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النداء إلى عمل معجل لتنفيذ

خطة العمل نحو أفريقيا المالئمة لألطفال
()0200 – 0228

أوال :مقدمة:

 -1نحن ،وزراء الػدوؿ األضاػاء فػي االتحػاد األفريقػي المسػؤوليف ضػف تعزيػز وحمايػ حقػوؽ
الطفؿ ورفاهيته في مختمػؼ بمػداننا ،المجتمعػيف فػي القػاهرة ،جميوريػ مصػر العربيػ مػف
 29أكتػػوبر إلػ  2نػػوفمبر  ،2007قػػد قمنػػا بد ارسػ واسػػتعراض التقػػدـ المحػػرز فػػي تنفيػ
إض ػ ف  2001وخط ػ ضمػػؿ أفريقيػػا الم ئم ػ لفطفػػاؿ الم ػ يف يشػػك ف الموقػػؼ األفريقػػي
الموحػ ػػد ال ػ ػ ي قػ ػػدـ إل ػ ػ الػ ػػدورة الخاص ػ ػ لمجمعي ػ ػ العام ػ ػ لفمػ ػػـ المتحػ ػػدة  2002حػ ػػوؿ
األطفاؿ .وتركزت مداوالتنا ضم األولويات العشر الواردة فػي خطػ العمػؿ وهػي :ا طػار
العػاـ ،تعزيػػز فػػري الحيػػاة ،الت مػػب ضمػ فيػػروس نقػػي المناضػ البشػري /ا يدز ،اػػماف
الحػػؽ فػػي التعمػػيـ ،اػػماف الحػػؽ فػػي الحمايػ  ،مشػػارك الشػػباب واألطفػػاؿ ،التػػدابير التػػي
تتخ ضم جميع المستويات ،تدابير متابع الشػراكات الدوليػ والمراقبػ والنػداء إلػ القيػاـ
بالعمؿ.
 -2نؤكد من جديد ضم االلتزامات المتعيد بيا مف أجػؿ أفريقيا المالئمة لألطفـال ،مػف بػيف
أمور أخرى ،في:

 الميثػػاؽ األفريقػػي لحقػػوؽ الطفػػؿ ورفاهيتػػه الػ ي اضتمػػدو رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات
في يوليو .1990
 ا ضػ ف وخطػ العمػػؿ حػػوؿ أفريقيػػا الم ئمػ لفطفػػاؿ المػ يف اضتمػػدا فػػي القػػاهرة،
مصػػر فػػي مػػايو 2001والمػ يف يشػػك ف أياػػا مسػػاهم أفريقيػػا فػػي الػػدورة الخاصػ
لمجمعيػ ػ العامػ ػ لفم ػػـ المتح ػػدة ح ػػوؿ األطف ػػاؿ المنعق ػػدة ف ػػي نيوي ػػورؾ ف ػػي م ػػايو
.2002
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 ا ض ف وخط العمؿ حوؿ العمال والحد مف الفقر في أفريقيا المعتمػديف مػف قبػؿ
قم رؤساء الدوؿ والحكومػات المنعقػدة فػي واجػادوجو ،بوركينػا فاسػو ،فػي سػبتمبر
.2004
 خط العمؿ حوؿ األسرة في أفريقيا– .2004
 المقػ ػػرر ) ASSEMBLY/AU/DEC.75(Vبش ػ ػػأف العم ػ ػػؿ المعج ػ ػػؿ لبق ػ ػػاء الطف ػ ػػؿ
ونمائ ػػه ف ػػي أفريقي ػػا لتحقي ػػؽ األه ػػداؼ ا نمائيػ ػ لفلفيػ ػ وخاصػ ػ الي ػػدؼ ا نم ػػائي
ال ارب ػػع لفلفيػ ػ بخص ػػوي الح ػػد م ػػف وفي ػػات وأمػ ػراض الطف ػػؿ ،س ػػرت ،الجماهيريػ ػ
الميبي العظم  ،في يوليو .2005
 المقػػرر ) ASSEMBLY/AU/DEC.92(Vبشػػأف العقػ ػد الثػػاني لمتعمػػيـ فػػي أفريقيػػا
( -)2015-2006يناير .2006
 إطػػار السياس ػ وخط ػ العمػػؿ حػػوؿ الصػػح والحقػػوؽ الجنسػػي ا نجابي ػ – ينػػاير
.2006
 نداء أبوجا لمعمؿ المعجػؿ لوصػوؿ الجميػع إلػ خػدمات الوقايػ مػف فيػروس نقػي
المناض البشري ا يدز والسؿ والم ريا في أفريقيا – مايو .2006
 الميثاؽ األفريقي لمشباب – يوليو .2006
 إستراتيجي الصح في أفريقيا لمفترة مف .2015-2007
 خط العمؿ حوؿ العقد األفريقي لممعوقيف .2000 -
 -3نؤكــد أياػػا مػػف جديػػد ضم ػ جميػػع ا ض نػػات والمقػػررات والق ػ اررات والتوصػػيات ووثػػائؽ
السياسػ

ات الصػػم ضمػ جميػػع األصػػعدة بمػػا فػػي لػػؾ إض نػػات األلفيػ لفمػػـ المتحػػدة

واألهداؼ ا نمائي لفلفي حوؿ تحسيف معيش ورفاهي الطفؿ األفريقي.
 -4نعرب ضف قمقنا مف كوف واع األطفاؿ في أفريقيا ظؿ حرجا نظ ار لمتحديات االجتماضيػ
واالقتصادي والثقافي والسياسي بما في لؾ الن ازضػات ،العنػؼ ،سػوء المعاممػ  ،ا همػاؿ،
االست ؿ ،ا تجار غير المشروع ،الكوارث الطبيعي  ،األمراض التي يمكػف الوقايػ منيػا
ضموما ،الفقر والممارسات التقميدي

الاارة.
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 -5نالحـــ بقم ػػؽ ا ػػعؼ الفتي ػػات الصػ ػ يرات واألطف ػػاؿ وي االحتياج ػػات الخاصػ ػ  .فيج ػػب
منحيـ اهتماما خاصا مف خ ؿ كافػ األضمػاؿ ات األولويػ لتمكيػنيـ مػف الوصػوؿ إلػ
الخدمات والتمتع بحقوقيـ في كرام .
 -6ندرك أنه بالرغـ مػف أنػه قػد تػـ تحقيػؽ إنجػازات كبيػرة فػي أفريقيػا فيمػا يتعمػؽ بتعزيػز بقػاء

الطفػػؿ وحمايتػػه ونمائػػه ومشػػاركته ،ف ػ ف التقػػدـ المحػػرز كػػاف بطيئ ػاً وبالتػػالي لػػـ يػػتـ بعػػد

تحقيؽ األهػداؼ المحػددة فػي خطػ العمػؿ حػوؿ أفريقيػا الم ئمػ لفطفػاؿ والعػالـ الم ئػـ
لفطفاؿ.
 -7نقــــر بالحاجػ ػ إلػ ػ تعزي ػػز للي ػػات المس ػػاءل لا ػػماف تحقي ػػؽ تق ػػدـ ثاب ػػت وش ػػامؿ خػ ػ ؿ
السنوات الخمس التالي .

