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 تقرير اللجنة األفريقية للخبراء

 حول حقوق الطفل ورفاهيته

 

 تمهيـــــــــــد

الدورة السابعة خالل حقوق الطفل ورفاهيته حول تم إنشاء اللجنة األفريقية للخبراء  -0

، وفقا 0110الثين لمؤتمر وزراء الدول والحكومات المنعقد في لوساكا، في يوليو والث

تكليف اللجنة، من جملة وتم فل ورفاهيته. من الميثاق األفريقي لحقوق الط 30للمادة 

 أمور أخرى، بتعزيز حقوق الطفل األفريقي وحمايتها عمال باألحكام الواردة في الميثاق.

ميثاق، تضطلع اللجنة بالعديد من األنشطة التي تشمل بحث وفقا الختصاصها بموجب ال -0

إلى تنزانيا حول أوضاع  التحقيقبعثة و تقارير الدول األطراف عن تنفيذ الميثاق،

، 0101األطفال المصابين بالمهق، والمبادرة بوضع أجندة أفريقيا حول األطفال لعام 

ألطفال في أفريقيا، واإلعالن ات واألزمات على االنزاعآثار  حولوإجراء دراسة قارية 

، والجلسة المفتوحة المشتركة 0102عن الموضوع الخاص بيوم الطفل األفريقي لعام 

 مع مجلس السلم واألمن حول األطفال والنزاع المسلح.

للجنة  02و الـ  06يلخص هذا التقرير توصيات ومقررات الدورتين العاديتين الـ  -3

على التوالي في  0106مايو  6إلى  0، ومن 0101نوفمبر  01إلى  06المنعقدتين من 

هذا اإلطار  خالل أديس أبابا، إثيوبيا، فضال عن األنشطة األخرى التي تم االضطالع بها

 الزمني.

 تم تقديم التقرير إلى المجلس التنفيذي للبحث.  ،وعليه -0
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 تقرير اللجنة األفريقية للخبراء

 حول حقوق الطفل ورفاهيته

 تمهيـــــــــــد

 

الدورة السابعة خالل حقوق الطفل ورفاهيته حول تم إنشاء اللجنة األفريقية للخبراء  .0

، 0110ل والحكومات المنعقد في لوساكا، في يوليو والثالثين لمؤتمر وزراء الدو

تكليف اللجنة، من  تممن الميثاق األفريقي لحقوق الطلفل ورفاهيته. و 30وفقا للمادة 

جملة أمور أخرى، بتعزيز حقوق الطفل األفريقي وحمايتها عمال باألحكام الواردة 

  في الميثاق.

من  ة حول حقوق الطفل ورفاهيتهاللجنة األفريقي تتكون عضويةفي الوقت الراهن،  .0

إثيوبيا، وزامبيا، وبوروندي، ومصر، وتنزانيا، ونيجيريا، وبوتسوانا، وكوت 

 ديفوار، والنيجر، وتوجو، وموريتانيا.

وفقا الختصاصها بموجب الميثاق، تضطلع اللجنة بالعديد من األنشطة التي تشمل  .3

لمراسالت )الشكاوى وبحث ابحث تقارير الدول األطراف عن تنفيذ الميثاق، 

، واعتماد العديد من الوثائق وغيرها من األنشطة الكثيرة التحقيقبعثات و الفردية(،

 حسبما هو وارد في التقرير.

للجنة  02و الـ  06يلخص هذا التقرير توصيات ومقررات الدورتين العاديتين الـ  .0

ى التوالي عل 0106مايو  6إلى  0، ومن 0101نوفمبر  01إلى  06المنعقدتين من 

هذا  خاللفي أديس أبابا، إثيوبيا، فضال عن األنشطة األخرى التي تم االضطالع بها 

 اإلطار الزمني.

 إلى المجلس التنفيذي للبحث.  دم التقرير بموجبهقي  .1

 

للجنة األفريقية للخبراء  62و الـ  62مقررات وتوصيات الدورتين العاديتين الـ  -0

 حقوق الطفل ورفاهيتهحول 

 62وتوصيات الدورة العادية الـ  مقررات -0

بحث التقرير األولي لجمهورية الكونغو عن تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق  -0-0

 الطفل
ورفاهيته، تلقت اللجنة التقرير الطفل من الميثاق األفريقي لحقوق  03وفقا للمادة  .6

األولي من حكومة جمهورية الكونغو عن تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق الطفل 

قدم إيجازا عن تنفيذ الميثاق  ته. بعد أن أتيحت الفرصة لوفد جمهورية الكونغو،وبحث

طلبا  في الدولة الطرف. وفي أعقاب اإليجاز، أثار أعضاء اللجنة عددا من المسائل

المواليد ووضع األطفال الذين ال يحملون تسجيل معدالت انخفاض لإليضاح تشمل 
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بيوم الطفل األفريقي، والخدمات المتوفرة  الجنسية، ومشاركة األطفال في االحتفال

لألطفال المعوقين، والخدمات المتوفرة لألطفال المهاجرين بدون مرافق، ومنع 

العقاب الجسدي، والتحديات التي تواجه األطفال في الصناعات االستخراجية 

وسعت اللجنة كذلك إلى الحصول على  النفطية، وحقوق األطفال المصابين بالمهق.

ات حول توفير الخدمات الصحية، والقضاء على زواج األطفال، والوصول إيضاح

إلى التعليم، والوقاية من األمراض، ونظم العدالة لألحداث، وتقديم الرعاية الطبية 

وتجنيد  والرضعالمجانية من أجل الرعاية في حاالت وضع الجنين واألطفال 

ت المتوفرة لألطفال الذين لخدمااألطفال للخدمة العسكرية، والنزوح الداخلي وا

وفي سياق الرد على أسئلة اللجنة، أجرى الوفد حوارا  . السجون أمهاتهم فيتحبس 

مع اللجنة. وبعد الحوار البناء ، أثنى رئيس اللجنة على حكومة جمهورية  بناء  

التي تبذل على أرض الواقع بغرض جميع الجهود و لتقديمها التقرير األولي، ولالكونغ

شار الرئيس كذلك إلى أنه بعد بحث الحقائق أو لميثاق األفريقي لحقوق الطفل.تنفيذ ا

بعناية، سوف ترسل اللجنة مالحظاتها وتوصياتها الختامية إلى حكومة الكونغو 

 بمتابعة تنفيذ التوصيات.مكلفة بعثة إيفاد ب ويقوم

 

وق بحث التقرير األولي لجمهورية الجابون عن تنفيذ الميثاق األفريقي لحق 3-6

 الطفل
تلقت اللجنة وبحثت التقرير األولي من حكومة جمهورية الكونغو عن تنفيذ كما   .2

قدم  بعد أن أتيحت الفرصة لوفد جمهورية الجابون،والميثاق األفريقي لحقوق الطفل. 

إيجازا عما تضطلع به الحكومة في مجال تنفيذ أحكام الميثاق األفريقي لحقوق الطفل. 

تشمل و ثار أعضاء اللجنة عددا من المسائل طلبا لإليضاح.وفي أعقاب اإليجاز، أ

مشاركة األطفال في االحتفال بيوم الطفل األفريقي، واألسباب وراء تخفيض كمية 

الميزانيات المخصصة لحماية وتعزيز حقوق األطفال، والتدابير المتخذة للقضاء على 

بمن فيهم األطفال في العقاب الجسدي، وحصول جميع األطفال على تسجيل المواليد، 

المناطق الريفية، وحماية األطفال المصابين بالمهق واألقزام. وسعت اللجنة كذلك 

إلى الحصول على إيضاحات حول كيفية اختيار الحكومة لألسر التي تحتاج إلى دعم 

الضمان االجتماعي، وتقديم العناية الطبية المجانية من أجل الرعاية في حاالت وضع 

، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل رفع سن الزواج والرضع طفال الجنين واأل

عاما كحد أدنى لكل من الصبيان والفتيات، وكيف تضمن الحكومة الوصول  01إلى 

الكامل لألطفال المعوقين إلى الخدمات العامة. وفي سياق الرد على أسئلة اللجنة، 

البناء، أثنى رئيس اللجنة على أجرى الوفد حوارا بناءا مع اللجنة. وبعد الحوار 

حكومة الجابون لتقديمها التقرير األولي، ولجميع الجهود التي تبذل على أرض الواقع 

بغرض تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق الطفل. وأشار الرئيس كذلك إلى أنه بعد بحث 

الحقائق بعناية، سوف ترسل اللجنة مالحظاتها وتوصياتها الختامية إلى حكومة 

 إيفاد بعثة مكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات.تقوم بابون والج



EX.CL/977 (XXIX) A 

Page 3 

 

 األفريقي الطفلتنفيذ ميثاق عن التقرير األولي لمملكة ليسوتو  بحث  3-1

التقرير األولي لحكومة مملكة  ، تلقت اللجنة وبحثت كذلك06الدورة العادية الـ  خالل .1

لها الكلمة، قام وفد  ليسوتو عن تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق الطفل. وبعد أن أتيحت

مملكة ليسوتو بتقديم إيجاز حول ما تضطلع به الحكومة في مجال تنفيذ األحكام 

الواردة في ميثاق حقوق الطفل. وفي أعقاب اإليجاز، أثار أعضاء اللجنة عددا من 

ختلف القوانين مع المسائل التي تشمل الجهود التي تبذلها الحكومة في مواءمة م

إلى سجالت المواليد، والحماية من العمالة التي تعيق نمو  الميثاق، والوصول

األطفال، والوصول إلى الخدمات الطبية لجميع األطفال، والحماية الممنوحة لألطفال 

المولودين خارج نطاق الزواج، وتوفر محاكم األطفال في المناطق الريفية، 

ي المدارس وإكمالها، والتحديات التي تواجه األطفال المعوقين، ومعدالت التسجيل ف

والتسهيالت المقدمة لألطفال في نطاق نظام العدالة لألحداث. باإلضافة إلى ذلك، 

عت اللجنة إلى الحصول على توضيحات حول االنشغاالت المتعلقة باألطفال الذين س

لقوانين مناهضة االتجار،  ن، والتطبيق عبر الحدودوأمهاتهم في السجتحبس 

بيق قوانين التبني، والتدابير المتخذة لمواجهة مشاكل توقف والتحديات في مجال تط

وحماية األطفال األيتام والمستضعفين، وتوفير الحماية النمو، وشمول التطعيم، 

وفي سياق الرد على أسئلة اللجنة، أجرى الوفد حوارا لألطفال المصابين بالمهق. 

