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 الحقوق محفوظة. .  جمیع 2020ھیئة األمم المتحدة للمرأة   ©  

أیاً   المتحدة أو  للمرأة أو األمم  المتحدة  بالضرورة آراء ھیئة األمم  المؤلفون وال تمثل  المنشور ھي آراء  من  اآلراء المعرب عنھا في ھذا 
 المنظمات التابعة لھا. 

ورقة السیاسة ھذه من خالل الدعم    أعدت ورقة السیاسة ھذه مستشارة ھیئة األمم المتحدة للمرأة، الدكتورة جاسینتا موتیشي.  تسنى وضع 
السخي الموفر من مرفق مجموعة بلدان الھند والبرازیل وجنوب افریقیا للتخفیف من حدة الفقر والجوع من خالل المشروع التجریبي "القضاء  

 )". 2019-2020على زواج األطفال في مالوي وزامبیا وتقدیم منح مدرسیة للناجین من زواج األطفال (

 
  أنتجت ورقة السیاسة ھذه ھیئة األمم المتحدة للمرأة واللجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم المتحدة

 التنسیق: تیكیكل تادیلي ألیمو 
 التصمیم: تشونغ لیو

  الغالف: ھیئة األمم المتحدة للمرأة في مالوي/لیمباني مسیسكا
ھیئة األمم المتحدة للمرأة في مالوي/لیمباني  (من األعلى)  16ھیئة األمم المتحدة للمرأة في مالوي/لیمباني مسیسكا؛ ص.  14الصور: ص. 

 ملفین مامبي موسوي /ھیئة األمم المتحدة للمرأة زامبیا مسیسكا؛
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 األسماء المخت�ة واالختصارات
 

ADVANCE  (زامب�ا) التنم�ة الزراع�ة من خالل تع��ز سالسل الق�مة 
AIDS  متالزمة نقص المناعة المكتسب 

AU  ي االتحاد
 األف���ت

CEDAW  ف ضد المرأة  اتفاف�ة القضاء ع� جميع أشكال التمي�ي
CM  زواج األطفال 

CSO  ي
 منظمة مجتمع مديف

ECOWAS  الجماعة االقتصاد�ة لدول غرب أف��ق�ا 
FGM/C  ش��ه/ب�ت األعضاء التناسل�ة للمرأة� 

GBV  العنف ضد المرأة 
HIV  ة� وس نقص المناعة الب�ش  ف�ي

IBSA   از�ل للتخف�ف من حدة الفقر والج�ع مرفق  مجموعة بلدان الهند وجنوب أف��ق�ا وال�ب
ICPD  المؤتمر الدو�ي للسكان والتنم�ة 

IEC اإلعالم والتعل�م واالتصال 
MAGGA  ي مالوي

 جمع�ة المرشدات �ف
MMR  وف�ات األمومة 

MoGCDSW  االجتماع�ة (مالوي) وزارة الشؤون الجنسان�ة واألطفال واإلعاقة والرعا�ة 
NGO  منظمة غ�ي حكوم�ة 
REC  المجموعات االقتصاد�ة اإلقل�م�ة 

SADC  ي
 الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب األف���ت

SDG Sustainable Development Goal 
SI  ف ع� المبادرة ك�ي  ال�ت

UN    األمم المتحدة 
UN Women  هيئة األمم المتحدة للمرأة 

VAWG  المرأة والفتاة العنف ضد 
WEP  ف المرأة  مبادئ تمكني
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 شكر
 

ي إلنهاء زواج  
ف المرأة ورقة الس�اسة "تحقيق حملة االتحاد األف���ت ف وتمكني ف االجتماعيني ف النوعني وضعت هيئة األمم المتحدة للمساواة بني

ي إلنهاء  
ي تنف�ذ حملة مفوض�ة االتحاد األف���ت

ي مالوي وزامب�ا"، كمساهمة �ف
األطفال: الدروس المستخلصة من برمجة زواج األطفال �ف

الفقر  زواج األطفا  للتخف�ف من حدة  أف��ق�ا  از�ل وجنوب  الهند وال�ب ي من مرفق مجموعة بلدان 
المبادرة بدعم س�ف ل.  �سيف تحقيق 

 والج�ع.  

ي مفوض�ة االتحاد األف� 
، إدارة الشؤون االجتماع�ة �ف ي

ي االتحاد األف���ت
ي  تع�ب هيئة األمم المتحدة للمرأة عن امتنانها للدول األعضاء �ف

��ت
ي  

مالوي وزامب�ا ال س�ما، وزارة الشؤون الجنسان�ة ، وزارة التعل�م، وزارة الحكم المح�ي والتنم�ة ال��ف�ة، التنم�ة المجتمع�ة  والوزارات �ف
أف��ق�ا للتخف�ف من حدة   از�ل وجنوب  الهند وال�ب بلدان  ي مرفق مجموعة 

القطاعات �ف المتعددة  والرعا�ة االجتماع�ة، لجنة مبولونغو 
از�ل وجنوب أف��ق�ا للتخف�ف من حدة الفقر والج�ع،  الفقر والج�ع، لجنة   ي مرفق مجموعة بلدان الهند وال�ب

�شاما المتعددة القطاعات �ف
ي المقاطعة التابع لجمع�ة مرشدات  

ي المقاطعة، مجلس مقاطعة سل�ما وف��ق إدارة التعل�م �ف
مجلس مقاطعة ددزا وف��ق إدارة التعل�م �ف

ف  ي    مالوي، رابطات مساعدات مالوي بني
.  كما �شكر هيئة  مالويالد�انات، الرئ�س ال�ب�ي كاشنداموتو ورئ�س السلطة التقل�د�ة موانزا �ف

ي    األمم المتحدة للمرأة وزارة الشؤون الجنسان�ة ووزارة التعل�م ووزارة التنم�ة المجتمع�ة والخدمات االجتماع�ة ومنظومة األمم المتحدة
�ف

ي أرشدت المعلومات األساس�ة  ، ال س�ما اليون�سف  زامب�ا ي مختلف المشاورات اليت
وصندوق األمم المتحدة للسكان ع� مساهمتهما �ف

 لورقة الس�اسة هذە. 

الدروس   ع�  الضوء  �سلط  ي  اليت هذە  الس�اسة  ورقة  واضعة  ي  موت��ش جاسنتا  الدكتورة  االستشار�ة  ة  الخب�ي المتحدة  األمم  هيئة  تقدر 
ي والدول األعضاء.   المستخلصة الرئ�س�ة من برامج إن

ي االتحاد األف���ت
امج والمبادرات �ف هاء زواج األطفال من أجل إرشاد الس�اسات وال�ب

ي والق�ادي الذي دعم عمل�ة البحث، ال س�ما:   أفادت الورقة من مساهمة الف��ق التقيف

ي  
 إدارة الشؤون االجتماع�ة  –مفوض�ة االتحاد األف���ت

 ناە مومبا نينا ثوندو وناثان �لما وتوامبو رو 

ي زامب�ا  
 برنامج التنم�ة الزراع�ة من خالل تع��ز سالسل الق�مة   –وزارة الشؤون الجنسان�ة �ف

 الس�د موفات خوسا 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
   الس�دة شيبو نخاتا 

  -هيئة األمم المتحدة للمرأة 
ي واللجنة االقتصاد�ة ألف��ق

ي إثي���ا باالتحاد األف���ت
  �ا التابعة لألمم المتحدةجهة االتصال �ف

ي أماري مرج�ا  ي ندووايو، ت�ك�كل تاد��ي أل�مو، آمن أ��ي دين��ي ودوكايي  ماري غور�يت

ق وجنوب أف��ق�ا  المكتب اإلقل��ي ل�ش
ي  ف أونج��ب ي  كاغ����ا مبوغوري وصديق س�د و�فلني  جاك أوني��ي أبييب

ي زامب�ا
 هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف

ي سامبا 
  كاموندو  –آيف

ي مالوي 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف

ي مس�سكا 
  حبيبة عثمان وألماس آرارو ول�مبايف
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 تصدير
 

التعلم،   ي 
ي الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة، الحق �ف

الفتاة �ف  من حق 
�
 لحقوق اإل�سان منتقصا

�
الفتاة وانتها�ا  ضد 

�
�شكل زواج األطفال عنفا

ي القارة س�كون هناك    تحكم بجسدها. السالمة الجسد�ة واالستقالل بال
ي حال استمر هذا التوجه �ف

ي أف��ق�ا، و�ف
ينت�ش زواج األطفال �ف

 طفلة بحلول عام    250
�
.  لذا، و�الرغم  2030مليون عروسا ف ف االجتماعيني ف النوعني .  و�شكل زواج األطفال سبب وعواقب عدم المساواة بني

ي دول أعضا 
ف تمنع زواج األطفال �ف ي تنظر إ� الدور الرئ��ي الذي  من وجود قوانني ، غ�ي أن المعاي�ي األب��ة التقل�د�ة اليت ي

ي االتحاد األف���ت
ء �ف

  . ف  تلعبه المرأة باعتبارها حاملة الطفل تعيق تنف�ذ هذە القوانني

ف االجتما  ف النوعني ف المرأة ومعالجة عدم المساواة بني ي لتمكني
ف والعنف ضد المرأة،  تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة مع االتحاد األف���ت عيني

ي تنف�ذ حملة االت
ي تبذلها هيئة األمم المتحدة للمرأة إ� المساهمة �ف ي ذلك زواج األطفال والممارسات الضارة.  تهدف الجهود اليت

حاد  بما �ف
ي و 

القاري �شأن آثار زواج األطفال وتنف�ذ س�اسات االتحاد األف���ت ي إلنهاء زواج األطفال، تع��ز الو�ي 
القانون�ة ذات  األف���ت الصكوك 

 مع إدارة الشؤون االجتماع�ة وشؤون  
�
الصلة.  وكجزء من الجهد المتعدد أصحاب المصلحة، أقامت هيئة األمم المتحدة للمرأة تعاونا

، إ� جانب منظومة األمم المتحدة ومنظمات إقل�م�ة و  ي
ي مفوض�ة االتحاد األف���ت

دول�ة  المرأة ومدي��ة الشؤون الجنسان�ة والتنم�ة �ف
ي أف��ق�ا من خالل إنهاء جميع أشكال العنف. 

امات قار�ة أخرى كخطوة باتجاە إعمال حقوق المرأة والفتاة �ف ف  لدعم ��ش الحملة وتنف�ذ ال�ت

از�ل وجنوب أف��ق�ا للتخف�ف من حدة   ي مرفق مجموعة بلدان الهند وال�ب
ي هذا الصدد، تفتخر هيئة األمم المتحدة للمرأة بمشاركتها �ف

�ف
ي المتعدد البلدان الذي �شارك ف�ه حكومتا مالوي وزامب�ا، البلدان القار�ا الف وع إنهاء زواج األطفال التج��يب ن  قر والج�ع من أجل تنف�ذ م�ش

ي معالجة معدالت  
وع إ� التقدم المحرز الممكن إثباته �ف .  �ستند الم�ش ي والمجتم�ي ف الوطيف الرائدان وأصحاب المصلحة ع� المست��ني

الجهود  زواج األط المجتمع�ة وتوف�ي خدمات كجزء من  التعبئة  الدراس�ة، أعمال  المنح  برامج  السائدة، وذلك من خالل  المرتفعة  فال 
القار�ة ومبادرات إدارة   وع وضع الس�اسات  ، دعم الم�ش القاري ومن خالل العن� اإلقل��ي المبذولة للمنع واالستجابة.  ع� الصع�د 

ة  المعارف من أجل تع��ز إنهاء   . 2019-2020زواج األطفال خالل ف�ت
 

ي �شأن إنهاء زواج األطفال (
ات�ج�ة الخمس�ة لالتحاد األف���ت ي تنف�ذ الخطة االس�ت

ي هذا الصدد وكمساهمة �ف
)، دعم مكتب  2019-2023�ف

ي واللجنة االقتصاد�ة ألف��ق�ا  
ي إثي���ا من خالل اتصاله باالتحاد األف���ت

التابعة لألمم المتحدة، إ�شاء بحوث متطورة  هيئة األمم المتحدة �ف
ي أف��ق�ا.   

