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 رئيس ؛إيدجار تشاجوا لونجو فخامةتقرير 

 لفتياتلمبكر الزواج ال جمهورية زامبيا وقائد مكافحة

 

  ،ي وسادتيسيداتالضيوف الكرام، أيها أصحاب السعادة ، 

 
لوضع  واملمن الع عدد كبيرتفاعل يلحقوق اإلنسان.  اأساسي اانتهاك الثامنة عشرةسن بلوغ الزواج قبل يعتبر  .1

، بما في ذلك الفقر؛ االعتقاد بأن الزواج سيوفر "الحماية" ال سيما في حاالت فتاة في خطر الزواج المبكرال

ي الدينية التاألعراف االجتماعية؛ القوانين العرفية أو  ؛؛ شرف العائلةلنزاع حيث ال يكون األمن مضمونًاا

 .ئم وحالة نظام التشريع المدني للبلد؛ إطار تشريعي غير مالتتغاضى عن الممارسة

   

ا هألنه يؤدي إلى الحمل المبكر والعزلة االجتماعية؛ انقطاعللخطر زواج األطفال نمو الفتاة  ضيعر  كثيراً ما  .2

 نزليويضعها في خطر العنف الم ،لتقدم الوظيفي والمهنيا فرصإمكانية استفادتها من مما يحد من  ،تعليمال عن

يؤثر أيضاً على األوالد، لذلك ال  فهوالفتيات، ب يضر اساسازواج األطفال أن . على الرغم من متزايدبشكل 

 .ضارةقضاء على هذه الممارسة الكفيلة بالإليجاد طرق  في سعيناالزواج المبكر الذكور من ضحايا ينبغي إغفال 

 

اج وز أن أفريقيا تحتل المرتبة األولى في دراسات اليونيسيف التي أجريت في جميع أنحاء العالمأظهرت  .3

، اسيليها جنوب آوي، الثامنة عشرة من العمر بلوغقبل  تزوجنيشابات  10من كل  4 حولي إن، حيث األطفال

مستويات زواج األطفال في أمريكا أدنى جلت وس   -بلوغ الثامنة عشرة من العمرقبل  10من كل  3 مع زواج

، وأوروبا في المائة( 17سط وشمال أفريقيا )في المائة(، والشرق األو 25ريبي )الالتينية ومنطقة البحر الكا

 .في المائة( 11الشرقية وآسيا الوسطى )

 

اد إطالق حملة االتح ،مختلف الشركاءمن بدعم  ،، قررت مفوضية االتحاد اإلفريقيفي إطار هذه األرقام المذهلة .4

مؤتمر وزراء التنمية االجتماعية. الدورة الرابعة ل خالل، 2014مايو  29في  ،اإلفريقي إلنهاء زواج األطفال

زواج األطفال في الدول األعضاء من خالل تعزيز الوعي  بإنهاء التعجيل يكمن فيوكان األساس المنطقي 

ي جهة فقضية زواج األطفال إلى الوا دفعفعالة في منذ إطالقها،  ،كانت الحملةبآثار زواج األطفال. القاري 

 .القارة

 

، أتشرف بأن أقدم تقريراً عن األنشطة والتقدم 2017األفريقي الحالي إلنهاء زواج األطفال منذ  المناصربصفتي  .5

 .المحرز في حملة االتحاد اإلفريقي إلنهاء زواج األطفال في أفريقيا

 

الحملة فضاء ومنبرا للزعماء  وفرتأنشأ االتحاد األفريقي قيادته إلنهاء زواج األطفال في أفريقيا. وقد  .6

إلى  ،وتم تحقيق مكاسب وطنية، بدءا من مراجعة التشريعات ؛ج األطفالزوا مسألةللمشاركة في  يينقيراألف

إنتاج خطط وطنية فعالة من حيث التكلفة إلنهاء زواج األطفال. وقد أسفرت الحملة عن تقدم ملموس في السياسة 

ملة ح من الموحدزواج األطفال، والذي يتضمن تبني الموقف اإلفريقي  اإلفريقية واإلطار المعياري إلنهاء

إلى أجندة أجهزة زواج األطفال مسألة الحملة  قادتاالتحاد اإلفريقي إلنهاء زواج األطفال في أفريقيا. كما 

