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 رات الخمفية والمبر  .1

 يبالتالالتي تؤثر بشدة عمى حقكؽ الطفؿ ك  1ىك الممارسة الضارة األطفاؿزكاج يعتبر 
 مف تحقيؽ تطمعات أخرل مثؿ التعميـ.تحـر الطفؿ 

 

معظـ األحياف يتـ ىذا الزكاج  يف، 2مراىقة مميكف 14في كؿ عاـ، تزكيج حكالي يتـ 
عالميان،  2012في عاـ  ليكنيسيؼقدرت اك قبؿ كالدييـ.  ضمف ترتيب مف مبشكؿ قسر 

٪ مف مجمكع 41)أك  49-20 بيف مميكف امرأة تتراكح أعمارىف 400ما يقرب مف  أف
 18)أم قبؿ  في عمر الطفكلة أك ُعقد قرانيف تزكجف (ه السفالسكاف مف النساء في ىذ

ؿ عاـ عمى مدل بشك األطفاؿ نسبة زكاج انخفاض أنو بالرغـ مف أيضان  كالحظ سنة(.
حتى ، يبقى شائعان في بعض المناطؽ طفاؿاأل زكاجإال أف  الماضية، 30ػػػػػػػػػػػػػػػالسنكات ال

 .األكثر فقران  الفئات ؼفى صفك كال سيما في المناطؽ الريفية ك ، الصغيرةبيف األجياؿ 
-20بيف  فأعمارى تتراكحالالتي  في جميع أنحاء العالـكمف بيف الشابات المتزكجات 

 مميكف( 23)أك  9 مف 1ىناؾ ك ، ىف طفالتمميكف(  70)أك  3مف  1 ىناؾ ،24
ذا استمرت االتجاىات الحالية3عامان  15 الػ سف فبمكغي قبؿ تزكجف أك ُعقد قرانيف  . كا 

كؿ يتزايد  اتالمتزكجالعرائس  الطفالت، فإف عدد 2030، بحمكؿ عاـ عميو يى عمى ما
غـ مف عمى الرُ ك . 4مميكف 15.1إلى  2010 يف 14.2مف  ٪ سنكيان 14أكثر مف باـ ع

ذات  البمداف إال أف في بمداف جنكب آسيا، كى العرائسالطفالت مف  أف أكبر عدد

                                                           
1
ً به الليامًخم  يالت املمارساث وجميع الضارة الخلليدًت املمارساث جددًد جم 1 

 
 -غزض عالجي، وئهما لدوافع ثلافيت على الجسم أو هفسيت ئوسان ليس ألي عمدا

ً املمارساث هذه جإثز الىدى، هذا على. الضحاًا وخلىًق صحت على وخيمت عىاكب لها والتي جلليدًت اجخماعيت
 
خياة الفخاة،  علىدون رجعت  في هثير مً ألاخيان سلبا

ًٌ لها التي املمارساث لهذه أن هماظاهزة مجخمعيت.  فهيوالشوج، وألام، الشوج أو أفزاد أسزهم؛ ولذلً   مً جشيدعبثيت وغامضت،  أسباب ئلى وحسدىد وغامضت، هائيت أصى

 " ألامم املخددة، الاجخماع الاسخثىائي العاموالدشزيع املزأة ضد الضارة الخلليدًت املمارساثM (2009 ")اللضاء عليها. اهظز وىياحي  صعىبت ثبذ والتي املزأة ضد العىف

GPLHP / 2009 / EP.07، 2. ص 
2
 2012 ألاطفاٌ، سواج نهاًت: الشواج في سً مبىز: مً( UNFPA) للسيان املخددة ألامم صىدوًق جلدًزاث حشير 

3
ً.p.23، 2012الالتزام لبلاء الطفل: وعد مخجدد، الخلزيز املزخلي  ،UNICEF: املصدر 

http://apromiserenewed.org/files/APR_Progress_Report_2012_final_web3.pdf 
4
 هفسه املزجع . 
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 أنحاء جميع في بمدان  41 بيف مفف .أفريقيافي  ىي األطفاؿ زكاج المعدالت األعمى في
 .5أفريقيا مف البمداف ىذه مف بمدان  30 يكجد أكثر، أك٪ 30 بنسبة سائد معدؿب العالـ
 ثالثة فقران  األكثر األسر مف الفتيات تمثؿ حيث. األطفاؿ جكزكا الفقر بيف عالقة ىناؾ