امج والمبادرات المستجيبة للن�ع االجتما�ي وحقوق اإل�سان ع� مختلف المست��ات �ف تهدف إ� توف�ي األدلة للس�اسات وال�ب
 عن مساهمة هيئة األمم المتحدة للمرأة مستندة إ� الدروس ا 

�
لمستفادة من تنف�ذ مشار�ــــع إنهاء  �شكل وث�قة الس�اسة هذە مثً� عمل�ا

ي محاولة لتع��ز التعلم  
ي �ف

ي االتحاد األف���ت
ف الدول األعضاء �ف ات بني ي مالوي وزامب�ا، وذلك من أجل تع��ز تبادل الخ�ب

ي  زواج األطفال �ف
�ف

ي جميع أنحاء القارة. 
ف بلدان الجنوب التخاذ إجراءات متسارعة �ف  ما بني

ح الدراسة استنادا� إ� تجارب  سوف تكون النتائج الرئ�س�ة مف�دة   ي البلدين وخارجهما.  تق�ت
إ� حد كب�ي للتدخالت القائمة والمستقبل�ة �ف

ي وجهات فاعلة أخرى. 
وع محدد، توص�ات ذات صلة للدول األعضاء، منظومة األمم المتحدة، منظمات المجتمع المديف كما     تنف�ذ م�ش

ف ي الوقت المناسب كونه �ع�ت
ي �ف

للمكاسب    19  –بالحاجة إ� إجراءات متعمدة لضمان عدم عكس جائحة كوف�د    أن هذا البحث �أيت
ي أرجاء أف��ق�ا. 

ي �ي أصً� هشة �ف  المحققة وتفاقم حالة زواج األطفال اليت

ي  
��نا جدا� أن نقدم هذا البحث وندعو أصحاب المصلحة إ� االنضمام إ� هيئة األمم المتحدة للمرأة وجهات فاعلة رئ�س�ة أخرى �ف

ي أف��ق�ا. ت
 كث�ف الجهود إلنهاء زواج األطفال وجميع اشكال العنف ضد المرأة والفتاة �ف

 

 

ي شيوارا   لييت

ي واللجنة االقتصاد�ة أف��ق�ا التابعة لألمم المتحدة. 
 الممثلة إ� إثي���ا واالتحاد األف���ت
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 مقدمة 
 

 القصة 
ي مختلف أنحاء إف��ق�ا، تزوجت  

ة؛ ح�ث تزوجت واحدة من  مليون فتاة    125�ف وامرأة ع� ق�د الح�اة اليوم قبل بلوغهن سن الثامنة ع�ش
ة.  ي طفولتها، بينما تزوجت واحدة من كل ع�ش شابات قبل بلوغهن الخامسة ع�ش

ا    1كل ثالث شابات إف��ق�ات �ف كلما تزوجت الفتاة مبكر�
ي إف��ق�ا، �قلل الزواج المبكر من احتمال معرفة القراءة وال�تابة بمقدار  

ي كل عام �ف
. �ف ي أ��ب نقطة مئ��ة، واحتمال    5.6أ��� كان التأث�ي السليب

بمقدار   الثان��ة  المرحلة  مئ��ة  6.5إتمام  (   ، نقطة  األمهات  وف�ات  معدل  ارتفاع  ي 
�ف ُ�سهم  �MMR (2كما  األطفال طبقات  .  شكل زواج 
 3متعددة من اإلساءة لألطفال واستغاللهم وانتها�ات حقوقهم 

ً
ي سن الطفولة أ��� عرضة

وجات �ف ف لالنقطاع عن الدراسة،    . الفت�ات الم�ت
، و�ُ  �ي والعنف الجن�ي ف ف من العنف الم�ف �ة/ اإل�دز، و�َ َص و�عانني وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي ف مُ نب  4مل والوالدة.  من مضاعفات أثناء الحنت

ف األج�ال".  ي دائم ع� األ� والمجتمعات واالقتصادات و�ؤدي إ� استمرار الفقر بني  5لزواج األطفال تأث�ي سليب
 

ي تجعل هذە الممارسة    �ة اليت ف ي األعراف والمواقف التقل�د�ة والتمي�ي
ي القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال �ف

يتمثل أحد التحد�ات الرئ�س�ة �ف
 رئ�س�  الفقر أو عدم وجود فرص للعمل بأجر عام�ً �مثل  مختلف أوساط المجتمع.  مقبولة لدى  

�
ي كث�ي من    ا

آخر وراء زواج األطفال. �ف
ي شمال 

ف الوضع االقتصادي لأل�ة. ع� سب�ل المثال، تمارس المجتمعات �ف ات لتحسني ج الفت�ات الصغ�ي ي المناطق ال��ف�ة، ُتزوَّ
  األح�ان، �ف

ة للزواج كسدا  ا" (إعطاء ابنة صغ�ي دفع الفت�ات الضع�فات إ� الزواج    . تواصل الحواجز اله�كل�ة6لدين)   دٍ مالوي ما ُ�طلق عل�ه "ك���مب�ي
ي سن الطفولة ومنعهن من الحصول ع� الخدمات األساس�ة بمجرد زواجهن. �

م التعل�م، والصحة، والعدالة،    شمل�ف هذە الحواجز نظ�
ي إطار نظم التعل�م، تتضّمن الحواجز الرئ�س�ة: االفتقار إ� فرص الوصول إ� المدارس الثان��ة، و 

عدم كفا�ة وسائل  وحما�ة الطفل. و�ف
ي  

، وتكال�ف التعل�م. تتمثل اآلثار الصح�ة �ف ف العواقب الصح�ة  إدارة النظافة الصح�ة أثناء الطمث، وعدم وجود مراح�ض منفصلة للجنسني
ف  ت لحمل المبكر للمراهقا ل   الوخ�مة اوح أعمارهن بني ي ت�ت

أ   19و    10. تواجه األمهات المراهقات الاليئ ا مخاطر  مم  لإلصابة بتس  ��ب عام�
ف   اوح أعمارهن بني ي ت�ت

 بالنساء الاليئ
ً
، والعدوى الشاملة مقارنة النفا�ي ا.   24و    20الحمل، والتهاب بطانة الرحم  عالوًة ع� ذلك،   7عام�

ف   تكون اوح أعمارهن بني ي ت�ت
 بمن هم فوق   19و   15المراهقات الاليئ

ً
 للوفاة أثناء الحمل أو الوالدة بمقدار الضعف مقارنة

ً
سنة أ��� عرضة

  سنة أ��� عرضة للوفاة بخمس مرات.  15الفت�ات تحت سن   تكون  سنة؛ بينما   20
 

 االلتزامات والفرص العالمیة واإلقلیمیة 
مل ذلك اتفاق�ة القضاء ع� جميع  �ش د العد�د من األطر العالم�ة والدول�ة للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال والممارسات الضارة. اعُتمِ 

ف ضد   وب المعاملة أو العق��ة القاس�ة أو  أشكال التمي�ي ە من �ف المرأة (س�داو)، واتفاق�ة حقوق الطفل، واتفاق�ة مناهضة التعذ�ب وغ�ي
). �دعو  ICPD�شأن السكان والتنم�ة (  1994الالإ�سان�ة أو المهينة، و�رنامج العمل الذي أسفر عنه مؤتمر األمم المتحدة الدو�ي لعام  

ال  5.3الهدف   المبكر  من أهداف األمم  الضارة، مثل زواج األطفال، والزواج  الممارسات  المستدامة للقضاء ع� جميع  للتنم�ة  متحدة 
 والق�ي، و�ش��ه األعضاء التناسل�ة لإلناث. وقد انضمت كٌل من مالوي وزامب�ا إ� هذە األطر. 

ي الجهود القار�ة للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال و�ش��ه/ ب�ت 
مع�ار�ة مختلفة    ا� ع أطر األعضاء التناسل�ة لإلناث، ووَض   قاد االتحاد اإلف���ت

ي إف��ق�ا. كما وضعت الهيئات ع� المست��ات اإلقل�م�ة ودون اإلقل�
م�ة  للقضاء ع� زواج األطفال و�ش��ه/ ب�ت األعضاء التناسل�ة لإلناث �ف

 
ي مالوي وزامب�ا وتقد�م منح دراس�ة للناج 2019هيئة األمم المتحدة للمرأة  1

. مدة  -�ات من زواج األطفال ، القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال �ف ي وع تج��يب م�ش
وع: سنة واحدة (من أب��ل   ). 2019الم�ش

 المرجع نفسه.  2
ي ( 3

ات�ج�ة الخمس�ة للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال (2019االتحاد اإلف���ت ي (2023-2019) الخطة االس�ت
ات�ج�ة الخمس�ة لالتحاد اإلف���ت - 2019). الخطة اإلس�ت

 لحفز و���ــــع اإل ) للقضاء ع� ظا2023
�
ي �عزز بعضها بعضا قة واليت ي تهدف إ� إقامة مجموعة من األ�شطة الشاملة والُمنسَّ ي إف��ق�ا، واليت

جراءات  هرة زواج األطفال �ف
ف أمور أخرى، إ� تع��ز الو�ي  كاء والمجتمعات للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال. و�س� الخطة، من بني ي تتخذها الدول األعضاء وال�ش ع� مستوى القارة بدوافع   اليت

امج و المنا�ة ي مجال الس�اسات وال�ب
ف اإلجراءات �ف كاء والمجتمعات، وتحف�ي ف وال�ش ي معالجة األعراف  وآثار زواج األطفال، وتعبئة أصحاب المصلحة الرئ�سيني

�ف
ف ولتع��ز وحما�ة حقوق الطفل والوقا�ة من زواج ف الجنسني  األطفال.  االجتماع�ة السلب�ة وعدم المساواة بني

 المرجع نفسه.  4
ي  marriage-child-impacts-economic-http://blogs.worldbank.org/education/ripplingالمصدر:  5

نت �ف سبتم�ب  2(تم االطالع عل�ه ع� اإلن�ت
2020 .( 

ي مالوي. 2014هيومن رايتس وو�ش ( 6
never-https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive- ) لم أشعر بالسعادة قط: زواج األطفال �ف

malawi-marriage-happiness/child-experienced  ي
نت �ف  ) 2020سبتم�ب  2(تم االطالع عل�ه ع� اإلن�ت

7 pregnancy-sheets/detail/adolescent-room/fact-https://www.who.int/news 

http://blogs.worldbank.org/education/rippling-economic-impacts-child-marriage
https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-malawi
https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-malawi
https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-malawi
https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-malawi
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
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الطفل ي لحقوق ورفاە 
اإلف���ت الميثاق  األمثلة:  تتضّمن  تكم�ل�ة.  اإل�سان  21(مادة    أطرا� مع�ار�ة  ي لحقوق 

اإلف���ت الميثاق  بروتوكول  )؛ 
ي إف��ق�ا (المادة  

ي (المادة  )؛ ميثاق الشباب اإل6والشعوب �شأن حقوق المرأة �ف
ي  8ف���ت

)؛ بروتوكول الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب اإلف���ت
ف والتنم�ة (المادة   ف الجنسني ي للجماعة اإلنمائ8�شأن المساواة بني ي �شأن القضاء ع� ظاهرة زواج  )؛ القانون النموذ�ب

�ة للجنوب اإلف���ت
ف بالفعل ( وجني ف م الوطن�ة  2016األطفال وحما�ة األطفال الم�ت ي للجماعة االقتصاد�ة لدول غرب إف��ق�ا لتع��ز النظ� ات��ب )؛ واإلطار االس�ت

ُطر المؤسس�ة، ال يزال هناك ال�ث�ي   لحما�ة الطفل. 
ُ
امات الس�اس�ة التقدم�ة واأل ف ف الق�ام به لتحقيق األهداف. رغم االل�ت   الذي يتعني

 
ي حملته القار�ة األو� للقضاء ع� ظاهرة زواج 

ف الفت�ات وتع��ز تنف�ذ هذە األطر، أطلق االتحاد اإلف���ت ف ح�اة ماليني ي محاولة لتحسني
  �ف

ي  
ي إف��ق�ا �ف

ي المؤتمر الرابع لوزراء التنم�ة االجتماع�ة لالتحاد اإل 2014مايو    29األطفال �ف
ة الحملة حيت عام �ف . ُمّددت ف�ت ي

 2023.8ف���ت
ي تعزز المساواة والحما�ة للنساء  امات الس�اس�ة الحال�ة اليت ف ي إ� تع��ز االل�ت

  من خالل إطالق الحمالت الوطن�ة، �س� االتحاد اإلف���ت
، ووك  ع�ب إقامةوالفت�ات   ي

ات�ج�ة ع� المستوى اإلقل��ي تضم منظمات المجتمع المديف ا�ات اس�ت والمنظمات   9االت األمم المتحدة، �ش
كاء التنم�ة.  ا أقوى للرصد والتقي�م    غ�ي الحكوم�ة الدول�ة، والمجموعات االقتصاد�ة اإلقل�م�ة، و�ش ن� ي ُم�وِّ

ام االتحاد اإلف���ت ف تضّمن ال�ت
ي وضع الس�

ف من زواج األطفال �ف اسات وعمل�ات التخط�ط، وكذلك  لق�اس تأث�ي جهود الدعوة اإلقل�م�ة، وضمان المشاركة المعززة للناجني
ي إف��ق�ا. 