لتزام ة اال، فقد ولدت الحملالموارد محدوديةعلى الرغم من و، بما في ذلك مجلس السلم واألمن. ياالتحاد األفريق

 من شركاء متعددين في دعمها والحماس 
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 ،سيداتي وسادتي، الضيوف الكرامأيها أصحاب السعادة ، 

 

 دولال أصلمن دولة  28تم إطالق حملة االتحاد اإلفريقي حتى اآلن في أن نالحظ أنه المرأ  عما يشجمإن  .7

 حدىباعتبارها إ ،عمليات اإلطالق هذهإن . من زواج األطفال في أفريقياالعليا نسبة ال ذات ثالثيناألعضاء ال

الوطني، وقد كان  الصعيدضد زواج األطفال على  أنشطة كسب التأييدمهام الحملة، تعد ضرورية لتعزيز 

 .إنهاء هذه الممارسة الضارة في بلدانهابهذا االلتزام  وهي تبدي مثلالدول األعضاء  أن نرىمصدر إلهام 

 

 ،تيوساد يسيدات، الضيوف الكرامأيها أصحاب السعادة ، 

 

دعم الدول األعضاء في استراتيجياتها الوطنية إلنهاء زواج بحملة االتحاد اإلفريقي  التزامتعزيز  في إطار .8

 ويندرج. 2017بلدان رائدة منذ سبتمبر  7في  همنشرثم شباب  فنيينخبراء بتدريب  المفوضيةاألطفال، قامت 

للدول  تقديم المساعدة الفنيةبغية إطار التعاون مع برنامج االتحاد اإلفريقي للشباب  ضمننشر هؤالء الخبراء 

 لعاملينابين االتحاد اإلفريقي والوزارات الحكومية والشركاء في مجال التواصل األعضاء لسد الفجوة القائمة 

ل البيانات بفعالية من الدو متابعة جمع مسؤوليةخبراء الشباب أيضا ال د إلىوت سنَعلى إنهاء زواج األطفال. 

 .زواج األطفالالمعنية باألعضاء من خالل أداة االتحاد األفريقي للرصد والتقييم 

 

بعض اإلحصاءات الرئيسية عن التقدم الذي أحرزته حملة  ألضع بين أيديكمهذه الفرصة  أنتهزاسمحوا لي أن   .9

ذ نشأة الحملة منفموظفو البرنامج.  قام بهاتم الحصول عليها من الزيارات القطرية التي  والتياالتحاد األفريقي، 

 ،لة في أفريقيا. باإلضافة إلى ذلكقوانين تحمي الطف سن  وإنفاذمن الدول األعضاء ب %30، قامت 2014في 

فال زواج األطل للتصديتطوير خطط إستراتيجية وطنية مضت قدما لمن الدول التي أطلقت الحملة  %41 إنف

 .مشتركة بين القطاعاتآليات تنسيق وطنية منها  %55 وأنشأت

 

مصر ومالي  شملتقامت حملة االتحاد اإلفريقي بزيارات قطرية إلى عدة دول ، 2018و 2017 بين عامي .10

 ة بالغةأهميتكتسي هذه الزيارات  كانتوبوركينا فاسو والنيجر وزامبيا وتنزانيا وإرتريا وغانا وموزمبيق. 

منصات لتحديد ومناقشة الوضع الحالي والتقدم الذي أحرزته البلدان في تحسين  وفرتللحملة ألنها بالنسبة 

ل مع ، وكذلك التواصي تعمل من أجل حماية األطفالاالستراتيجيات الوطنية للتواصل مع مختلف الوزارات الت

 .ل التشريعات واإلجراءات التي تم اتخاذهاأصحاب المصلحة لتبادل الخبرات حوو ذوي الصلةالشركاء 
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 ،تيسادو يسيدات، الضيوف الكرامأيها صحاب السعادة، أ

 

الحملة على أساس اإلحصاءات التي تم الذي أحرته التقدم  ممعك أتقاسم، سوف الدقائق القليلة القادمةخالل  .11

 .الحصول عليها خالل الزيارات القطرية

 