 هىذ أف إال. 6األغنى األسر فتيات مف 18الػ سف قبؿ زكاجيف يحتمؿ مف أضعاؼ
 حيث ،تقريبان  عالمية الممارسة فييا تككف سياقات في - ،دائمان  السببية عنيت ال العالقة
 فيو يككف قد الذل الكقت فىك  .7الثركة فكؽ رئيسية، عكامؿك كالمكاف التعميـ مستكل كجد
 األطفاؿ زكاج إلى دفعت التي اليامة العكامؿ مف آخراف عامالف أيضان  ىناؾ ،عامالن  الفقر
 .الجنسيف بيف التمييز( 2. ك الجنس نكع عمى القائـ العنؼ( 1: 

 
 

----------------- 

العنؼ ضد  القائـ عمى نكع الجنس تحديدان يعد العنؼ  بمداف،، في العديد مف المجتمعات كالأكالن 
 ذىابخطر االغتصاب، حتى أثناء الالُمعرضات ل الفتيات المراىقات ضد جدان  ان الطفمة مرتفع

المسح الكطني حكؿ العنؼ ضد األطفاؿ في تنزانيا  أظير عمى سبيؿ المثاؿك إلى المدرسة. 
احد مف ك مف ثالث فتيات، ك  ةأف كاحد 2011شر في عاـ ن كلكنو 2009أجرم في عاـ  الذل

معظـ ىذه االعتداءات كما تحدث شكؿ مف أشكاؿ العنؼ الجنسي. ىـ ضحايا كؿ سبعة أكالد، 
كغالبان ما يعرؼ درسة، الم مفإلى أك العكدة الذىاب  خالؿ الجنسية في المنزؿ أك المدرسة، أك

 أفريقيا في األخرل البمداف في العديد مفالجارم لمعمؿ  كفقان ك . 8عمييـ جنسيان  لالُمعتد األطفاؿ
 . 9بتنزانيا خاصة ليست الحالة ىذه أف األدلة ظيرتُ 

 

                                                           
٪. مىريخاهيا 34٪. وىث دًفىار 34٪. بىين 34٪. ساو جىمي وبزييسيبي 34٪. السىدان 33٪. الغابىن 33٪. اليىوغى 33٪. السىغاٌ 31هي: سيمبابىي  البلدان 5

ا؛ 37 جنزاهيا٪. 36 الياميرون٪. 36 جامبيا٪. 35 ا٪. 38 ليبيًر ٪. 45 الصىماٌ٪. 42 سامبيا٪. 41 ئثيىبيا٪. 39 يتالدًملزاط اليىوغى جمهىريت٪. 39 هيجيًر

ا٪. 46 أوغىدا  غيييا٪. 61 الىسطى أفزيليا جمهىريت٪. 55 مالي٪. 52 مىسمبيم٪. 50 مالوًي٪. 48 مدغشلز٪. 48 سيراليىًن٪. 48 فاسى بىرهيىا٪. 47 ئريتًر

 2011-2000 الفترة خالٌ أهجشث( MICSو DHS) ألاسزيت املسىح باسخخدام بياهاث كاعدة الصىدوًق: املصدر٪. 75 والىيجز٪. 72 حشاد٪. 63
6
  .UNICEF ،2010ً هيىيىرن، إلاهصاف، مع لأللفيت إلاهمائيت ألاهداف جدليم - ألاطفاٌ أجل مً الخلدم

 
7
 UNICEF، 2011ً، الىيجز في املزاهلين خالت

 
8
الذي أجزاه صىدوق ألامم املخددة للطفىلت واملزاهش ألاميرهيت مليافدت ألامزاض والىكاًت منها وجامعت  2009ضد ألاطفاٌ في جنزاهيا. الىخائج مً املسح الىطني  العىف 

Muhimbili املىكع على الخلزيز على الاطالع ويمىً. 3122أغططص  في امليشىًر ا،بها  املزجبطتوالعلىم  للصحت :

www.unicef.org/.../VIOLENCE_AGAINST_CHILDREN_IN_TANZANIA 
9
أظهر اضتطالع يًاثم أجري فً كٍٍُا َتائج يًاثهت. اَظر  .  www.unicef.org/esaro/VAC_in_Kenya.pdf 
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ىذا أف منيـ  البنت اعتقادان زكاج عمى اآلباء فقد يقدـ  النتشار العنؼ ضد الطفمة، كنظران 
 تحمؿ يايمكف أف يترك ذلحمايتيا مف االعتداء الجنسي ال يف مف شأنو المساعدة