ي القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال �ف
ي وتع��ز الممارسات الواعدة وقصص النجاح �ف  التوثيق المنه�ب

 
ي استمرت   ة تنف�ذها اليت ي إف��ق�ا مكاسب ملحوظة    5خالل ف�ت

ي للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال �ف
سنوات، حققت حملة االتحاد اإلف���ت

ي تع��ز  
ي االتحاد �ف

ام الس�ا�ي للعد�د من الدول األعضاء �ف ف ي القارة، من تع��ز اإلطار المع�اري إ� توظ�ف االل�ت
القضاء ع� هذە الظاهرة �ف

ا   تصم�م� ا�تسبت  وقد   ، ف والعالميني ف  واإلقل�ميني ف  الوطنيني ف  والمانحني كاء  ال�ش جانب  من  والحماس  الن�ة  بحسن  الحملة  تتمتع   . ي
اإلف���ت

ا  ات. تحق ع�  متجدد� ي ح�اة الفت�ات الصغ�ي
ات اإل�جاب�ة �ف ف التغي�ي  يق النتائج ع� أرض الواقع ح�ث يتطلب األمر تكث�ف الجهود لتحف�ي

ي عام  
ي للقضاء ع�  2015�ف

ي الموحد �شأن حملة االتحاد اإلف���ت
ا الموقف اإلف���ت ي رسم��

، تبيفّ رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلف���ت
ي إف��

ي جميع الدول األعضاء، من  ظاهرة زواج األطفال �ف
ك لالتحاد اإلف���ت ). �ُحّث الموقف المش�ت ي

ك لالتحاد اإلف���ت ق�ا (الموقف المش�ت
ف أمور أخرى، ع� (  ات�ج�ات وخطط عمل وطن�ة تهدف إ� القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال؛ (1بني ف  2) وضع اس�ت ) سن وتنف�ذ القوانني

ي األديف للزواج ب
ي تحدد السن القانويف م القانون�ة؛ و (  18ـ اليت ، بدون استثناءات، وتطب�قها بموجب جميع النظ� ) تنف�ذ جميع  3سنة أو أ���

والطفل،   األم  وصحة   ، ف الجنسني ف  بني والمساواة  اإل�سان،  بحقوق  يتعلق  ف�ما  القارة   مستوى  ع�  القانون�ة  والصكوك  الس�اسات 
ف الفت�ات والنساء  ي التنم�ة.  والممارسات التقل�د�ة الضارة، بهدف تمكني

 وضمان مشاركتهن �ف
 

 السیاق التشریعي والسیاسي الوطني: مالوي وزامبیا 
 

ي الجهود    أع� معدالت لزواج األطفال.  10لدى مالوي وزامب�ا 
ف ع� مستوى القارة والعالم �ف ومع ذلك، كانت حكومتا مالوي وزامب�ا رائدتني

. المبذولة للقضاء ع� زواج األطفال، ح�ث حققتا   ي والمجتم�ي  ع� الصع�دين الوطيف
�
 واضحا

�
كما استضاف رئ�س جمهور�ة زامب�ا،    تقدما

ي نوفم�ب  
ي �شأن القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال، �ف

، القمة  2015فخامة الرئ�س إدغار لونغو، بصفته البطل الرئا�ي لالتحاد اإلف���ت
ي لوسا�ا، زامب�ا. 

ات�ج�ات وطن�ة للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال، وقادا عمل�ات  أطلق كال البلد  اإلف��ق�ة األو� للفت�ات �ف ين حمالت واس�ت
ي دورات الجمع�ة العامة لألمم المتحدة من خالل  

ي و�ف
ي مؤتمرات قمة االتحاد اإلف���ت

ي عقد منصات حوار �ف
، وشاركا �ف ي

اإلصالح القانويف
،  5ات أمٌر حاسم لتحقيق أهداف التنم�ة المستدامة، وتحد�دا� الهدف ، ما �ش�ي إ� أن اإلرادة الس�اس�ة ع� أع� المست��ا رؤساء دولهم

 11وحفز التدخالت متعددة القطاعات. 
 
 
 
 
 

 
ي ( 8

ات�ج�ة الخمس�ة للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال () الخطة اال 2019االتحاد اإلف���ت  ). 2023-2019س�ت
نامج العال�ي لصندوق األمم المتحدة للسكان واليون�سف لت��ــــع العمل للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال   9 ف صندوق األمم  2019-2016ال�ب ك بني نامج المش�ت ، وال�ب

نامج اإلقل��ي لتسل�ط الضوء ع� القضاء ع� ظا هرة زواج األطفال و�ش��ه األعضاء  المتحدة للسكان واليون�سف �شأن �ش��ه األعضاء التناسل�ة لإلناث، وال�ب
 التناسل�ة لإلناث. 

وج  10 ف ي زامب�ا، ي�ت
ف 31�ف اوح أعمارهن بني ي ت�ت

ي سن  24و  20% من النساء الاليئ
ي سن  18سنة �ف

ف �ف ف كل فتاتني وج فتاة واحدة من بني ف ي مالوي، ت�ت
سنة. منظمة   18سنة. �ف

 ، اليون�سفالعالم: فرصة عادلة ل�ل طفلحالة أطفال ) 2016األمم المتحدة للطفولة (اليون�سف) (يونيو 
 https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf ي سبتم�ب  ا تم االطالع عليه

نت �ف  2020ع� اإلن�ت
ي مالوي وزامب�ا وتقد�م منح دراس�ة للناج�ات من زواج األطفال 1920هيئة األمم المتحدة للمرأة ( 11

ي ُممّول   -)، القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال �ف وع تج��يب م�ش
از�ل وجنوب إف��ق�ا (صندوق   ). IBSAمن مرفق الهند وال�ب

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf
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 : 1الجدول  
��ي والس�ا�ي   الس�اق الت�ش

 

 

   مالوي:  
 ) األ��ة  والعالقات  والطالق  الزواج  قانون  الحد  2015�حدد   (

الحاجة لموافقة  للفت�ان والفت�ات دون    18األديف لسن الزواج بـ  
الز  أنواع  بجميع  القانون  ف هذا  �ع�ت ي ذلك  وا الوالدين.  

بما �ف ج، 
أو   السمعة  بحكم  والزواج   ، ي

والعر�ف  ، ي والدييف  ، ي
المديف الزواج 

عام   ي 
�ف الدائمة.  ة  الدستور  2017المعا�ش مالوي  برلمان  عّدل   ،

ف   اوح أعمارهم بني   15ب�لغاء الحكم الذي �سمح لألطفال الذين ت�ت
    18و  

�
معلما التعد�ل  هذا  ل 

�
شك الوالدين.  بموافقة  بالزواج  ا  عام�

 ألنه جعل قانون الزواج والطالق والعالقات األ��ة يتما�ش  
�
هاما

ُ�عزَ  الدستور.  مشاركة  مع  إ�  الدستوري  التعد�ل  هذا  ف  تحف�ي ى 
ي بدعم رفيع المستوى من الرئ�س  

الشباب ومنا�تهم، وقد ح�ف
ل األو�  ألبالد والس�دة  األطفال  . كما  المحليون زواج  الزعماء  ل�ف 

��ي له القدرة ع�   ع� مستوى المقاطعات. رغم أن القانون الت�ش
التنف�ذ   إبطال أي قانون آخر ضار و�عالن عدم قانونيته، �سمح 
ع�   القائمة  القانون�ة  لألحكام  الضع�ف  والرصد  واإلنفاذ 

الدين أو  العرف�ة  الممارسات  باستمرار  الشعب�ة  أو  المست��ات  �ة 
ال   ذلك،  إ�  باإلضافة  قانون�ة.  عواقب  دون  الضارة  االجتماع�ة 
القانون   مع  الرسم�ة  غ�ي  والمحا�م  المجتمع�ة  اللوائح  تتما�ش 

ي المناطق ال��ف�ة. 
، ول�نها ُ�ستخدم ع� نطاق واسع �ف ��ي  الت�ش

 
زواج    ظاهرة  ع�  للقضاء  وطن�ة  ات�ج�ة  اس�ت مالوي  تمتلك 

) بق�2023-2018األطفال  االجتما�ي واألطفال  )  الن�ع  ادة وزارة 
) االجتماع�ة  والرعا�ة  تهدف  MoGCDSWواإلعاقة   .(

ي مالوي بنسبة  
ات�ج�ة إ� الحد من انتشار زواج األطفال �ف االس�ت

.  ُ�ستخدم نهٌج متعدد القطاعات �س�  2023% بحلول عام 20
و�عادة   االقتصاد�ة،  الفرص  ز�ادة  من خالل  الفت�ات  ف  تمكني إ� 

بالمدااللت المدا حاق  ي 
الت�ب و�بقائهن �ف لتقل�ل معدل  رس  ا رس 

ال بناء  محيت مستوى  إ�  ات�ج�ة  االس�ت تهدف  الثان��ة. كما  درسة 
قدرات وكاالت إنفاذ القانون، وز�ادة عدد خدمات حما�ة الطفل  
حما�ة   مجال  ي 

�ف ف  العاملني وفرق  الضحا�ا،  دعم  مثل مجموعات 
ا   ع� الطفل   وزوا�ا  األمام�ة،  و�شجيع  الخطوط  إلخ،  ألطفال، 

المعلومات   توف�ي  ع�  ات�ج�ة  االس�ت تركز  المجتمع�ة.  الحوارات 
واإلنجاب�ة   الجنس�ة  والحقوق  بالصحة  المتعلقة  والخدمات 

)SRHR  الصح�ة والرعا�ة  ات،  الصغ�ي للفت�ات  للعمر  المناسبة   (
ف للناج�ات من زواج األطفال.   والدعم النف�ي االجتما�ي المناسبني
 

  زامب�ا: 
ي  ُ�ستخَد 

ف بكلٍّ من القانون العر�ف ي مزدوج �ع�ت
م نظام قانويف

. رغم أن قانون الزواج ( ��ي ) ينص ع� أن  1964والقانون الت�ش
ي للزواج هو 

ا وأن موافقة الوالدين ُيؤخذ بها    21السن القانويف عام�
ي سن 

ي    16لمن هم �ف
ا فما فوق، فإن هذە األحكام ال تطبق �ف عام�

ي (الذي  
ي المناطق ال��ف�ة)  القانون العر�ف

�شيع استخدامه �ف
ا للمادة    ح�ث �مكن لألطفال الزواج ابتداًء من سن البل�غ.  وفق�

ف الطفل ع� أنه الشخص الذي بلغ سن   266 من الدستور، ُ�عرَّ
ف أن الشخص البالغ هو الشخص الذي    18 ي حني

ا أو أقل، �ف عام�
ا.   19بلغ أو تجاوز سن    ال يوجد ب�ان ��ــــح �شأن الحد  عام�

ي معظم الحاالت تأخذ المحا�م  
األديف للسن القانون�ة للزواج، و�ف

  . ��ي ي ما لم �كن ينتهك الدستور أو القانون الت�ش
بالقانون العر�ف

وع قانون للزواج (  ) �غ�ي أشكال الزواج  2015تم إعداد م�ش
ي ول�نه لم  

، والعر�ف ي ، والدييف ي
ي ذلك الزواج المديف

المختلفة بما �ف
 ُ�قّر بعد. 

