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فتيات ال عرائس: الشــراكة العالميــة إلنهــاء زواج األطفال ُولدت عــام 2011 من صلب 
االعتراف بأن زواج األطفال مشــكلة واســعة االنتشــار ومدمرة للفتيات فــي كل مكان، 

وال يمكن معالجتها إال إذا تضافرت جهود األطراف المعنية في مختلف أنحاء العالم. 

ومنـذ ذلك الحين، عملت منظمـات المجتمع المدنـي بالعمل معا من 
خالل الشـراكة لزيادة الوعـي العام بـزواج األطفال، وتعزيـز االلتزام 
السياسـي إلنهاء هذه الممارسـة، وتيسـير التعلم والتنسـيق بشـأن ما 

ينبغي عمله.

ومـن خـالل العمـل مـع الـوكاالت األمميـة والمانحيـن والحكومات 
وشـبكات البرلمانيين وآخرين، قام أعضاء وشـركاء فتيات ال عرائس 
بحفـز عمـل غيـر مسـبوق للقضـاء علـى زواج األطفـال في السـنوات 
الخمس التي تلت إطالق الشراكة. ويعرض هذا التقرير التقدم المحرز 
خالل هذه السـنوات الخمس وكيف سـاعد العمل من خالل الشراكة 
على حفز هذا التغيير، فضال عن األمور التي ال زال ينبغي القيام بها. 

وقد حصلت تطورات مشجعة في عدد من المجاالت، 
ومنها:

التزامات عالمية وإقليمية جديدة:   
فقد ُضمِّن زواج األطفال كأحد أولويات التنمية العالمية في الغاية 3-5 
من أهداف التنمية المسـتدامة. وقـد قامت القرارات التـي اعتمدتها 
الجمعيـة العامة ومجلـس حقوق اإلنسـان في األمـم المتحـدة بتعبئة 
الدعم السياسـي وتعزيز اإلطار المعياري العالمـي، كما قامت هيئات 
إقليميـة وحكوميـة دوليـة أخـرى، ومـن ضمنهـا االتحـاد األفريقـي 
ورابطـة جنوب آسـيا للتعـاون اإلقليمي، بإعـداد خطط عمـل للقضاء 

على زواج األطفال.

تعزيز اإلطارين القانوني والسياسي:   
لقـد جـرى تطويـر اسـتراتيجيات وطنيـة فيما ال تـزال أخـرى بصدد 
التطوير في 14 بلدا على األقـل. وقد قامت العديد من البلدان باتخاذ 

خطوات لتعزيز قوانينها بهدف معالجة زواج األطفال.

برامج جديدة:   
تزايد عدد البرامـج التي تعالـج زواج األطفال بصـورة صاروخية، مع 
تنامي عمـل المنظمات الدولية غيـر الحكومية، والمنظمـات المحلية 
(اليونيسـف)  للطفولـة  المتحـدة  األمـم  قـام صنـدوق  وغيرهـا. وقـد 
وصندوق األمم المتحدة للسـكان بإطالق برنامج عالمي لتسريع وتيرة 

العمل للقضاء على زواج األطفال في 12 بلدا.

حركة للقضاء على زواج األطفال:   
لقد أصبـح زواج األطفال، وهو مـا كان يعتبر من المواضيـع المحرمة 
والتي ال تحظى بأي اعتراف سياسـي أو من الرأي العام، مسألة تثير 
قلق المجتمع الدولي، فقد أصبحت موضـوع نقاش بين الحكومات، 
والمنظمات الدوليـة، والبرلمانييـن، ومجموعات الشـباب، والقادة 
الدينيين والتقليدييـن، والمجتمعات والمانحين. وقـد تنامت حركة 

فتيات ال عرائس لتشمل أزيد من 600 عضوا من أكثر من 80 بلدا. 

توافق متزايد حول ما ينبغي عمله:   
هناك وعي عالمي متزايد حول مجموعة النُّهج الالزمة لمعالجة زواج 

األطفال ودور مختلف القطاعات. 