ة على حكومة مملكة ليسوتو بناءا مع اللجنة. وبعد الحوار البناء ، أثنى رئيس اللجن

لتقديمها التقرير األولي، ولجميع الجهود التي تبذل على أرض الواقع بغرض تنفيذ 

الميثاق األفريقي لحقوق الطفل. وأشار الرئيس كذلك إلى أنه بعد بحث الحقائق 

تقوم و ليسوتوبعناية، سوف ترسل اللجنة مالحظاتها وتوصياتها الختامية إلى حكومة 

 عثة مكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات.إيفاد بب

 

بحث واعتماد التقرير عن بعثة التحقيق بشأن وضع األطفال المصابين  -3-4

 بالمهق في تنزانيا
األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وبنفس  وفقا لالختصاص التحقيقي للميثاق .1

اتصلت  المسمى، هناك منظمة غير حكومية تتخذ من دار السالم، تنزانيا، مقرا لها،

في عفين ، المستضقباللجنة طالبة منها التحقيق في حالة األطفال المصابين بالمه

من الميثاق  01مالجئ مؤقتة في منطقة بحيرة تنزانيا. وتم تقديم الطلب وفقا للمادة 

من المبادئ التوجيهية بشأن إجراء التحقيقات  )أ( 3األفريقي لحقوق الطفل، والفقرة 

 األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.التي تجريها اللجنة 

في أديس أبابا،  0100ديسمبر  6إلى  0المنعقدة من  00دورتها العادية الـ  خالل .01

الطلب والحظت بأنه يقع في نطاق اختصاصها. ثم قررت  إثيوبيا، بحثت اللجنة

األفريقي  من الميثاق 01عمال بالمادة  الدولة الطرف إلى ببعثة تحقيق تقوماللجنة أن 

 .0101أغسطس  00إلى  01بالبعثة في الفترة من  القياملحقوق الطفل. وتم 
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مركز استيعاب لألطفال المصابين  30من خالل الزيارة، الحظت اللجنة أن هناك  .00

الذي ينزل فيه بالمهق في تنزانيا. ومن بين هذه المراكز، زارت اللجنة المركز 

وفي الوقت ، واسمه مركز بوهانجيجا. أكبر عدد من األطفال المصابين بالمهق

 011الذي زارت فيه اللجنة المركز، أشير إلى أن المركز يأوي ما مجموعه نحو 

طفال مصابا بالمهق. وتختلف أعمار األطفال المصابين بالمهق،  310طفال منهم 

بالرغم من أن المركز يعمل كملجأ عن و. سنتين من العمرحيث أن أصغرهم يبلغ 

ري لألطفال في د، وبالنظر إلى الوضع المذاألطفال من الهجوم عليهم طريق حماية

يمثل مرفق اعتقال للحماية اكثر منه دارا  هالمركز، ترى اللجنة بشكل قاطع أن

ومن خالل زيارته، الحظ الوفد، تحديات رئيسية وانتهاكات مترابطة للسالمة. 

ئك المحتفظ بهم في مركز لحقوق األطفال المصابين بالمهق في تنزانيا، وخاصة أول

 بوهانجيجا لالستيعاب المؤقت.

للغاية، وقلة مواد  الموارد محدوديةمع ما يساوره من قلق كبير، والحظ الوفد،  .00

التدريس والتعليم في المركز. عالوة على ذلك، شهد الوفد الظروف الصحية 

ه المتدهورة لألطفال إلى درجة أن بعضهم مصاب بسرطان الجلد في مراحل

، أساسا بسبب االفتقار إلى الوقاية من الشمس والمرافق الصحية األساسية. ختلفةلما

والحظ الوفد أن معظم األطفال المصابين بالمهق في مركز بوهانجيجا يعانون من 

فقدان البصر، وااللتهابات الفطرية، والجروح البليغة في بشرتهم، ويعانون من 

وأشير كذلك إلى أن المالريا تشكل تحديا مشاكل صحية معقدة مع الحمى المرتفعة. 

ومن الواضح أن واقع الحال يترك األطفال في وضع يعرض صحتهم رئيسيا. 

 للخطر الجسيم مما يترتب عليه نتائج هامة من الوفيات.

ليست هناك خطوط توجيهية، أو قواعد أو لوائح لتنظيم وتاسيس مراكز االستيعاب  .03

عالوة على ذلك، لم يتم وضع سياسة واضحة "المؤقت" بما في ذلك بوهانجيجا. 

 .مرة أخرى األطفال بأسرهم اللتحاق

أن األشخاص المصابين بالمهق عموما واألطفال بوجه خاص يواجهون  لوفدتبين ل .00

العديد من التحديات في سبيل التمتع بالحق في السالمة البدنية والحق في الحياة في 

تنزانيا. فهناك هجوم منتظم ومنهجي على نحو واسع، غالبا بقصد االتجار 

العادية  ديهم حرية الحياةال تتوفر لأعضائهم، بحيث أن األطفال المصابين بالمهق ب

في مناطقهم األصلية. بالرغم من االنتهاكات المتكررة والجسيمة في حق األطفال 

فال وقتلهم الهجوم على األطالقلق إزاء  فإن الوفد يساورهالمصابين بالمهق، 

 واإلفالت من العقاب. 

قت على إلى أنه بالرغم من إنشاء تنزانيا لمراكز االستيعاب المؤتوصلت اللجنة  .01

أمل حماية األطفال المصابين بالمهق من أشكال الهجوم والقتل، لم تعد المالجئ 

. فوصمة العار والتمييز ضد األطفال ولم تعد تخدم المصلحة المثلى لألطفالمؤقتة 

 اللذينالتهميش والنبذ المصابين بالمهق متأصلة في األساس، والبد من اإلبالغ عن 
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مشاكل حقوق اإلنسان المثيرة للقلق في  واللذين هما من هؤالء األطفال مايعاني منه

 تنزانيا.

 في حينهمجموعة من التوصيات قدمت اللجنة  مع األخذ في االعتبار لالستنتاجات، .06

إلى حكومة تنزانيا وأصحاب المصلحة اآلخرين بغية تقديم  بشأن النقاط األساسية،

بالمهق في تنزانيا. وتود  لألطفال المصابينآليات فعالة لحماية حقوق اإلنسان 

، احكومة تنزانيجانب اللجنة أن تواصل التعويل على النوايا الحسنة وااللتزام من 

 وأن تلفت انتباهها إلى التوصيات الرئيسية التالية:

  خطة واستراتيجية بغرض الوقف الفوري لوضع بوضع الحكومة قيام ضرورة

تلك المؤسسات على ربط  لمؤسسات ومساعدةاألطفال المصابين بالمهق في ا

بأقربائهم المقربين، بأسرهم، أو وجمع شملهم األطفال الموجودين في المراكز 

 في المجتمع المحلي؛ إلدماجهموالبد من وضع خطة 

  ،في سبيل درء المزيد من المشاكل الصحية المعقدة، بما في ذلك سرطان البشرة

رض تعزيز المرافق بغالتوصل إلى خطة قصيرة األجل يتعين على الحكومة 

الصحية مثل توفير أدوية الوقاية من الشمس الميسورة التكلفة وغيرها من أدوات 

 الحماية من الشمس لألطفال المصابين بالمهق؛

 معالجة ب قومكجزء من خططها الطويلة األمد، يتعين كذلك على حكومة تنزانيا أن ت

لجوار بغرض مكافحة للحدود بالتعاون مع بلدان ا ةجانب االنتهاكات العابر

 االنتهاكات ومحاكمة مرتكبي الجرائم.

 

 6132مايو  2إلى  6من  المنعقدة 62توصيات ومقررات الدورة العادية الـ  -ثانيا

 : بناء أفريقيا الصالحة لألطفال6141 بحث مشروع األجندة األفريقية لألطفال لعام -6-3

 لجنةالاألفريقي لحقوق الطفل، نظمت  العتماد الميثاق 01الذكرى الـ االحتفال بفي سياق  .02

الطفل ورفاهيته مؤتمرا دوليا بغرض تقييم وضع حقوق  األفريقية للخبراء حول حقوق

العمل، ورقات المؤتمر، تم تقديم عدد من  وخاللعاما الماضي.  01األطفال خالل الـ 

سي وقد ركزت العروض والمناقشات بشكل أسا وفقا للمجاالت المواضيعية المحددة.

على أثر ميثاق حقوق الطفل على حماية حقوق األطفال فضال عن التحديات التي تواجه 

وحصر الوقائع ووضع  االستنتاجات وبالعودة إلى الوراءعلى  تنفيذ الميثاق. وبناء  

حقوق الطفل  األفريقية للخبراء حوللجنة الاألولويات لإلجراءات المستقبلية، قررت 

 إلى ة لحقوق الطفل في أفريقيا. وتم تقديم مشروع األجندةسن 01ورفاهيته وضع أجندة 

األجندة إلى حماية حقوق األطفال األفريقيين بصرامة هدف . وت02الدورة العادية الـ 

، مع منح المفعول الكامل لألولويات في هذه األجندة. وتدور األجندة 0101بحلول عام 

افا يمكن قياسها ومجاالت أولويات وتقدم أهدألفريقيا  0163أجندة  من 13حول الفقرة 

وبينما يتم تنفيذ عاما المقبلة.  01يلتزم بها االتحاد األفريقي ودوله األعضاء لفترة الـ 

وهي تدعو إلى بذل الجهود  أطفالها وتغذيتهم. ئةاألجندة، سوف يكون بوسع أفريقيا تنش
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بين أصحاب المصلحة الجماعية فيما يتعلق باألولويات المحددة، وتعزيز التعاون فيما 

 من خالل تحديد االنشغاالت المشتركة.

توجد األجندة حاليا في مرحلة الصياغة وبمجرد وضع اللمسات األخيرة عليها، سوف  .01

حقوق الطفل ورفاهيته إلى تقديم الوثيقة إلى المجلس اللجنة األفريقية للخبراء حول تسعى 

هذا المنعطف، عند االتحاد األفريقي. والتنفيذي العتماد األجندة كونها وثيقة من وثائق 

الدول األعضاء وأصحاب المصلحة للتعاون مناشدة ترجو اللجنة من المجلس التنفيذي 

اللمسات وضع  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهوالتعاضد مع 

 األخيرة على األجندة.

 ت واألزمات على األطفال في أفريقيااالنزاعبحث استنتاجات الدراسة القارية حول أثر   -6-6

العرض حول استنتاجات  02الدورة العادية الـ خالل ضمن األنشطة التي قدمت  كان .01

ات واألزمات على األطفال في أفريقيا. وفيما يتعلق النزاعالدراسة القارية عن أثر 

لى مقرر بالدراسة، تود اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته أن تشير إ

الذي يطلب من مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي أن يأخذ في ، المجلس التنفيذي 

اللجنة األفريقية مع  جدول أعماله وأن يتعاون بصورة فعالة االعتبار حقوق الطفل في

 .(EX.CL/DEC.712 (XXI))للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته 

للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق قدت اوسعيا إلى تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي ع

حيث  0100فبراير  01الطفل ورفاهيته اجتماعا مشتركا مع مجلس السلم واألمن في 

ع شأنها تقييم وضع األطفال في النزادراسة يكون من  إجراءاقترح المجلس على اللجنة 

ألفريقية للخبراء قامت اللجنة ا ،المسلح وأثره على نطاق القارة. وبناء على هذا االقتراح

 حول حقوق الطفل ورفاهيته بالشروع في الدراسة القارية.

ع المسلح تمخضت عن يقة أن التوجهات األخيرة في النزاأخذت الدراسة في االعتبار حق .01

عات واألزمات على نطاق حقوق األطفال. فهي تركز على النزاتحديات جديدة لحماية 

خيرة والتدابير التي تتخذها الدول والكيانات ( األ01القارة على مدى السنوات العشر )

بعدها. وتعالج األثر  فما لحماية حقوق األطفال أثناء هذه األوضاع غير التابعة للدولة

النفسي، والتعليم، والصحة والتغذية/ واألمن الغذائي، واالنفصال عن الوالدين/ مقدمي 

الدراسة تحليلها على أربعة  الرعاية، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. وتبني

مبادئ رئيسية للميثاق األفريقي لحقوق الطفل هي بالتحديد المصلحة المثلى للطفل؛ 

كما تبينها أصوات  والحق في الحياة؛ والعيش والتنمية؛ واحترام وجهات نظر الطفل

 األطفال.