 
ات�ج�ة وطن�ة للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال  لدى زامب �ا اس�ت

%  40) تهدف إ� الحد من زواج األطفال بنسبة  2021- 2016(
باستخدام نهج متعدد القطاعات. تتو� ق�ادة   2021بحلول عام 

ي وزارة الن�ع  
ات�ج�ة وحدة التنسيق الوطن�ة �ف تنف�ذ هذە االس�ت

ث ترصد التقدم  وزارة ح� 11االجتما�ي من خالل أمانة تضم 
ات�ج�ة وطن�ة للدعوة   ا اس�ت ع� أساس منتظم. لدى البلد أ�ض�

ي زامب�ا  
واالتصال �شأن القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال �ف

ات�ج�ة   ، وقد )2021- 2018( ُوِضعت لتع��ز تنف�ذ االس�ت
الهدف الرئ��ي هو   الوطن�ة للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال. 

ي المواقف والسلوك�ات والمعتقدات  "�سه�ل التغي�ي 
ي �ف اإل�جايب

ي ممارسة زواج األطفال"؛  
ي ُ�سهم �ف والممارسات السائدة اليت

ات�ج�ة:   )  1سُتنّفذ أ�شطة الدعوة من خالل ستة مناهج اس�ت
) المشاركة  2تع��ز قدرات الشباب، واآلباء، وأفراد المجتمع؛ 

ي ذلك الن3  ؛اإلعالم�ة 
ي  ) التعبئة االجتماع�ة، بما �ف ماذج اليت

) االنخراط المجتم�ي مع الق�ادات والمجالس  4ُ�قتدى بها؛ 
) المنا�ة، بما  5             ؛التقل�د�ة والدين�ة، ومشاركة الشباب

ي ذلك األ�شطة ع� مستوى البلد والمحافظات والمناطق  
�ف

ي �ستهدف القادة والمنظمات وصناع القرار    )6  ؛والمجتمعات اليت
لتنف�ذ، ورصد، وتقي�م أ�شطة الدعوة  إ�شاء آل�ات تنس�ق�ة  

 واالتصال. 
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 التدخالت 
م  األطفال.  زواج  ظاهرة  ع�  بالقضاء  وزامب�ا  مالوي  القانون    عتعهدت حكومتا  إصالح  لضمان  تدخالت  ُنّفذت  التعل�م،  ع�  ف  ك�ي ال�ت

األطفال.    زواج  من  ف  للناجني اإل�سان  وتع��ز حقوق  األطفال  زواج  ظاهرة  القضاء ع�  أجل  من  السلب�ة  االجتماع�ة  األعراف  ومعالجة 
ي كب�ي ع� تعل�م الفت�ات وأطفالهن.   �د ذلك من الدخل المتوقع ومن رفاە    كما س�كون للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال تأث�ي إ�جايب ف س�ي

ي األ� المع�ش�ة. األدلة من زامب�ا واضحة: 
 المرأة �ف

 
الوالدين،   تعل�م  األطفال وتؤخرە: مستوى  تمنع زواج  ي  اليت العوامل  أطفال، شملت  �شهد زواج  لم  ي  اليت للعائالت 

رە، والق�ادة المجتمع�ة الق��ة، وا 
ُّ
ي األ�شطة الُمدّرة للدخل، ووجود نماذج  والوصول إ� التعل�م الج�د وتوف

لمشاركة �ف
للتنم�ة    ُ�قتدى  مة  والمح�ت اآلمنة  والفرص  واإلنجاب�ة،  الجنس�ة  بالصحة  المتعلقة  القضا�ا  فهم  ومعرفة/  بها، 

ي األ�ة: اال�سجام األ�ي، والحوار داخل األ�ة حول القضا�ا الحساسة
ف�ه والنظام �ف  12. الشخص�ة وال�ت

 
از�ل وجنوب إف��ق�ا للتخف�ف من حدة الفقر والج�ع (صندوق    بالنظر إ� هذە الخلف�ة، واألدلة، والدعم المقدم من مرفق الهند وال�ب

IBSA) ،13  ووكاالت األمم المتحدة، والوزارات الحكوم�ة، ومنظمات   14تعاونت هيئة األمم المتحدة للمرأة ، ي
ا�ة مع االتحاد اإلف���ت بال�ش

ف من زواج األطفال من أجل تحقيق النت�جة اإلجمال�ة  المجتمع ال ، والمؤسسات اإلعالم�ة، والناجني ف / الدينيني ف ؛ مع الزعماء التقل�ديني ي
مديف

ي مالوي وزامب�ا. من خالل اعتماد نهج متعدد الجوانب، تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة ع� إحداث  
ي انخفاض زواج األطفال �ف

المتمثلة �ف
ي 
ز �ف ، وجهود الدعوة والتعبئة االجتماع�ة لمعالجة  تغي�ي ُمحفِّ ف الفن�ة ألصحاب المصلحة الرئ�سيني الفت�ات من خالل المساعدة   ح�اة 

ات�ج�ات واسعة   اس�ت بثالث  النهج  شد هذا  للتعل�م. �س�ت ثان�ة  إ� فرصة  الوصول  ف  السلب�ة وكذلك ضمان تحسني االجتماع�ة  األعراف 
ف من زواج األطفال: النطاق للتغي�ي مصّممة لتنف�ذ النمو  ي والوصول إ� المجتمعات والناجني  ذج التج��يب

 
 النتائج 

ف لخطرە إ� التعل�م؛  • ف من زواج األطفال والمعرضني ي تعزز وصول الناجني �عات والس�اسات اليت ف البيئة التمكين�ة من الت�ش  تحسني
ي تعل�م الناج�ات من زواج األطفال وحقوق األطفال لمنع اعتماد األعراف والمواقف والسلوك�ات االجتماع�ة الموات�ة تجاە  •

االستثمار �ف
 العنف ضد النساء والفت�ات؛

 توسيع نطاق الوصول إ� الخدمات األساس�ة الج�دة للناج�ات من زواج األطفال؛  •
ف الدول النام�ة من خالل  •  تع��ز التعلم بني
  األهداف 

 تع��ز القدرات  المساعدة الفن�ة  التعبئة االجتماع�ة 
رفع مستوى الو�ي والتعلم �شأن معالجة  •

زواج األطفال والعنف القائم ع� الن�ع 
؛  االجتما�ي ع� مستوى المجتمع المح�ي

وع  • ك لدى مناطق الم�ش
�
بناء الشعور بالتمل

لق�ادة وتنسيق التدخالت و�سه�ل التعّرف 
 ع� الناج�ات من زواج األطفال؛

االجتماع�ة السلب�ة معالجة األعراف  •
للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال ولتع��ز 

اك  ف من خالل إ�ش ف الجنسني المساواة بني
ف وقادة المجتمع؛  القادة التقل�ديني

ف  • وضع أدوات/ مبادئ توجيه�ة لتحسني
الجودة، وتوسيع نطاق الوصول، 

لخدمات واستخدام مسارات اإلحالة ل
ف من زواج األطفال؛  األساس�ة للناجني

تط��ر أدوات للفحص لتسه�ل عمل�ة  •
ف للمنح الدراس�ة  ف المتقدمني االخت�ار بني

ف من زواج األطفال؛  لألطفال الناجني
ي تعالج زواج  • امج اليت تط��ر و�دماج ال�ب

األطفال المبكر والعنف القائم ع� الن�ع 

�عات  • ي تقوم بتنف�ذ الت�ش المؤسسات اليت
الخاصة بالقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال 

 وس�اسات العودة إ� المدارس؛
ي تدعو إ� المؤسسات المدن�ة  • والرسم�ة اليت

 منع الزواج المبكر؛
الناج�ات من زواج األطفال لتع��ز فهمهن  •

ي الخدمات 
وقدرتهن ع� ممارسة حقوقهن �ف

 األساس�ة الج�دة وتوضيح حقوق الفت�ات؛

 
 المرجع نفسه.   12
وع صندوق  13 ف من زواج   IBSAالمصدر: هيئة األمم المتحدة للمرأة. م�ش ي مالوي وزامب�ا وتقد�م منح دراس�ة للناجني

بعنوان القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال �ف
از�ل وجنوب إف��ق�ا للتخف�ف من حدة الفقر والج�ع من خالل  ف برنامج األطفال "ُ�مّول من ِقَبل مرفق الهند وال�ب البلدان النام�ة التابع لألمم المتحدة التعاون بني

)UNSSCف ال �عات الوطن�ة الستئصال زواج األطفال ع� المست��ني ي مالوي وزامب�ا ب�نفاذ الت�ش وع: ق�ام حكوميت ف النتائج المتوقعة للم�ش ي والمح�ي ). من بني وطيف
ي شكل عمل�ات 

وع �ف ا".     توثيق لاللقاءات، و التصال، وعقد  لال و�عادة تنظ�م نتائج الم�ش ا إقل�م�� ي لجعل ذلك نهج�
 تبادل أفضل الممارسات من خالل االتحاد اإلف���ت

ف المرأة.  المتحدة األممهيئة األمم المتحدة للمرأة �ي منظمة  14 ف وتمكني ف الجنسني إنها منا� عال�ي للنساء والفت�ات، وقد تأسست لت��ــــع   الُم�ّرسة للمساواة بني
ي مختلف أنحاء العالم. 

ي تلب�ة احت�اجاتهن �ف
 التقدم �ف

https://www.un.org/ar
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ي معالجة زواج  •
تع��ز آل�ات المساءلة �ف

 األطفال. 
 

ي التعل�م الرس�ي  (GBV)االجتما�ي 
�ف

 .  وغ�ي الرس�ي
مقدمو الخدمات لتقد�م خدمات أساس�ة  •

ف من زواج  منّسقة عال�ة الجودة للناجني
 األطفال؛

دعم العالقات استخدام أ�شطة التوج�ه ل •
مة، والقضاء ع� ظاهرة زواج  المح�ت

ف  ف الجنسني األطفال، وتحقيق المساواة بني
 ع� مستوى الفرد والمجتمع. 

 ە؟ناما الذي تعلم
ات التح��ل�ة لح�اة ال ف إ� معالجة دوافع زواج األطفال  أول�اء األمور و   والدينتؤدي التغي�ي ي من خالل التمكني

 والفت�ات نحو اال�تفاء الذايت
ف من زواج األطفال.  ف صحة ورفاە الفت�ات والناجني  وتحسني

 
ا ع� األ�ة،   ع� تغي�ي خطاب ضعف الفت�ات:  IBSAتعمل منحة صندوق   القاعدة االجتماع�ة السائدة �ي أن الفت�ات �مثلن عبئ�

ي الُممّول من ِقَبل صندوق من خالل ع�الت. و�فتقرن إ� القوة وهن من المَ  وع التج��يب ي   ، يتحدى تقد�مIBSAالم�ش المنح الدراس�ة اليت
عذر استبعاد الفت�ات من المدرسة �سبب الزواج أو   �دحضما   -هذا   �ستهدف الفت�ات الناج�ات من زواج األطفال خطاَب الضعف

 و�ثارة لدى كلٍّ من 
�
د اهتماما

�
ي �جري توسيعالحمل. كانت النتائج إ�جاب�ة، ما ول للتعلم و�ناء   نطاقها   الفت�ات والنساء إزاء الفرص اليت

ي �  . المتوفرة المهارات والمعرفة �شأن اإلمكانات الجد�دة وع التج��يب  ُ�حقق الم�ش
�
ي توف�ي   �عا

منحة دراس�ة و   1223هدفه المتمثل �ف
ف األبعد عن المدار  555 ي زامب�ا دراجة للناج�ات من زواج األطفال لتسه�ل حركة الناجني

دراجة   520منحة دراس�ة و   720و  ، س �ف
ي مالوي. 