كتعد  ُمخطئيف. اككنيما  غالبان الكالديف المفارقة ىي أف ك في المجتمع. ة عار كصم
معنؼ المنزلي بما في ذلؾ لأكثر عرضة  عامان 18يتزكجف قبؿ  يالئالفتيات ال
 . كعالكة عمى ذلؾ،الحقان  يتزكجف الالئي يفنظيراتب مقارنة ،مف قبؿ األزكاج االغتصاب

كاالضطرابات عالمات أعراض االعتداء الجنسي الطفالت العرائس  غالبان ما تظير
 مثؿ مشاعر اليأس كالعجز كاالكتئاب الشديد. النفسية الالحقة لالغتصاب

 ىذه األشكاؿ مف العنؼ كسكء المعاممة ضد الطفمة ىك التمييز التشديد عمى يعد ،ثانيان 
الفتيات أقؿ اعتبار أف  -ففي كثير مف األحيا- بيف الجنسيف الذم يسبب السائد

نفس القيمة إلى في الثقافات األبكية، حيث تفتقر الفتيات ك لمرعاية كالحماية.  استحقاقان 
 األسر كالمجتمعات المحمية قدفإف  ؛ـألكالد منذ كالدتيحؽ لإلييا عمى أنيا  ينظر يالت

 اانعكاسالعرائس  الطفالت تعتبرك  تعميـ كاالستثمار في تنمية بناتيف.ال تحد مف منافع
زكاج األطفاؿ لو آثاره المدمرة الخاصة عمى  كما أف تفشي التمييز بيف الجنسيف.ل ان قكي

 الطفمة كالمجتمع.
ىك الحمؿ كالكالدة.  19إلى  15سف  يف سيةكاألمراض النف كفياتمالسبب الرئيسي ليعد 

 كففتقر يمف الرجاؿ، ك  مف كبار السفمعظـ األحياف  يفحيث تتزكج الطفالت العرائس 
أك تحديد النسؿ. كىذا  طرؽ ممارسة الجنس بشأف أك الميارات لمتفاكض التقديرإلى 
جساميف أ حيف أف يف، بقميؿ حكامؿ بعد الزكاجيصبحف الكثير مف الفتيات  أف يعني

ناسكر الكالدة،  ىي المرتبطة بالكالدة المبكرة اتبيف اإلعاق مفك  .غير مكتممة النمك أيضان 
كاألمراض المنقكلة ، عدكلعرضة لمك ترؾ الفتيات في ألـ مستمر، تكىي اإلصابة التي 

ات منبكذتكف جنسيا بما في ذلؾ فيركس نقص المناعة البشرية، كسمس البكؿ، كغالبا ما 
 .10مف قبؿ أزكاجيف كاألسر كالمجتمعات
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 إٌقاف زواج األطفال - فً ضٍ يبكرة : انسواجاأليى انًتحدة نهطكاٌ تقرٌر صُدوق 
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 بنسبة احتماؿ كفاتو يقدرعاما  18 عف الذل يقؿ عمر كالدتوالطفؿ فإف لميكنيسؼ  كفقان 
الفتيات المتزكجات تحت ما تككف  غالبان ك  .11/ عاميا األكؿعامو يفئة افي الم 60

 زلف ال فأك بعد كقت قصير مف الزكاج، عمى الرغـ مف أني امؿ فكران ك ح فصبحيضغط ل
في الحياة  كر جدان بالحمؿ المُ كما يمثؿ  .اإلنجابكيعرفكف القميؿ عف الجنس أك  أطفاالن 
 .12عمى كؿ مف األـ كالطفؿ كبيران  تماما خطران  كامؿ النمك جسـ الفتاةيككف أف  قبؿ
زكاج األطفاؿ جيكد  يقكضحيث  مف عكاقب زكاج األطفاؿ. المجتمع كالبمد أيضان  ييعان

بو  تقمفكىك ما  –البنؾ الدكلي كمفة انقطاع الفتيات عف المدرسةأحصى التنمية. كقد 
 عثرك  .مستقبؿال يعمى الكسب فف قدرتي مفالذم يحد ك  –الطفالت العرائس جميع تقريبان 

في الناتج المحمي اإلجمالي كاإلنتاجية  الضائعة مميارات الدكالرات عمى البنؾ الدكلي
ىذا ال يشمؿ تكاليؼ اجتماعية  إلى أف كيشير التقرير ؛لدكؿ مثؿ اليند كالبرازيؿ ككينيا

 حكؿ دراسة جارية أظيرت كما . 13غير متعمـ البمدنصؼ سكاف يككف  أكسع عندما
المجنة االقتصادية ك  يتجرييا مفكضية االتحاد األفريقدراسة ، التكمفة الجكع في أفريقيا

