترات الدولية املسلحة.

مادة 23

األطفال الالجئون
 -1تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات املناسبة لضمان أن الطفل الذي يطلب
وضع الالجئ ،أو الذي يعتبر الجئا ً وفقا ً للقانون الدولي أو احمللي واجب التطبيق – سواء
كان يصاحبه أو ال يصاحبه والديه أو أوصياؤه القانونيني أو أقاربه املقربني – يتلقى احلماية
املناسبة واملساعدة اإلنسانية للتمتع باحلقوق املذكورة في هذا امليثاق ،وحقوق اإلنسان
الدولية األخرى ،واملواثيق اإلنسانية التي تكون الدول أطرافا ً فيها.
 -2تتعهد الدول األطراف بالتعاون مع املنظمات الدولية القائمة التي حتمي وتساعد
الالجئني في مجهوداتها حلماية ومساعدة مثل هذا الطفل ،وتتبع والديه أو أقاربه
املقربني اآلخرين ،أو تتبع الطفل الالجئ الذي ال يصاحبه أحد من أجل احلصول على
املعلومات الالزمة إلعادة انضمامه ألسرته.
 -3في حالة عدم العثور على الوالدين أو األوصياء القانونيني أو األقارب املقربني – مينح
الطفل نفس احلماية كأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة األسرية
ألي سبب.
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 -4تطبق أحكام هذه املادة – مع ما يلزم من تعديل – على األطفال املشردين داخليا ً سواء
كان ذلك بسبب كارثة طبيعية ،أو نزاعات داخلية مسلحة ،أو نزاع مدني ،أو انهيار
للنظام االقتصادي أو النظام االجتماعي ،أو أيا ً كان السبب.

مادة 24

التبني
تضمن الدول األطراف التي تعترف بنظام التبني مبراعاة أفضل مصلحة للطفل ،و:
(أ) تنشئ اجلهات اخملتصة للفصل في مسائل التبني ،وتضمن أن يتم التبني مبا يتفق
مع القوانني واإلجراءات واجبة التطبيق ،وعلى أساس كافة املعلومات محل الثقة وذات
العالقة ،وأن يسمح بالتبني بسبب وضع الطفل الذي يهم الوالدين واألقارب واألوصياء،
وإذا لزم األمر – أن يكون األشخاص املعنيون قد أعطوا موافقتهم على التبني على
أساس التشاور املناسب،
(ب) تعترف أن التبني فيما بني الدول في تلك الدول التي صدقت أو انضمت إلى االتفاقية
الدولية بشأن حقوق الطفل أو هذا امليثاق يجوز أن يعتبر – كمالذ أخير – وسيلة بديلة
لرعاية الطفل ،إذا لم يكن من املمكن إيداع الطفل لدى قريب ،أو أسرة بالتبني ،أو ال ميكن
بأي طريقة مناسبة رعايته في بلده األصلي،
(ج) تضمن أن الطفل الذي يتأثر بالتبني فيما بني الدول يتمتع بالضمانات واملقاييس
املساوية لتلك القائمة في حالة التبني احمللي،
(د) تتخذ كافة اإلجراءات املناسبة لضمان أنه في التبني فيما بني الدول ال يتسبب اإليداع
في االجتار أو الربح غير املشروع بالنسبة ألولئك الذين يحاولون تبنى طفل،
(هـ) تشجع – متى كان ذلك مناسبا ً – أهداف هذه املادة بإبرام الترتيبات أو االتفاقيات
الثنائية أو متعددة األطراف وحتاول – من خالل هذا اإلطار – ضمان أن يكون إيداع الطفل
في دولة أخرى تقوم على تنفيذه اجلهات أو الهيئات اخملتصة،
(و) تنشئ آلية ملتابعة راحة الطفل املتبنى.

مادة 25

االنفصال عن اآلباء
 -1يكون من حق أي طفل محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة األسرية ألي سبب في
احلماية واملساعدة اخلاصة،
 -2الدول أطراف هذا امليثاق:
(أ) تضمن أن الطفل اليتيم أو احملروم بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة األسرية ،أو الذي
ال ميكن أن تتم تربيته أو يبقى في تلك البيئة ،يتم توفير أسرة بديلة له ،ويشمل ذلك
– من بني أشياء أخرى – التربية أو إيداعه في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال،
(ب) تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لتتبع وإعادة إحلاق األطفال باآلباء أو األقارب متى
كان االنفصال هو التشرد داخليا ً أو خارجيا ً بسبب النزاعات املسلحة أو الكوارث
الطبيعية.
 -3عند بحث رعاية األسرة البديلة للطفل ،واملصالح املثلى له يعطى االعتبار الواجب
للرغبة في مواصلة تربية الطفل ،واخللفية العرقية أو الدينية أو اللغوية للطفل.
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مادة 26