ثانياً :الوضع والتحديات:

 -8تعتمػػد رفاهي ػ األطفػػاؿ األف ػريقييف أوال وقبػػؿ كػػؿ شػػيء ضم ػ أسػػرهـ ومجتمعػػاتيـ .ف ػ ف
أفريقيا تندرج امف أضم مستويات الفقر المدقع في العالـ .وتتطمػب البػراما الحكوميػ
لمقااء ضم الفقر وتعميميا جيػدا ودضمػاً كبيػ اًر .ويػؤثر لػؾ بشػكؿ كبيػر ضمػ الصػح

والتعمػػيـ وحماي ػ حقػػوؽ األطفػػاؿ .وكالعػػادة ،يػػدفع األطفػػاؿ ثمػػف واػػع ليس ػوا مسػػؤوليف
ضنه وليس ليـ حكـ ضميه.
تعزيز فرص الحياة:
 -9حػػددت ا ضػ ف وخطػ ضمػػؿ أفريقيػػا الم ئمػ لفطفػػاؿ سمسػػم تػػدابير طموحػ لاػػماف
أف يتمتع كؿ طفؿ ببداي جيدة لمحياة تمكنػه مػف النمػو والنمػاء فػي بيئػ وديػ ينشػأ فييػا
ضم ػ الحػػب والقبػػوؿ والس ػ ـ واألمػػف والك ارم ػ  .ولقػػد تػػـ إح ػراز تقػػدـ كبيػػر فػػي تحقيػػؽ
األهػػداؼ .وضم ػ الػػرغـ مػػف أف بعػػض المبػػادرات الجديػػدة والتطػػورات التػػي تحققػػت من ػ
اضتماد ا ض ف تبدو واضدة ،إال أف تأثيرها غير وااح.
 -10تعتبر فري حياة األطفاؿ في أفريقيا مف بيف أقؿ الفػري فػي العػالـ حيػث تسػجؿ وفػاة
م ػػا يق ػػارب  5م ي ػػيف طف ػػؿ أفريق ػػي ك ػػؿ س ػػن م ػػف األمػ ػراض الت ػػي يمك ػػف الوقايػ ػ مني ػػا
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ومعالجتي ػ ػ ػػا .ومنػ ػ ػ ػ اضتم ػ ػ ػػاد أفريقي ػ ػ ػػا الم ئمػ ػ ػ ػ لفطف ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػػي ُ ،2001س ػ ػ ػػجمت وف ػ ػ ػػاة
 2888008000طفؿ أفريقي ألسباب يمكف الوقاي منيا.
 -11واسػػتنادا إلػ

لػػؾ ،اضتمػػد وزراء االتحػػاد األفريقػػي المسػػؤولوف ضػػف الصػػح ضػػاـ 2007

اسػػتراتيجي صػػحي أفريقي ػ جديػػدة .وكمػػا الحظ ػوا ،أ ضم ػ الػػرغـ مػػف أف أفريقيػػا تمثػػؿ
نس ػػب  %10م ػػف س ػػكاف الع ػػالـ ،ف ني ػػا تتحم ػػؿ  %25م ػػف الع ػػبء الع ػػالمي لفمػ ػراض
وتمتمػػؾ  %3فقػػط مػػف الق ػوة العامم ػ فػػي مجػػاؿ الصػػح  .وترمػػي االسػػتراتيجي الجديػػدة
إلػ تعزيػػز األنظمػ الصػػحي بأسػػموب شػػامؿ حيػػث تتنػػاوؿ مجػػاالت هامػ بمػػا فػػي لػػؾ
خفػػض نسػػب ا صػػاب بػػاألمراض والوفيػػات بػػيف المواليػػد مػػف األطفػػاؿ ومكافحػ الم ريػػا
وس ػػوء الت يػ ػ  .وه ػػي تح ػػدد االتجاه ػػات الواا ػػح لمعالجػ ػ الظ ػػروؼ واألمػ ػراض الت ػػي
تقوض فري حياة األطفاؿ في أفريقيا.
 -12في نفس الوقت ،تعتبر التدخ ت غير الطبي مثؿ توفير المياو النقيػ الصػالح لمشػرب
وتحسيف الصح العام ميم لمصح وت ي األطفاؿ وأسرهـ.
التغمب عمى فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز:
 -13دضػػا ا ض ػ ف وخط ػ ضمػػؿ أفريقي ػا الم ئم ػ لفطفػػاؿ إل ػ تخفػػيض ا صػػاب بفيػػروس
نقػػي المناضػ البشػري فيمػػا بػػيف الشػػباب بػػيف  24 – 15سػػن مػػف العمػػر بنسػػب %25
بحمػػوؿ  2005ومنػػع انتقػػاؿ الفيػػروس مػػف األـ إل ػ الطفػػؿ بنسػػب  %25بحمػػوؿ نفػػس
الس ػػن  .وبالفع ػػؿ ،ت ػػـ تخف ػػيض انتق ػػاؿ الفي ػػروس م ػػف األـ إلػ ػ الطف ػػؿ بنس ػػب  %25ف ػػي
العديػػد مػػف البمػػداف .كمػػا انخفاػػت نسػػب ا صػػاب بػػالفيروس بػػيف الشػػباب بشػػكؿ كبيػػر
باسػتثناء الجنػوب األفريقػي وشػرؽ أفريقيػا .وفػػي نفػس الوقػت ،تتػوفر اسػتثمارات إاػػافي
بمميارات الدوالرات وتستخدـ لمكافح الوباء في كؿ مكاف.
 -14ومػع لػؾ ،ال يػزاؿ حجػـ الوبػػاء يتفػاقـ بشػػكؿ كبيػر وضمػ وجػه الخصػػوي فػي الجنػػوب
األفريقي وبعض أجػزاء شػرؽ أفريقيػا .وفػي ضػاـ  ،2006أصػيب مميونػا ( )2طفػؿ و10
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م ييف شاب بيف  15و 24سن حيػث أف ث ثػ أربػاضيـ  3/4مػف النسػاء .وال يسػتطيع
الحصوؿ ضم الع ج سوى ضدد قميؿ مف الشباب ال يف يحتاجوف إليه.
 -15وفػػي بعػػض أج ػزاء مػػف القػػارة ،بم ػػت نس ػب النسػػاء الحوامػػؿ المصػػابات بػػالفيروس1/3
وسػػيحمؿ الفيػػروس أياػاً  1/3مػػف مواليػػد ه ػؤالء النسػػاء .توا ا لػػـ يتػػوفر العػ ج ال ػ زـ،
سيموت أكثػر مػف نصػؼ هػؤالء المواليػد قبػؿ بمػوغيـ الثانيػ مػف ضمػرهـ .ويعتبػر انتقػاؿ
الفي ػػروس م ػػف األـ إلػ ػ الطف ػػؿ الطريقػ ػ الثانيػ ػ األكث ػػر انتش ػػا ار النتق ػػاؿ في ػػروس نق ػػي
المناض ػ ػ البش ػ ػري ويمكػ ػػف الحػ ػػد مػ ػػف لػ ػػؾ ضػ ػػف طريػ ػػؽ الع ػ ػ ج بماػ ػػادات الفيروسػ ػػات
العكسػػي فػػي الوقػػت المناسػػب .غيػػر أنػػه وضمػ الػػرغـ مػػف التقػػدـ المحػػرز المػ كور لنفػػا،
ف ػ ف األدوي ػ الاػػروري غيػػر متػػوفرة بمػػا فيػػه الكفاي ػ ونسػػب الحصػػوؿ ضمييػػا منخفا ػ
لم اي في بعض المناطؽ الريفي .
 -16مف بيف أحد النتائا غير المتوقعػ لوبػاء ا يػدز بالنسػب ألفريقيػا ظيػور نسػب كبيػرة مػف
األطف ػػاؿ اليت ػػام الػ ػ يف ترتف ػػع أض ػػدادهـ ضمػ ػ نح ػػو يف ػػوؽ كافػ ػ المخ ػػاوؼ المتوقعػ ػ .
وبحمػ ػػوؿ ضػ ػػاـ  ،2010مػ ػػف المنتظػ ػػر أف يبم ػ ػ ضػ ػػدد األطفػ ػػاؿ يتػ ػػام األب أو األـ 53
مميوف طفؿ.
 -17فػػي ضػػاـ  ، 2006اضتمػػد رؤسػػاء دوؿ وحكومػػات االتحػػاد األفريقػػي المجتمعػػيف فػػي قمػ
خاص ػ ػ حػ ػػوؿ فيػ ػػروس نقػ ػػي المناض ػ ػ البش ػ ػري /ا يدز والسػ ػػؿ والم ريػ ػػا ،نػ ػػداء لمعمػ ػػؿ
المعجػػؿ نحػػو حصػػوؿ الجميػػع ضم ػ خػػدمات فيػػروس نقػػي المناض ػ البش ػري  /ا يػػدز
والسػػؿ والم ريػػا فػػي أفريقيػػا بحمػػوؿ ضػػاـ  .2010ولقػػد ظمػػت هػ و األمػراض ،كمػػا كانػػت
ضاـ  ، 2001أكبر خطر ييدد بقاء األطفاؿ والشباب في أفريقيا.
ضمان الحق في التعميم:
 -18أكػ ػػد ا ض ػ ػ ف وخط ػ ػ العمػ ػػؿ حػ ػػوؿ أفريقيػ ػػا الم ئم ػ ػ لفطفػ ػػاؿ م ػ ػرة أخػ ػػرى األهػ ػػداؼ
وا لت ازمػػات المتعمق ػ بػػالتعميـ التػػي تػػـ التشػػديد ضمييػػا خ ػ ؿ مػػؤتمرات واجتماضػػات قم ػ
لرؤس ػػاء الػ ػػدوؿ والحكوم ػػات ووزراء التعمػ ػػيـ حيػ ػػث تعي ػػدوا بتػ ػػوفير التعم ػػيـ لمجميػ ػػع مػ ػػع
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التركيػػز ضمػ تػػوفير أالتعمػػيـ األساسػػي الجيػػد مجانػػا تواجباريػػاأ لمجميػػع واػػماف المسػػاواة