ف إ� المدرسة و   700هناك  للناج�ات �ف ي تنم�ة المهارات المهن�ة  20فتاة �ذهنب
ي مالوي  شابة �شاركن �ف

. �شمل المنح  �ف
ي زامب�ا لتشم

. تمتد المنح الدراس�ة �ف ل األحذ�ة المدرس�ة وال�تب  الدراس�ة الرسوم المدرس�ة وتوف�ي اللوازم المدرس�ة والزي المدر�ي
،   ورسوم اإلقامة.  ف ي المنطقة، والقادة التقل�ديني

تجري عمل�ات االخت�ار �شفاف�ة من خالل االنخراط مع لجان المنح الدراس�ة �ف
ي المجتمع، واستخدام أدوات الفحص. 

ي المجتمع.   وأصحاب المصلحة �ف
ي مع أصحاب المصلحة �ف

 تم تط��ر هذە األدوات �شكل تعاويف
 
ي �ّ��ن من

ي الطلب ع� العودة إ� المدرسة من جانب الفت�ات والشابات الاليئ
  اإلقبال ع� المنح الدراس�ة ناجح للغا�ة. هناك ارتفاع �ف

نامج ل�شمل الم��د من المدارس والمناطق.  ي فاتتهن  المدرسة �سبب زواج األطفال والحمل. هناك طلبات لتوسيع ال�ب
  �س� النساء الاليئ

ي السابق إ� االندماج. بدأ ال  فرصة
ا و�صبحن    �ستوعبونوالفت�ات   أول�اء األمور و   والدانالدراسة �ف ك�ف �مكن للفت�ات أن يتفوقن تعل�م��

الدعم.  ف  التحد�ات    منا�ات عندما يتلقني ي أعاقت فيها  اليت الس�اقات  ي 
 ف�ه �ف

ً
العال�ة للتعل�م ورغبة  للق�مة 

�
إدرا�ا الواضح أن هناك  من 

التعل�م. االجتماع� إ�  الوصول  إدراج    ة واالقتصاد�ة  الج�دة  الممارسات  و�لحاقهم بعمل�ة    IBSAمستف�دين من منحة صندوق    6من 
ي لتط��ر المرحلة  

ي لت��ــــع العمل للقضاء ع� ظاهرة  من الخطة اال   2�شاور�ة إقل�م�ة لالتحاد اإلف���ت
ات�ج�ة القار�ة لالتحاد اإلف���ت س�ت

 ) األطفال  ي د�سم�ب  2023- 2019زواج 
إف��ق�ا �ف ج، جنوب  ي جوها�س�ب

ُعقدت �ف ي  واليت بها، ومنا��ن    2019)  �قتدى  كاء، ونماذج  ك�ش
ف   ا التعلم ف�ما بني ات�ج�ة برؤى عمل�ة فحسب، بل عززت أ�ض� أق��اء. لم تقت� المشاركة والمشاورات اإلقل�م�ة ع� تع��ز الخطة االس�ت

ي االتحا 
. البلدان النام�ة من الدول األعضاء �ف ي

   د اإلف���ت
ٌ
ي مالوي واضحة

ي �سل�ط    األدلة المستقاة من إحدى الناج�ات من زواج األطفال �ف
�ف

 الضوء ع� إمكان�ة ز�ادة استقالل�ة الفت�ات: 
 

 
ي ق�ل �ي إن خ�اري الوح�د للبقاء ع� ق�د الح�اة هو الزواج ��عة كما فعل

. لقد رأ�ت مزا�ا المدرسة  ت شق�قايت
�
والفرق الذي   األ��ب سنا

 
ُ
ي لم تذهب إ� المدرسة. �مكن أن ت  بالفتاة اليت

ً
ي التواصل �شكل أفضل مقارنة ة و�مكنيف ي ح�اة المرء. أفهم أش�اء كث�ي

حدثه المدرسة �ف
ا. (إ�د�ث  ا، أقوم بادخار المال لبدء عمل تجاري لبيع المال�س. لقد بحثت وكتبت خطة عمل للتأ�د من أن عم�ي س�كون ناجح� حال��

ي وسط مالوي)جمعة
 ، ناج�ة من زواج األطفال المبكر من مقاطعة سال�ما �ف

 
 
ي المدارس، مثل المرافق المزدحمة وغ�ي المالئمة  

ومع ذلك، كانت هناك عواقب غ�ي متوقعة مع ز�ادة إعادة التحاق/ استبقاء الفت�ات �ف
ي 
ي عدد الطالب �ف

ي �كون فيها س�ظل الطلب ع� د  المنح الدراس�ة.   وجود   لمواجهة ال��ادة �ف ي الس�اقات اليت
ا �ف عم المنح الدراس�ة مرتفع�

ا؛ والمدارس قل�لة وتقع ع� مسافات بع�دة أو تقدم خدمات   ي المجتمعات الُمهَملة اقتصاد��
ا ال�تساب األصول �ف األطفال اإلناث مصدر�
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الفت�ات وسالمتهن.  لضمان حضور  المجتمع    غ�ي كاف�ة  يتطلب ذلك ز�ادة و�ي  ا،  ي قدم�
ف  للُم�ف لتمكني  

�
المتوفرة حال�ا األخرى  امج  بال�ب

 الفت�ات واالستفادة من هذە الجهود لتوسيع نطاق وصول الفت�ات. 
 

 
ُ
ك المح�ي للتدخالت �شأن زواج األطفال: عزّ ت

�
ي   ز المشاركة المجتمع�ة التمل

وع الرائد "القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال �ف نجح الم�ش
ي وضع األساس لـ: مالوي وزامب�ا وتقد�م منح  

 دراس�ة للناج�ات من زواج األطفال" �ف
 ذات االنتشار األع� لزواج األطفال.  15تحد�د المناطق الرئ�س�ة  •
 لخصوص�ة الس�اقات للتدخالت من خالل المحادثات المجتمع�ة.  توف�ي فهٍم  •
اك حراس البوابات األق��اء، مثل القادة  • . �سل�ط الضوء ع� مدى أهم�ة إ�ش ف التغي�ي ، من أجل تمكني ف ف والدينيني  الثقافيني
المحادثات   • لت�س�ي  أدناە)  (الموضحة  المح�ي  المستوى  ع�  القطاعات  متعددة  المنصات  لتق��ة  الحاسمة  األهم�ة  فهم 

 المجتمع�ة التشارك�ة، والدخول إ� المجتمع، وتخط�ط التدخل ودعمه.   
 

ا   ا ووع��
�
ف  أوجد األساس األّو�ي للتفاعالت اتفاق بمدى انتشار الطرق المختلفة لممارسة زواج األطفال واالختالفات بينها.  كما كفل  جمعيني

ي تتطلب تدخالت متجاو�ة  ل   �درا�هتقّبل المجتمع المح�ي و  ي دوافع ممارسات زواج األطفال اليت
متنوعة للقضاء ع�  و لتباينات الس�اق�ة �ف

األطفال.   ظاهرة     زواج 
�
تدر�با الزواج  من  الناج�ات  الشابات  تتل�ت  المثال،  يرفع من أصواتهنتوجيه ع� سب�ل   

�
إ� جلسات    ما   ، �ا أّدى 

رت أ�شطة التوجيه 
ّ
ل للفت�ات الملتحقات بالمدارس االبتدائ�ة والثان��ة. وف ف ل إ� م�ف ف ا منتد�ات للفت�ات للتواصل    توج�ه�ة من م�ف أ�ض�

 ُ�صبحن صد�قات وأخوات ومدافعات/ حارسات وداعمات لبعضهن البعض من أجل إ�مال تعل�مهن.   ف�ما بينهن ول�ي 
 

ي المقام األول حول الفت�ات المراهقات العاز�ات ل�شمل  
ي اآلن توسيع نطاق سينار�و زواج األطفال باعتبارە �دور �ف

  است�عاب أوضاع ينب�ف
ي تجاوزن 

ي ز�جاتهن ول�نهن بحاجة لدعم سُبل ع�شهن، أو أصبحن مراهقات أرامل، أو من ذوي    18الفت�ات الاليئ
ي البقاء �ف

ف �ف ا و�رغنب عام�
 بالنظر إ�    اإلعاقات،

ً
ن الزواج ضد رغبات والديهن/ أول�اء أمورهن، خاصة أو عاز�ات، و/ أو أمهات. عالوًة ع� ذلك، هناك فت�ات �خ�ت

اك األوالد لتع��ز األعراف والمواقف والسلوك�ات االجتماع�ة الموات�ة تجاە الفت�ات.  ي ك�ف�ة إ�ش
 قلة الفرص. كما أن هناك حاجة للنظر �ف

  
البيئ�ة والمستقبل  سلطت   الصدمات  ي تفاقمت �سبب  اليت الضعف  المتنوعة ألوجه  التجارب  الضوء ع� هذە  المجتمع�ة  المحادثات 

وتهد�د حقوق   المساواة  عدم  تفاقم  إ�  الظروف  تؤدي هذە  ال��ف�ة.  المجتمعات  تواجهها  ي  اليت الع�ش  والمخاطر ع� سُبل  الغامض 
 األطفال اإلناث ورفاههن. 

 
وع المنح الدراس�ة  نطاق  توسيعُ�سهم   ي جدوى واستدامة م�ش

ي التوترات    : المصادر المجتمع�ة ل�سب الع�ش �ف
يتمثل أحد التحد�ات الجد�دة �ف

الُمستهدفة.  ال��ف�ة  المجتمعات  ي 
�ف محتاجون،  ول�نهم  دراس�ة   

�
منحا يتلقون  ال  الذين  ألولئك  تنشأ  ي  اليت أصحاب    المحتملة  ف ع�  يتعنيّ

ي  
ي استكشاف طرق لتوسيع نطاق هذا التدخل األّو�ي للمنح الدراس�ة من خالل دعم بناء األصول لأل� المع�ش�ة والمدارس  المصلحة �ف

وع البدء �ف الم�ش
رة.  ي مالوي وزامب�ا، كان    الضع�فة والمت�ف

ات. �ف ي لبناء وممارسة المهارات والخ�ب وع بمثابة االختبار التج��يب ي إطار الم�ش
أصبحت المدارس �ف

وع ول�نها �ستبعد  ال�ت  ي �ستهدف الُمستف�دين من الم�ش ف ع� إرساء أسس تنم�ة مهارات ر�ادة األعمال و�دارة األعمال و�ناء القدرات اليت ك�ي
ا الحزم المال�ة.   حال��

اإلبداع�ة   المبادرات  ي دعم مجموعة متنوعة من 
ي زامب�ا �ف

ي �ف التج��يب وع  الم�ش بدأ  الغا�ة،  المدارس واأل�   16ولتحقيق هذە  ي ت��ط  اليت
امج الزراعة ور�ادة األعمال لخلق فرص ل�سب الع�ش وتقد�م الدعم لتعل�م الفت�ات.  وفق المجال الذي تختار األ�  االستثمار ف�ه،   ب�ب

وع صندوق  االجتما�ي   التابع لوزارة الن�ع ADVANCEالتدر�ب ع� ر�ادة األعمال، وتوف�ي المعدات من خالل برنامج  IBSAس�دعم م�ش
كة التقن�ة الدينام�ة ( كة  ). Dytechو�ش وع صندوق    Dytechدخلت وزارة الن�ع االجتما�ي و�ش ا�ة مع م�ش ي �ش

لضمان استدامة    IBSA�ف
ي المدرسة (الطالب) وخارجها (الوالدين/ أول�اء  

وع. �شأت فكرة أن المدارس �مكن أن تعمل كمرا�ز تعل�م�ة ل�لٍّ من الموجودين �ف الم�ش
ي المنطقة لتحقيق أق� قدر من الوصول. األمو 

عالوًة ع� ذلك، رغم تبيفّ   ر). ومع ذلك، يتطلب نهج التعلم هذا إدراج جميع المدارس �ف
وع الحا�ي مجال ر�ادة األعمال، فإن نجاحها س�عتمد ع� الدعم الحكو�ي من خالل خدمات اإلرشاد، ودعم   المدارس المختارة للم�ش

ي المراحل األول�ة. التدر�ب ع� المهارات، و 
ا�ات هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف من األهم�ة بمكان   ال��ط باألسواق، ما �ستد�ي استمرار �ش