احلماية ضد التفرقة العنصرية والتمييز
 -1تتعهد الدول أطراف هذا امليثاق بشكل فردي وجماعي مبنح األولوية األولى لالحتياجات
اخلاصة لألطفال الذين يعيشون في ظل التفرقة العنصرية ،وفي دول تتعرض لعدم
االستقرار العسكري من قبل نظام عنصري.
 -2تلتزم الدول أطراف هذا امليثاق بشكل فردي وجماعي مبنح األولوية األولى لالحتياجات
اخلاصة لألطفال الذين يعيشون في ظل نظم متارس التمييز العنصري أو العرقي
أو الديني ،أو أشكال أخرى من التمييز ،وكذلك في الدول التي تخضع لعدم االستقرار
العسكري.
 -3تتعهد الدول األطراف بتوفير املساعدة املادية – متى كان ذلك ممكنا ً – ملثل هؤالء
األطفال وتوجه جهودها نحو التخلص من كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية
في القارة األفريقية.

مادة 27

االستغالل اجلنسي
 -1تتعهد الدول أطراف هذا امليثاق بحماية الطفل من كافة أشكال االستغالل اجلنسي
واالعتداء اجلنسي ،وتتخذ على اخلصوص اإلجراءات ملنع:
(أ) إغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على املشاركة في أي نشاط جنسي،
(ب) استخدام األطفال في الدعارة أو املمارسات اجلنسية األخرى،
(ج) استخدام األطفال في األنشطة والعروض اإلباحية.

مادة 28

تعاطي اخملدرات
تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق كافة اإلجراءات املناسبة حلماية الطفل من استخدام اخملدرات
واالستخدام غير املشروع للمواد اخملدرة كما هي معرفة في املعاهدات الدولية ذات الصلة ،وملنع
استخدام األطفال في إنتاج واالجتار في هذه املواد.

مادة 29

البيع واالجتار واالختطاف
تتخذ الدول أطراف هذا امليثاق اإلجراءات املناسبة ملنع:
(أ) اختطاف أو بيع أو االجتار في األطفال ألي غرض ،أو في أي شكل من قبل أي شخص مبا
في ذلك اآلباء أو األوصياء القانونيني للطفل،
(ب) استخدام األطفال في كافة أشكال التسول.

مادة 30

أطفال األمهات السجينات
 -1تتعهد الدول أطراف هذا امليثاق بتوفير معاملة خاصة لألمهات الالئي على وشك
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الوالدة ،وأمهات األطفال الرضع ،واألطفال الصغار ،والالتي اتهمن أو متت إدانتهن
مبخالفة القانون اجلنائي ،وعلى وجه اخلصوص:
(أ) تضمن دائما ً أن يؤخذ في االعتبار أوال ً احلكم مع إيقاف التنفيذ عند احلكم على مثل
هؤالء األمهات،
(ب) تتخذ وتشجع اإلجراءات البديلة باالحتجاز في مؤسسة لعالج مثل هؤالء األمهات،
(ج) تنشئ املؤسسات البديلة اخلاصة الحتجاز مثل هؤالء األمهات،
(د) تضمن عدم حبس األم مع طفلها،
(هـ) تضمن عدم إصدار حكم باإلعدام على مثل هؤالء األمهات،
(و) يكون الهدف األساسي لنظام العقاب هو إصالح وإدماج هذه األم في األسرة وإصالحها
اجتماعيا ً.

مادة 31

مسئولية الطفل
تكون لكل طفل مسئوليات نحو أسرته ومجتمعه والدولة واجلماعات األخرى املعترف بها
قانونا ً واجملتمع الدولي ،ويكون على الطفل – وفقا ً لسنه وقدراته – وكيفما ترد القيود في هذا
امليثاق – واجب:
(أ) العمل على متاسك األسرة ،واحترام والديه ،ومن هم أكبر منه منزلة ،وكبار السن في
كافة األوقات ومساعدتهم في حالة احلاجة،
(ب) خدمة مجتمعه احمللي بوضع قدراته البدنية والفكرية في خدمته،
(ج) حفظ وتقوية التضامن االجتماعي والقومي،
(د) حفظ وتقوية القيم الثقافية األفريقية في عالقاته مع أفراد اجملتمع اآلخرين – بروح
التسامح واحلوار والتشاور – واملساهمة في السعادة األخالقية للمجتمع،
(هـ) حفظ وتقوية استقالل وكرامة بالده،
(و) املساهمة بأفضل ما لديه من قدرات في كافة األوقات وعلى كل املستويات في
تشجيع وتنمية الوحدة األفريقية.