ستعجال تجاه كأول دراسة من نوعها على مستوى االتحاد األفريقي، تتخذ الدراسة طابع اال .00

ع ووضع حد األطفال في أوضاع النزاتواجه ي الدول األعضاء لكي تتصدى للتحديات الت

لتحديات الجديدة، ااالعتبار في مع األخذ  اض العسكرية.األطفال واستخدامهم لألغرلتجنيد 

أهابت الدراسة على وجه الخصوص بالدول األعضاء لكي تظهر مستوى عال من االلتزام 

ات واألزمات على األطفال وتوفير الرعاية النزاعوعملية لمعالجة آثار ات فعالة آليبإنشاء 

ع المسلح. وبمجرد اكتمال التقرير، سوف يتم تقديم نزاوالحماية لألطفال المتأثرين بال
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على نطاق واسع فيما بين ويتم نشرها األفريقي، االتحاد استنتاجات الدراسة إلى مجلس 

 أصحاب المصلحة.

 

 م الطفل األفريقييو -6-1

كيوم للطفل  0102كما هو متعارف عليه كل عام، قررت اللجنة بشأن موضوع عام  .00

من أجل التنمية المستدامة لألطفال في أفريقيا: التعجيل بالحماية،  6111أجندة األفريقي "

 والتمكين وتوفير الفرص المتكافئة".

 

 :األنشطة األخرى -ثالثا

 ةالمسلح اتعوالنزاس السلم واألمن حول األطفال الجلسة المفتوحة مع مجل -1-3

الذي يطلب من مجلس السلم  (EX.CL/DEC.712 (XXI))في أعقاب مقرر المجلس التنفيذي  .03

واألمن لالتحاد األفريقي أن يضع في االعتبار حقوق األطفال في جدول أعماله، قام مجلس 

بعقد جلسة مفتوحة،  0100مايو  1، المنعقد في 030اجتماعه الـ  خاللالسلم واألمن 

في أفريقيا". وبعد عام من  ةالمسلح اتالنزاعمكرسة خصوصا لموضوع: "األطفال في 

، عقد المجلس جلسته المفتوحة الثانية بالمشاركة مع اللجنة 0101مايو  01ذلك، وفي 

يقوم مجلس  ،األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته حول نفس الموضوع. وحاليا

واألمن لالتحاد األفريقي بتنظيم مثل هذه الجلسات المكرسة تماما لحماية حقوق السلم 

مايو  01. ووفقا لذلك، عقد الجلسة المفتوحة الثالثة في ةالمسلح اتالنزاعاألطفال في سياق 

. وأثناء الجلسة قدمت اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته إيجازا 0106

ات واألزمات في أفريقيا النزاعانتاجات الدراسة القارية بشأن أثر إلى المجلس عن است

. وخاطبت ةالمسلح اتالنزاعوسلطت الضوء على قضية خاصة بالهجوم على التعليم أثناء 

 اللجنة بشكل خاص المجلس في سياق المسائل التالية:

  حفظ إنشاء أفضل اآلليات المناسبة للمساءلة تجاه مرتكبي الجرائم وخاصة أفراد

 ؛النزاعالسالم، الذين يستغلون األطفال جنسيا في ظروف 

  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته في لجان الحاجة إلى إشراك

التحقيق وبعثات تقصي الحقائق التي يشكلها االتحاد األفريقي وينبغي إدماج 

 اللجنة في هياكل االتحاد األفريقي؛

  قترحت اللجنة األفريقية للخبراء حول ا الوعي،مستوى  رفع معالجة الثغرة فيل

تكريس  حقوق الطفل ورفاهيته على مجلس السلم واألمن أن ينظر في مسألة

إعالن موضوع لعام االتحاد األفريقي مع التركيز على األطفال في سياق 

 .ةالمسلح اتالنزاع

الالجئين بشأن ن والشعوب االجتماع مع المقرر الخاص للجنة األفريقية لحقوق اإلنسا -1-6

 النازحين داخلياووطالبي اللجوء، والمهاجرين، 

، قام رئيس اللجنة بعقد اجتماع مع المفوضة مايا ساهلي فاضل المقرر 0106مايو  1في  .00

الخاص للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب حول الالجئين وطالبي اللجوء 
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مناقشة الخطوات المتبقية هو من االجتماع والمهاجرين النازحين داخليا. وكان الغرض 

وطريق المضي قدما نحو اعتماد مشروع البروتوكول بشأن الجنسية ومنع انعدام الجنسية. 

ومن خالل المناقشة، الحظت اللجنة إمكانية دور البروتوكول في القضاء على أحد األسباب 

جميع األشخاص حمل   والنزوح القسري في قارتنا من خالل ضمان اتوراء النزاع

الجنسية ووضع حد للمنع التعسفي للحصول على الجنسية. ويساعد البروتوكول كذلك الدول 

الوالدة وأن يتم تسجيله مباشرة بعد الوالدة.  الجنسية لكل طفل منذاألعضاء على ضمان 

ترى اللجنة من الضروري اعتماد البروتوكول من قبل أجهزة صنع السياسة لالتحاد  ،لذا

 قي.األفري

 

 التوصيات -رابعا

في الختام، تود اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته أن تلفت انتباه المجلس  .01

 التنفيذي إلى المسائل التالية:

هناك سبع دول أعضاء لم تصدق بعد على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته،  -

ة الكونغو الديمقراطية، وهي بالتحديد: تونس، وساوتومي وبرنسيب، وجمهوري

والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا 

ترجو اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل  ،لذا الوسطى، والصومال.

 بالتصديق على الميثاق. التعجيلورفاهيته من المجلس التنفيذي مناشدة تلك البلدان 

الميثاق األفريقي لحقوق الطفل،  طراف التي قدمت تقاريرها عن تنفيذتهنئة الدول األ -

 الدول األطراف التي لم تفعل ذلك بعد أن تمتثل بالتزاماتها من حيث اإلبالغ.مناشدة و

مناشدة المجلس التنفيذي لدعوة الدول األطراف األربع، وهي بالتحديد: بوتسوانا،  -

تحفظات بشأن تنفيذ بعض األحكام  ومصر، وموريتانيا، والسودان، التي قدمت

 ب تحفظاتها.حأن تس ،يتهالواردة في الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاه

ترجو اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته من المجلس التنفيذي  -

 6111أجندة "لليوم األفريقي للطفل، والذي يندرج في  0102اعتماد موضوع عام 

ة المستدامة لألطفال في أفريقيا: تسريع الحماية والتمكين والفرص من أجل التنمي

 ؛0102بوصفه موضوع اليوم األفريقي للطفل لعام  المتكافئة"

الحكومة التنزانية على العمل الوثيق مع اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق مناشدة  -

ريقي في مجال الطفل ورفاهيته وإدارة الشؤون االجتماعية لمفوضية االتحاد األف

 حماية حقوق ورفاهية األطفال المصابين بالمهق في تنزانيا.

نفيذ الكامل للمبادئ تحول الطفل والعمل نحو ال 0101الترحيب باألجندة األفريقية  -

 الواردة في األجندة.

بالميثاق المرفق مناشدة الدول األعضاء على العمل نحو اعتماد مشروع البروتوكول  -

 نسان والشعوب بشأن الجنسية ومنع انعدام الجنسية.األفرقي لحقوق اإل
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 تقرير مفوضية االتحاد األفريقي

 عن عروض الدول األعضاء الستضافة أمانة 

 ورفاهيتهاللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 

 مذكرة تمهيدية

 

ية ا   اد  ، EX.CL/Dec. 712(XXI)مقرر المجلس التنفيذي طبقا ل -0 طلب المجلس من مفوضيييييي

األفريقي مواصيييلة المشييياوراج م  لجنة الممللين الدايمين فيما يتعلا  المار المالية المتر بة لل  نق  

أمانة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته خارج المقر و سييييييجي  العرد المقد  من 

 قية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته. وركينا فاسو  ستضافة أمانة اللجنة األفري

 

في ألقاب العرد الذي قدمته  وركينا فاسيييو، ألر ر أر عة  لدان أخرن لن رهبتفا في اسيييتضيييافة  -1

األمانة. و لك الدول هي: مملكة ليسو و، وجمفورية  و سوانا، وجمفورية كينيا، وجمفورية السودان. 

جمفورية  و سييييييوانا وكينيا لرضيييييييفما. وأخطرج  و عد  قديم العرد الرسييييييمي، سيييييي بر ك  من

 ية  أنفا قد س بر لرضفا.فجمفورية  و سوانا مفوضية ا   اد األفريقي رسميا من خالل مذكرة شف

ولقدج ال كومة الكينية من جانبفا اجتمالا م  فريا التقييم وأخبر ه  أنفا ا خذج قرارا  سيييييي ب 

 الخرين. إ احة الفرصة أللضاء ا   ادمن أج  لرضفا 

 

 سييييييتضييييييافة أمانة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق  المذكورةوفقا للعرود المقدمة من البلدان  -3

دارة الشييياون ا جتمالية، وأمانة اللجنة األفريقية للخبراء إلالطف  ورفاهيته، شيييك  فريا من ممللين 

شار القانوني، و شاونحول حقوق الطف  ورفاهيته، ومكتب المست سم،  إدارة ال المالية، وخدماج المرا

 13 – 11الشاون اإلدارية وإدارة المرافا، حيث أضطل  الفريا  بعلاج إل  مملكة ليسو و )مديرية و

 11-13وجمفورية السييييييودان ) (،1101نوفمبر  1 -4، وجمفورية  وركينا فاسييييييو )1101أكتو ر 

م  السييييييلطاج المعنية و قييم المرافا التي  قدمفا البلدان مناقشييييييياج (  غرد إجراء 1106فبراير 

 ورفاهيته.  للخبراء حول حقوق الطف  األفريقيةالمقترحة لالستضافة فيما يتعلا  استضافة أمانة اللجنة 

 

 تم  قديم التقرير إل  المجلس التنفيذي للب ث. يولليه  -4
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 تقرير مفوضية االتحاد األفريقي

 األعضاء الستضافة أمانةعن عروض الدول 

 اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

تمهيـــدمعلومات أساسية و-1  

  فالتمد ما مر رؤسييييياء وحكوماج منلمة الوحدة األفريقية اإللالن  شيييييأن الميلاق األفريقي ل قوق الط -0

ته فا ، 0191في يوليو  (AHG/ST.4 Rev.l) ،ورفاهي ا خاذ  دا ير ماليمة لتعزيز  ال اجة إل  إلترا

ته لاق األفريقي ل قوق الطف  ورفاهي ته، مما نجم لنه المي ية حقوق الطف  األفريقي ورفاهي و م  .وحما

 .0111نوفمبر  11وأصبح ساري المفعول في  0111يوليو  00التماد الميلاق في 

 يز وحماية حقوق الطف يتمل  الفدف األسييييييياسييييييي من الميلاق األفريقي ل قوق الطف  ورفاهيته في  عز -1

األفريقي لل  ن و يأخذ في ا لتبار الخلفية التاريخية ا قتصيييييييادية وا جتمالية واللقافية وواق  القارة 

 األفريقية.