عكاقب سكء التغذية كنقص  ،14يكبرنامج الغذاء العالم ألفريقيا التابعة لألمـ المتحدة
الفتيات  صفكؼ يف. كىذا أسكأ ابعيدة المدل كال رجعة فييالتغذية كالتي ىي عميقة، 

 تناكؿ الطعاـ.كقت خالؿ  أدنى درجات التسمسؿ يف يكفغالبا ما  يئالصغيرات الال
عف  الطفالت العرائس تنقطعتعميـ البنات، كعادة ما عمى  يؤثر زكاج األطفاؿ أيضان 

عمى ف كؿ كبير مف قدرتيد بشاألمر الذل يح، فكماؿ تعميميإفرصة  تفقدفالدراسة ك 
 تسف ، إذامف ذلؾ عمى العكسك  .مف الفقر فكأطفالي فكسب الدخؿ كانتشاؿ أنفسي

منافع مممكسة عمى لذلؾ  كففسيك بكر،الزكاج المُ  فالبقاء في المدرسة كتجنب مفتياتل
                                                           

11
 http://www.unicef.org/protection/57929_58008.html -حًاٌت انطفم يٍ انؼُف واالضتغالل واإلٌذاء 

12
 'انسواج فً ضٍ يبكرة ' -تقرٌر انصُدوق  

13
و قت . حصٍهت تىزٌؼاث أ باح انفتٍاث  ؛قتصادٌت يٍ االضتمًا  فً انفتٍاثاالًكاضب انهاو. قٍاش ججاد شؼباٌ وٌُدي كاٍَُ 

 3122، أغططص 7574ػًم بحىث ضٍاضاث انبُك اندونً 
 
االتحاد األفرٌقً، وانهجُت االقتصادٌت ألفرٌقٍا انتابؼت نأليى انًتحدة  ( د اضت ٌقىو بهاCOHAتكهفت انجىع فً أفرٌقٍا )14

دول هً يصر وإثٍىبٍا وضىازٌالَد وأوغُدا و واَدا وغاَا ويالوي  8وبرَايج انغذاء انؼانًً. وقد تى االَتهاء يُها فً 

 www.carmma.orgو www.au.intوانكايٍروٌ. وًٌكٍ االطالع ػهى تقا ٌر اند اضت ػهى يىقغ 
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ىف ك  حقكقيف كالدفاع عنيالفيـ  استعدادان الفتيات المتعممات أكثر  أفكما  .نطاؽ كاسع
 .متعمميفك أصحاء  أطفاؿ إلنجاب استعدادان  أكثر
 

بكر أقكل األدكات لتمكيف الفتيات مف تجنب الزكاج المُ  مف ان كاحد التعميـ أيضان  أف يككف يمكف
يتأخر فتاة في العالـ النامي سبع سنكات أك أكثر مف التعميـ تتمقى العندما ك ف. كتحقيؽ إمكاناتي

 .15سنكات أربعالمتكسط  يف ازكاجي
 زكاج باإلكراه، عندمالا أكبر خطر تكاجو أزمات إنسانية في بمدافيعشف  يالفتيات الالئ تكاجو
 .إلى زكاج األطفاؿ كىذا يمكف أف يؤدم أيضان ف المجتمعات في حاجة إلى األمف لبناتي تككف
مف  ُيعرضف أكفي مناطؽ النزاع، أف تؤخذ الفتيات كعرائس مف قبؿ أمراء الحرب  يحدث حيث
 بريئاتالفتيات ال تكزيع يتـك  .لرمكز السمطة مقابؿ الحماية مف العنؼ أك المكت فأسرىقبؿ 
لبيئة  نظران ك  .16كالكئاـ بيف المجتمعات المتنازعة ـالسمعمى  متفاكضككسيمة ل المحاربيف عمى
 .لمؤازرتيف كال أحد مناصدكف  ما يتضررف جسديان كشعكريان  غالبان فإف الفتيات  ،نزاعال

 أىمية تسجيؿ المكاليد لحماية األطفاؿ مف زكاج أيضان نذكر أف مف المحتـ  باإلضافة إلى ذلؾ،
كىك  .طفؿ مف جانب سمطة الحككمةالتسجيؿ كالدة القياـ بتسجيؿ المكاليد ىك  كما أف األطفاؿ.