اجلزء الثاني
الفصل الثاني

إنشاء وتنظيم اللجنة اخلاصة بحقوق ورفاهية الطفل

مادة 32

اللجنة
تنشأ جلنة خبراء أفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل – ويشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة” –
في إطار منظمة الوحدة األفريقية من أجل تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل.

مادة 33

البنية
 -1تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا ً من ذوى املكانة األخالقية العالية واالستقامة
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والنزاهة والتخصص في مسائل حقوق ورفاهية الطفل.
 -2يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
 -3ال تتضمن اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.

مادة 34

االنتخاب
مبجرد أن يبدأ العمل بهذا امليثاق – يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قبل اجلمعية
العمومية لرؤساء الدول واحلكومات من بني قائمة األشخاص الذين رشحتهم الدول أطراف هذا
امليثاق.

مادة 35

املرشحون
يجوز لكل دولة طرف في هذا امليثاق أن ترشح ما ال يزيد على مرشحني اثنني ،ويجب أن يكون
لدى املرشحني إحدى جنسيات الدول أطراف هذا امليثاق ،وعندما ترشح دولة اثنني من املرشحني
يجب أن يكون أحدهم مواطنا ً لتلك الدولة.

مادة 36

 -1يدعو األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية الدول أطراف هذا امليثاق لترشيح املرشحني
قبل ستة أشهر على األقل قبل االنتخابات.
 -2يعد األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية قائمة مرتبة أبجديا ً باألشخاص املرشحني
ويرسلها إلى رؤساء الدول واحلكومات قبل شهرين على األقل من االنتخابات.

مادة 37

مدة تولى املنصب
 -1يتم انتخاب أعضاء اللجنة ملدة خمس سنوات ،وال يجوز إعادة انتخابهم ،ومع ذلك
تنتهي بعد سنتني مدة أربعة من األعضاء الذين مت انتخابهم في االنتخاب األول،
وتنتهي بعد أربع سنوات مدة ستة آخرين.
 -2بعد إجراء االنتخاب األول – يجري على الفور رئيس اجلمعية العمومية لرؤساء دول
وحكومات منظمة الوحدة األفريقية قرعة لتحديد أسماء األعضاء املشار إليهم في
الفقرة الفرعية ( )1من هذه املادة.
 -3يدعو األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية إلى عقد االجتماع األول للجنة في مقر
املنظمة خالل ستة أشهر من انتخاب أعضاء اللجنة ،وتنعقد بعد ذلك اللجنة من
قبل رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ً – وعلى األقل مرة واحدة كل سنة.

مادة 38

نظام العمل
 -1تنشئ اللجنة قواعد اإلجراءات اخلاصة بها.
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 -2تنتخب اللجنة موظفيها ملدة سنتني.
 -3يشكل سبعة من أعضاء اللجنة النصاب القانوني.
 -4في حالة تساوي األصوات – يكون لرئيس اللجنة صوتا ً مرجحا ً.
 -5تكون اللغات العاملة للجنة هي اللغات الرسمية ملنظمة الوحدة األفريقية.

مادة 39

خلو املنصب
إذا تخلى عضو باللجنة عن منصبه ألي سبب بخالف انتهاء املدة الطبيعية – ترشح الدولة
التي رشحت ذلك العضو عضوا ً آخر من مواطنيها لتولي املنصب لباقي املدة – مبوافقة
اجلمعية العمومية.

مادة 40

األمانة
يعني األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية سكرتيرا ً للجنة.

مادة 41

االمتيازات واحلصانات
عند أداء واجباتهم – يتمتع أعضاء اللجنة باالمتيازات واحلصانات التي تنص عليها االتفاقية
العامة بشأن االمتيازات واحلصانات ملنظمة الوحدة األفريقية.
الفصل الثالث
التكليف وإجراءات اللجنة