بػػيف ا ن ػ ػػاث وال ػ كور فػػي فػػري الحصػػوؿ ضمػػي التعمػػيـ .توال ػػاء الرسػػوـ المدرسػػي فػػي
بعض البمػداف ارتفعػت أضػداد ا نػاث والػ كور الػ يف يمتحقػوف بالمػدارس اأف أكثػر مػف
أي وقػػت ماػػي .وقػػد أصػػبح التقػػدـ نحػػو تحقيػػؽ هػػدؼ التعمي ػػـ لمجميػػع أقػػرب مػػا يكػػوف
إلػػي الواقػػع .وازداد ضػػدد المسػػجميف فػػي المػػدارس خ ػ ؿ الفتػ ػرة مػ ػػف  1999إلػػي 2005
فمف  %57إلي  %70ف بعض البمداف ،كما تحقؽ تحسيف في المساواة بػيف الجنسػيف
أياا.
 -19مع لؾ ،ال تزاؿ التحديات التعميميػ مسػأل رئيسػي فػي مواجيػ القػارة .وقػد أسػفر تقيػيـ
أجػ ػػري بشػ ػػأف العقػ ػػد األوؿ لمتعمي ػ ػػـ فػ ػػي أفريقي ػ ػ ػػا ( )2006 – 1997ضػ ػػف أف أ معظػ ػػـ
األهػػداؼ أ لػػـ تتحقػػؽ بعػػد .ومػػف بػػيف المسػػائؿ التػػي ينب ػػي معالجتيػػا ضمػػي نحػػو س ػريع
النسب القميم ممف يستكمموف تعميميـ في النسػب المرتفعػ مػف تػاركي المػدارس ،سػيول
وصػػوؿ األطفػػاؿ المعػػوقيف إل ػ الم ارفػػؽ والخػػدمات التعميمي ػ  ،والتػػدريب غيػػر الكػػافي
لممدرسيف ،انخفاض نسب المنتقميف إلي مرحم ما بعد التعمػيـ االبتػدائي ونقػي الم ارفػؽ
الترفييي والريااي في المدارس والتدريب الفنػي والمينػي وكػ لؾ سػوء معاممػ األطفػاؿ
وخاصػ المػراهقيف والبنػػات .ويتواصػػؿ ازديػػاد ضػػدد األطفػػاؿ تػػارك المػػدارس قػػي بعػػض
البمػػداف وينب ػػي أياػػا التركيػػز بصػػورة أكبػػر ضمػ تنميػ الطفولػ بمػػا فػػي لػػؾ المػػدارس
قبػ ػػؿ المرحم ػ ػ االبتدائي ػ ػ مػ ػػف أجػ ػػؿ تعزيػ ػػز فػ ػػري الوصػ ػػوؿ إلييػ ػػا .وال ت ػ ػزاؿ األنظم ػ ػ
التعميمي ػ تواجػػه قيػػوداً رئيسػػي فيمػػا يتعمػػؽ بػػالموارد بمػػا فػػي لػػؾ الػػنقي فػػي المدرسػػيف
المدربيف.