تسجيؿ  كيكفر .اعتبارم خصلطفؿ كشباالعتراؼ امطفؿ، كيضع أساس ل يقانكنيكرس الكجكد ال
، كاالعتداء الجنسي، اإلتجارمثؿ ، / سنيا ضد مختمؼ االنتياكاتسنوعمى  طفؿ دليالن ال كالدة

 .17في القكات المسمحةالقيد كالزكاج المبكر، كعمالة األطفاؿ ك 
، 4، 3، 1،2تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية بيرتبط معدؿ انتشار زكاج األطفاؿ بشكؿ كثيؽ 

التنمية البشرية  مسائؿمف  ان إنياء زكاج األطفاؿ كاحد فكك يأف  ينبغي يكبالتال، 6 ، ك5
 .2063االتحاد األفريقي  أجندةككذلؾ  2015عاـ لجدكؿ أعماؿ ما بعد  األساسية

 
 

                                                           

 
 marriage'- http://www.girlsnotbrides.org"ما هى جأثير الطفل 15

16
 /"http://www.joyforchildren.orgالفزح لألطفاٌ أوغىدا " 

17
 هداًيىيىغىرووي ميشيل الطفل ورفاه لحلىًق ألافزيلي امليثاق مً 6 املادة على العام الخعليم 

http://www.girlsnotbrides.org/
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 :لحقوق اإلنسان زواج األطفال باعتباره انتهاكا   .1.1

عتبار أنو االعمى المجتمع كالبمد، ينبغي أف نضع في  زكاج األطفاؿل ياإلنمائ ثراأل بالنظر إلى
لحقكؽ  باعتباره انتياكان ، زكاج األطفاؿاج در تـ إفقد  .لحقكؽ اإلنساف خطيران  يشكؿ انتياكان 

الميثاؽ عرؼ يُ ك  .في عدد مف الصككؾ القانكنية عمى الصعيديف القارم كالدكلي ،اإلنساف
 ميثاؽالعرؼ كيُ عاما،  18الطفؿ بأنو شخص دكف سف  ،فاه الطفؿحقكؽ كر حكؿ األفريقي 
 حكالى تحددحتى اآلف  .17-15 بيف رهتراكح عميالقاصر بأنو شخص  ،شبابمل األفريقي

 سنة لمفتياف كالفتيات، كأحيانا 18 ػالحد األدنى لسف الزكاج ب ان أفريقي ( بمدان 32) كفكثالثاف اثن
 بمدان ( 18ثمانية عشر )فمدل . ىك الحاؿ في الجزائر، كليسكتك كليبيا كركاندا ، كمامف ذلؾ أعمى

 في الزكاجبيسمح لمفتيات كالفتياف  و، كىذا يعني أنالزكاجلسف تمييزم حد أدنى  اأفريقي يف
 ؤثري األطفاؿ زكاج يزاؿ ال التشريعات، مف الرغـ كعمى. 18الػػػػػػػػػػ دكف أك األعمار، مختمؼ
 كارتفاع المكاليد معدالت ارتفاع يف متمثمة نتائج مع أفريقيا في عاـ كؿ الفتيات مالييف عمى

كمكاليد  ؛المبكرة اتالكالدك  ؛كناسكر الكالدة األطفاؿ؛ ككفيات ةيلنفاسا كفياتال معدالت
 لجنسيا باالتصاؿ تنتقؿ التي األمراض مف كغيره البشرية المناعة نقص فيركسك  ؛اإلجياض

 .المنزلي كالعنؼ الرحـ، عنؽ سرطاف إلى يؤدم مما
 

 

الميثاؽ األفريقي لحقكؽ ، ك األفريقي لمشباب ميثاؽالىذه الصكرة القاتمة تخالؼ جميع أحكاـ 
 المساكاة بيفكبركتكككؿ مابكتك بشأف حقكؽ المرأة في أفريقيا، كخاصة دينامية  ،كرفاه الطفؿ

 ياالستعجالالطابع كتقكض  ،ياعى ىذه الصككؾ القانكنية لتفعيمالجنسيف في الحقكؽ التي تس
ال غنى عنو مف أجؿ  ان الشباب شرط كفىاالستثمار في أفريقيا، أصبح معو  الذم ييبالتجر 

 .206318 أجندة لتسارع النمك المستداـ كالتنمية البشرية مف خالؿة رباح الديمكغرافياألتجسيد 

                                                           
 ىمىكخصاد عالمي مخىسط الا أفزيليا جعل صىب اللادمت سىت 50وثيلت رؤيت للـ جطىًر ئلى 2063 حشير 18
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الصككؾ  ككمؼ مف قبؿ؛ السياسات المتعمقة بحقكؽ الشباب ان فريقي تحديداالتحاد األيعزز 
تعزيز معايير مشتركة ب -عمى حقكؽ األطفاؿ كالشباب ليا انعكاس يالت-المذككرة آنفا المختمفة