 %48.2، فإن تقرير الزيارات القطرية في موزامبيق يبين أن جوانب عديدة من التقدم المحرز فيعلى الرغم  .12

سنة يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة. ولذلك وضعت مفوضية  24و  20من الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بين 

 تشجيعالو يةالتوعتقديم المساعدة في  باستطاعتهملبناء قدرات الوكاالت واألفراد الذين  ااالتحاد األفريقي خطط

الزعماء الدينيين والتقليديين، بمشاركة الحكومة الوطنية  ذلكشمل يإنهاء هذه الممارسة الضارة. و على

 .والمجتمع المدني

 

، همتية في تعزيز حقوق األطفال ورفاهداعية رئيسيباعتبارها ورد تقرير إيجابي من جمهورية مصر العربية. و .13

ً للتقرير، فإن وضعت مصر استراتيجيات وطنية ملموسة  من الفتيات  %15لتمكين األطفال الضعفاء. ووفقا

ويمثل ذلك انخفاضا مقارنة سنة يقعن ضحايا للزواج المبكر في مصر  17و  15اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

  .2013في  %22 بنسبتهن البالغة

 

 سنة 24و  20اللواتي تتراوح أعمارهن بين  النساء من %41 أن إلى إريتريا منوردت  هامة أرقام أشارت .14

من  عاما 15 سنبلوغ  قبل هننم %13 و، سنة من العمر 18بلوغ  سن قبل سابقا كن متزوجات أو مرتبطات

يجيتها إسترات ضمننهج متعدد القطاعات  في إطارمن وزارات مختلفة ة مكونة نوعليه، شكلت إرتيريا لج. العمر

بلدان  هذه الممارسة الممتازة مع تقاسمالتناسلية األنثوية في البالد. يجب  ءإلنهاء زواج األطفال وتشويه األعضا

 .أفريقية أخرى للتعلم من برامجها وتجاربها في إنهاء زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 

 ، مع انخفاض طفيف في زواج األطفال علىقبل بلوغ سن الثامنة عشرة فتاتين من كل واحدة، تتزوج مالي في .15

كن سنة  24-20من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  %76الماضية. في النيجر الثالثين  السنواتمدى 

األفريقي  يثاقالبلدان على الم انصدق هذقد ؛ ومن العمر عاما 18بلوغ قبل  متزوجات أو مرتبطات سابقا

وجميع المعاهدات اإلقليمية والدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان. غير أن زواج األطفال  الطفل ورفاهيتهلحقوق 

 .التعامل معه بأقصى درجات الحذر ويتطلب ،حساس للغاية في النيجر مع الزعماء الدينيين المحافظين

 

خالل  دليل على حدوث تغيير وال يوجد أي امرتفعمستوى معدل انتشار زواج األطفال في بوركينا فاسو يبلغ  .16

من خالل الحوار المجتمعي  ،( على الرغم من أنه2010 - 2000) فترة بياناتالسنوات العشر الماضية مع 

قرية.  600في  فاللتخلي عن زواج األطتفيد باعامة  تصريحات صدرتوالحمالت اإلعالمية وأنشطة التمكين، 

إلى  2006في  %56، من باستمرار خالل السنوات الماضيةل ، انخفض معدل زواج األطفاولكن في سيراليون

تقدم ال يشكلمن الفتيات قبل عيد ميالدهن الثامن عشر. ينبغي أن فقط  %39تتزوج ، واآلن 2008في  48%

 .لنا جميعاصدر إلهام  مالذي أحرزته سيراليون
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، وقد أظهرت اإلحصاءات تانخفاض مستمر في زواج األطفال على مدى عدد من السنوا حصل، في زامبيا .17

 .2014-2007في المائة في الفترة  25انخفاض بنسبة تسجيل من زامبيا  تم جمعهاالحالية التي 

 

، يصعب تسجيل أرقام دقيقة عن زواج األطفال في تنزانيا. الت الوالدة والزواجسج الدقة في بنظرا لغيا .18

، وينتشر زواج األطفال بشكل خاص في الرابعة عشرةتيات بالزواج في سن ( للف1971ويسمح قانون الزواج )

سنة. وينبغي أن يقدم االتحاد األفريقي دعمه  11 ال تتجاوزالمناطق الريفية حيث يتزوج األطفال في سن مبكرة 