 شيييييرف لل   نفيذ الميلاق األفريقي ل قوق الطف  ورفاهيته و ضيييييطل   رصيييييدي اللجنة األفريقية للخبراء  -3

من الميلاق األفريقي  41 – 31لمال  المواد  1110في يوليو  حول حقوق الطف  ورفاهيته، التي أنشييييي ر

لينر مفوضييييييية ا   اد األفريقي أمينا للجنة. و م من الميلاق،  41ل قوق الطف  ورفاهيته. ووفقا للمادة 

وهي قسم داخ  إدارة الشاون ا جتمالية لمفوضية ا   اد األفريقي.  1119رسميا إنشاء األمانة في لا  

 مانة  المفا  التالية:و ضطل  األ

 نسيا لم  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته  

 إقامة الروا ط الفعالة  ين اللجنة والدول األلضاء 

 كفالة الشراكة الفعالة  ين اللجنة وأص اب المصل ة 

 عب ة الموارد ورف  الولي في مجال أنشطة اللجنة  

 

، طلييب المجلس من المفوضييييييييية  of EX CL /Dec. 712(XXI) 7لمال  مقرر المجلس التنفيييذي  -4

مواصلة المشاوراج م  لجنة الممللين الدايمين فيما يتعلا  المار المالية لنق  األمانة خارج المقر و سجي  

العرد المقد  من  وركينا فاسيييو  سيييتضيييافة هذي األمانة. وفي ألقاب العرد المقد  من  وركينا فاسيييو 

والبلدان التي لرضر استضافة األمانة هي أر عة  لدان أخرن لن رهبتفا في استضافة األمانة.  رألر 

مملكة ليسو و، وجمفورية  و سوانا، وجمفورية كينيا، وجمفورية السودان. و عد  قديم العرد الرسمي، 

اد سييييي بر ك  من جمفورية  و سيييييوانا وكينيا لرضييييييفما. وأخطرج حكومة  و سيييييوانا مفوضيييييية ا   

ية  سيييي ب لرضييييفا. وأخطرج ال كومة الكينية من جانبفا فريا فاألفريقي رسييييميا من خالل مذكرة شييييف

إ احة الفرصيييية أللضيييياء ا   اد الخرين. واجتم   من أج   أنفا ا خذج قرارا  سيييي ب لرضييييفا التقييم

 نية  فذا الصدد.كيرييس فريا التقييم م  سعادة سفيرة كينيا لدن إميو يا التي أ لغر لن قرار ال كومة ال

 سييتضييافة أمانة اللجنة األفريقية للخبراء حول المذكورة لعرد المقد  من البلدان طبقا لفي هذا الصييدد و -1

دارة الشيييييياون ا جتمالية، ومكتب إلحقوق الطف  ورفاهيته،  م  شييييييكي  فريا للتقييم مكون من ممللين 

بعلاج إل  مملكة   اضييطل  دارية والمرافا،الشيياون اإلمديرية المسييتشييار القانوني، وخدماج المراسييم، و

ليسييو و، وجمفورية  وركينا فاسييو، وجمفورية السييودان  غرد إجراء المناقشيياج م  السييلطاج المعنية 

و قييم المرافا التي  قدمفا البلدان المضيييفة المقترحة فيما يتعلا  اسييتضييافة أمانة اللجنة األفريقية للخبراء 

وقب  إجراء الزياراج كان قد  م  بادل معايير اسييييييتضييييييافة أجفزة ا   اد حول حقوق الطف  ورفاهيته. 

من المعروف أن الشييييييروط الواردة في معايير اسييييييتضييييييافة أجفزة ا   اد األفريقي م  البلدان المعنية. 

 كان قد التمدها المجلس التنفيذي أمناء دور ه العادية السيييييييا عة EX.CL.195 (VII) Rev)األفريقي 
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يوليو  1 – 4و  1-0في الفترة من  الدورة العادية الخامسيييييية لما مر ا   اد في سييييييرج، ليبياواجاز فا 

ج  من أ. ووفقا للمعايير المذكورة  سيييتضيييافة أجفزة ا   اد األفريقي،  م  وجيه الدول األلضييياء 1112

لل   ،نيةن المعالبلدامدي اسييييتعداد  سييييفي  التقييم الذي يجريه فرياد وفد مفوضييييية ا   اد األفريقي لن 

 الن و التالي:

 

 األساسية من المتطلبات الحد األدنى (أ

، لل  حسيييا ه مبن  امنا  ه مسييياحاج للمكا ب ماملة ومعدة لمقر الجفاز يوفر البلد المضيييي  -0

 الموضولية لمساحة المكتب؛متطلباج لل  أساس ال

 الجفاز؛ينبغي أن يعرد البلد المضي  مبن  يكون من شأنه  سفي  الوصول إل   -1

المفي ة للمناخ السيييييياسيييييي والمرافا اللوجسيييييتية متطلباج يتعين لل  البلد المضيييييي   لبية ال -3

 الكافية؛

 وخاصيييية مرافا ا  صييييا ج الالسييييلكية لتمكينفعالة ينبغي  وفير  نية   تية حديلة وماليمة  -4

 المكتب من أداء وظايفه لل  ن و يتسم  الكفاءة؛

ة الفندقي والبنية الت تية الصييييي ية لتلبية ا حتياجاج الوظيفيينبغي  وفير اإلسيييييكان، واإليواء  -1

 للجفاز.

 

 شروط إضافية (ب

ول الد قيا   دون المسييياس  فذي المعايير،   يمكن أخذ أي شيييذ في هذي المعايير لل يلولة دون -1

عرد المزيد من التسيييفيالج. وفي هذا الصيييدد،  شيييج  الدولة العضيييو التي  قد   األلضييياء 

أن  وفر لل  حسييا فا، مقر إقامة رسييمي للي لرضييا  سييتضييافة جفاز من أجفزة ا   اد، 

ما في  ماليم ومجفز  األماج والمعداج، حيث يطلب من رييس جفاز ا   اد أن يكون مقي

 المقر؛

هبر في اسييتضييافة أي من أجفزة ا   اد، يتعين لليفا أن إذا ما اسييتضييافر دولة لضييو أو ر -2

 كون قد صدقر لل  ا  فاقية العامة لمنلمة الوحدة األفريقية  شأن ا متيازاج وال صاناج، 

 ، وا فاقية فيينا  شأن العالقاج القنصلية.0160وا فاقية فيينا  شأن العالقاج الد لوماسية لعا  

 

ة المرجعية لبعلة ا   اد األفريقي لتقصييي ال قايا. و حلر مفوضييية ا   اد التقييم وفقا للقايم إجراء م  -6

األفريقي أنه  اإلضييافة إل  المقياس الوارد في المعايير الخاصيية  اسييتضييافة أجفزة ا   اد األفريقي، من 

طل  ضيييالمتعارف لليه في مجال فريا التقييم  ناول الجوانب المتعلقة  طا   األنشيييطة الفنية التي سيييوف ي

 فا الجفاز؛ و التالي وضيييييي  قايمة مرجعية. لذلك يكمن الغرد من القايمة المرجعية في إرشيييييياد الدول 

للبعلة،  غية اإللداد لل  ن و كاف لفريا البعلة وكذلك لضييييمان الت ضييييير األلضيييياء المعنية في مجال 

 رجعية مقدما إل  الدولحصييول الفريا لل  جمي  المعلوماج الضييرورية. ولليه فقد  م إرسييال القايمة الم

الزيارة  . وجرجت ضيراأللضاء م  سلسلة من األس لة اإلرشادية المتعلقة   قوق الطف  لمسالد فا في ال

 1101نوفمبر  و-4يومي ، وإل  جمفورية  وركينا فاسو 1101أكتو ر  13و 11يومي إل  مملكة ليسو و 

 .1106فبراير  11إل   13مفورية السودان من جوإل  

 

 السلطات والمنظمات الوطنية التي تمت زيارتها-2

اسيييتعراد والتماد القدراج التي  قترحفا الدول األلضييياء التي  عرد اسيييتضيييافة أمانة اللجنة  أج من  -9

األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته، زار فريا التقييم السييييييلطاج والمنلماج التالية في الدول 

رجية، ووزاراج الشيياون ا جتمالية، والماسييسيياج الوطنية المسيياولة األلضيياء: وزاراج الشيياون الخا
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لن رفاهية الطف ، ووزاراج العدل، والشيرطة، والماسيسياج الوطنية ل قوق اإلنسيان، والم اكم الوطنية 

واإلقليمية، ووزاراج المالية، ومراكز السييجون، وهيرها من الوكا ج ال كومية ذاج الصييلة. وإل  جانب 

د مختل  الماسساج  ما في ذلك المصارف وشركاج ا  صا ج الالسلكية والمراكز الطبية الوف ذلك زار

مجاملة كذلك إل  ملكة مملكة ليسييييييو و، ورييس وزراء  ةزيار مر والماسييييييسيييييياج الوطنية والدولية. و

 ليسو و، ورييس وزراء  وركينا فاسو، والقصر الجمفوري لجمفورية السودان.

 

 مالحظات فريق التقييم-3

 المسائل القضائية والقانونية بما في ذلك الحصانات واإلعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية-1

، "يتعين لل  أي دولة  EX.CL/195(VII) Rev.1مقرر المجلس التنفيذي من  4شييارة إل  الفقرة  اإل -2

قد صييدقر ا   اد، أن  كون  من الدول األلضيياء التي  سييتضييي  أو  رهب في اسييتضييافة أي من أجفزة

لل  ا  فاقية العامة لمنلمة الوحدة األفريقية  شييأن ا متيازاج وال صيياناج، وا فاقية فيينا  شييأن العالقاج 

 ، وا فاقية فيينا  شأن العالقاج القنصلية".0160الد لوماسية لعا  

دقر لل  ص  النلر إل  وض  التصديا فيما يتعلا  البلدان المقدمة للعرد، فإن مملكة ليسو و لم  كن قد -1

ا  فاقية العامة  شأن ا متيازاج وال صاناج لمنلمة الوحدة األفريقية لندما زار الوفد البلدان.  الرهم من 

شأن ، انضمر ليسو و إل  ا  فاقية العامة   مدة قصيرةذلك،  جدر اإلشارة إل  أنه  عد زيارة  علة التقييم 

 مفوضية ا   اد األفريقيلدن ودلر ومايا انضمامفا ، وأا متيازاج وال صاناج و رو وكولفا اإلضافي

تاريخ  LAA/AU/41 Note/224/2015ية رقم فمن خالل المذكرة الشييييييف . ومن 1101نوفمبر  06 

ليسييو و إل  ا فاقية فيينا  شييأن العالقاج الد لوماسييية قد انضييمر  0161نوفمبر  16في  أنه المالحظ كذلك

 .0191يوليو  16العالقاج القنصلية  تاريخ   شأن نا، وا فاقية فيي0160أ ري   02 تاريخ 

 يف صدقر  وركينا فاسو لل  ا  فاقية العامة  شأن ا متيازاج وال صاناج لمنلمة الوحدة األفريقية -01

مايو  4 تاريخ  0160أ ري   02، وا فاقية فيينا  شييييييأن العالقاج الد لوماسييييييية المبرمة في 0120يوليو  6

 .0164أهسطس  00وا فاقية فيينا  شأن العالقاج القنصلية  تاريخ  0129

العامة  شييأن ا متيازاج وال صيياناج لل  ا  فاقية   جدر اإلشييارة إل  أن جمفورية السييودان صييدقر -00

. وانضييييم السييييودان كذلك إل  ا فاقية فيينا  شييييأن العالقاج 0161يونيو  0لوحدة األفريقية  تاريخ لمنلمة ا

مارس  13و 0120أ ري   03وا فاقية فيينا  شييييييأن العالقاج القنصييييييلية  تاريخ  0160الد لوماسييييييية لعا  

 لل  التوالي. 0111

الية في لقانونية،  حظ الوفد ال قايا التاستنادا إل  المعلوماج اإلضافية المتعلقة  المساي  القضايية وا -01

 الدول األلضاء المعنية.