كرصد تنفيذ التقدـ مف  اإلقميمي كالكطنيييف مستك الالتكيؼ كتنفيذ الصككؾ عمى  مف خالؿ دعـ
 اءلة.جانب الدكؿ األعضاء كضماف المس

 

 :أفريقيا يحممة إلنهاء زواج األطفال فالمشروع المقترح :  .2
 

اليدؼ تعزيز تنفيذ سياسة سيككف  ،كالتي بمكجبيا الحممة في البداية لمدة سنتيف مستجر 
لمشباب  األفريقي ميثاؽال ؛كالصككؾ القانكنية، مثؿ، فريقي ذات الصمةاالتحاد األ

 لالتحاد األفريقي بشأف يالثان لعقدمحكر افي الشباب الذم ىك  ان مباشر  ان باعتباره استثمار 
(، إطار 1999الميثاؽ األفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ )ك  ؛(2015-2006)التعميـ 

 ،في أفريقيالمحكـ الرشيد البنية التحتية ك  (؛2009فريقي )السياسة االجتماعية لالتحاد األ
خطة ك  صحة الجنسية كاإلنجابيةال حقكؽ حكؿ يتحاد األفريقلال مر االق يالسياساإلطار 

 ككفيات النفاسية الكفياتفريقي لمحد مف تسارع حممة االتحاد األا؛ ك عمؿ مابكتك لتنفيذى
عقد المرأة ؛ ك ميثاؽ النيضة الثقافية األفريقيةك في أفريقيا؛  كاألطفاؿ الكالدة حديثي

 يكىيكؿ االتحاد األفريق حقكؽ المرأة في أفريقيا؛ حكؿمابكتك األفريقية كبركتكككؿ 
مف الخطة  الخامسةاألكلكية االستراتيجية  ،فى اآلكنة األخيرةاإلنساف، ك  لحقكؽ

 .2063فريقي االتحاد األ أجندةككذلؾ  2017- 2014فريقي االستراتيجية لالتحاد األ
، إطاره زكاج األطفاؿ الذل يتـ في الثقافيبالنظر إلى السياؽ االجتماعي كاالقتصادم ك 

دعـ  (1إلى تسريع كتنشيط الحركة إلنياء زكاج األطفاؿ مف خالؿ: ) المشركع فسييدؼ
التصدم لمعنؼ  بقصد السيمافي مجاؿ حماية كتعزيز حقكؽ اإلنساف، ك  يسياسالالعمؿ 

( تعبئة 2بيف الجنسيف )نصفة االجتماعية الم المعاييرضد الفتيات كالنساء كتعزيز 
أماـ تعزيز ( إزالة الحكاجز كالعقبات 3)الكعي القارم كالمشاركة إلنياء زكاج األطفاؿ، 

 بالمناصرة السياسيةلقياـ عمى ا ( زيادة قدرة الجيات الفاعمة غير الحككمية4القانكف، )
تكنكلكجيا كسائؿ  ألدلة بما في ذلؾ زيادة دكر القيادات الشابة مف خالؿا القائمة عمى



9 
 

مختمؼ أصحاب  يشمؿسكؼ ك  مف بيف أمكر أخرل.اإلعالـ الجديدة كالرصد كالتقييـ 
دكف  الكطنية ك مستكياتعمى الممثمي الحككمة ك  ،ي، كمفكضية االتحاد األفريقالمصمحة
بما ككاالت إنفاذ القانكف كمنظمات المجتمع المدني، ك عيف كالبرلمانييف شرن كالمُ  ،الكطنية

 .في ذلؾ جمعيات المرأة كالشباب
 

 :الغرض .1.2 
زكاج األطفاؿ في أفريقيا مف خالؿ تعزيز  إيقاؼ الغرض الرئيسي مف ىذه الحممة ىك تسريعإف 

 .آثار زكاج األطفاؿبالكعي القارم 
 

 :الحممةعناصر  .2.2
 

 أ( الدعكة)
 ب( الرصد كالتقييـ)
 ناء القدراتكب فنيةج( تيسير المساعدة ال)

 :األهداف .23.
 .اليدؼ العاـ لمحممة ىك

 زكاج األطفاؿ في أفريقيا؛ إيقاؼ تسريع •
 ؛ ىي كما يمي كاألىداؼ المحددة

ليا صدل لالتحاد األفريقي التي لمصككؾ القانكنية كالسياسية  تعزيز التنفيذ الفعاؿ •
 ؛يةاإلنسان يـحقكقب الكفاء تعزيزل ،الطفمة ماكالسي الشباب/ المراىقيفأكساط  يف
طالؽ كتنفيذ عمى  كدعـ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي تشجيع • تأطير كا 