 -20لـ يتـ إي ء االهتمػاـ الكػافي بػالتعميـ العػالي واألبحػاث كمصػدر لتػوفير المػوارد البشػري
والمعارؼ الجديدة ال زم

ثراء التعميـ ضم جميع مستوياته .وأشار الوزراء أياا إلي

الحاج ػ إل ػػي أح ػػدث أنظمػ ػ المعموم ػػات ا داري ػ لتس ػػييؿ التخط ػػيط والمراقبػ ػ والمتابعػ ػ
التعميمي القائم ضمي المعرف .
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 -21ضمي اوء ه و الحقائؽ ،استيؿ وزراء التعميـ األفريقيوف العقد الثاني لمتعميـ في أفريقيػا
 2015 – 2006بخط ضمؿ شامم صممت لمواجي التحديات الاخم المقبم .
ضمان الحق في الحماية:
 -22يمػػزـ ا ض ػ ف وخط ػ العمػػؿ حػػوؿ أفريقيػػا الم ئم ػ لفطفػػاؿ الػػدوؿ األط ػراؼ بحماي ػ
األطفاؿ مف كاف أشكاؿ سوء المعامم وا هماؿ واالست ؿ والعنؼ .وهناؾ نقػي فػي
البيانات حوؿ معظـ المسائؿ المتعمق بحماي الطفؿ .ويشمؿ لؾ األطفاؿ المتاػرريف
م ػػف جػ ػراء الن ازض ػػات المس ػػمح واالس ػػت ؿ الجنس ػػي لمػ ػ كور والبن ػػات ،وخت ػػاف البن ػػات،
والزواج القسري وزواج األطفاؿ ،وضمؿ الطفؿ بما في لؾ أسوأ أشكاؿ ه ا العمؿ.
 -23ضم الرغـ مف إحراز بعض التقدـ ،إال أنه يظؿ غير كاؼ بدرج كبيرة .ويزداد الػوضي
واالضت ػراؼ اأف بػػأف العنػػؼ اػػد البنػػات يعتبػػر مشػػكم رئيسػػي فػػي المنػػزؿ والمجتمػػع
وحت في المدارس .وفي السنوات األخيرة ،أصبح يتـ إيػ ء إهتمػاـ كبيػر بمسػأل ختػاف
البنات .وضم الرغـ مف أف النتائا األولي تعتبر واضدة ،ف تزاؿ هناؾ حاج إلػ بػ ؿ
جيػػد كبيػػر ضمػ مسػػتوى القػػارة برمتيػػا لمقاػػاء ضميػػه .ويػػزداد االتجػػار بالبشػػر ألغػراض
الػدضارة والصػور ا باحيػ والخدمػ فػي المنػازؿ ضمػ نحػو سػريع فػي العديػد مػف البمػػداف
األفريقيػ ػ  .ويبقػ ػ ال ػػزواج المبك ػػر وال ػػزواج القسػ ػػرى حقيقػ ػ مػ ػرة بالنس ػػب لمم ي ػػيف مػ ػػف
الشابات وكثي اًر ما تستخدـ العادات الثقافي والقوانيف العرفي والممارسػات الدينيػ لتبريػر

الممارسات غير المقبول واليدام .

 -24ضم ػ ػ الػ ػػرغـ مػ ػػف االهتمػ ػػاـ ال ػ ػ ي ُيمػ ػػنح لي ػ ػ و المسػ ػػائؿ ،ال ي ػ ػزاؿ العديػ ػػد مػ ػػف األطفػ ػػاؿ
األفػريقييف متاػرريف مػف جػراء الن ازضػات المسػمح  .ويشػعر األطفػاؿ المعوقػوف بوصػم
ويحرموف مف الوصوؿ إل فري التعميـ.
العار ُ
 -25بينمػػا تحققػػت مواءمػ وتكييػػؼ القػوانيف إل ػ حػػد مػػا ،ف ػ يػزاؿ هنػػاؾ الكثيػػر ممػػا ينب ػػي
القياـ به في ه ا الصدد .فقد صدؽ  41بمداً أفريقياً فقط ضمػ الميثػاؽ األفريقػي لحقػوؽ

الطفؿ ورفاهيته .وناد اًر ما تمنح المجتمعات األولي لحقوؽ األطفاؿ بالقدر الػ ي تمنحػه
لحقوؽ الكبار .وال يتمتع إال القميؿ مف األطفاؿ بالحقوؽ المنصوي ضمييػا فػي الميثػاؽ
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األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاهيته واتفاقي األمـ المتحدة حوؿ حقوؽ الطفؿ وال يحصػموف
ضمػ الحمايػ القانونيػ وأي تػػدابير ض جيػ  .كمػػا أنػػه لػػـ يػػتـ التصػػديؽ مػػف قبػػؿ بعػػض
البمداف ضم العديد مف بروتوكوالت األمـ المتحدة التي صممت لحماي األطفاؿ .
 -26بينما يتـ االضتراؼ بخطورة أوجه الظمـ العديػدة المػ كورة ومػع أنػه قػد تػـ اتخػا خطػوات
معين لواع حد ليا ،ال تزاؿ الفجوة التي تفصؿ بػيف السياسػ والممارسػ كبيػرة لم ايػ .
إف أقؿ مػا يسػتحقه األطفػاؿ األفريقيػوف مػف حكومػاتيـ هػو الحمايػ مػف التيديػد لحيػاتيـ
واحتراـ كرامتيـ ا نساني .
مشاركة األطفال والشباب:
 -27أكد ا ض ف وخط العمؿ حوؿ أفريقيا الم ئم لفطفاؿ ضمػ

أحػؽ الشػباب واألطفػاؿ

فػػي المشػػارك أ والواقػػع ،أف بعػػض المبػػادرات المفيػػدة المبدئي ػ قػػد إتُخ ػ ت فػػي مختمػػؼ
أنحػػاء القػػارة لتنفي ػ ه ػ ا اليػػدؼ .ويػػني أالميثػػاؽ األفريقػػي لمشػػباب لع ػػاـ  ، 2006مػػف
بػػيف أمػػور أخػػرى ،ضمػ حػػؽ الشػػباب فػػي المشػػارك فػػي تنميػ القػػارة .وفػػي صػػنع القػرار
أضم المستويات الوطني وا قميمي والقاري لمحكـأ.
المجديػ ػ لفطف ػػاؿ ف ػػي
 -28ضمػ ػ ال ػػرغـ م ػػف التعي ػػدات المعمنػ ػ ف ػػي الحقيقػ ػ أف المش ػػارك ُ
المجدي ػ
شػػؤوف الدول ػ والمجتمػػع واألس ػرة نػػادرة جػػداً .ويجػػدر االضت ػ ارؼ بػػأف المشػػارك ُ