ي بعض الحاالت، ستتطلب هذە المشار�ــــع أن تتوفر للمدارس  
. �ف ي

أن تكون هذە المشار�ــــع منخفضة التكلفة وقائمة ع� اال�تفاء الذايت
ي ال�اف�ة 

 وضمان ح�ازتها إلقامة أ�شطة ر�ادة األعمال. إمكان�ة الوصول إ� األرا�ف

 
ي زامب�ا.  15

ي مالوي. مقاطعتا مبولونغو وشاما �ف
 مقاطعتا سال�ما وود�دزا �ف

كة تقدم  16 كةو�ي  ، Dytech Limited �ش كز ال�ش ف االقتصادي. وس�ت كة تجار�ة زراع�ة، الدعم للفئات الضع�فة من خالل التمكني ع� بناء قدرات المجتمعات  �ش
 ال��ف�ة والمدارس للحصول ع� دخل مستدام والوصول إ� األسواق الخارج�ة �سلعهم. 
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وع صندوق   استدامة م�ش عّد 

ُ
ل�لٍّ   IBSAت قلق كب�ي  ي  مصدر  فقد  ا،  جد� ا  مبكر� الدعم  انت�  إذا  والفت�ات.  األمور  أول�اء  ذلك من    بعث 
ف أنه ال  ب ي  رسالة سلب�ة إ� الفت�ات األخ��ات ألنهن ببساطة س�ُعدن إ� ح�اتهن السابقة و�ثبنت

للفت�ات األخ��ات الاليئ يوجد مخ�ج 
 وزارة تنم�ة المجتمع والخدمات االجتماع�ة) -تزّوجن للعودة إ� المدرسة و�كمال تعل�مهن بالفعل (مقاطعة شاما، زامب�ا 

 
 

كاء اآلخ��ن العتماد برامج وُنُهج مماثلة لدعم فرص التعل�م الثان�ة من    وع، ُبذلت جهود للدعوة لدى الحكومة وال�ش ة الم�ش خالل ف�ت
ف  SIمع مشار�ــــع ُم�ّملة أخرى مثل مبادرة �سل�ط الضوء ( و�شمل الجهود األخرى لتوف�ي الموارد العمل أجل تع��ز االستدامة.  ) والتمكني

ي زامب�ا، س�شكل  WEP)لمرأة (االقتصادي ل
ي مالوي. �ف

، والجهود المبذولة لدعم المرأة من خالل مبادرات االدخار والقروض القرو�ة �ف
ي �مكن استخدامها.  ات�ج�ات األخرى اليت ات�ج�ات المناطق �شأن القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال موردا� لإلرشاد �شأن االس�ت  تط��ر اس�ت

ا�ات لل�ش الحاسمة  القطاعات:   األهم�ة  متعددة     والمنصات 
�

القائمة ع�  أو� اله�ا�ل  من  لالستفادة  ة  أهم�ة كب�ي ي  التج��يب وع  الم�ش  
ابطة الالزمة لمعالجة    ىمستو  المناطق وتع��ز هذە اله�ا�ل المحل�ة كآل�ة لضمان تفع�ل مجموعة واسعة من االستجابات الحاسمة والم�ت

ستشمل هذە االستجابات جمع الب�انات/ المعلومات المطل��ة، وتنسيق االستجابات، ودعم اإلجراءات الالزمة لمعالجة    زواج األطفال. 
ف من وزارات    قد �شمل  زواج األطفال.  ي ُتعرف باسم لجان المناطق أو المجتمعات المحل�ة ممثلني المنصات الناشئة متعددة القطاعات واليت

، و�دارة تنم�ة المجتمع، و�دارة الرعا�ة االجتماع�ة، والصحة، والتعل�م، ووزارة شؤون زعماء العشائر وتقال�د المجتمع ،  الن�ع االجتما�ي
القضائ�ة،   طة،  والزراعة، والسلطة  لل�ش التابعة  ، ووحدة دعم ضحا�ا  ف الجنسني ف  والمساواة بني اإلنصاف  اإل�سان، ولجنة  ولجنة حقوق 

ي اإل والمنظمات الدين�ة والشباب (الفت�ان والفت�ات). 
ي �ف وع التج��يب ي إطار هذا الم�ش

بأهم�ة خدمات الصحة    قرار تتمثل أدوارهن الناشئة �ف
والتعلم،   المهارات  إ�  والوصول  المّتسقة  والحما�ة،  والرسائل  األعمال،  ر�ادة  وقدرات  موارد  إ�  الضع�فة  وأ�هن  الفت�ات  ووصول 

ي مجال القدرات، والُمساءلة، واإلنفاذ  
كة للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال ع�ب جميع القطاعات. كان هناك نقص �ف والمنّسقة والمش�ت

األطفال.   زواج  بمعالجة  يتعلق  ر ف�ما 
ّ
فر   وف ي  التج��يب وع  متعدد الم�ش النهج  �مثل  المستقبل.  ي 

�ف الثغرات  هذە  معالجة  ي 
�ف للبدء  صة 

ي ُتعّد حاسمة الستهداف وحل المشكالت، وخلق التآزر، واالستفادة من الرؤى المختلفة  ا�ات اليت  بقوة ال�ش
�
افا ومجموعات    ،القطاعات اع�ت

�ها من ِقَبل المجتمع لتع��ز  المهارات المتنوعة. كما أدى تط��ر مسارات اإلحالة من خالل عمل�ة �شاور�ة إ 
�
� بناء تكامل المسارات وتمل

ف من زواج األطفال إليها. ُ�عّد تخط�ط العمل الحا�ي من ِقَبل لجان المناطق والمجتمعات المحل�ة خطوة   تنسيق الخدمات ووصول الناجني
ي االتجاە الصحيح نحو إضفاء الطابع المؤس�ي ع� قدراتها ع� االستجابة ومعالجة ز 

قّدمت لجنة المنطقة والمجتمع    واج األطفال. �ف
ي ابتكار أفكار�   -بمقاطعة شاما  

ي زامب�ا مثاً� ع� الممارسات الج�دة من خالل ق�ادتها و�بداعها �ف
وع تجاري صغ�ي    ماشينجا �ف ُمستو�  لم�ش

 17ومن الُمزمع تقد�مه للتم��ل.   IBSAأهداف صندوق  من
 

: سلطة الق�ادات التقل�د�ة   ف لقض�ة زواج األطفال.    والدين�ة كعوامل للتغي�ي ي المجتمع هم أول المستجيبني
أصحاب المصلحة �ف

ي  
ف دوٌر فعال �ف ي للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال الضوء    ظاهرة زواج األطفال. ل  التصديللزعماء التقل�ديني

ط حملة االتحاد اإلف���ت
�
ُ�سل

ف والدي التقل�ديني ف نظرا� ألن  ع� أهم�ة العمل مع الزعماء  ف زواج األطفال. نيني ا أقوى عوامل تمكني  مع   18التقال�د والدين هما أ�ض�
�
تماش�ا

المؤسسات   لتع��ز فهم تلك  التقل�د�ة والثقاف�ة  المؤسسات  االنخراط مع  للمرأة  المتحدة  األمم  ، دعمت هيئة  ي
اإلف���ت االتحاد  حملة 

، وتوضيح ال الن�ع االجتما�ي القانون�ة  وقدراتها ع� معالجة قضا�ا  ي تواجه ا تحد�ات  لفت�ات والنساء الضع�فات، وتضخ�م الجهود اليت
ي ينفذها القادة التقل�ديون للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال.  ات�ج�ات اليت ي كلٍّ من مالوي وزامب�ا، "لتكم�ل   19واالس�ت

ع� سب�ل المثال، �ف
ف   ، من بني ي ي بعض المقاطعات معاي�ي اجتماع�ة غ�ي رسم�ة �س� "اللوائح المجتمع�ة"، واليت

جهود الحكومة، طّور القادة التقل�ديون �ف

 
 لـ ( 17

ً
ف االقتصادي و�ركز عل�ه، بدا�ة وع التمكني ح الم�ش ة من الماش�ة.  5ة و () أ�ة مع�ش� 1000�ق�ت ف من زواج األطفال من خالل منح عين�ة صغ�ي ) مدارس للناجني

ي جهود برنامج صندوق ب
 .IBSAهدف المساهمة �ف

ف إلف��ق�ا (  18 ات�ج�ة اإلف��ق�ة لهيئة األمم المتحدة للمرأة والمبادرة اإلقل�م�ة لدعم مجلس القادة التقل�ديني ا من COTLA/ CONATAتتبيف االس�ت القاعدة إ�  ) نهج�
. ولهذە الغا�ة، أقام  ف اك القادة التقل�ديني ي معالجة األعراف االجتماع�ة السلب�ة والقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال من خالل إ�ش

ت هيئة األمم المتحدة للمرأة  القمة �ف
ي 

، والجماعة اإلنمائ�ة للجنوب اإلف���ت ي
ات�ج�ة مع مفوض�ة االتحاد اإلف���ت ا�ات اس�ت ا �ش ، (ECOWAS)، والجماعة االقتصاد�ة لدول غرب إف��ق�ا (SADC)أ�ض�

ق إف��ق�ا  ها من الهيئات والمؤسسات اإلقل�م�ة والقار�ة؛ وقدمت  (IGAD)، والهيئة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالتنم�ة (EAC)وجماعة �ش ، وغ�ي ي
لمان اإلف���ت ، وال�ب

 لتع��ز الحوكمة والقدرة التشغ�ل�ة لمجلس 
�
 فن�ا

�
ف إلف��ق�ا (دعما ؛ ودعمت تط��ر نظام قوي للرصد والتقي�م من أجل إحداث  COTLA/ CONATA) القادة التقل�ديني

ز للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال.   تأث�ي ُمحفِّ
ي إف��ق�ا. 2018هيئة األمم المتحدة للمرأة ( 19

ي بالنت�ي لمعالجة زواج األطفال �ف
 )، القادة التقل�ديون �جتمعون �ف

 malawi-in-leaders-events/stories/2018/10/traditional-and-https://africa.unwomen.org/en/news 

https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/10/traditional-leaders-in-malawi
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/10/traditional-leaders-in-malawi
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/10/traditional-leaders-in-malawi
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من   ل 
�
وتقل األطفال  زواج  ُتبطل  أخرى،  أمور 

ف من المدارس". تح�ف   معدالت وأعداد المت��ني
وتوفر شعورا�  ه ام كب�ي  باح�ت الجماع�ة  الجهود  ذە 

أن   �جب  ذلك،  ومع  المجتمعات.  لدى  ك 
�
بالتمل

     20تكون هذە الجهود متوافقة مع دستور مالوي. 
 
ي  

ا �ف ا محور�� أمر� ف والس�اسات  القوانني ُ�عّد إصالح 
زواج   ظاهرة  ع�  للقضاء  المبذولة  الجهود 

ي   األطفال:  ف والس�اسات اليت تعالج    رغم أن القوانني
تحتل   بالمدارس  االلتحاق  و�عادة  األطفال  زواج 
ي مالوي وزامب�ا،  

مكانة عال�ة ع� جدول األعمال �ف
االستجابات   أو  وحدە  القانون  بأن  إقرار  هناك 
�شكٍل   األطفال  زواج  مشكلة  تعالج  لن  العقاب�ة 
ي معالجة العوائق االجتماع�ة والثقاف�ة  

كاف. ينب�ف
زواج   تدعم  ي  اليت نفس  واالقتصاد�ة  ي 

�ف األطفال 
�ع�ة عن الحاجة إ� عمل�اٍت �شاور�ة    الوقت.  ف الت�ش ا �شأن مواءمة العادات والقوانني وع الجار�ة حال�� عالوًة ع� ذلك، كشفت جهود الم�ش

ي بناء ثقافة حقوق اإل�سان، وضمان توع�ة المجتمعات واألفراد باستحقاقاتهم بموجب القانون، و�
سه�ل  مع المجتمعات �مكنها البدء �ف
ف   الوصول إ� النظم القانون�ة.  ، وحقوق األطفال، والحاجة إ� تمكني ف ف الجنسني ا المساواة بني �جب أن تضمن اإلصالحات الدستور�ة أ�ض�

ف العرف�ة بما يتما�ش مع المبادئ الدستور�ة والمعاي�ي الدول�ة لحقوق اإل�سان. رغم أن لَدى زامب�ا   س�اسة  الهيئات القضائ�ة لتط��ر القوانني
ي توج�ه الجهود 