مادة 42

التكليف
تكون مهام اللجنة:
(أ) تشجيع وحماية احلقوق الواردة في هذا امليثاق ،وعلى وجه اخلصوص:
( )1جمع املعلومات وتدعيمها باملستندات ،وتقييم شامل لألوضاع بشأن املشاكل
األفريقية في مجاالت حقوق ورفاهية الطفل ،وتنظيم االجتماعات ،وتشجيع
املؤسسات الوطنية واحمللية املهتمة بحقوق ورفاهية الطفل ،ومتى كان ضروريا ً – إبداء
وجهات نظرها وإصدار التوصيات إلى احلكومات،
( )2صياغة ووضع املبادئ والقواعد التي تهدف إلى حماية حقوق ورفاهية األطفال في
أفريقيا،
( )3التعاون مع املؤسسات واملنظمات األفريقية والدولية األخرى املعنية بتشجيع وحماية
حقوق ورفاهية الطفل.
(ب) متابعة تنفيذ وضمان حماية احلقوق الواردة في هذا امليثاق.
(ج) تفسير أحكام هذا امليثاق بناء على طلب أي دولة طرف ،أو مؤسسة تابعة ملنظمة
الوحدة األفريقية ،أو أي شخص آخر ،أو مؤسسة تعترف بها منظمة الوحدة األفريقية
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أو أي دولة طرف.
(د) أداء املهام األخرى كما تعهد بها إليها اجلمعية العمومية لرؤساء الدول واحلكومات،
واألمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية ،وأي هيئات أخرى تابعة ملنظمة الوحدة
اإلفريقية أو األمم املتحدة.

مادة 43

إجراء تقدمي التقارير
 -1تتعهد كل دولة طرف في هذا امليثاق بتقدمي تقارير إلى اللجنة – عن طريق األمني العام
ملنظمة الوحدة األفريقية – بشأن اإلجراءات التي اتخذتها لتفعيل أحكام هذا امليثاق،
وبشأن التقدم الذي حتقق بشأن التمتع بهذه احلقوق:
(أ) خالل سنتني من بدء العمل بامليثاق بالنسبة للدولة الطرف املعنية ،و
(ب) وبعد ذلك كل ثالث سنوات.
 -2كل تقرير يقدم مبوجب هذه املادة:
(أ) يتضمن املعلومات الكافية بشأن تنفيذ هذا امليثاق لكي يوفر للجنة فهما ً شامال ً
بشأن تنفيذ امليثاق في الدولة ذات الصلة ،و
(ب) يشير إلى العوامل والصعوبات – إن وجدت – التي تؤثر على الوفاء بالواجبات الواردة
في امليثاق.
 -3ال حتتاج الدولة الطرف التي قدمت تقريرا ً شامال ً ألول مرة إلى اللجنة – في تقاريرها
الالحقة التي تقدم وفقا ً للفقرة (1أ) من هذه املادة – أن تكرر املعلومات األساسية
التي قدمت من قبل.

مادة 44

االتصاالت
 -1يجوز للجنة أن تتلقى اتصاال ً من أي شخص ،أو جماعة ،أو منظمة غير حكومية
تعترف بها منظمة الوحدة األفريقية ،أو دولة عضو ،أو األمم املتحدة يتعلق بأي مسألة
يغطيها هذا امليثاق.
 -2يتضمن كل اتصال باللجنة اسم وعنوان من قام به ،ويعامل بسرية.

مادة 45

التحقيقات التي تتم مبعرفة اللجنة
 -1يجوز للجنة – وهي تلجأ إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق في أي مسألة تقع في
نطاق هذا امليثاق – أن تطلب من الدول األطراف أي معلومات ذات عالقة بتنفيذ امليثاق،
ويجوز لها كذلك أن تلجأ إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق في اإلجراءات التي اتخذتها
الدولة الطرف لتنفيذ امليثاق.
 -2تقدم اللجنة لكل دورة انعقاد عادية للجمعية العمومية لرؤساء الدول واحلكومات كل
سنتني تقريرا ً عن أنشطتها ،وعن أي اتصال مت مبوجب املادة ( )44من هذا امليثاق.
 -3تنشر اللجنة تقريرها بعد نظره من قبل اجلمعية العمومية لرؤساء الدول واحلكومات.
 -4جتعل الدول األطراف تقارير اللجنة متاحة على نطاق واسع للجمهور في أراضيها.
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الفصل الرابع
أحكام متنوعة

مادة 46

مصادر االستلهام
تستلهم اللجنة عملها من القانون الدولي حلقوق اإلنسان – وعلى وجه اخلصوص من أحكام
امليثاق األفريقي بشأن حقوق اإلنسان والشعوب ،وميثاق منظمة الوحدة األفريقية ،واإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،واملواثيق األخرى التي تبنتها األمم
املتحدة والدول األفريقية في مجال حقوق اإلنسان ،ومن القيم والتقاليد األفريقية.