 

لندما قدمر مملكة ليسييييو و العرد  سييييتضييييافة أمانة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق  مملكة ليسوووووتو 

ة  التزا  ليسيييو و  إضيييفاء الصيييفة القضيييايية لل  أمان إلنا ةالطف  ورفاهيته،  عفد وزير التنمية ا جتمالية  ا

كاج اللجنة  ما يتعلا  ممتل مة في تا نة ال ته ومنح ال صيييييييا ية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهي اللجنة األفريق

قية كذلك  التزا  ليسييييو و  ا فاقياج فيينا وا  فا  اإلنا ةوأموالفا ومبانيفا ومرافقفا ومسيييياوليفا. و عفد الوزير 

وكما ورد في العرد الرسمي، أكدج ال كومة العامة  شأن ا متيازاج وال صاناج لمنلمة الوحدة األفريقية. 

لل  منح ال صييييانة الد لوماسييييية أللضيييياء اللجنة، وممللي الدول األلضيييياء، واألمين العا  للجنة، وموظفي 

شييارج كذلك إل  أن ال كومة سييوف  ضييمن ال صييانة الوظيفية للموظفين المعينين م ليا. األمانة الخرين. وأ

لالوة لل  ذلك، أشارج ال كومة إل  أنفا سوف  ضفي هذي ا متيازاج وال صاناج، حسب الضرورة، لل  

إلفاءاج  ماألشخاص المشاركين في الدوراج العادية للجنة. و عفد المساولون ال كوميون أمناء المناقشة  تقدي

ضيييريبية، هير أن ا سيييتفسييياراج أمناء الزيارة كشيييفر لن أن ا   اد األفريقي هير مدرج كمنلمة  سيييت ا 

لليسيييييو و. وردا لل   1110لعا   1التمت   ا متيازاج الد لوماسيييييية في نطاق ضيييييريبة القيمة المضيييييافة رقم 
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ة مسييألة  مجرد أن  نضييم ليسييو و إل  ا  فاقيالمملكة فريا التقييم  أنه يمكن ح  هذي ال والمسييألة، أحاط مسيياول

العامة  شيييييأن ا متيازاج وال صييييياناج لمنلمة الوحدة األفريقية، وإذا ما قبلر أجفزة صييييين  السيييييياسييييية  فذا 

ا فاقية البلد المضيييي  م  ا   اد األفريقي، وسيييوف ي   ذلك المسيييألة وفقا يتم التوقي  لل  العرد، سيييوف 

ا   حظ فريا التقييم أن  أشييييييراج الدخول مشيييييترطة لموظفي مفوضيييييية ا   اد لمتطلباج القانون. وفي الخت

المسيييافرين إل  مملكة ليسيييو و في ألمال رسيييمية و ومايا سيييفر رسيييمية لال  اد األفريقي. وأشيييار  األفريقي

المسيياولون ال كوميون إل  أن المسييألة حاليا قيد النلر و جري المناقشيياج م  حكومة جنوب أفريقيا لضييمان 

الدخول  دون  أشيييييرة من جنوب أفريقيا،  ما أنه من جانب ليسييييو و،    وجد هناأ شييييروط  أشيييييرة لموظفي 

 مفوضية ا   اد األفريقي.

أكدج ال كومة لل  أنفا ملتزمة  منح ال صييياناج وا متيازاج الد لوماسيييية أللضييياء اللجنة،  بوركينا فاسوووو 

يعملون م  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف   وموظفي األمانة، والخبراء وا سييييييتشييييييياريين الذين

ورفاهيته، فضييال لن أفراد أسيير ألضيياء اللجنة وموظفي األمانة واألشييخاص المدلوين للمشيياركة في ألمال 

اللجنة. وذكرج ال كومة لل  وجه الخصييوص  أنه  مجرد ا شييعار  تعيين ألضيياء اللجنة وموظفيفا، سييوف 

  م  صيييورهم و بين هويتفم كأحد موظفي المنلمة. وسيييوف  عترف السيييلطاج   صيييدر لفم ال كومة  طاقاج

في أحد ألضييياء موظ التباري دلي  لل  هوية الشيييخل الذي ي ملفا ك المعنية في  وركينا فاسيييو  فذي البطاقة

ال كومة كذلك  أن السيييلطاج المختصييية في صيييرحر اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته. و

أو زوجته، فضيييال لن موظ  المراسيييم التا    انا فاسيييو سيييوف  منح السيييكر ير التنفيذي للجنة وزوجف وركي

في الختا ،  حظ فريا التقييم أن و في مطاراج  وركينا فاسيييو. كبار الزوارللمنلمة، حا الدخول إل  صيييالة 

اسييو في إل   وركينا ف موظفي مفوضييية ا   اد األفريقي الذين يسييافرونلدخول  أشيييراج الدخول    شييترط 

 مفمة لم  رسمية و ومايا سفر رسمية لال  اد األفريقي.

 مر اإلشيييارة إل  أن حكومة جمفورية السيييودان  لتز   منح ال صييياناج وا متيازاج الد لوماسيييية  السوووودا  

والقانونية لموظفي أمانة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته وأسييييييرهم، ورييس وألضيييييياء 

 ة للخبراء حول حقوقن إل  السييييودان للمشيييياركة في أي أنشييييطة للجنة األفريقيواللجنة والزوار الذين يسييييافر

سوف  منح ال صاناج وا متيازاج القانونية القضايية وفقا  شارج كذلك إل  أنفا  لمعايير لالطف  ورفاهيته. وأ

وا  فاقياج اإلقليمية والدولية التي صيييدق لليفا السيييودان. وسيييوف  قو   تنفيذ ذلك وزاراج ، ةالوطني ةالقانوني

 منح األمانة الصفة القانونية  غية  سفي  قدر فا سوف يتمو أكد كذلك أنه  الشاون الخارجية، والعدل والداخلية.

وإقامة إجراءاج قانونية.  عاقداج لل  ا ضييييطالأل  األنشييييطة القضييييايية  ما في ذلك القدرة لل  الدخول في 

 أن  فاصيييي  ال قوق التي سيييوف  منح إل  األمانة سيييوف  وضييي   حقا في ا فاقية البلدووافا السيييودان لل  

المضي  إذا ما  مر الموافقة لل  لرد السودان  استضافة األمانة. وإل  جانب ذلك، أكدج ال كومة أيضا 

لل  التزامفا  منح اإللفاءاج الجمركية والضييريبية لموظفي أمانة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  

شيييترط   التقييم أن  أشييييراج الدخوليا ورييس وألضييياء اللجنة. وفي الختا ،  حظ فر ،ورفاهيته وألسيييرهم

في مفمة لم  رسيييمية و ومايا سيييفر السيييودان لل  موظفي مفوضيييية ا   اد األفريقي الذين يسيييافرون إل  

  رسمية لال  اد األفريقي.

 

 المالية، بما في ذلك المالءمة المالية، والسياسات النقدية والمالية وأشكال الدعم المباشر الترتيبات-2

  علة  قصي ال قايا جم  المعطياج التالية لن المساي  المالية:استطالر  -03

. للما  أن مماملةللمنلماج العالمية ال وماليمةهامة لوحظ أن لدن البلد سييييييياسيييييياج نقدية ومالية ليسوووووووتو  

 نالمعلوماج التي  م جمعفا أمناء التقييم  شييير إل  أن ا   اد األفريقي هير مدرج كأحد المنلماج التي يمكن أ

شملفا قانون البلد رقم  ستفيد من اإللفاءاج وا متيازاج الضريبية التي ي شأن ا 1110لعا   1  لقيمة المضافة  

يالحظ أن اقتصيييياد البلد من النوأل  للعوام  ا قتصييييادية التالية: الز ال هتما ا الوفد  منح.46القسييييم  0الجزء 

المفتوح، وهو نلا  اقتصاد كلي صالد ومتنوأل  مصارف  جارية فضال لن ماسساج مالية مصرفية وهير 
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شاج الخاصة، والصناديا مصرفية مل   مقرضي األموال، وشركاج التأمين، وشركاج إدارة صناديا المعا

لن إمكانية فتح حسيياب  العمالج األجنبية لاجانب. وفيما ا سييت مانية، و عاونياج ا دخار وا لتماد، فضييال 

يتعلا  نلم إدارة المعلوماج المالية،  حظ الوفد وجود قالدة متينة من حيث نلا  المعلوماج المالية مما يمكن 

 ماك أنشييييييطتفا لل  الن و المطلوب.  ا ضييييييطالأل اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته من

ود نلا  فعال إلدارة المعلوماج المالية في القطاأل المصييييييرفي وخاصييييييية في مجال الرقا ة لل  لوحظ وج

عامالج المالية، و بادل المعلوماج و رمجياج النلم الصرف األجنبي والتعام  المصرفي لل  ا نترنر، والم

اليب ن  دلم إنشاء أسخصايل يمكن أ  خطيط لوايد الماسسة. و شم  اإلدارة المالية –والتطبيقاج والنوا ج 

د  وفيما يتعلا  ا لتزاماج المالية ، لم  ق الشييفرية والفصييلية والسيينوية. التقاريرإ الغ مخصييصيية فضييال لن 

وخاصة فيما يتعلا  عملية مخصصاج الميزانية وإجراءاج أمناء الزيارة مملكة ليسو و التزاماج مالية م ددة 

 صييييييري  األموال المتوقعة ألنشييييييطة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته كما وردج في 

المبادئ التوجيفية. للما  أن ال كومة أشارج إل  أنفا سوف  نلر في  وفير سيارة رسمية للسكر ير التنفيذي 

امة رييس األمانة. األمن لمباني المكتب ومقر إق اجانة. وولدج ال كومة كذلك  توفير خدملامخدمة وسييييارة 

 أللضيياء اللجنة أمناء ار باطا فم ةنق  مناسييب وسيياي  لالوة لل  ذلك، ذكر أن ال كومة سييوف  نلر في  وفير

 فريقي.مالحلة أن البلد مواظب لل  أداء مساهما ه الرسمية إل  ا   اد األ  جدرالرسمية. و

مماملة. الالمنلماج الدولية للي هرار ومناسبة هامة لوحظ أن البلد لديه سياساج نقدية ومالية  بوركينا فاسو 

مكون من العديد من المجمولاج المصييرفية الكبيرة اللنلا  المالي اوقد  ب  أنشييطة التوسيي  ا قتصييادي  نمية 

نا لوحظ أن اقتصياد  وركيو ي لدول هرب أفريقيا.و طوير شيبكة لنلا    مركزي   ر إشيراف البنك المركز

العديد  م من المراسلين توح والصالد والمتنوأل، م  وجود شبكة مصرفية فاسو من نوأل ا قتصاد الكلي المف

 العملة  جامن المجمولاج الدولية التي  سف  المعامالج لبر ال دود وفقا للوايح فضال لن إمكانية ففتح حسا 

لوحظ وجود قالدة متينة من حيث نلا  المعلوماج المالية مما يمكن اللجنة األفريقية كما . لاجانب األجنبية

أنشطتفا من خالل القطاأل المصرفي والتعام  المصرفي ا ضطالأل  للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته من 

لم  رمجياج الن لل  ا نترنر، ومعامالج التبادل في الصييييييرف األجنبي و بادل المعلوماج وإمكانية  نزي 

 خطيط لوايد الماسييسيية والذي ينطوي لل  خصييايل يمكن أن  دلم إنشيياء أسيياليب  –والتطبيقاج والنوا ج 

فيما يتعلا  الدلم المالي المباشر،  مر اإلشارة إل  أن و. ةوالسردي ةرير المالياإ الغ مخصصة فضال لن التق

 نويتين للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف حكومة  وركينا فاسييييييو ملتزمة  دلم  كالي  الدور ين السيييييي

ورفاهيته. وألر ر ال كومة كذلك لن رهبتفا في دلم فكرة المسيييياهمة المباشييييرة مت  ما ألر ر األمانة لن 

 ا   اد األفريقي. جاي مساهما ه الرسمية سداد  يمنتلم فحاجتفا لمل  هذا الدلم. ولوحظ كذلك أن البلد 

أن لدن البلد مقاييس وسييييياسيييياج معيارية فيما يتعلا  المسيييياي  المالية والنقدية. و قر   حظ الوفدالسووووودا   

امالج األجنبية التي  مكن المنلماج الدولية واإلقليمية العاملة في المساي  اإلنسانية عال كومة  شدة  وجود الم

يم الدولية لفتر نلر فريا التقيم  ذلك فإن  عض المنلماج اإلقليمية ووواإلنمايية من أداء وظايففا  سييييييفولة. 