استراتيجيات كطنية كبرامج بما في ذلؾ بناء حركة اجتماعية عمى مستكل القاعدة 
في  العماؿلمعمميف ك كا ،التحقيؽ المحاميف كالقضاة، كقضاة تشمؿالشعبية التي 

غيرىـ كالزعماء التقميدييف كالدينييف، كالرجاؿ كالفتياف ك  المجاؿ الصحي كاالجتماعي
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حقكؽ اإلنساف كممارسة مف مسائؿ  زكاج األطفاؿ باعتباره مسألة يقاؼلمنع كا  
 تقميدية ضارة؛

ة الجنسية المكاليد، كالتعميـ الجيد كخدمات الصح قيد تعزيز كصكؿ الجميع إلى •
باة مف المراىقيف المتزكجيف كغير ممبما في ذلؾ تمبية االحتياجات غير ال ةكاإلنجابي

 تنظيـ األسرة؛مف أجؿ المتزكجيف 
لتصميـ كتنفيذ سياسات كبرامج فعالة لمحد مف زكاج  الالزمةاألدلة  قاعدة تعزيز •

 نحك شامؿ.األطفاؿ عمى 
مفكضية االتحاد ل( 8)مجاالت األكلكية الثمانية ( مف 5) البند ذالمساىمة في تنفي •

عمى  نشطةاأل( حكؿ "إدماج المرأة كالشباب في جميع 2017-2014األفريقي )
المشترؾ بيف كالتنسيؽ  متعاكفلمفكضية االتحاد األفريقي كالقارة ضمف آلية  مستكل
 ."اإلدارات

 
 :النتائج المتوقعة .3.2

 :المتكقعة ىي النتائجستككف 
  زواج األطفال في أفريقيا اإلسراع في إيقاف 

 :النتائج الرئيسية ىي
اللتزاـ كالمكارد في مختمؼ في ا كاضحة ، زيادة2015بحمكؿ نياية عاـ  (أ

القطاعات المستثمرة في الحد مف زكاج األطفاؿ، كال سيما في البمداف التي تـ فييا 
 .فاؿحممة إلنياء زكاج األطإطالؽ 

ب( زيادة مشاركة جميع أصحاب المصمحة بما في ذلؾ المجتمعات المحمية كالقطاع 
 .الخاص كمنظمات المجتمع المدني

التشريعات الالزمة بما  طبؽكت، ُتشرعك ، تستعرضج( زيادة أعداد الدكؿ التي 
  .اإلقميمي كالدكليزكاج األطفاؿ عمى الصعيديف  يتماشى مع
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 قيد إمكانية الكصكؿ إلىمع  –كخاصة الفتيات -طفاؿ كالمراىقيفد( زيادة نسبة األ
خدمات تنظيـ  كنكعية التعميـ االبتدائي كالثانكم، مع إمكانية الكصكؿ إلى المكاليد

 .زكاج األطفاؿإليقاؼ حممة إطالؽ األسرة كخاصة في البمداف التي تـ فييا 
التي ك شاممة تستند إلى األدلة  ق( زيادة عدد البمداف التي لدييا سياسات كبرامج

 .زكاج األطفاؿ إليقاؼيجرم تنفيذىا 
 .رصد كالتقييـالفي فعاؿ  إبالغ تأسيس نظاـك( 
 :نتائج المشروع. 4.2

 حممة ضد زواج األطفال إطالق   :1 م خَرجال
 :تشمل األنشطة

 كفي بمداف مختارة قاريان  حممةالإطالؽ  ( أ
المبادئ  الحكار بشأف السياسات كتطكير سياسة تعزيزك  في اآلراء،ب( بناء تكافؽ 

زكاج  إيقاؼ حكؿعف تطكير مكقؼ أفريقي مكحد  مسياسات، فضالن ل التكجييية
 .األطفاؿ

عمى المستكيات  ةالسياسي األجندةب يحتؿ مكانة ىامة ج( التأكد مف أف زكاج األطفاؿ
 نية؛العالمية كالقارية كاإلقميمية كالكط

 :د( الدعكة إلى
الشباب  يمع التأثير ف لالتحاد األفريقي السياسية كالقانكنية ؾلمصكك  التنفيذ الفعاؿ •

 زكاج األطفاؿ في أفريقيا؛إيقاؼ كخاصة الطفمة مع التركيز عمى تسريع 
 .زكاج األطفاؿ تمنع بشكؿ فعاؿ كحظر تالتشريعات كالسياسات المناسبة التي  •

 