المزيد من التمويالت:   
الخاصــة ماليين  المانحــة والمؤسســات  الحكومــات  اســتثمرت 
الــدوالرات في الجهــود المبذولــة للقضــاء علــى زواج األطفال، 
 غيــر أن التمويــل المتاح يظــل غيــر كاف على اإلطــالق لمجابهة 

حجم المعضلة.
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مازالــت التحديــات كثيــرة، ومــا ينبغــي عملــه 
أكثر وأكثر

 
وينبغي على الحركـة اآلن االنتقال من التوعية وخلق التزامات دولية 
للتأكـد من تطبيـق االلتزامـات بغيـة تحقيق تغييـر ملموس فـي حياة 
الفتيـات. وينبغي مضاعفـة الجهود وتعزيز التنسـيق ودعـم الجهود 
المحليـة بصـورة أكبـر. ويجـب كذلك تقييـم كلفـة االسـتراتيجيات 
الوطنيـة وتمويلهـا وتطبيقهـا بصـورة جيـدة. كمـا نحتـاج إلـى فهم 
يجـب  هـذا،  كل  إلـى  وباإلضافـة  الناجحـة.  للمجهـودات  أفضـل 
أن يكـون صـوت الفتيـات المتضـررات مـن زواج األطفـال فـي قلب 

الحركة العالمية. 
 

و لالنتقـال بالجهـود المبذولة في سـبيل القضاء علـى زواج األطفال 
إلى المسـتوى التالـي في السـنوات القادمة، ينبغي اتخـاذ مجموعة 

من التدابير الهامة:

مسـاءلة الحكومات بشـأن التزاماتها الدولية واإلقليمية   1
طموحـة  مخططـات  بتطويـر  يتعلـق  فيمـا  سـيما  ال  والوطنيـة، 
لتحقيـق الغايـة 5-3 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة مـع تحديد 

معايير واضحة للتقدم.

تطويـر وتطبيـق وتمويـل سياسـات وبرامـج ومخططـات   2
شـاملة للقضاء على زواج األطفـال ودعم الفتيـات المتزوجات، 
بشـراكة مـع المجتمـع المدنـي وأصحـاب المصلحة األساسـيين 
اآلخرين. وقد يشـمل هـذا تطوير اسـتراتيجيات وطنية خاصة و/
أو إدمـاج زواج األطفـال فـي االسـتراتيجيات المتعلقـة بالفتيات 

واألطفال ذات الصلة. 

إشـراك  خـالل  مـن  وتعزيزهـا  الحركـة  توسـيع  مواصلـة   3
أصحاب مصلحة جدد، وتطوير شـراكات جديـدة ودعم األبطال 

الجدد، باإلضافة إلى ضمان تصدر الشباب للحركة. 

حـاالت  دراسـة  فيـه  بمـا  ومشـاطرته،  بالنجـاح  االحتفـاء   4
توحـدت  ومجتمعـات  األطفـال،  زواج  علـى  تغلبـوا  أشـخاص 
للنهوض بمسـتقبل أفضل لفتياتها، وتغييرات مست السياسات 
أو مبـادرات برنامجيـة وصـل تأثيرهـا نطاقـا واسـعا، ثـم أقاليـم 

وبلدان عولج فيها زواج األطفال معالجة كلية وشاملة. 

إشـراك القطاعـات ذات الصلـة، كتلـك التـي تعنـى بالتربية   5
أوالصحة أو العنف، على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية 
والمحليـة، لكي تدمـج محورا حـول القضـاء علـى زواج األطفال 

في عملها. 

تكـون  لكـي  منهـا  والفاشـلة  الناجحـة  التدابيـر  معرفـة   6
الجهود المبذولة في سـبيل القضاء على زواج األطفال قائمة على 
أحدث الدالئل. وضمان القيام بما يلزم من بحث، وتوثيق وتقييم 
للبرامج والسياسات، والتعلم من القطاعات والمبادرات األخرى 

التي تهتم بتغيير األعراف االجتماعية.

زيادة التمويل المخصص لجهود منع زواج األطفال ودعم   7
الـالزم للمجموعـات  المتزوجـات، وضمـان الدعـم  الفتيـات 
المحلية التـي تعمل مع األشـخاص المتضررين مباشـرة. ويجب 
بالخصوص تخصيص اسـتثمارات لبرامج تعليمية وصحية خاصة 
بالفتيات، فضال عن مبادرات تهتـم بتغيير األعراف االجتماعية 

في األجل الطويل. 
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 ينبغي أن نتحرك: 
 تأمالت في خمس سنوات 

 من التقدم نحو إنهاء 
زواج األطفال

فتيات ال عرائس هي شراكة عالمية تضم أكثر من 600 منظمة من منظمات 
المجتمع المدني من أكثر من 80 دولة ملتزمة بإنهاء زواج األطفال وتمكين 

الفتيات من تحقيق إمكاناتهن.

 

 

 

 
 