ير الدولية. ه ا قتصييادية المفروضيية لل  حكومة جمفورية السييودان  عيا المعامالج الماليةالعقو اج إل  أن 

 سييييتلني الماسييييسيييياج اإلقليمية  العقو اج أن حكومة السييييودان  عترد لل  هذا الموق  حيث  اكد لل  أن

والدولية العاملة في الشييياون اإلنسيييانية، مل  ا   اد األفريقي، من خالل اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق 

الطف  ورفاهيته. و حظ الوفد كذلك وجود مصيييارف  جارية خاصييية ذاج نلا  مصيييرفي مسيييتقر. كما لوحظ 

لوحظ قد فا قتصادية، ظ  العقو اج اجانب. و الرهم من العم  في إمكانية فتح حساب  العملة األجنبية ل  وفر

أن ا قتصييياد الكلي للسيييودان مسيييتقر م  وجود اسيييتلماراج أجنبية هايلة. وفيما يتعلا  الدلم المالي المباشييير، 

ة يألر ر ال كومة لن استعدادها أن  نلر في أي طلب م دد حول المسالدة في الميزانية  قدمه اللجنة األفريق

حقوق الطف  ورفاهيته،  غية  سيييفي  لم  اللجنة. وأشيييارج ال كومة لل  وجه الخصيييوص إل  حول للخبراء 

موظفين إداريين م ليين يتم انتدا فم إل  أمانة اللجنة. كما ولدج ال كومة  توفير خدماج  3التزامفا  تقديم 

لتز  السودان كذلك  توفير  ذاكر السفر سالة لموق  المكتب ومقر إقامة رييس األمانة. وا 14األمن لل  مدن 
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 ذاكر أللضيييياء اللجنة لندما يسييييافرون إل  السييييودان ألول مرة. وفي الختا ،  حظ  01الجوي  عدد أقصيييياي 

 مساهما فا الرسمية  جاي ا   اد األفريقي.منتلمة ف  سداد فريا التقييم أن حكومة السودان 

 

 إلقامةفق المكتب واالدعم اللوجستي من حيث مرا-3

قا  فريا التقييم  EX.CL/195(VII) Rev.1ب( من مقرر المجلس التنفيذي 3أ( و3إل  الفقر ين   اإلشيييييارة -04

األفريقي لالسيييييتضيييييافة في  دويضييييي  معيار ا   ا  تقييم العرود المقدمة من الدول األلضييييياء المعنية.

قدرة البلد المضيييي  أو التزامه أي يقدمه البلد المضيييي   الذي ال سيييبان أهم لنصييير في الدلم اللوجسيييتي

 توفير المقر المن والماليم للجفاز. وقدمر الدول األلضيييييياء لروضييييييفا فيما يتعلا  المقار وقا  فريا 

د ال الة  قرير ال الة المادية  غية   دي قد  م إلدادوال الة المادية للمبن . والتقييم  إصييييييدار  قرير التقييم 

ا لمدن التصييلي اج والتبديالج المطلوب إجراؤها لل  لناصيير المرفا. العامة للمرافا ويشييم  ذلك  قييم

 مييدن كفيياييية مسييييييياحيية المرفا من حيييث ا حتييياجيياج ال يياليييةو عرد  قرير التقييم المييادي كييذلييك إل  

والمتطلباج المسييييييتقبلية للجنة. ولرد التقرير   ليال للوضيييييي  العا  والفيك  ونلا  الكفر اء وألمال 

باكة ونلا  ال م ية للمرفا. السيييييي لداخل ية من ال رايا والمكوناج ا قد  ا ية  إيجاز أنواأل  اجالفقرو  تال ال

  العرود فيما يتعلا  مرافا المكتب ومقار اإلقامة التي قدمتفا الدول األلضاء.

أشيييارج حكومة مملكة ليسيييو و إل  أنفا ملتزمة لل  حسيييا فا  توفير مبن  امن ومخصيييل ومجفز  ليسووووتو 

امة ماليم إقمقر  المعداج واألماث ودايم ألمانة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته و وفير 

اج ألمانة سييييييوف  لبي متطلبوالمعداج لمقر ا ثأن األماومعد  األماث للسييييييكر ير التنفيذي للجنة. وذكر كذلك 

مفوضييييية ا   اد األفريقي. وفي انتلار  وفير المبن  الدايم، أشييييير إل  أن ال كومة سييييوف  وفر مبن  ماقر 

  يايومناسيييييييب. وأكدج ال كومة كذلك  أن المبن  سييييييوف يكون معدا  المرافا الضييييييرورية  ما في ذلك الم

ل  مبن  المكا ب، أشيييارج ال كومة إل  التزامفا  توفير  اإلضيييافة إووالكفر اء والفا   والفاكس وا نترنر. 

للسيييييكر ير التنفيذي للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ث مقر اإلقامة الماليم والمجفز  المعداج واألما

 ورفاهيته.

 

في  باألمانة، أن مرفا المكا  سيييييتضيييييافة  حظ الوفد في  قييمه لل الة المادية العامة للمرافا المعروضييييية 

دقيقة  السيييارة من وسييط المدينة. وهو مكون من طا ا أرضييي وطا ا  01ماسيييرو قرب البرلمان القديم  ن و 

هرفة للمكا ب  مختل  األحجا . ومن الدلي  الباين  11و المبن  ن و  للوي وهو الن   ر ألمال التجديد.

سيينة الماضييية. ويق  المبن  في  ي ة والدة من حيث  11إل   01 ال مدنلل  للعيان فإن المبن  مشيييد حديلا، 

كما ي ت  المبن  مساحة كبيرة داخ  الموق  م  موق  مسقوف للسياراج قا   كذلك  طوير الفياك  ال ضرية. 

دماج المياي، وخ اجللتوسيييييي  في المسييييييتقب . و توفر جمي  المناف  الضييييييرورية مل  التيار الكفر ايي، وإمداد

  أن إوشييبكة جيدة من الطرق. و حظ الوفد رهم أن المبن    فه أشييجار لتيقة الصيي ي  ، والصييرف التيليكو

السييور الخارجي والبوا ة في حالة سييي ة. لالوة لل  ذلك، فإن نلا  الكفر اء والتفوية والتكيي  هير مركب. 

تقييم للمبن . و حظ فريا ال الفنية مواصيييفاجرفا يفتقر إل  الخطط ذاج الصيييلة والن الموفد كذلك، أو حظ ال

 كذلك لد  وجود سج  لصيانة المبن .

 

لرضيير حكومة  وركينا فاسييو كذلك مرفقا لكي يكون   ر  صييرف اللجنة األفريقية للخبراء  بوركينا فاسووو 

ته. كا لل كومة، ولكن ا ضييييييح أن ال كومة  حول حقوق الطف  ورفاهي ولوحظ أن المبن  المعرود ليس مل

ا ة لن األمانة. يق  المبن  في المنطقة المسيييماة زاكا )منطقة  جارية إدارية(  ق  في مدينة سيييوف  سيييتأجري ني

واللواز  المنزلية، م  األمن ومصيييادر الطاقة  ثواجادوجو. ووفقا لل كومة، سيييوف يكون المبن  مجفزا  األما

 ن  سييوف يكون مجفزاال كومة  أن المبصييرحر البديلة لضييمان التشييغي  المتواصيي  للجنة. إل  جانب ذلك، 
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 كنولوجياج المعلوماج، م  مصييادر  أحدثا  صييا ج وأجفزة  صييالة معدة  األجفزة السييمعية البصييرية، و

 وفر للمبن   كنولوجيا ا  صا ج الالسلكية ال ديلة واإلنترنر.ت. كما سيحتياطية الطاقة اإل

 

في وسييييييط واجادوجو. وهو مبن  جديد قا  فريا التقييم  اسييييييتعراد حالة المرفا. ويق  المرفا المعرود 

طوا ا للوية. ويق  في منطقة  شييد حضري متطورة جدا، لذلك  توفر فيفا  كلرة  4مكون من طا ا أرضي و

 وشييبكة جيدة من الطرق. الصيي ي ، وخدماج التيليكو  والصييرفيايالمإمداداج مناف  مل  التيار الكفر ايي، و

 ، فإنه قد المبنمزايا  الرهم من أنه السييياراج. و حظ فريا التقييم ويشييم  المبن  كذلك مسيياحة كافية لوقوف 

  يكون  يقا لل  الن و المطلوب  سييييييتضييييييافة مقر األمانة ألن حجمه هير كاي ويق  مباشييييييرة لل  جانب 

ركينا فاسييو لم  عرد مقر إقامة للسييكر ير التنفيذي والطريا مما يفدد األمن. ومن المفم مالحلة أن حكومة  

 جنة.لل

 

 ب أمانة اللجنة األفريقية للخبراء األر ر حكومة السييييييودان كذلك لن التزامفا  توفير مرافا لمك السووووووودا  

أن كر ذ ب األمانة، افيما يتعلا  مكوحول حقوق الطف  ورفاهيته ومقر إقامة رسييييييمي للسييييييكر ير التنفيذي. 