المتعمقة بحقكؽ اإلنساف القارية الرئيسية  السياسية كالقانكنية الصككؾنفيذ جميع ت •
 كالمساكاة بيف الجنسيف، كصحة األـ كالطفؿ، فضال عف الممارسات التقميدية الضارة؛

 ق( تعزيز التنسيؽ متعدد القطاعات
 كالسياسات الحساسة ثقافيان  مسائؿ الجنسيف ك( تشجيع
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 والتعبئة االجتماعية يق التأييدتحق: 2ج خرَ الم  

 :األنشطةتشمل 
مع كسائؿ اإلعالـ  المنتديات بما في ذلؾ رفيعة المستكل لمتأييد تنظيـ أحداث ( أ

أجيزة صنع  كمنظمات المجتمع المدني كالمؤسسات كالقطاع الخاص، ككذلؾ
اؿ كدعـ فريقي لزيادة الكعي كالفيـ لزكاج األطفتحاد األالل السياسات التابعة

 .كأكلكيات الدكؿ األعضاءالبمداف  خطط
 ،التأييد تحسيف االتصاالت مف خالؿ سبؿ مختمفة مثؿ نشر مجمكعات ( ب

دة كمنشكرات الراديك، كمنصات كسائؿ اإلعالـ الجديالتمفزيكف/ يف عالناتاإل
 .جالتالم

 .العاـ/ الخاصبيف القطاعيف  ج( تشجيع الشراكات
كنشر الرصد كالتقييـ  آليةف الدكؿ األعضاء مف خالؿ مجمع المعمكمات د( 

زكاج األطفاؿ مف خالؿ النشرات اإلخبارية،  إيقاؼ حكؿ الجيدة كالمناىج الممارسات
 الخ. ، كالمجالت المتخصصة،اإللكتركنية قعاكالمك 

ق( إضفاء الطابع المؤسسي كتقنيف تقاسـ أفضؿ الممارسات التي خفضت بشكؿ 
 .كاج األطفاؿممحكظ ز 

 
  مفوضية االتحاد األفريقيتعزيز وتقوية  و لدول األعضاءابناء قدرات : 3 جم خرَ ال
 :النسبة لمدول األعضاءب

 :األنشطةتشمل 
المساعدة لتطكير التدخالت تمؾ أ( تيسير تقديـ المساعدة الفنية لمدكؿ األعضاء التي تطمب 

 .زكاج األطفاؿ يقاؼإل خطط القطاعية كالمتكاممةكتكاليؼ ال االستراتيجية الرئيسية
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 ب( بناء شراكات مع كسائؿ اإلعالـ كمنظمات المجتمع المدني كالمؤسسات كالقطاع الخاص
كالعمؿ مع ىؤالء الشركاء لتعبئة المكارد الالزمة لمشاريع قطرية  مف بيف جممة أمكر أخرل

  .البمدافات مع خطط كأكلكي زكاج األطفاؿ تماشيان  حكؿمحددة 
مف أجؿ تكحيد البيانات  يمفكضية االتحاد األفريقلمرصد كالتقييـ مف قبؿ فعاؿ  ج( إنشاء نظاـ

نتاج بيانات دقيقة  .مكثكقة في الكقت المناسب عمى المستكل القارم، كا 
د( دعـ تعزيز اآلليات الكطنية، بما في ذلؾ المكاتب اإلحصائية الكطنية، لتنسيؽ كرصد كتقييـ 

 .لتقدـ المحرز في إنياء زكاج األطفاؿا
زكاج األطفاؿ مف قبؿ المجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ بق( تعييف مقرر خاص معني 

السياسات التابعة  صنع تقارير منتظمة عف التقدـ المحرز إلى أجيزة لرفع كرفاىية الطفؿ
 .فريقيالتحاد األل

 

 تحاد األفريقي/ إدارة الشؤون االجتماعيةلمفوضية اال  فنيةالقدرات البشرية وال
 فريقياالتحاد األ اتكمتابعة تنفيذ سياس الفعاؿ،التأييد دارة الشؤكف االجتماعية حتى يتسنى إل

حتاج إلى بناء ت ازكاج األطفاؿ، فإني إيقاؼ كالصككؾ القانكنية كتعزيز حممة ،ذات الصمة
ال سيما مف  كالمجمكعات االقتصادية اإلقميميةعضاء الدكؿ األ قدراتالخاصة ككذلؾ  اقدراتي

دكر حاسـ في ىذه ب شركاءالطمع ضكسي .بناء القدرات اإلقميميةحكؿ خالؿ كرش عمؿ تدريبية 
 .العممية

 