والقائم ػ ضم ػ الد ارس ػ لفطفػػاؿ وال ػ يف هػػـ فػػي سػػف المراهق ػ ال تػػؤدى فقػػط إل ػ فيػػـ
أفاػػؿ وحمػػوؿ ممكنػ لممشػػاكؿ التػػي يواجيونيػػا بػػؿ أيا ػاً هػػي تُعتبػػر مػػف أكثػػر الطػػرؽ
فعالي لتعزيػز تنميػتيـ االجتماضيػ واحتػراميـ لػ اتيـ وكػ لؾ احتػراميـ لتخػريف وتػوخييـ
السموؾ المسؤوؿ.
المعجل:
ثالثاً – النداء لمعمل ُ

 -29نحــن وزراء الػػدوؿ األضاػاء فػػي االتحػػاد األفريقػػي المسػؤوليف ضػػف تعزيػػز حقػػوؽ الطفػػؿ
ورفاهيتػػه نؤكػػد مجػػدداً التزامنػػا ببمػػوغ األهػػداؼ المنصػػوي ضمييػػا فػػي خط ػ ضمػػؿ ضػػاـ
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 2001ونتعي ػػد باتخ ػػا ا جػ ػراءات ات األولويػ ػ التاليػ ػ بخص ػػوي المج ػػاالت الػ ػواردة
أدناو:
-0

إطار التشريعات والسياسات:
أ)

قيػػاـ جميػػع الػػدوؿ األضاػػاء فػػي االتحػػاد األفريقػػي بالتصػػديؽ ضمػ الميثػػاؽ
األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاهيته بحموؿ نياي ضاـ .2008

ب)

تكييػ ػػؼ الميثػ ػػاؽ وسػ ػػف ق ػ ػوانيف مناسػ ػػب أو تعػ ػػديؿ الق ػ ػوانيف لمواءمتيػ ػػا مػ ػػع
الميثاؽ بحموؿ .2010

ج)

التعجي ػػؿ با صػ ػ حات القانونيػ ػ لا ػػماف حمايػ ػ جمي ػػع األطف ػػاؿ بموج ػػب
تشػ ػريعات ش ػػامم تتف ػػؽ م ػػع الميث ػػاؽ األفريق ػػي والمع ػػايير الدوليػ ػ األخ ػػرى
لحقوؽ ا نساف.

د)

مواءم القوانيف الموجودة بشأف األطفاؿ ضم المستوى الوطني.

هػ)

الطم ػػب إلػ ػ االتح ػػاد األفريق ػػي إض ػػداد بروتوك ػػوؿ إا ػػافي مرف ػػؽ بالميث ػػاؽ
األفريقػػي لحقػػوؽ الطفػػؿ ورفاهيتػػه حػػوؿ القاػػاء ضم ػ إش ػراؾ األطفػػاؿ فػػي
النزاضات المسمح .

و)

واػػع إطػػار مناسػػب لمسياسػػات داخػػؿ الػػو ازرات التػػي تتعامػػؿ مػػع األطفػػاؿ
لمتعجيػػؿ بػػا جراءات الرامي ػ إل ػ إضمػػاؿ حقػػوؽ األطفػػاؿ وتحقيػػؽ النتػػائا
المنشودة كما وردت في ه ا النداء لمعمؿ.

 - 2اإلطار المؤسسي:
أ)

إنشػػاء هياكػػؿ ات مػوارد وصػ حيات كافيػ مثػػؿ الم ارصػػد الوطنيػ لحقػػوؽ الطفػػؿ
وأمناء المظالـ تاـ األطفاؿ كأضااء.

ب)

إقام هياكؿ مناسب لتوفير القيػادة وا شػراؼ والمسػاءل لتنفيػ القػوانيف والسياسػات
والبراما الخاص باألطفاؿ.
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ج)

إنشػػاء لليػػات ضممي ػ لتنسػػيؽ تنفي ػ الب ػراما المشػػترك بػػيف القطاضػػات التػػي تشػػترؾ
فييػػا جميػػع الػػو ازرات وا دارات ات الصػػم إل ػ جانػػب المجتمػػع المػػدني والقطػػاع
الخاي والمؤسسات الممثم

د)

ويقودها األطفاؿ بأنفسيـ.

ػاء أفػريقييف مػف لجنػ األمػـ المتحػدة لحقػوؽ
تشكيؿ فريؽ ضمؿ مشػترؾ ياػـ أضا ً
الطفؿ ومف المجن األفريقي لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاهيته مػع تمثيػؿ إقميمػي
مناس ػػب لد ارسػ ػ ج ػػدوى المواءمػ ػ والتبس ػػيط لص ػػي وا ػػع التق ػػارير ود ارسػ ػ ف ػػري
الػػتعمـ المشػػترؾ وكػ لؾ خيػػارات إاػػاف قيمػ إلػ العمميػػات بصػػورة متبادلػ ضنػػدما
يتعمؽ األمر بواع التقارير ومراجع التقارير مف بمداف أفريقيا.

 -3تعبئة وتوفير الموارد من أجل أفريقيا المالئمة لألطفال:
أ)

تخصيي الموارد الكافي لمخطط الوطني واسػتراتيجيات الحػد مػف الفقػر وميزانيػات
وأطر ا نفاؽ متوسط المدى الداضم  ،لتنفيػ مختمػؼ ضناصػر خطػ ضمػؿ أفريقيػا
الم ئم ػ ػ لفطفػ ػػاؿ مػ ػػع التركيػ ػػز ضم ػ ػ األطفػ ػػاؿ الميمشػ ػػيف بمػ ػػا فػ ػػييـ األطفػ ػػاؿ
المنحدريف مف أسر فقيرة والمستاعفيف واألطفاؿ اليتام والمعوقيف.

ب)

تعزيػز التعػػاوف فيمػا بػػيف أصػحاب المصػػالح لػتعمـ الػػدروس مػف الممارسػػات الجيػػدة
بشأف تعبئ الموارد وبحث مقترحات مف بمداف متعػددة لمسػعي وراء الحصػوؿ ضمػ
تمويػػؿ مػػف شػػركاء ضم ػ المسػػتوى الثنػػائي والػػدولي إل ػ جانػػب تمويػػؿ مػػف القطػػاع
الخاي لمتعجيؿ بتنفي أهداؼ خط ضمؿ أفريقيا الم ئم لفطفاؿ.

ج)

تخصػيي المػوارد الكافيػ وتقويػ إجػراءات الحمايػ االجتماضيػ لفطفػػاؿ وخاصػ
األكثر اعفا بمف فييـ األطفاؿ أصحاب االحتياجات الخاص واألطفاؿ اليتام .

د)

تخصيي الموارد الكافي لميياكؿ التي تـ إنشاؤها لمعالج مسائؿ األطفاؿ.
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 -4تعزيز فرص الحياة:
أ)

تعزيػػز الػػنظـ الصػػحي مػػف اجػػؿ تقػػديـ خػػدمات صػػحي جيػػدة ومتميػزة لػ ـ والطفػػؿ
وتط ػ ػػوير م ارك ػ ػػز ص ػ ػػحي ومستش ػ ػػفيات ص ػ ػػديق لمطف ػ ػػؿ والش ػ ػػاب بم ػ ػػا يتف ػ ػػؽ م ػ ػػع
االستراتيجي الصحي ألفريقيا.

