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 ، ةأصحاب الفخام

 ،الموقرون ضيوفال

 هنتعليم من الفتياتتحرم  ضارة تقليدية ممارسة وهي األطفال، زواج ا بشأنتحدي األفريقية البلدان جميعتواجه 

 في المتسارع النمومصحوبا ب األطفال زواج معدالت رتفاعيمكن أن يكون ال أفريقيا، فيو. ومستقبلهن وصحتهن

 خيمة.بشرية وإنمائية و عواقب   ،السكان عدد

حيث   أفريقيا في األطفال زواج إلنهاء األفريقي االتحاد حملة ونجاح تقدم أعرض أن ينسري المنطلق، هذا منو

نحت شرف قيادة موضوع   رئيسي بشكل الموجز التقرير يركزو. 7102 األطفال في عام زواجإلنهاء  إفريقيا م 

 زواج إنهاءويعتبر . 7102و 7102في عامي  أفريقيا في األطفال زواج إنهاء حملة وإنجازات أنشطة على

 العالمية المستدامة التنمية وأهداف 7102 لعام ناأجندت تحقيق أجل من ألفريقيا بالنسبة اضروري اأمر األطفال

 التكاليف في تجنب أيضا يساعدو. الكاملة إمكاناتهن وتحقيق أفضل لحياة الفتيات ماليينإتاحة الفرصة لو

 أيضابل  ،فحسب للعرائس بالنسبة ليس والكسب والتعليم والتغذية والصحة الخصوبةب لمتعلقةا الكبيرة االقتصادية

 .الممارسة فيها سودت التي والبلدان ألسرهن

 اإلطالقات هذه تعتبرو. الحملة والياتإحدى ذلك  باعتبار، بلدانها في خاصة حمالت األعضاء الدول أطلقت

 الدولعوامل اإللهام أن نرى  من كان لقد. الوطني المستوى على طفالاأل زواجلمكافحة  الدعوة لتعزيز ضرورية

طلقت أ   اإلفريقي االتحاد حملة أن أفيدكم أن أودو. اهنابلد في الضارة الممارسة هذه بإنهاء التزاًماتبدي  األعضاء

 الديمقراطية والكونغ وجمهورية ديفوار وكوت وتشاد كاميرونالو فاسو وبوركينا بنين) دولة 72 في حتى اآلن

 موريتانياو ماليو مالويو مدغشقرو ليبيرياو ليسوتوو كينياكوناكري و-وغينياوجامبيا  وإثيوبيا وإريتريامصر و

 .(وزيمبابوي زامبياو أوغنداو تنزانياو السودانو ليون سيراو السنغالو نيجيرياو النيجرو موزمبيقو

تعبئة و الوطني المستوى على الحملة إطالق على ًضاأي األخرى األعضاء الدول لتشجيع الفرصة هذه أغتنمو

 هل: التالية األسئلة وأطرح جميعا مإليك أتطلع اآلن أناو. األطفال زواج إلنهاء والمساءلة الملكية وأخذ مجتمعاتال

 مقبول؟ اجتماعي ه عرفكأنو ونتصرف ندير له ظهورنا أن نايمكن هل األطفال؟ زواج إنهاء عدم حقًا يمكننا

 

 

 

 الفخامة،حاب أص

 ،الموقرون ضيوفال

كان  في القارة إن  ومدى تأثيرها الحملةتقدم  مدى لمعرفة 7102-7100 للفترة تقييمإجراء ب األفريقي االتحادقام 

 كانت الحملة أن التقييم الحظ. الحملة من الجديدة سنواتالخمس  مرحلة لتوجيه ضروري التقييم هذاو. لها تأثير

. يالقارالصعيد  على القدرات وبناءالدعوة  في أساًسا هذا كان لقد. األساسية والياتها من عدد تنفيذ في فعالة

 وعدد األطفال، زواج إنهاء حملة تطلق التي األعضاء الدول عدد في سنويةال زيادةال خالل من هذا يتضحو

 .7100 عامتقييم  منذ تنظيمها يتم التي القدرات وبناءللدعوة  المستوىاألحداث الرفيعة 
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 في األطفال زواج قضايا إلبراز المستوى الرفيعة االجتماعات وتنسيق تنظيم في قوتها الحملة أظهرت لقد

 الضوء تسليط تم قدو. األطفال زواج إلنهاء إجراء التخاذ المصلحة وأصحاب الحكومات على والضغط الصدارة

 والقرارات النتائج لربط التحليل من دمزي إلى حاجة هناك ذلك، ومع. التقرير من أخرى أقسام في هذا على

 على التأثير أو المحتملة لتغيراتبا المستوى الرفيعة االجتماعات هذه في األعضاء الدولقبل  من وااللتزامات

 والتغييرات الفعلية النتائج إلى االجتماعات هذه بها تؤديالسبل التي  لتوضيح مهم هذا. األعضاء الدول مستوى

  .الواقع أرض على

 الفخامة ،أصحاب 

 ،الموقرون ضيوفال

 بعد ما مرحلة في التقدم لرصد األعضاء الدول إلى روتينية بزيارات األفريقي االتحاد مفوضية تقوم حين في

 في الزياراتالقيام ب الخطط هذه ستضمن. والتقييمصد الر خططب الزيارات هذه تسترشد أن المهم من ،طالقاإل

 وجمع األعضاء، الدول قدمتها التي االلتزامات تنفيذ ورصد توثيقمن أجل  جياستراتي وبشكل المناسب الوقت

 وإعداد موحدة أدواتإعداد  يجبو. األخرى والوثائق اإلطالقفي مرحلة ما بعد  المحرز بالتقدم المتعلقة الوثائق

. تقديم التقاريرو بياناتال جمعالرصد و اتساق لضمان الحملة فريق قبل من واستخدامه تقديم التقارير نموذج