 .ويوفر تبادل الخبرات دعما لجهود تنزانيا الرامية إلى إصالح قانون الزواج الفني

 

 ةمتجاب األعضاء الدول تكون أن في وتأمل القطرية القيام بمزيد من الزيارات تعتزم، قدما إذ تمضي إن الحملة، .19

 .الموضوع هذا في حالتها لتقاسم ومستعدة

 

لبلدان األخرى التي قطعت أشواطا كبيرة في وضع ل ألغرب عن تقديري وثنائيهذه الفرصة  أنتهزأود أيضا أن  .20

سائل و هاشراكإلسيراليون، كل من  وتدخل فيهااالستراتيجيات والسياسات الرامية إلى إنهاء زواج األطفال. 

 التأييد كسببنجاح في  التقليديينالقادة  همامن أجل إشراك ،زامبيا ومالويو ،المواطنين عامة  توعية في اإلعالم 

 وضمالوطنية بالتعامل مع قطاعات الصحة  اإريتريا والنيجر وأوغندا لقيام حمالتهو ،ضد زواج األطفال

 .المستشارين. هذا على سبيل المثال ال الحصرو األخصائيين االجتماعيين والعاملين االجتماعيين

 

 نتحسيإنهاء هذه الممارسة الضارة من خالل  ضرورةلالبلدان  ن يتصدى مزيد منأل أكثر إلحاحاحاجة ال باتت .21

التشريعات ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة في المجتمع. وعالوة على ذلك، يلزم بذل الجهود لتنسيق األطر 

تسق المزدوجة حيث ال ت لقانونيةالنظم ا تتضمنهاالثغرات التي  وسدإنهاء زواج األطفال المتعلقة بالقانونية 

 .القوانين النظامية القوانين العرفية مع

 

وانين ق من استكمال صياغة مجموعة تاريخيةفي ضوء ذلك، من المهم اإلشارة إلى نشاط استراتيجي يتضمن  .22

ً في نوفمبر و، دولة عضو في االتحاد اإلفريقي 55الزواج في  قامت بوضع . وقد 2018تم إطالقها رسميا

ال اتصمكتب واألمم المتحدة للمرأة  هيئةحملة االتحاد اإلفريقي إلنهاء زواج األطفال بدعم وشراكة  الخالصة

قوانين الزواج في الدول  التحاد األفريقي. وهو عبارة عن مجموعة منا المشروع الدولي لكفالة األطفال لدى

ل ية والتشريعات الخاصة بالدولألطر القانونبالمستجدات  مستكملضعت لتكون بمثابة تجميع ، و  األعضاء

 .األعضاء فيما يتعلق بالزواج

 

 ،ي وسادتيسيداتالضيوف الكرام، أيها السعادة،  أصحاب

ال سيما  ،لفتيات من خالل التعليم والتدريبيتمثل أحد مجاالت التدخل المعترف بها في الحملة في بناء قدرات ا .23

، بالتعاون مع هيئة دولة عضواً  32فتاة أفريقية من  88شاركت ، علم والتكنولوجيا. وفي هذا الصددفي مجال ال

 ياتقيمبادرة جديدة ومثيرة بعنوان "مدونة الفتيات األفر في ،األمم المتحدة للمرأة واالتحاد الدولي لالتصاالت

 تنظيم المشاريعتعزيز روح  إلى أساساهدف تالمبادرة  ت هذه. كان2018للعمالة" في أديس أبابا في أغسطس 

فرص عمل جديدة للفتيات من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة. سعى المشروع إلى استكشاف و

المتنقل لهاتف االستفادة من التكنولوجيات الرقمية الجديدة بما في ذلك تقنيات على ا فريقيةتشجيع ودعم البلدان األ

ما ز التوظيف في القطاع الحديث وخاصة للفتيات. كلبناء القدرة على تنظيم المشاريع والمهارات الرقمية لتعزي
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مة على كسر الحواجز القائ جعهن، مما شبأنفسهنلفتيات امنصات بناء ثقة شمل المشروع القدرات القيادية و

 .وظائف العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتي تحول دون الوصول إلى الجنسعلى أساس نوع 