ل  ريلما يتم  شيييييد المبن  الجديد. ول ال كومة سيييوف  وفر مبن  ماقتا ليكون  ملا ة مقر لن و خمس سييينواج

إذا ما  م  1106وجه الخصيييوص، أكدج ال كومة أن المبن  الماقر سيييوف يسيييلم إل  األمانة في أول أكتو ر 

 القرار  أن يستضي  السودان األمانة. وقدمر ال كومة خيارين فيما يتعلا  التر يباج الماقتة. ذا خا

يسيييييف  طوا ا للوية  3رة لن مبن  جديد مكون من طا ا أرضيييييي   الخيار األول حول المبن  الماقر لبا

الوصول إليه من الطريا. و حظ فريا التقييم أن المبن  ي ل   جيران من المجتم  الد لوماسي. و الرهم من 

ي  للتغيير إل  مكا ب. و توفر فيه جم أن المبن  كان أصييييييال ألهراد اإلقامة، فإن  ر يب الغرف يجعله قا ال

م  ذلك  حظ و. الصييييي ي وخدماج التيليكو ، والصيييييرف يايالمإمداداج مل  التيار الكفر ايي ويالج التسيييييف

 نية و ط والخصيييييايل الفاييفتقر إل  الخر هالفريا أن المبن  يفتقر إل  موق  كاف للسيييييياراج. كما لوحظ أن

 لديه سج  للصيانة. يتوفر

 

ر يب م    ينللوي ينطا ق الخيار اللاني للمبن  الماقر لبارة لن مبن  للمكا ب مكون من طا ا أرضييييييي و

قريب من الشيييييارأل. ويمتاز هو للمراج المتسيييييعة ويق  في وسيييييط المدينة قرب وزارة الشييييياون الخارجية، و

لة ما مراج، ومخزن ومكا ب أ مسييييييياحته الكبيرة ومرافا  قا لنلموظفين ملأخرن مل   ة لن المبن  فصيييييي

األسيياسييي. ويسييتخد  حاليا كمكتب وي تاج إل  إجراء  جديداج أو صيييانة أسيياسييية. كما لوحظ أن المبن  يفتقر 

 لديه سج  للصيانة.  يتوفروالخصايل الفنية و المخطط إل  

 0111لن  مسييياحتفا أن المبن  الجديد والدايم لامانة سيييوف يتم  شيييييدي في منطقة    ق  ال كومة صيييرحر 

ميز. إل  جانب ذلك،  مر اإلشيييارة إل  أن ال كومة سيييوف  وفر منز  ماليما للسيييكر ير تمتر مر   في حي م

 التنفيذي للجنة في أحد األحياء الد لوماسية.

 

 الجو السياسي الموائم والمرافق اللوجستية الكافية بما في ذلك النقل إلى داخل البلد وخارجها-4

الجو السييياسييي،  حظ فريا التقييم أن مملكة ليسييو و  نعم  السييال ، واألمن والسييلم. وفي  النلر إل   ليسوووتو 

العامة للبلد مل  النق  والمدارس الم لية والدولية، والفنادق والمسييييييتشييييييفياج ومراكز  تسييييييفيالجمجال ال

لاج. و ما ية للما مراج وا جت يا اللواز  الضييييييرور عدة  تكنولوج فا م فإن نه يمكن للفر ذكرالما مراج،  يا أ

لامانة أن  سييييتخد  مركز الما مراج وا جتمالاج حسييييب ال اجة. للما  أن الوفد  حظ وجود خطوط جوية 

  رحالج مباشرة من وإل  أهلب  لدان المنطقة. وجد  ام دودة  ص  إل  البلد ولي
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لوحظ كذلك أن  وركينا فاسييييو  نعم  السييييلم واألمن و سييييتضييييي  لددا من المنلماج الدولية بوركينا فاسووووو  

واإلقيمية. كما  حظ الوفد  وفر المرافا العامة الكافية  ما في ذلك التطوير الجاري لشيييبكة الطرق ال ضيييرية. 

ية، المدارس الدولومن حيث البنية الت تية،  توفر في العاصييييمة جمي  المرافا الضييييرورية واألسيييياسييييية مل  

التكنولوجيا فضيييال لن  وفر المسييياكن  مختل  المعايير. و حظ الوفد كذلك  والمراكز الطبية ال ديلة والرفيعة

  أ لغ وفر مركز ما مراج لل  طراز حديث وكاف ومجفز  لواز  و كنولوجياج الما مراج الضييييييرورية. و

 .  اإلضييافة إل  ذلك، لوحظلند ا قتضيياء وما مرا فا أنه  وسيي  األمانة اسييتخدا  المركز  جتمالا فا لفريا ا

لية(  ما ودو فرليةأن هناأ العديد من شيييركاج الطيران التي  عم  يوميا في  وركينا فاسيييو )وطنية و إقليمية 

وهناأ مطاران دوليان )واجادودو و و و ديو سييييو( ويجري  ناء مطار جديد، في ذلك العاصييييمة واجادوجو. 

 كيلومتر من العاصمة واجادوجو. 31يق  في لل   عد 

 

و توفر فيفا المرافا العامة مل  النق  الم لي، والمدارس  نعم جمفورية السيييودان  السيييلم واألمن. السوووودا   

ية، ومرافا الترويح. و مر دلوة الفريا إل  زيارة مركز  لدين بادة ا نادق ومراكز الع ية، والف لدول ية وا الوطن

  أنه  وسييي  األمانة اسيييتخدا  المركز  جتمالا فا وما مرا فا فريا التقييم أ لغ للما مراج في الخرطو ، حيث 

مرافقه حيث كانر  جري فيه فعالياج رؤية المركز من الداخ  أو رؤية لم يتمكن الفريا من و. لند ا قتضييياء

 فا.و  ومنفي مختل  األماكن في وقر الزيارة. وهناأ أيضا لدد من شركاج الطيران التي  سافر إل  الخرط

 

 البنية التحتية الحديثة، وخاصة المرافق الالسلكية-5

البلدان اللالمة، قا   الفريا السيييلطاج الوطنية لشيييركاج ا  صيييا ج الالسيييلكية والتيليكو ،  جمي في  -01

للعرود  تمت   مرافا ماليمة و تسييم  الكفاءة في مجال ا  صييا ج الالسييلكية  ةو حظ أن البلدان المقدم

وأكدج الدول األلضييييياء كذلك لل  أن هذي المرافا سيييييوف  كون متاحة  كنولوجيا المعلوماج.وخدماج  

 لامانة  ستخدامفا إذا ما قبلر أجفزة صن  السياسة لروضفا لالستضافة.

 

 السكن والفنادق والتأمين الصحي والمرافق األخرى-6

البلد من ر مكن حظ فريا التقييم وجود فنادق من المستون المتوسط إل  الرفي ، ومرافا ما مراج  ليسوتو 

اسيييييتضيييييافة اجتمالاج دولية. كما زار الفريا األحياء السيييييكنية، التي  وجد في مناطا امنة ولل  مقر ة من 

ا من  لبية ليسو و في وض  يمكنفالمدينة. وكانر الزيارة إل  أكبر مستشف  في البلد كذلك دلي  ياكد أن مملكة 

فا حيث أن  مانت ته وأ ية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهي ياجاج الصيييييي ية أللضييييييياء اللجنة األفريق ا حت

المسيييييتشيييييف  مجفز  البنية الت تية الصييييي ية ال ديلة ذاج التكنولوجيا الرفيعة المسيييييتون. و حلر اللجنة أن 

 م دودا في ليسو و.الخياراج فيما يتعلا  المدارس الدولية يعد 

من الفع   لوحظ في  وركينا فاسييييييو  وفر  نية لفنادق لديدة، وقالاج ما مراج مكنر البلد بوركينا فاسووووووو  

و ق  منة ا إلقامة، وهيلاسييتضييافة العديد من الفعالياج الدولية واإلقليمية. وزار الفريا كذلك األحياء السييكنية 

وذكر كذلك أن هناأ لدد من البني الت تية الصيييي ية العامة، والعياداج الخاصيييية في  .في مناطا اسييييترا يجية

واجادوجو. وأكدج الزيارة إل  أكبر المسييييتشييييفياج أن  وركينا فاسييييو في وضيييي  يمكنفا من  لبية ا حتياجاج 

البنية   الصييي ية أللضييياء اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته وأمانتفا. فالمسيييتشيييف  مجفز

الت تية الصيي ية ال ديلة والرفيعة التكنولوجيا.  اإلضييافة إل  ذلك،  مر اإلشييارة إل  وجود لدد من المدارس 

 ألطفال موظفي األمانة واللجنة. جودةالدولية مما سوف يضمن  عليما لل  قدر من ال

الفريا وزارة الصيي ة  مر طمأنة الفريا  شييأن السييكن المتاح في الخرطو  حسييب الموق . وزار السووودا   

القومية و لق   أكيدا  أن هناأ مرافا صيييييي ية رفيعة المسييييييتون متاحة للوطنيين واألجانب  معد ج أسييييييعار 

ميسورة. وأكد ممللو وزارة الص ة القومية للفريا أن السودان   يض  قيودا لل  األجانب،  من فيفم الزوار 

لاية الصييييي ية في أي مكان في البلد. و وجد فنادق من لفتراج إقامة قصييييييرة،  جاي الوصيييييول إل  مرافا الر
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المسييتون الرفي  للغاية إل  المتوسييط والعادي.  اإلضييافة إل  ذلك،  مر اإلشييارة إل  وجود لدد من المدارس 

 الدولية مما يضمن جودة التعليم ألطفال موظفي اللجنة واألمانة.

 

 األفريقي لحقوق الطفلالميثاق بالمسائل الفنية من حيث التزام البلد 

 حظ فريا التقييم أن مملكة ليسو و قد صدقر لل  الميلاق األفريقي ل قوق الطف  ورفاهيته في لا  ليسوتو  

. وقدمر ليسيييو و كذلك  قريرها المبديي األول لن  نفيذ الميلاق. و مر اإلشيييارة إل  أن مملكة ليسيييو و 0111

لل  أم  حماية و عزيز حقوق األطفال. وهي  شم : "السياسة  أنشأج لدد من الشبكاج الماسسية المعيارية

، الخطوط التوجيفية والمعايير في مجال الرلاية اإليوايية 1116واألطفال المستضعفين  الوطنية حول اليتام 

، 1109 – 1101، الخطة ا سييترا يجية الوطنية  شييأن األطفال المسييتضييعفين 1116لاطفال المسييتضييعفين 

 وم كمة األطفال. 1100األطفال ورفاهيتفم لعا  وقانون حماية 

. و م إلداد 0111صدقر  وركينا فاسو لل  الميلاق األفريقي ل قوق الطف  ورفاهيته في لا   بوركينا فاسو 

و  قيديميه إل  اللجنية األفريقيية للخبراء حول حقوق  1116في أ ريي   1111 – 0111التقرير األولي لفترة 

(. و م كذلك  قديم أول  قرير دوري 04، أمناء دور فا الرا عة لشيييييرة )1111نوفمبر  06الطف  ورفاهيته في 

لن  نفيذ الميلاق األفريقي ل قوق الطف  ورفاهيته إل  اللجنة. وفي هذا الصدد،  حظ الفريا أن  وركينا فاسو 

لك إل  ارج ال كومة كذفي الميلاق التي قدمر  قريرها لن  نفيذ الميلاق. وأشيييي القليلة من  ين الدول األطراف

لتنفيذ  1109 – 1101ةا في  قرير موحد يشييييييم  الفترمأن التقريرين الدوريين الرا   والخامس قد  م  جميعف

 الميلاق األفريقي ل قوق الطف  ورفاهيته.

سودا   سودان صدقر لل  الميلاق األفريقي ل قوق الطف  في لا   ال وهي البلد  1111لوحظ أن جمفورية ال

لالوحيد  لاق في نطاق اإلطار الزمني الم دد.  الرهم من ذلك،  حظ ذا يذ المي قد  التقرير األولي لن  نف ي 

لل   عض األحكا  الواردة في الميلاق األفريقي ل قوق الطف ، ولليه   ج   فلاسييييج  الفريا أن السييييودان 

( المتعلقة  تعليم الطفالج الاليي 6) 00الخاصييية   ماية الخصيييوصيييية، والمادة  01 المادة  اعتبر نفسيييه ملزمي

( المتعلقة  زواج األطفال. وفي هذا الصيييييييدد، أفاد المسيييييياولون 1) 10ي ملن قب  إكمال  عليمفن، أو المادة 

قوالد عما في الياج جارية  شأن س ب  لك الت فلاج التي  ضرب جذورها  ال كوميون الوفد  أن هناأ لمل

ودان أن السيي  حظ الفرياا جتمالية للعديد من المجتمعاج الم لية في السييودان. و الرهم من هذي الت فلاج، 

و شم   لك الجفود إنشاء المجلس الوطني لرلاية يبذل مختل  الجفود في مجال حماية و عزيز حقوق أطفاله. 