ب) رفػ ػػع مسػ ػػتوى التػ ػػدخ ت األساسػ ػػي مػ ػػف أجػ ػػؿ خفػ ػػض نسػ ػػب ا صػ ػػاب بػ ػػاألمراض
والوفيات وك لؾ تخفيض نسب الوفيات بيف المواليد.
ج)

االرتقػػاء بقػػدر أدنػػي مػػف التػػدخ ت األساسػػي الخاص ػ باألطفػػاؿ والمرتك ػزة ضم ػ
اسػػتراتيجيات ناجح ػ مثػػؿ التعجيػػؿ بتحقيػػؽ بقػػاء الطفػػؿ ونمائػػه وا دارة المتكامم ػ
ألمراض الطفول وما بعد الوالدة ،باضتبارها جزًء مف السياسات والخطػط الصػحي
الوطنيػ ػ واس ػػتراتيجيات القا ػػاء ضمػ ػ الفق ػػر تواصػ ػ ح القط ػػاع الص ػػحي .طبق ػػا
لمقػػرر االتحػػاد األفريقػػي ) AU/DEC.75 (Vبشػػأف تعجيػػؿ العمػػؿ مػػف اجػػؿ بقػػاء
الطفؿ ونمائه في أفريقيا لموفاء باألهداؼ ا نمائي لفلفي .

د ) دضـ األضماؿ المجتمعي واألسري التي تعػزز الت يػ الصػحي لمطفػؿ ورفاهيتػه بمػا
في لؾ الميػاو النقيػ الصػالح لمشػرب وتحسػيف الصػرؼ الصػحي والصػح العامػ
إل جانب إقرار ممارسات ت يػ مناسػب لفطفػاؿ الصػ ار وتػدابير األمػف ال ػ ائي
ضند الحاج .
 -5التغمب عمى فيروس نقص المناعة واإليدز:
أ)

تعزي ػػز وص ػػوؿ الجمي ػػع إلػ ػ ط ػػرؽ الوقايػ ػ والعػ ػ ج والرضايػ ػ وال ػػدضـ فيم ػػا يتعم ػػؽ
بفيروس نقي المناض البشري وا يدز (باالرتباط مع تدابير صػحي أخػرى لتعزيػز
الص ػػح ا نجابيػ ػ وتقمي ػػؿ الس ػػؿ والم ري ػػا واألمػ ػراض ات الص ػػم األخ ػػرى) م ػػع
التركيػ ػز ضمػ ػ المػ ػراهقيف والفتي ػػات الصػ ػ يرات والنس ػػاء واألطف ػػاؿ ح ػػاممي في ػػروس
نقي المناض البشري وا يدز وأشد الشرائح اعفا في المجتمع.

ب)

تعزيز براما الوقاي مف انتقاؿ فيروس نقي المناض وا يدز مف األـ لمطفؿ.
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ج)

اتخػػا تػػدابير دضػػـ تكف ػػؿ الوقاي ػ والحماي ػ األساسػػي إلػ ػ جانػػب معالج ػ الس ػػياؽ
االجتمػػاضي لفيػػروس نقػػي المناض ػ البش ػري وا يػػدز ال ػ ي يجعػػؿ المراهقػػات مػػف

د)

الفتيات الص يرات واألطفاؿ األكثر تعرااً لمخطر.

دضػػـ المبػػادرات الراميػ إلػ تعجيػػؿ السػػموكيات ا يجابيػ نحػػو المصػػابيف ومعالجػ

مسأل الوصـ بالعار وا قصاء.
 – 6ضمان الحق في التعميم:
أ)

تنفي أهداؼ العقد الثاني لمتعميـ في أفريقيا .2015-2006

ب)

اماف س م ال كور وا ناث في المدارس وتػوفير مػدارس جيػدة م ئمػ لفطفػاؿ
تا ػػمف ت ػػوفر المي ػػاو الص ػػالح لمش ػػرب ومػ ػراحيض لمػ ػ كور وأخ ػػرى ل ن ػػاث توادراج
الصح المدرسي والت ي المدرسػي با اػاف إلػ خػدمات التوجيػه واالستشػارات،

باضتبارها تدابير تعزز جودة التعميـ وتقمؿ مف ترؾ األطفاؿ لممدارس.
ج)

اماف استفادة الجميع مػف تعمػيـ أساسػي يتسػـ بجػودة شػامم بمػا فػي لػؾ الرضايػ
والتعمػػيـ فػػي الطفول ػ المبك ػرة لػػفوالد والبنػػات معػػا مػػع إي ػ ء اهتمػػاـ خػػاي لتقميػػؿ
أوجػػه التفػػاوت ومعالج ػ حقػػوؽ األطفػػاؿ الميمشػػيف ومػػنيـ األطفػػاؿ مػػف ضػػائ ت
فقيرة وأطفاؿ الشوارع واألطفاؿ المعػوقيف واألطفػاؿ فػي أواػاع الن ازضػات المسػمح
إل جانب األطفاؿ تارك المدارس.

د)

تعزي ػػز نظ ػػاـ المعموم ػػات ا داريػ ػ التعميميػ ػ بحي ػػث يتا ػػمف بيان ػػات ح ػػوؿ ط ػػرؽ
الوص ػػوؿ واالحتف ػػاظ والنج ػػاح با ا ػػاف إلػ ػ العممي ػػات التعميميػ ػ مث ػػؿ األس ػػاليب
التربوي  /البيداغوجي  /ونتائا التعمـ.

هػ)

تطوير وتوسيع البني التحتي لمرياا في المػدارس وتعزيػز األنشػط التػي تمػارس
خارج المقررات الدراسي لفطفاؿ.
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 -7ضمان الحق في الحماية:
أ)

دضػـ التسػػجيؿ العػاـ لممواليػػد مػف خػ ؿ تػدابير شػػامم بمػا فييػػا الحمػ ت واألنظمػ
ات الموارد الكافي .