 

  ،ي وسادتيسيداتالضيوف الكرام، أيها السعادة،  أصحاب

 زواج إنهاء حول تمثل في القمة الثانية للفتيات األفريقيات رئيسي نشاط، 2018 ربنوفم جرى في غانا، في .24

ي جمهورية زامبيا، ف حكومة هااستضافت التي للقمة الثانية للفتيات األفريقيات بمثابة متابعة توكان، الطفل

 نهاء زواج األطفالإلحملة االتحاد األفريقي  دفععقدت القمة تحت شعار "ان. 2015، في نوفمبر لوساكا، زامبيا

هامة  نتيجة عنهذا الحدث وقد أسفرمن خالل تعزيز حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين".  إلى األمام

أشارت الفتيات ما كي المداوالت السابقة. فالمعلنة  وتعهداتناتنفيذ التزاماتنا  علينا أنبمن الفتيات  اتذكير تعتبر

قمة نحو المتفق عليه في العلى ال لة في عمليات إنهاء زواج األطفالمساءللخاضعة حكوماتنا  بقاء ةإلى ضرور

، وتعزيز الدعم الحكومي خالل حقوق اإلنسانجزء من باعبارها صون حقوق األطفال  إلى ني  عَ ؛ ودَ األولى

 .االتحاد األفريقي إلنهاء زواج األطفالالمراحل التالية من حملة 

 

 ،ي وسادتييداتسالضيوف الكرام، أيها السعادة،  أصحاب

على سبيل  ،في المنتديات المختلفة إلبراز حضور الحملةبلغ بأن االتحاد األفريقي قد بذل جهوداً يسعدني أن أ   .25

ل واألطفا والرضعهات المؤتمر الدولي الثاني حول صحة األم إلى االنضمام إلىالشركاء الحملة  ، دعتالمثال

ة والتأثير" ى األدلحملة زواج األطفال مع التركيز علبعد  ماندوة مؤسسة فورد بعنوان " وإلى ،، كينيافي نيروبي

 .، جنوب أفريقيافي جوهانسبرغ

، بما ركاءوالشرؤساء الدول  بين تجمعاألحداث الرئيسية الرفيعة المستوى التي ير من كبد عد ، ع قدفي الواقع .26

عة دفإلى اتخاذ إجراء. تلقت الحملة  االلتزام بإنهاء زواج األطفال والدعوةإعالن  ، فيالمجتمع المدني يشمل

سان الطفل ورفاهيته واللجنة األفريقية لحقوق اإلن قحقولعندما اعتمدت لجنة الخبراء األفريقية  كبيرة إلى األمام

عام مشترك بشأن إنهاء زواج األطفال. يوضح التعليق العام المشترك طبيعة التزامات  والشعوب أول تعليق

 تحاداال . وسيوفر للدول األعضاء فيينبروتوكول مابوتو وميثاق األطفال األفريقي لىع المترتبةالدول األطراف 

ذا هلبالزواج. و تأثرينالمبشأن إنهاء زواج األطفال وحماية حقوق األطفال إرشادات ال غنى عنها اإلفريقي 

الداخلي بين مختلف المبادرات وأطر السياسات الخاصة باألطفال  التناسقالتطور أهمية خاصة في تعزيز 

ذات الصلة  اءاتأكبر لإلجر اتنسيقيضمن ، ومن المتوقع أن يستقطب المزيد من أصحاب المصلحة واألفريقيين

 .لتعزيز الفعالية
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   ،ي وسادتيسيداتالضيوف الكرام، أيها السعادة،  أصحاب

 

شكل ي، فإن إنهاء زواج األطفال ما زال حققتها الحملة في تنفيذ أنشطتها وعلى الرغم من اإلنجازات العديدة التي .27

، يجب أن نركز أيضا على كز على منع زواج األطفال وإنهائهشاقة تتطلب جهدا جماعيا. وبينما نر مهمة

ديد من جإلى المدرسة  من االلتحاق الفتياتهؤالء وإن من شأن منع ل تعليمهن. تعط  األمهات المراهقات اللواتي 