شويالطفولة، وا سترا يجية الوطنية للقضاء لل   سلية لاُنل   سترا يجية  ةهايد الختان وصه األلضاء التنا ا

اية السييييدة األول . وذكر كذلك أن التشيييري  الذي ي لر  شيييويه لزواج األطفال   ر رلي ل قضييياءوطنية لل

األلضييياء التناسيييلية لاُنل د الختان لل  مسيييتون الو ياج قد  مر إجاز ه في  عض الو ياج السيييودانية مل  

والقضيييارف، وجنوب كردفان، وجنوب دارفور. ولوحظ كذلك أن السيييودان قد شيييرأل في حملة  الب ر األحمر،

ممارسيية  شييويه األلضيياء التناسييلية لاُنل د   جاي وطنية سييمير سييليمة  فدف إل   غيير المنلور ا جتمالي

 الختان.

 المالحظات الختامية

لعرود ال   ر يب إ أي حال من األحوال  فدف ود المفوضييييييية أن  شييييييير إل  أن هذا التقرير   ي -06

لك  لرد. و فذي المالمح الفامة المقدمة من الدول األلضييييياء اللالث؛    يسيييييع  إل   أكيد و صيييييديا 

شيييأن أي للمجلس التنفيذي  الب ث وا خاذ القرار الطريقة، يكمن الغرد من هذا التقرير الفني في  سيييفي  

 األفريقية للخبراء حول حقوق الطف  ورفاهيته. لجنةفة أمانة المن الدول األلضاء ينبغي اختيارها  ستضا
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 الحقائق المعروضة من البلدا  الثالثةموجز 

 

 السودا  بوركينا فاسو ليسوتو نوع العرض/ المعيار 

انضييييييمر إل  ا  فاقية العامة  شييييييأن  التصديق على االتفاقيات العامة

ا متييييازاج وال صيييييييييانييياج لمنلمييية 

الوحدة األفريقية، وصدقر لل  ا فاقية 

فيينا  شأن العالقاج الد لوماسية  تاريخ 

وا فاقية فيينا  شييييييأن  0160أ ري   02

 ةالعالقاج القنصلي

ا  فاقية العامة  شييييييأن صييييييدقر لل  

ا متييييازاج وال صيييييييييانييياج لمنلمييية 

الوحدة األفريقية، وصدقر لل  ا فاقية 

فيينا  شأن العالقاج الد لوماسية  تاريخ 

وا فاقية فيينا  شييييييأن  0160أ ري   02

 العالقاج القنصلية

صييييييييدقيير لل  ا  فيياقييية العيياميية  شييييييييأن 

ا متييازاج وال صيييييييانياج لمنلمية الوحيدة 

 نضيييمر إل  ا فاقية فيينا  شيييأناألفريقية، وا

وا فاقية  0160العالقاج الد لوماسييييييية لعا  

  فيينا  شأن العالقاج القنصلية

 عفدج  أن  قد  ال صييانة الد لوماسييية  الحماية الدبلوماسية واالمتيازات

وا متييييازاج إل  ألضييييييييياء اللجنييية 

وموظفي األمييانيية، وإل  األشييييييخيياص 

 الذين يشاركون في ألمال اللجنة

 عفدج  أن  قد  ال صييانة الد لوماسييية 

وا متييييازاج إل  ألضييييييييياء اللجنييية 

وموظفي األمييانيية، وإل  األشييييييخيياص 

 الذين يشاركون في ألمال اللجنة

 عفدج  أن  قد  ال صيييييييانة الد لوماسييييييية 

وا متيازاج إل  ألضييييييياء اللجنة وموظفي 

األمانة، وإل  األشخاص الذين يشاركون في 

 ألمال اللجنة

موووون الضووووووووورائووووب  اإلعووووفوووواءات

 والجمارك

 عفييدج  منح اإللفيياءاج الضييييييريبييية. 

للما  أنفا أمارج أنشييييييغال  أن ا   اد 

األفريقي هير مدرج كمنلمة لفا ال ا 

ن مفي التمت   ا متيازاج الد لوماسيييية 

 1القيمة المضييييافة رقم  ضييييريبة حيث

 لليسو و 1110لعا  

اإللفييياءاج من جمي  الضيييييييراييييب 

األجور  المبييياشييييييرة والممييياملييية لل 

المدفولة، فضييال لن جمي  الضييرايب 

لدخ  المسييييييتلم من  باشييييييرة لل  ا الم

الرسيييمية،  االخارج كجزء من أنشيييطتف

وإلفاءاج من أي ضييرايب لل  السييل  

المستوردة والخدماج المباشرة أو لل  

مشييترياج السييل  في األسييواق الم لية، 

وليس هنييياأ إلفييياء من الضييييييراييييب 

  والرسيييييييو  لل  الوقود والشييييييي و 

 وقط  الغيارالفوايية والمركباج 

 عفدج  اإللفاءاج الجمركية والضييييييريبية 

للجنييية وموظفي أميييانييية اللجنييية األفريقيييية 

للخبراء حول حقوق الطفييي  ورفييياهيتيييه 

 وأسرهم، ورييس اللجنة وألضايفا.

وليييدج  تقيييديم مبن  ماقييير مجفز   المكاتبالمتعلقة بالتسهيالت 

  المعداج واألماج 

قديم مبن  ماقر مجفز  المعداج  ولدج  ت

  واألماج ريلما يتم  شييد المرفا الدايم
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وليييدج  تقيييديم مبن  ماقييير مجفز 

 ييالمعييداج واألميياج ريلمييا يتم  شيييييييييد 

 المرفا الدايم

اللوجستية الكافية بما في  قالمراف

 ذلك إلى داخل البلد وخارجها

المرافا العيييامييية ملييي  النقييي  الم لي، 

الم دودة، والمدارس الم لية والدولية 

لدينية. للما  نادق ومراكز العبادة ا والف

من شييييييركاج  ام دود ا أن هناأ لدد

بليييد و  ل تي  عمييي  في ا ل لطيران ا   ا

مباشييييييرة من وإل  أهلب   وجدرحالج

  لدان المنطقة

 

العيييامييية ملييي  النقييي  الم لي  االمراف

والمدارس الم لية والدولية ، والفنادق 

ية لدين اأ . وهنمتاحة ومراكز العبادة ا

شييييييركيياج طيران )وطنييية و إقليمييية 

ودولية(  عم  يوميا في  وركينا فرلية 

 فاسو،  ما في ذلك العاصمة واجادوجو.

المرافا العامة مل  النق  الم لي، والمدارس 

الم لية والدولية ، والفنادق ومراكز العبادة 

وهناأ العديد من شييييييركاج  .متاحة الدينية

 دالطيران التي  عم  يوميا في البل

البنية التحتية الحديثة، وخاصووووووة 

 مرافق االتصاالت الالسلكية

 وجييد خييدميياج لمرافا ا  صييييييييا ج 

الالسييييييلكيييية و كنولوجييييا المعلومييياج 

 ماليمة ومتسمة  الكفاءة

 وجييد خييدميياج لمرافا ا  صييييييييا ج 

الالسييييييلكيييية و كنولوجييييا المعلومييياج 

 ماليمة ومتسمة  الكفاءة

الالسييلكية  وجد خدماج لمرافا ا  صييا ج 

و كنولوجيييا المعلوميياج ماليميية ومتسييييييميية 

  الكفاءة

  المرافق الصحية

 وجيييد مرافا طبيييية كيييافيييية وحيييديلييية 

 ومجفزة  المعداج

 وجيييد مرافا طبيييية كيييافيييية وحيييديلييية 

 ومجفزة  المعداج

 وجيد مرافا طبيية كيافيية وحيديلية ومجفزة 

  المعداج

 أشيييييييراج ال صييييييول للي  شييييييترطي تأشيرات الدخولمتطلبات 

جمي  األشييخاص  من  النسييبة لالدخول 

فيفم أول ك الذين ي ملون ومايا سييييييفر 

 رسمية لال  اد األفريقي

   شييييييترط  يأشيييييييراج اليدخول لل  

األشيييخاص الذين ي ملون ومايا سيييفر 

 رسمية لال  اد األفريقي

 أشيييييراج الدخول ال صييييول للي شييييترط ي

جمي  األشييييخاص  من فيفم أول ك ل  النسييييبة

ي ملون ومايا سيييييفر رسيييييمية لال  اد الذين 

 األفريقي

الدعم المالي واإلضوووافي المباشووور 

حول للجنوووة األفريقيوووة للخبراء 

 حقوق الطفل ورفاهيته

 عفدج  توفير سيارة رسمية للسكر ير 

لامييانيية، خييدميية التنفيييذي وسيييييييييارة 

أللضييياء اللجنة  ةنق  مناسيييبوسييياي  و

 فضيييليةاألأمناء الدوراج وسيييوف  منح 

نشيييييطة اللجنة من حيث  وفير أماكن أل

 عفيييدج  تغطيييية  كيييالي  اليييدور ين 

السيييييينويتين للجنييية األفريقيييية للخبراء 

حول حقوق الطف  ورفاهيته وأن  ض  

  ر  صييييييرف اللجنة قالة ما مراج 

 فاخرة 

اكر السييييفر الجوي لعشييييرة  عفدج  توفير  ذ

من ألضييييييياء اللجنة لندما يسيييييييافرون إل  

السيييودان ألول مرة، ومالث سيييياراج حديلة 



EX.CL/977 (XXIX)B 
Page 13 

لعقييد ا جتميياليياج والييدوراج. و وفير 

األمن لمبن  المكا ب وإقامة السيييكر ير 

 التنفيذي

جيييدييييدة، وسييييييب  موظفين مفنيين م ليين 

 ومالث موظفين م ليين إداريين

وقالة ما مراج  جتمالاج اللجنة، وخدمة 

 ب اسيييييييالة لمبن  المك 14أمن لل  مدار 

 وإقامة رييس األمانة

المصوووووورفي والتحويالت القطووواع 

  المالية

جارية  وجد  فمصيييييييارف   ولم  ةمختل

 الحظ أي   دياج فيما يتعلا  ت وي  

 األموال دوليا

جارية  وجد  فمصيييييييارف   ولم  ةمختل

 الحظ أي   دياج فيما يتعلا  ت وي  

 األموال دوليا

يوجد العديد من المصيييييييارف التجارية هير 

ياج  شيييييييأن  ناأ   د نه من المالحظ أن ه أ

ي  األموال دوليا  سبب مقاطعة الو ياج   و

  المت دة للسودان

 عفدج  توفير مقر إقامة رسيييمي ماليم  مقر إقامة السكرتير التنفيذي

ومجفز  يياألميياج للسييييييكر ير التنفيييذي 

 للجنة

 عفييدج  توفير مقر إقيياميية رسييييييمي ماليم    يوجد لرد

 ومجفز  األماج للسكر ير التنفيذي للجنة
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