ي المدارس وت�س�ي إعادة التحاقهن بها ولَدى مالوي س�اسة �شأن "إعادة قبول المتعلم"، ينب�ف
  الستبقاء الفت�ات الحوامل �ف

ي كال البلدين. ال تزا 
�ــــع الخاص بالقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال و�عادة االلتحاق بالمدارس �ف ل  نحو تع��ز الو�ي والقدرات لتطبيق الت�ش

ف ووحدات دعم الضحا�ا.  ف القانونيني ي ظل غ�اب الموارد ال�اف�ة والبيف األساس�ة القضائ�ة والموظفني
 هناك عقبات قائمة �ف

 
أمان:  شبكات  يوفر  اآلمنة  األما�ن  وتوف�ي  األساس�ة  الخدمات  والصح�ة    تقد�م  واالقتصاد�ة  االجتماع�ة  األصول  بناء  ُ�عّزز 

لالخ�ارات وشبكات األمان للفت�ات. عادًة ما �  �ي للناج�ات من زواج األطفال توف
�
ي تؤدي إ� زواج األطفال  وضاع األ   شك مثل الحمل    اليت

والفقر  المسؤول�ات  كذلك  و   المبكر  عبء 
  الزوج�ة  

�
الصحة  ظروفا ما يؤثر ع�  مؤلمة؛ 

وجن   ف ي�ت ي 
الاليئ للفت�ات  والعقل�ة  النفس�ة 

، عندما �عود الناجون من زواج   ا. و�التا�ي مبكر�
فال إ� المدرسة، من المرجح أن يواجهوا األط

واالجتماع�ة   النفس�ة  التحد�ات  من  العد�د 
إ�   التوص�ات  دعت  أدائهم.  ع�  تؤثر  ي  اليت
حما�ة   مسؤو�ي  ِقَبل  من  الخدمات  تع��ز 

وحراس   المجتمع ال الطفل  ف بوابات  مثل    يني
ذلك،   ع�  بناًء  األمهات.  مجموعة  أعضاء 

األول�� التج��ب�ة  المشار�ــــع  لتوف�ي  أعطت  ة 
زواج   تأث�ي  لمعالجة  األساس�ة  الخدمات 
وصحة   لسالمة  ا  تهد�د� باعتبارە  األطفال 
مست��ات    

ً
ُمحّققة المراهقات،  الفت�ات 

 متفاوتة من النتائج. 

 

 
ف الطفل والن�ع االجتم  . )2020حكومة مالوي ( 20 ، دل�ل التوع�ة �شأن قوانني يتعامل "إطار الالئحة الداخل�ة للمجتمع" مع األمور المنصوص   ل�لونغوي، مالوي. ا�ي

ي حالة االنتهاك....، ال يتمتع القادة التقل�ديون بالسلطة وا
ف مختلفة باإلضافة إ� العق��ات �ف ؤس وتحد�د القضا�ا أو  عليها �شكل موضو�ي وشامل بموجب قوانني ل�ت

ف  األمور الناشئة عن انتها�ات ا ي المنازعات بموجب القوانني
ي إطار الالئحة الداخل�ة للمجتمع. و�دً� من ذلك، ُتمنح صالح�ة وسلطة الفصل �ف

ف كما هو ُمتو�فّ �ف لقوانني
ي عام 

ا ألحكام الدستور". من المزمع إطالق الدل�ل �ف  . 2020المختلفة للمحا�م وفق�
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 ملخص النتائج والتحد�ات والدروس المستفادة 
 

ف تقد�م الخدمات األساس�ة  لتحسني
ي  وع التج��يب عال�ة الجودة، قام الم�ش

:  IBSAالممول من صندوق   بما ��ي

ي مالوي/ زامب�ا
ي مجال تقد�م الخدمات األساس�ة �ف

 نجاحات وتحد�ات ودروس �ف

 زامب�ا مالوي 
األساس�ة  الخدمات  مع  الروابط  ت�س�ي 
من  األطفال  بزواج  يتعلق  ف�ما  المحددة 
خالل البدء أوً� بمراجعة/ تط��ر (حسب  
توف�ي  �شأن  التوجيه�ة  المبادئ  الحاجة) 
زواج  من  ف  للناجني األساس�ة  الخدمات 

 . األطفال

 االنتهاء من النشاط من ِقَبل  
�
�جري حال�ا

ف  كة بني �ك الُمنّفذ (رابطة مالوي المش�ت   ال�ش
 األد�ان لإل�دز). 

ة الن�ع من خالل هيئة األمم المتحدة للمرأة ووزار  
، وضعت زامب�ا، حسب الحاجة، المبادئ   االجتما�ي

التوجيه�ة �شأن توف�ي الخدمات األساس�ة للناج�ات من  
زواج األطفال؛ ومع ذلك، ال تزال هذە األمور بحاجة إ�  

ي فهم ما هو متوقع  
تع��ز ح�ث بدأ مقدمو الخدمات للّتو �ف

�ة منهم. إذا لم يتم هذا التع��ز، فقد ُتفقد هذە العمل
ي بدأت  . الج�دة اليت

لتوف�ي  الخدمات  مقد�ي  قدرات  تع��ز 
وُمنّسقة   الجودة  عال�ة  أساس�ة  خدمات 

 . للناج�ات من زواج األطفال
 

ي مجال حما�ة الطفل   
ف �ف بناء قدرات العاملني

ي مجال 
ف �ف ف والدينيني والزعماء التقل�ديني

 . �سج�ل شهادات الزواج

تع��ز قدرات مقد�ي الخدمات. غ�ي أننا بحاجة إ� توسيع   
نطاق هذا العمل، ح�ث تم تدر�ب عدد محدود فقط  

ي كلٍّ من مبولونغو 
�مثل الحد األديف من مقد�ي الخدمات �ف

 . )11شاما () و 10(
تط��ر آل�ات اإلحالة ورفع مستوى الو�ي 
الخدمات  إ�  اإلحالة  مسارات  �شأن 

 . األساس�ة
 

دل�ل توع�ة المجتمع هو أداة رئ�س�ة تم  
وع لتع��ز معالجة  ي إطار الم�ش

تط��رها �ف
و�حالة الحاالت ع� مستوى السلطة التقل�د�ة 

 . ي �ــــع الوطيف  بما يتما�ش مع أحكام الت�ش

ي    رغم تحقيق ذلك، ال زالت هناك حاجة لرصد ال��ف�ة اليت
هذا   تنف�ذ  من  لالنتهاء  نظرا�  المهارات.  تلك  بها  ف  ُتوظ�
  
�
، لم �كن الوقت كاف�ا ي وع التج��يب النشاط قرب نها�ة الم�ش
ي القول بأن التوع�ة قد تحققت

. �ك�ف
�
 . لتقي�م الفعال�ة عمل�ا

الح�ات�ة  المهارات  نوادي  تط��ر  دعم 
ي للنا

�ف األطفال  زواج  من  ج�ات 
وممارسة  لفهم  التعل�م�ة  المؤسسات 
الخدمات  ع�  الحصول  ي 

�ف حقوقهن 
 األساس�ة الج�دة. 

ي تنسقها رابطة   كان إ�شاء نوادي الفت�ات اليت
) عامً�  MAGGAمالوي للفت�ات المرشدات (

ي إرشاد الناج�ات من زواج األطفال  
ا �ف أساس��

مختلفة للسماح وتزو�دهن بمهارات ح�ات�ة 
 لهن ب�كمال تعل�مهن. 

ف نماذج  م بها، ُتلَه  ُ�قتدىمن خالل تضمني
ز لالبتعاد عن الزواج مبكرا� الفت�ات وُتحفَّ 

 . لحصول ع� التعل�ملو 

الح�ات�ة   المهارات  نوادي  تط��ر  دعم  ي 
�ف وع  الم�ش نجح 

ف من زواج األطفال.   للناجني

الصحة المتكاملة،  التوع�ة بخدمات 
س�ة واإلنجاب�ة،  والصحة الجن

ف   والمعلومات والخدمات القانون�ة لتمكني
الوصول �سهولة إ� الخدمات الشاملة 

ف من زواج األطفال واالستفادة  للناجني
 . منها 

ساعد التثق�ف ورفع مستوى الو�ي 
بالمعلومات القانون�ة لدى أفراد المجتمعات 

ي معالجة حاالت زواج األطفال 
المحل�ة �ف

لن�ع االجتما�ي الذي والعنف القائم ع� ا
ي المناطق الُمستهَدفة. 

 �حدث �ف

ي بدا�ة  
أمكن تحقيق ذلك �سهولة بفضل النهج المّتبع �ف

. جعلت اللجان متعددة القطاعات   ي وع التج��يب الم�ش
ي شاما ومبولونغو   IBSAلصندوق  ي مقاطعيت

ي ُشكلت �ف اليت
ا. ذلك ألن  ا حق� � ا �س�ي ي أمر� وع التج��يب من تنف�ذ الم�ش

نت تضم مؤسسات ومنظمات مختلفة جلبت  اللجنة كا
الطب�عة متعددة   �ّ�تإ� الف��ق مهارات مختلفة. كما 

ة القطاعات للمجموعة إقامة الروابط . أتاح بدرجة كب�ي
ف من زواج  التوج�ه المدر�ي والمعلمون اإلرشاديون للناجني

الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة.  خدمات األطفال االرتباط ب 
ن الناجون وأ�هم من الوصول إ� "وحدة دعم  

�
كما تمك

 المسائل القانون�ة ذات الصلة. ب  ف�ما يتعلقالضحا�ا" 
ي كلٍّ من مالوي وزامب�ا، ُ�عّد إدخال نموذج األما�ن اآلمنة 

، وُ�سّهل التوج�ه ودعم   21�ف ف ي للموّجهني ممارسة واعدة تتيح توف�ي الدعم الفيف
ف وأعضاء مجموعة األمهات.  ي المنح الدراس�ة والمعلمني

 األقران لُمتل�تِّ
 

ك المح�ي للتدخالت: 
�
ا ل��ادة الوض�ح والتمل هناك حاجة إ� العد�د من مناهج ومنتجات    ُ�عّد تن��ــــع أ�شطة االتصال مفتاح�

ا لتن�ع الس�اقات وأصحاب المصلحة ون�ع الفت�ات الُمستهَدفات من ِقَبل صندوق االتصال  وع  IBSAنظر� . ع� سب�ل المثال، س� الم�ش
من   المختلفة  الفئات  التعرف ع�  ي  . س�عيف االجتما�ي الن�ع  ي طورتها وزارة  اليت الحال�ة  االتصال  منتجات  وتوح�د  ف  تحسني إ�  زامب�ا  ي 

�ف
ي ذ

  لك: الوالدين/ أول�اء األمور، وقادة المجتمع، والمدارس، وواض�ي الس�اسات، والفت�ات، أن أ�شطة االتصال أصحاب المصلحة، بما �ف
قنوات متعددة. ومنتجاتها وموادها   باستخدام  ف  المتنوعني المصلحة  أن ُتصّمم ألصحاب  ي 

ي    ينب�ف ي  ذلك  كما س�عيف
االتصال �ف فهم طرق 

ام لتوص�ل الرسائل.   تحد�د المجتمعات ال��ف�ة المختلفة و  ي تتمتع باالح�ت ي    األطراف اليت ي مقاطعيت
من األمثلة ع� الممارسات الج�دة �ف

 
و�ج�ة.  ةاآلمن�ن ا موضعت حكومة مالوي مبادئ توجيه�ة لنموذج األ   21 ي وصندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة الخارج�ة ال�ف  بدعم من االتحاد األورويب
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ي مالوي مشاركة  
  ُ�قتدى امرأة مؤثرة كنماذج    80سال�ما ود�دزا �ف

والشي�خ،   القساوسة  وزوجات  الرئ�سات،  مثل  بها، 
وكالء   بوصفهن  أنانكونجوي،  مثل  التقل�د�ات  والمستشارات 

ي الحد من العنف  للتغي�ي وقا 
دة تتوفر لديهم إمكان�ة المساهمة �ف

 .  القائم ع� الن�ع االجتما�ي
 
للمجتمعات   المالئمة  األ�شطة  من  االتصال  إجراءات  تراوحت 

والمناقشات   22ال��ف�ة،  ك، 
�
التمل لضمان  التشارك�ة  واأل�شطة 

في�ي   ال�ت والتعل�م   ، التأث�ي نقاط  لفهم  ف  ك�ي ال�ت مجموعات  ضمن 
المواد  الرسائل. ومع ذلك، كانت معظم  لتوسيع نطاق جاذب�ة 
�ة، ما يث�ي القلق �شأن مدى انتشارها   ف المطبوعة باللغة اإلنجل�ي

ي المجتمعات ال��ف�ة خارج المدارس. 
المحطات اإلذاع�ة    كانت  �ف

ف   التدر�بات للصحفيني ، ول�ن  المحل�ة وس�لة ق��ة لخلق الو�ي
ي غ�اب تم��ل ُ�مكن التنبؤ به لضمان استدامة أ�شطة    ليوٍم 

واحد لن تحافظ �شكل كاٍف ع� أ�شطة ز�ادة الو�ي من ِقَبل وسائل اإلعالم �ف
 بناء القدرات. 