 الذين يصبحون نأطفالهحياة و نحياتهللخطر ض يعر  أن ، لوصمة المرتبطة باألمومة المبكرةوعدم معالجة ا

ضمان بقاء األطفال في المدرسة والحصول على تعليم جيد حتى  يعتبر. األطفال لخطر زواج هم معرضين

مان حماية ضب الكفيلةالوحيدة  الوسيلة يهذه ه ا.ضروري ا، أمرسن النضج بلوغ، وحتى إكمال التعليم الثانوي

  .أطفالنا وتمكينهم من تجنب الطفولة المبتورة وتحقيق إمكاناتهم نحو مسارات مهنية هادفة لتنمية دولنا

   

 البيانات واإلبالغ عن زواج يجمعنظم المعلومات اإلدارية الخاصة بالحملة  حددتها أحد التحديات التي يتعلق .28

تجاوز ال ت أنظمة رصد وطنية لتوليد بيانات عن زواج األطفالتمتلك التي الدول األعضاء  نسبةإن األطفال. 

يث ، حأهداف الحملة يتناسب معبالغ إة في دعم الية هذه األنظمفع ضعف. وقد أثبتت األدلة %40إال قليال نسبة 

أن توفر جميع البيانات المطلوبة. هذا هو المجال  هي القادرة علىمن الدول األعضاء المبلغة  %25إن أقل من 

 .الوطني الصعيد، لتسهيل تعزيز أنظمة المراقبة على 2019الذي ستتطلع الحملة إلى التدخل فيه اعتباًرا من 

 

ظرا نالميزانية المتاحة كافية تمثلت في محدودية الموارد المالية والبشرية. ليست واجهت الحملة تحديات أخرى  .29

طيط لها األنشطة التي يجري التخنطاق ، وأن تتطور باستمرارالقضايا التي تتناولها حملة االتحاد األفريقي  نأل

الميزانية إلى إلغاء أو تأجيل أنشطة الحملة من أجل موازنة على قيود الغالبًا ما تؤدي ف. يزداد اتساعاسنوياً 

 .األنشطة مع الميزانيات المتاحة

 

، مما يؤخر جابة محدودة من المكاتب الحكوميةاست في ظلكان التواصل مع الدول األعضاء تحديا ال سيما  .30

 .التنفيذ

 

مجاالت الدعوة والرصد في إلنهاء زواج األطفال حملة االتحاد األفريقي  ستتدخلالمضي قدما، في طريق  .31

. وسيتم 2019وبناء القدرات للدول األعضاء والجهات الفاعلة ذات الصلة في  الفنية، وتيسير المساعدة والتقييم

اء زواج األطفال. وعالوة على صنع القرار في مجال إنهبها عملية عزز تأدلة ت لتوفيربذل مزيد من الجهود 

ي ارات ف، والتعاون بين اإلدتعددة القطاعات في الدول األعضاءهج المحملة إلى تعزيز الن  ، ستسعى الذلك

 .، من أجل تحسين التآزر وزيادة التأثيرمفوضية االتحاد األفريقي

 

 ،سيداتي وسادتيالضيوف الكرام، أيها السعادة،  أصحاب

الخطوة الهامة المتمثلة في الدعوة إلى مناهضة هذه  خطتالبلدان التي إلى  باإلشادةاسمحوا لي أن أختتم  .32

، شهدت مستويات زواج األطفال في أفريقيا هذه الجهود وبفضلزواج األطفال.  التي هيالممارسة الرهيبة 

إجراءات إذا  اتخاذب التعجيلأفريقيا إلى  أقاليم، تحتاج جميع على مدى العقد الماضي. ومع ذلك انخفاضاً كبيراً 

في أفريقيا  شاباتالث واحدة من كل ثمن أكثر ، تزوجت . واليوم2030أردنا القضاء على زواج األطفال بحلول 

، أشجع زمالئي رؤساء الدول على وعليهبل عيد ميالدها الخامس عشر. ، وواحدة من كل عشر قفي طفولتها

الوطنية  ؛ تعزيز االستراتيجياتة االتحاد األفريقيار في دعم حملفي بلدانهم من خالل االستمر تبني موقف أقوى
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إلنهاء زواج األطفال؛ وضع قوانين محددة  الموحدإلنهاء زواج األطفال ومواءمتها مع الموقف اإلفريقي 