 روتيني بشكل 7100 عام ستعراضاالمعدّة خالل اجتماع  الحملة بيانات قاعدةينبغي تحديث  ذلك، إلى ضافةً اإلبو

 يعمل أن إلى حاجة هناكمن ثم و. الحملة فريقمن قبل ة معرفتوجيه إدارة الو الحملة عن تاريخية معلومات لتقديم

 كونلضمان  الجنسينمسائل  عن المسؤولة الوزاراتوالسيما  الوطنية المؤسسات مع كثب عن اإلفريقي االتحاد

 .البلدان فيتحقيقها  يتم التي اإليجابيةللخطوات  حقيقيًا انعكاًسا تمثل الحملة نتائج
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 الفخامة ،أصحاب 

 ،الموقرون ضيوفال

-7102) سنوات 5 مدةل الحملة بتمديد قرًرام المحترمون الوزراء اعتمد أعاله، المذكور التقييم إجراء بعد

للحملة تفصل بوضوح خطة التنفيذ ونظرية التغيير وإطار  الجديدة لمرحلةل شاملة استراتيجية ووضع( 7172

 لتنميةل المتخصصة الفنية للجنة الثالثة الدورة خالل بذلك القيام تم. القارة في الحملة عمل تعزيز أجل منالمساءلة 

 .7102 أبريل 5 إلى 0 منفي الفترة  إثيوبيا أبابا، أديس في ةالمنعقد والعمالة والعمل االجتماعية

 وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث األطفال زواج مثل الضارة الممارسات إلغاء ضمان عن لونمسؤو جميعًا نحن

 ،آمناتوضمان كونهن  التعليم، في الفتيات هي موجودة تكون أن يجب التي الوحيدة المفردات. مفرداتنا من

 الجديدة ستراتيجيةاال الخطة ستشمل. إليهن تطلعنالنساء اللواتي ارس ليصبحن لمديلتحقن باو متعن بصحة جيدةويت

 االقتصادية عاتمووالمج والتقليديين، الدينيين والزعماء األعضاء الدول مثلة المصلح أصحابمختلف  أدوار

ن، من بين تمعات الشعبية والشركاء اإلنمائييبما في ذلك المج ،المجتمع المدني ومنظمات الشباب،و اإلقليمية،

 جهات أخرى. 

 الفخامة أصحاب 

 ،الموقرون  ضيوفال

 جهدًا تتطلب شاقة معركة هو األطفال زواج إنهاء فإن الحملة، حققتها التي العديدة اإلنجازات من الرغم على

 حاالت من العليا المستويات على كزنر أن أيًضا علينا يجب وإنهائه، األطفال زواج منع على نركز وإذ. جماعيًا

 إعطاء يجبو. واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات على المراهقات حصول ضمان إلى والحاجة المراهقات حمل

 لذا،. تعليمهن إكمال في بالحق يتمتعن ألنهن المدارس إلى عادتهنإل الفرصة أصبحن أمهات اللواتي الفتيات

هن  بينما أطفال لديهن كانلو  حتى ،اإلعراض عنهنوعدم ؤالء الفتيات بعدم التخلي عن ه زمالئي، أناشدكم

 حتى كثيًرا إليه يحتجن الذي التعليم على بالحصول موبرامجك مسياساتك خالل من لهن واسمحا. أطفال أنفسهن

إعادة  حرمانهن من ألن الفرصة هذهجديرات بفهن . أطفالهن لصالح األجيالالمتوارث عبر  فقرلا تجنب من يتمكنّ 

 يعرض حياتهن وحياة أطفالهن ،ةالمبكرباألمومة  المرتبطة العار وصمة معالجة في فشلالو رساالمد فيالقبول 

 .أكثر للخطر
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 الفخامة ،أصحاب 

 ،الموقرون  ضيوفال

 الفتاة قمة وهو-األفريقي الطفل يوم مع تزامنوالذي ي 7171 يونيو فيقادم  حدث أهم على الضوء سلطأن أ أود

 نوع على القائم العنفإطالقا مع  التسامحعدم  مواضيع الحدث سيتناول. األطفال زواجحول إنهاء  الثالثة فريقيةاأل

ين بأي شكل وخصوصا الفتيات في يؤذ   اللواتي الفتياتعلى  "اصمتكفى " الحملة هاشتاج ذلك في بما الجنس،

 ه بهن غالبا.قات، والالتي ال يؤب  أوضاع النزاع والفتيات في األوضاع اإلنسانية والفتيات المعو

 عيد قبل هؤالء تزوجن شروع   الطفولة، فيمتزوجات  أفريقيا في نساء ثالثبين من  واحدة امرأةأكثر من  اليوم،

يتم لم  ما األقل علىقرنا واحدا  الممارسة على لقضاءاسوف يستغرق  لليونيسيف، وفقًاو. عشر الخامس هنميالد

 مع ومواءمتها األطفال زواج إلنهاء الوطنية االستراتيجيات تقوية على زمالئي أشجع ك،ولذل. عاجل إجراء اتخاذ

 زواج تشجع التي األطراف جميعلمحاكمة  محددة قوانين وتنفيذ األطفال؛ زواج إلنهاءوحد الم األفريقي الموقف

االستفادة من  على جيعوالتش رساالمد في ناأوالدكذلك و بناتناإلبقاء  الالزمة الموارد تخصيصو األطفال؛

 عامما بعد  األطفال زواج إنهاءحول  األفريقي االتحاد لحملة أساًسا هذا سيشكل. ككل وللوطن ألنفسهن إمكاناتهن

 .الضارة الممارسات هذه إلنهاء هدفنا إلى الوصول على ويساعدنا 7102

 إصغائكم! حسن على اشكرك
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