ب)

تطبيػػؽ نظػػاـ قاػػائي شػػامؿ لفحػػداث يتفػػؽ مػػع أحكػػاـ الميثػػاؽ األفريقػػي لحقػػوؽ

ج)

الطفؿ ورفاهيته ،بما في لؾ إضادة تأهيؿ توادماج األطفاؿ الجانحيف.
تعزيػز وتنفيػ اسػتراتيجيات وطنيػ متكاممػ بػ تسػامح إط قػاً تكػوف معػززة بتعػػديؿ

ف ػػي القػ ػوانيف الجنائيػ ػ وتنفيػ ػ التشػ ػريعات ات الص ػػم م ػػع التوضيػ ػ ل بتع ػػاد ض ػػف
الممارسػػات التقميدي ػ الاػػارة مثػػؿ بتػػر أضاػػاء تناسػػمي ل نػػاث /الختػػاف /والػػزواج

المبكر.
د)

تعزيػز وتنفيػ بػراما متعػددة القطاضػات لمقاػاء ضمػ العنػؼ اػد األطفػاؿ بمػا فػي
لػػؾ ا همػػاؿ وسػػوء المعامم ػ واالسػػت ؿ الجنسػػي وضمالػ األطفػػاؿ واالتجػػار بيػػـ
استرشػػادا بنتػػائا وتوصػػيات د ارسػ األمػػـ المتحػػدة بشػػأف العنػػؼ اػػد األطفػػاؿ إلػ
جانػػب أنشػػط الػػدضـ مثػػؿ شػرياف الحيػػاة والمنػػاطؽ المأمونػ

ضػػادة تأهيػػؿ توادمػػاج

األطفاؿ احايا المعامم السيئ واالست ؿ الجنسي واالغتصاب واالتجار .
هػ)

تنفي تدابير لمنع النزاضات مف خ ؿ إدراج تعميـ السػ ـ وتعزيػز المشػارك الفعالػ
لفطفػػاؿ طبق ػاً لمقػػانوف ا نسػػاني الػػدولي وأحكػػاـ الميثػػاؽ األفريقػػي لحقػػوؽ الطفػػؿ

ورفاهيته وحماي األطفػاؿ مػف أثػر الن ازضػات المسػمح تواشػراؾ األطفػاؿ فػي أنشػط
إضادة البناء تواضادة التأهيؿ فيما بعد انتياء النزاضات با ااف إل تنفي توصػيات
االسػػتعراض العشػػري لد ارس ػ ج ارسػػا ماشػػيؿ حػػوؿ األطفػػاؿ فػػي أواػػاع الن ازضػػات

المسمح .
 – 8ضمان حق الطفل في المشاركة:
أ)

تعزي ػ ػػز ح ػ ػػؽ المش ػ ػػارك لجمي ػ ػػع األطف ػ ػػاؿ ( وضمػ ػ ػ وج ػ ػػه الخص ػ ػػوي األطفػ ػ ػػاؿ
الميمشػ ػػوف واألطفػ ػػاؿ مػ ػػف ضػ ػػائ ت فقي ػ ػرة والمعوقػ ػػوف واليتػ ػػامي والمستاػ ػػعفوف)
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اسػتنادا الػ قػػدراتيـ المتناميػ مػػف خػ ؿ إقامػ منتػػديات استشػػاري مناسػػب بمػػا فػػي
لؾ أندي حقوؽ الطفؿ وبرلماف األطفاؿ والجمعيات.
ب)

تييئ بيئ اجتماضي لمن تساضد ضمػ مشػارك األطفػاؿ وتػوفر ليػـ سػبؿ الوصػوؿ
إلػ ػ المعموم ػػات المناس ػػب والمفي ػػدة وتت ػػيح االس ػػتماع إلػ ػ لرائي ػػـ وتس ػػاضدهـ ضمػ ػ
المشػػارك فػػي صػػنع الق ػرار وفػػي البحػػث ضػػف حمػػوؿ لممشػػك ت التػػي تػػؤثر ضم ػ
حيػ ػػاتيـ مػ ػػف خ ػ ػ ؿ االسػ ػػتخداـ األمثػ ػػؿ لقن ػ ػوات االتصػ ػػاؿ االجتمػ ػػاضي والوسػ ػػائط
التفاضمي .

ج)

تمكػػيف األطفػػاؿ مػػف المشػػارك الكامم ػ والفعال ػ فػػي جميػػع جوانػػب االحتفػػاؿ بيػػوـ
الطفؿ األفريقي.

د)

توثيػػؽ الممارسػػات الجيػػدة لمشػػارك الطفػػؿ إزاء كيفيػ تعزيػػز وتعجيػػؿ تحقيػػؽ نتػػائا
لفطفاؿ مف اجؿ استخ ي دروس لمتعمـ منيا وتطبيقيا ضم نطاؽ أوسع.

هػ)

تعزيز مشارك األطفاؿ في األنشط الريااي والثقافي .

رابعا :المراقبة والتقييم:
 -30لقد ضان إض ف وخط ضمؿ أفريقيا الم ئمػ لفطفػاؿ لعػاـ  2001مػف ضػدـ وجػود إطػار
لمرصد والتقييـ .وضميه ،يطمب االستعراض:
من الدول األعضاء:
أ)

إقام إطػار لمرصػد والتقيػيـ ضػف طريػؽ الم ارصػد الوطنيػ ولليػات التنسػيؽ مػف أجػؿ

ب)

مراجع ورصد التقدـ وتحديد الفجوات توايجاد الحموؿ ضم أساس سنوي.
تقػػديـ تقػػارير ضػػف واػػع تنفيػ خطػ العمػػؿ والنػػداء المعجػػؿ كػػؿ سػػنتيف إلػ أجي ػزة
االتحاد األفريقي ضف طريؽ مفواي االتحاد األفريقي.
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من مفوضية االتحاد األفريقي:
أ)

إنشػػاء إطػػار لمراقب ػ وتقيػػيـ ه ػ ا النػػداء ال ػ العمػػؿ المعجػػؿ ضم ػ أسػػاس مناسػػب
وأهػداؼ ومؤشػرات لقيػاس التقػػدـ ضمػ مسػػتوى البمػداف والسػػماح بعقػد مقارنػػات بػػيف
البمػ ػػداف وتط ػ ػػوير قواض ػ ػػد بيان ػ ػػات قاريػ ػ ػ تشػ ػػمؿ نت ػ ػػائا االبح ػ ػػاث وتب ػ ػػادؿ المعرفػ ػ ػ
والممارسات الجيدة لدضـ التدخ ت مف اجؿ تحقيؽ االهداؼ ل طفاؿ.

ب)

إضداد تقرير ضف أواع األطفاؿ في أفريقياأ كؿ سنتيف.

ج)

القيػػاـ باسػػتعراض التقػػدـ المحػػرز فػػي تنفي ػ ه ػ ا النػػداء وخط ػ العمػػؿ كػػؿ خمػػس
سنوات.

د)

تعزيػػز قػػدرات المجنػ األفريقيػ لمخبػراء حػػوؿ حقػػوؽ الطفػػؿ ورفاهيتػػه لمتابعػ رصػػد
األحكاـ الرئيسي المنصوي ضمييا في خط العمؿ والنداء.

هػ)

اسػػتخداـ المعمومػػات الناتجػ ضػػف التقػػارير السػنوي لمػػدوؿ األضاػػاء لاػػماف إدراج
قاايا األطفاؿ في األي األفريقي لممراجع المتبادل بيف األقراف.

من المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته:

أ)

القيػػاـ بزيػػارات لمبمػػداف واسػػتخداـ إطػػار المراقبػ والتقيػػيـ الخػػاي بالنػػداء إلػ العمػػؿ

المعجؿ كمعمومات إاافي لمراجع تقارير الدوؿ األطراؼ.
خامسا :أدوار ومسؤوليات أصحاب المصالح اآلخرين:
 -31ستاػػمف مفواػػي االتحػػاد األفريقػػي أف جميػػع وثػػائؽ السياسػػات الخاص ػ باألطفػػاؿ فػػي
القارة يتـ توزيعيا ضم أوسع نطاؽ ممكف بيف كاف أصحاب المصالح الرئيسييف.
أ)

المجموعات االقتصادية اإلقميمية:

)1

إقام مكتب لمتنمي االجتماضي في األماكف التي ال يوجد فييا مثؿ ه ا المكتب لمتنسيؽ
بشأف كؿ القاايا االجتماضي بما فييا براما األطفاؿ.
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)2

زيػػادة الػػوضي وتعزيػػز حقػػوؽ ورفاهيػ الطفػػؿ بمػػا يتفػػؽ مػػع الميثػػاؽ األفريقػػي لحقػػوؽ الطفػػؿ
ورفاهيته وخط ضمؿ أفريقيا الم ئم لفطفاؿ.

)3

العمػؿ ضمػ نحػػو وثيػؽ مػع الػػدوؿ األضاػاء والمجنػ األفريقيػ لمخبػراء حػػوؿ حقػوؽ الطفػػؿ
ورفاهيتػػه وغيرهمػػا مػػف أصػػحاب المصػػالح لتنفي ػ ا ض ػ ف وخط ػ العمػػؿ حػػوؿ األطفػػاؿ
وك لؾ براما األطفاؿ األخرى.

)4

واع سياسات إقميمي بالتعاوف مع الشركاء ودفع لجندة األطفاؿ في ا قميـ.

)5

التع ػػاوف وتب ػػادؿ المعموم ػػات م ػػع مفوا ػػي االتح ػػاد األفريق ػػي بش ػػأف ك ػػؿ األم ػػور المتعمقػ ػ
بالطفؿ.

)6

اضتبػػار النػػداء وأفريقيػػا الم ئم ػ لفطفػػاؿ قاػػي إقميمي ػ وتػػوفير الم ػوارد لموفػػاء بالمطالػػب
ا اافي المحددة لمتعجيؿ بتنفي التدخ ت قوي التأثير.

ب) المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته:
 )1كس ػػب تأييػ ػػد الػ ػػدوؿ األضاػ ػػاء لمتصػ ػػديؽ ضم ػ ػ الميثػ ػػاؽ األفريقػ ػػي لحقػ ػػوؽ الطفػ ػػؿ
ورفاهيته.
 )2القيػػاـ بػػدور ارئػػد فػػي الػػدضوة إل ػ تنفي ػ الميثػػاؽ األفريقػػي لحقػػوؽ الطفػػؿ ورفاهيتػػه
وخط العمؿ حوؿ األطفاؿ إل جانب النداء إل العمؿ المعجؿ.
 )3مراقبػ ػ ح ػػاالت انتي ػػاؾ حق ػػوؽ األطف ػػاؿ خاصػ ػ ف ػػي أوا ػػاع الن ازض ػػات وأوا ػػاع
الطوارئ األخرى ورفع التقارير بشأنيا.
ج)

األجهزة األخرى لالتحاد األفريقـي (وعمـى وجـه الخصـوص البرلمـان األفريقـي والمجمـس
االقتصادي واالجتماعي والثقافي ومجمس السمم واألمن):
)1

وا ػػع الن ػػداء لمعم ػػؿ المعج ػػؿ وخطػ ػ العم ػػؿ ح ػػوؿ أفريقي ػػا الم ئمػ ػ لفطف ػػاؿ ف ػػي
مواع الصدارة في أجندتيا والقياـ بأدوار ات م زى في تنفي ه و االلتزامات.

)2

دما تعزيز حقوؽ الطفؿ ورفاهيته في برامجيما المحددة.
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)3

العم ػػؿ ف ػػي تع ػػاوف م ػػع إدارة الش ػػؤوف االجتماضيػ ػ والمجنػ ػ األفريقيػ ػ لمخبػ ػراء ح ػػوؿ
حقوؽ الطفؿ ورفاهيته في األنشط المتعمق بالطفؿ.

د)

الشركاء في التنمية:
)1

تقديـ الدضـ الفني والمالي لمحكومات لمواصم تنفي ا ض ف وخط ضمؿ أفريقيا
الم ئم لفطفاؿ وك لؾ النداء إل العمؿ المعجؿ.

)2

منح أولوي كبيرة لتمويؿ مختمؼ العناصر مف أجؿ االرتقاء بالعمؿ نحو تحقيؽ
النتائا بشأف أفريقيا الم ئم لفطفاؿ.

)3

التعاوف مع مفواي االتحاد األفريقي والدوؿ األضااء وتنفي ونشر خط العمؿ
حوؿ أفريقيا الم ئم لفطفاؿ والنداء إل العمؿ المعجؿ.

هـ) المجتمع المدني:
)1

إنشاء شبك لمنظمات المجتمع المدني لممساضدة في نشر وتنفي ومراقب النداء

لمعمؿ المعجؿ وخط العمؿ لعاـ 2001.
)2

توفير المعمومات ات الصم لمفواي االتحاد األفريقي لممساضدة في تجميع
التقارير المرحمي والتقرير ضف حال أطفاؿ أفريقيا.

و)

مجموعات األطفال:
)1

المشارك في تنفي ومراقب النداء إل العمؿ المعجؿ وخط العمؿ لعاـ 2001.

)2

حشد قدراتيا ضم استخداـ جميع المنتديات المتاح لطرح رؤي األطفاؿ في
الق اررات والبراما التي تؤثر ضمي األطفاؿ.

إجراءات المتابعة الفورية:
 -32نقرر ،بموجب هذا:
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 تفويض الرئيس الحالي ل تحاد األفريقي بتسميـ ه ا النداء إل

العمؿ المعجؿ

باضتبارو مساهم أفريقيا في االستعراض نصؼ المرحمي لمعالـ الم ئـ لفطفاؿ
خ ؿ االجتماع الت كاري الموسع رفيع المستوى لمجمعي العام لفمـ المتحدة.
ال ي سيعقد في ديسمبر .2007
 الدضوة التخا تدابير ضم كاف المستويات لتنفي التعيد المنصوي ضميه في
خط ضمؿ أفريقيا الم ئم لفطفاؿ والنداء إل العمؿ المعجؿ.
 الدضوة إل نشر النداء إل العمؿ المعجؿ ضم أوسع نطاؽ ممكف.
حرر في القاهرة ،مصر في الثاني من شهر نوفمبر 0222