بناتنا وأوالدنا في  إلبقاء؛ تخصيص الموارد الالزمة زواج األطفال تشجعاألطراف التي  لمقاضاة جميع

إمكاناتهم الهائلة لمصلحتهم وألممنا. أود أيًضا أن أشكر شركاءنا االستراتيجيين  تحقيقالمدارس وتشجيع 

 وتحديدا،، ء زواج األطفالإلنها جهودبذلوا مزيدا من الو 2014الرئيسيين الذين دعموا الحملة منذ إنشائها في 

تحدة ، هيئة األمم المصندوق األمم المتحدة للسكان ،اليونيسف لكفالة األطفال، الدولي، المشروع مؤسسة فورد

 اعةيات األفريقيات لمناهضة فيروس نقص المنالمنظمة السيدات األو فتيات ال عرائس،للمرأة، منظمة 

  البشرية/اإليدز، االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وغيرها.

 

 حسن انتباهكم.أشكركم على  .33
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 مقرر مشروع

 ،نها  زواج اطأففا إلحملة االتحاد اإلفريقي ب التعجيلتقرير عن البشأن 

(XXXII) Assembly/AU/24 

 :إن المؤتمر

 ؛ة فيهوالتوصيات الواردنهاء زواج األطفال إلحملة االتحاد األفريقي ب عن التعجيلبالتقرير  علما   يحيط .1

في االتحاد األفريقي التي أطلقت حملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج  28بجميع الدول األعضاء الـ  يشيد .2

 رامية إلىالاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بتقدير تكاليف اآلن  قامتوكذلك تلك التي  ،األطفال

 ؛لحملة وتنفيذهاإطالق ا إلىالدول األعضاء  ويدعو ،إنهاء زواج األطفال

ً على  يقر .3 صحة ، والشخصي والفرص المستقبلية التطوربأن زواج األطفال مسألة معقدة تؤثر سلبا

 لمجتمعاتوا ضارة على األطفال والنساء واألسر، مع ما يترتب على ذلك من آثار هميتاألطفال ورفاه

 ؛ثر على التنمية المستدامة للدولةوتؤ ،المحلية

البقاء،  ،زأساسية، ال سيما الحق في عدم التميي يةإنسان احقوق ذكورا أو إناثا،، جميع األطفاللبأن  يقر .4

وأن  ،الفرص المتاحة لتسخير إمكاناتهم حرية االستفادة من الصحة والرعاية االجتماعية،، التعليم، النمو

 ؛لهذه الحقوق اخطير اانتهاك يعتبرزواج األطفال 

تنفيذ الموقف اإلفريقي الموحد إلنهاء زواج األطفال في إفريقيا والتوصيات الصادرة بتزام لاال يؤكد مجدد ا .5

وجميع التوصيات  2015في نوفمبر  ،زامبيا ،عقدت في لوساكاانالتي  اتاألفريقيعن القمة األولى للفتيات 

 ؛2018ر في نوفمب ،غانا ،حول إنهاء زواج األطفال في أكرا اتالقمة الثانية للفتيات األفريقيالصادرة عن 

 الوطنية األجندات في صدارة، ل إنهاء زواج األطفال في أفريقياالكفاح من أج بإبقاء االلتزام يجدد .6

يقي االتحاد األفر مؤتمرعن المساءلة عن النتائج واألهداف إلى  رفع تقرير؛ وضمان واإلقليمية والقارية

 سنويا؛

 21بالمادة  التام التقيد، مع بجميع أشكاله ومظاهره اج األطفالاتخاذ إجراءات ملموسة إلنهاء زو يقرر .7

 ؛ق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته( من الميثا2)

 وتقديمه إلى، ي إنهاء زواج األطفال في أفريقياتقرير سنوي شامل عن التقدم المحرز ف إعداد يقرر .8

  الدورات الالحقة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات األفريقيين.

 ،ج األطفالإنهاء زواب معنية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمن مفوضية االتحاد األفريقي إنشاء آلية  يطلب .9

 .بشأن تنفيذ هذا القرار ،بالتعاون مع حكومة جمهورية زامبيا
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