مادة 47

التوقيع والتصديق واالنضمام
 -1يفتتح هذا امليثاق للتوقيع من قبل كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة األفريقية.
 -2يكون هذا امليثاق متاحا ً للتصديق أو االنضمام من قبل الدول أعضاء منظمة الوحدة
األفريقية ،ويتم إيداع وثائق التصديق أو االنضمام إلى هذا امليثاق لدى األمني العام
ملنظمة الوحدة األفريقية.
 -3يبدأ العمل بهذا امليثاق بعد ثالثني يوما ً من استالم األمني العام ملنظمة الوحدة
األفريقية لوثائق تصديق أو انضمام خمس عشرة دولة من أعضاء منظمة الوحدة
األفريقية.

مادة 48

تعديل وتنقيح امليثاق
 -1يجوز تعديل هذا امليثاق أو تنقيحه إذا قدمت أي دولة طرف طلبا ً خطيا ً بذلك إلى
األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية ،بشرط أال يقدم التعديل املقترح إلى اجلمعية
العمومية لرؤساء الدول واحلكومات للنظر فيه حتى يكون قد مت إخطار كافة الدول
األطراف على نحو واف بالتعديل ،وتكون اللجنة قد أبدت رأيها حول التعديل.
 -2تتم املوافقة على التعديل باألغلبية البسيطة للدول األطراف.
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أفريقيا هي القارة الوحيدة التي تتمتع بصك إقليمي خاص بحقوق الطفل .إن امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه هو أداة
مهمة للناشطني األفريقيني في مجال حقوق الطفل إذ يكمل اتفاقية حقوق الطفل لألمم املتحدة.
يهدف هذا الدليل إلى تقدمي املعلومات إلى منظمات اجملتمع املدني املهتمة بلجنة اخلبراء األفريقية املعنية بحقوق الطفل
ورفاهه ،وهي هيئة االحتاد األفريقي املسؤولة عن تفسير امليثاق األفريقي ومراقبة تطبيقه .ويحتوي الدليل على مشورة عملية
ومعلومات حول كيفية انخراط املنظمات هذه إلى جانب اللجنة لالرتقاء بحقوق الطفل في أفريقيا.
تعكس هذه الطبعة الثانية تطورات أساسية في عمل اللجنة وانخراط منظمات اجملتمع املدني إلى جانب اللجنة وعمل
منتدى املنظمات غير احلكومية حول امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه.

املنظمة السويدية لرعاية االطفال تكافح من أجل حقوق الطفل .نعمل على حتسني فوري ودائم حلياة األطفال حول العالم.

 Planتعمل من أجل حتقيق حتسني دائم حلياة األطفال الذين يعيشون في ظل الفقر في البلدان النامية من خالل عملية توحد
الشعوب عبر الثقافات وتضفي املعنى والقيمة إلى حياتهم.
ملزيد من املعلومات:
املنظمة السويدية لرعاية االطفال
املكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا

 Planاملكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا

ص.ب ،25934 .داكار-فان ،السينيغال

ص.ب ،21121 .داكار ،السينيغال

الهاتف+221 33 869 18 00 :

الهاتف+221 33 869 74 30 :

الفاكس+221 33 864 44 63 :

الفاكس+221 33 825 55 00 :

البريد اإللكترونيscsdakar@waf.savethechildren.se :

البريد اإللكترونيwaro.ro@plan-international.org :

املنظمة السويدية لرعاية االطفال

 Planاملكتب اإلقليمي شرق وجنوب أفريقيا

املكتب اإلقليمي لشرق و وسط أفريقيا

ص.ب 14202-00800 .نايروبي ،كينيا

ص.ب KNH ، 19423،202 .نايروبي ،كينيا

الهاتف+254 )0( 20 444 3464 /5 :

الهاتف+245 )0( 20 386 5888 :

الفاكس+254 )0( 20 444 3474 :

الفاكس+245 )0( 20 386 5889 :

البريد اإللكترونيresa.ro@plan-international.org :

البريد اإللكترونيinfo@ecaf.savethechildren.se :
املنظمة السويدية لرعاية االطفال
املكتب اإلقليمي جلنوب أفريقيا

املنظمة السويدية لرعاية االطفال
املكتب اإلقليمي للشرق االوسط وشمال افريقيا
ص.ب 133-7167 ، .بيروت ،لبنان

ص.ب ،13993 .هاتفيلد  ،0028بريتوريا ،جنوب أفريقيا

الهاتف+961 )1( 738654 /5 :

الهاتف+27 )0( 12 342 02 22 :

الفاكس+961 )1( 739023 :

الفاكس+27 )0( 12 342 03 22 :

البريد اإللكترونيinfo@mena.savethechildren.se:

البريد اإللكترونيpostmaster@saf.savethechildren.se :
					
www.savethechildren.se