 
 

لجائحة كوف�د أسا�ي    19-التصدي  زواج  عنٌ�  ظاهرة  ع�  القضاء  ي 
�ف تحققت  ي 

الىت المكاسب  عكس  دون  للح�لولة 
ل �   األطفال: 

�
ا    مصدرا� للقلق.   19-جائحة كوف�د  شك ف منح� ي تلّقني

قد �كون إلغالق المدارس قبل األوان عواقب وخ�مة ع� الفت�ات الاليئ
الزواج.  ل مع تعرض بعضهن لمخاطر  ف الم�ف ا ول�نهن ُعدن اآلن إ�  الحمل  تو   دراس�ة مؤخر� ي  األ   لدىجد أدلة ع� ز�ادة حاالت 

طفال �ف
ا للتقي�م ال��ــــع عن   وع. أبلغت حكومة مالوي من خالل تق��ر صدر مؤخر� ف المراهقات و  40,000مناطق الم�ش   13,000حالة حمل بني

ي مالوي. لأل حالة زواج 
ا للفت�ات بحضور مجموعات دعم األقران بدافع الخوف، وقد تم تقل�ص بعض   23طفال �ف ال �سمح العائالت أ�ض�

ي تحققت للقضاء ع� ظاهرة زواج األطفال من خالل مساهمات صندوق   . ومع  IBSAالخدمات. تهدد هذە القيود بعكس المكاسب اليت
لمناقشاٍت نحو استجا  المجال  الوضع إ� فتح  إمكان�ذلك، فقد أدى هذا  ي    ة بات مبتكرة، مثل 

المعلومات. �ف الرق�ي إ�  الوصول  توف�ي 
اض�ة   ي لمدرسة المهارات االف�ت وع التج��يب وع تكم��ي بعنوان "الم�ش نحن نتعلم"، والذي �ستهدف نفس المناطق    -مالوي، من خالل م�ش

اء   �ش �جري   ، ف مماثلني ومستف�دين  التأث�ي    60ذات 
المه م 

�
تعل لتسه�ل  ا  لوح�� ا  الرقم�ة. جهاز�   ارات 

الفت�ات   تدر�ب  سيتم  اللوح�ة،  األجهزة  باستخدام 
ع�ب   األساس�ة  الرقم�ة  المهارات  استخدام  ع� 
أجهزة   استخدام  ك�ف�ة  ذلك  ي 

�ف بما  نت  اإلن�ت
وِح  م�كروسوفت،    Officeزم  الحاسب،  من 

 . ي
ويف اإلل��ت �د  وال�ب نت،  ب�ان،    واإلن�ت أخذ  من خالل 
ا  مسؤول�ة    حاسم   و�شكل   الرؤساء ع� عاتقهم رسم��

ة كوف�د ف�ت خالل  الفت�ات  ودعم  بينما    19-مراقبة 
الحاصالت ع� منح   برصد   المدارس  قومت   الفت�ات 

اتخذت وزارة    عالوةً   . IBSAصندوق    من  ع� ذلك، 
االجتما�ي   زامب�ا  الن�ع  ي 
ب�ف إضاف�ة  تنظ�م  خطوة 

ف   ي يتلقني
ز�ارات م�دان�ة لمواصلة دعم الفت�ات الاليئ

 دراس�ة من ص 
�
 . IBSAندوق منحا

 
ف�ه  22 ، وتقّمص األدوار باستخدام أسال�ب �شارك�ة للتثق�ف وال�ت " الذي �شمل عروض الط��ق، والموس��ت في�ي  . ع� سب�ل المثال، "التعل�م ال�ت
ي مالوي.  19-). دراسة تقي�م�ة ��عة لحمل المراهقات وزواج األطفال خالل جائحة كوف�د2020وزارة الن�ع االجتما�ي وتنم�ة المجتمع والرعا�ة االجتماع�ة (  23

 �ف
ي زامب�ا، لم يُ 

ي شاما ومبولونغو �ف ي مقاطعيت
 �ف

�
ي حاالت الحمل بل

 طفال. األ  لدىغ عن ز�ادة �ف
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�
ُدما

ُ
ّ ق ي

 رسم الط��ق للُم�ف
 

 : 2الجدول  
 الرسائل والتوص�ات الرئ�س�ة 

 
ات سيتطلبان مشاركة الفت�ان والشبان. و�تما�ش ذلك مع    .1 ا�د بأن منع زواج األطفال ودعم الفت�ات الصغ�ي ف هناك إقرار م�ت

ف وتدعو إ� القضاء  األطر القار�ة �شأن الحاجة إ� تع��ز التعاون مع منظمات الرجال  ف الجنسني ي تعالج عدم المساواة بني اليت
 ع� الممارسات التقل�د�ة الضارة. 

 
ي الجهود المبذولة للقضاء ع� ظاهرة   .2

ف �ف اف بلجان المناطق/ الفرق متعددة القطاعات كأصحاب مصلحة رئ�سيني هناك اع�ت
ف للتصدي لزواج  زواج األطفال ودعم الناج�ات من زواج األطفال. س�كون أصحاب   ي المجتمع أول المستجيبني

المصلحة �ف
ي الداع�ة إ� 

امات االتحاد اإلف���ت ف األطفال،  ما �ستد�ي التع��ز المستمر لقدراتهم ع� االستجابة. وسيتما�ش ذلك مع ال�ت
ف أو تع��ز المشاركة مع المبادرات والمنظمات ع� مستوى القواعد الشعب�ة أو المجتمعات المحل�ة" . يرتبط بهذە  "تحسني

ي تدعم الناج�ات من زواج األطفال والقضاء   ف ذات الصلة اليت التوص�ة الحاجة إ� ز�ادة الو�ي ومراجعة الس�اسات والقوانني
 ع� ظاهرة زواج األطفال. 

 
جدوى   .3 لضمان  حاجة  هناك  ة،  الفق�ي ال��ف�ة  المجتمعات  ي 

�ف الفت�ات  تواجهها  ي  اليت الضعف  وأوجه  المخاطر  إ�  بالنظر 
ي تع��ز المهارات والمعلومات  

. تتمثل التوص�ة الرئ�س�ة العامة �ف حة ل��ادة األعمال ع� نطاق صغ�ي امج المق�ت واستدامة ال�ب
ف من زواج األطفال   ة، ع� سب�ل المثال، ت���ة النحل؛  والثقة والدعم للناجني وأ�هم ومدارسهم لتط��ر أعمال تجار�ة صغ�ي

ي أسواق التصدير. �مكن أن �مثل  
باإلضافة إ� المعرفة والفهم الذي �مكن أن �ساعدهم ع� االتصال والمنافسة والبيع �ف

برنامج   مثل  األخرى  ف  التمكني برامج  إ�  الم�ف�ADVANCEالوصول  األ�شطة  إ�  ، وتط��ر  الوصول  وقدرات  القرو�ة،  ة 
 األسواق إجراءات داعمة. 

 
األطفال ضمن   .4 للناج�ات من زواج  االجتماع�ة  النفس�ة  الخدمات  توف�ي  األطفال  المتعلقة بزواج  امج  ال�ب أن �شمل  ي 

ينب�ف
 االستجابة الشاملة لدعم سالمة الفت�ات ورفاههن وحقوقهن. 

 
مجة المستقبل�ة لخدمات   .5 ي أن ترتبط ال�ب

) مع برامج التصدي للعنف ضد المرأة  SRHRالصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة (  ينب�ف
ا للعواقب الصح�ة السلب�ة الرئ�س�ة للحمل المبكر والوالدة  VAWGوالفتاة ( ) و�رامج القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال، نظر�

ي سن المراهقة. 
 �ف

 
كاء لمواصلة عرض قصص النجاح للناج�ات من  .6 ي تأخ�ي الزواج أو  هناك دعوة من جميع ال�ش

زواج األطفال للمساعدة �ف
ممارسة الجنس، و�براز الخ�ارات المتاحة، ولفت االنتباە إ� الفرص الناشئة، و�سل�ط الضوء ع� ز�ادة استقالل�ة الفت�ات  

ا أ��ب بحقوقهن اإل�سان�ة.  ف وع�� ي طّورن وعّززن مهاراتهن وا�تسنب
 الاليئ

 
ها ع� نطاق أوسع و�سه�ل الوصول إليها. من الناح�ة المثال�ة،  �جب تط��ر مواد االتصال باللغات الم .7 حل�ة لضمان ��ش

هم مثل  IEC�جب �شجيع استخدام مواد المعلومات والتعل�م واالتصال ( ف والتالم�ذ وغ�ي ) مع صور قادة الرأي المحليني
ف والتالم�ذ الذين تم إصالحهم.   مديري المدارس والمعلمني

 
ك، واإلبالغ، والتوثيق، والتعلم من أجل    .8 ي ذلك من خالل الرصد المش�ت

ا�ة، بما �ف ي جهود ال�ش
ي مراعاة التواؤم والتآزر �ف

ينب�ف
ا�ات متعددة القطاعات لضمان استدامة واستمرار�ة مبادرات القضاء   ي استمرار التم��ل وال�ش

تحقيق تأث�ي ملموس. ينب�ف
ي ذل 

ان�ة من ِقَبل الحكومة. ع� ظاهرة زواج األطفال، بما �ف ف �ع�ة والس�اسات�ة ومخصصات الم�ي  ك تع��ز األطر الت�ش
ا بالغ األهم�ة لمعالجة األعراف االجتماع�ة السلب�ة وتع��ز   .9 ف األج�ال أمر� تعد مشاركة الشباب من خالل الحوارات بني

ف المرأة. و�رتبط بذلك الدعوة المستمرة لتع��ز أصوات ف وتمكني ف الجنسني ي   المساواة بني
الفت�ات والناج�ات ومشاركتهن �ف

ي التخط�ط ووضع الس�اسات والتنف�ذ والرصد. 
ي �ساعد �ف  العمل�ات التشاور�ة اليت
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اف والرصد لل�شف المبكر عن   .10 ي تع��ز آل�ات اإل�ش
ف وقادة المجتمع �ف ف والدينيني اك المدارس والقادة التقل�ديني ي إ�ش

ينب�ف
 زواج األطفال والوقا�ة منه. 

 
ي سلطت الضوء ع� الحمل لدى األطفال والطرق الجد�دة للق�ام باألش�اء، هناك حاجة    19-حة كوف�دبالنظر إ� جائ  .11 اليت

تبدأ   أن  المعلومات. �جب  إ�  الوصول  قادرات ع�  والنساء غ�ي  الفت�ات  ف ألن معظم  الجنسني ف  بني الرقم�ة  الفجوة  لسد 
 . 19- معلومات والقرارات المتعلقة ب�دارة جائحة كوف�دالجهود ببناء قدرات النساء والفت�ات ك�ال يتخلفن عن موا�بة ال

 
ا لتع��ز التعلم وصنع القرارات   .12 ا مهم� امج المتعلقة بزواج األطفال أمر� ُ�عّد التوثيق والن�ش المنتظم للدروس المستفادة من ال�ب

ي القضاء ع� ظاهرة زواج األطفال ع� المست��ات المحل 
 �ة والوطن�ة والقاري باإلضافة إ� رصد التقدم الُمحَرز �ف
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المخصصة    Sهيئة المتحدة  األمم  منظمة  �ي  للمرأة  المتحدة  األمم 
تأسست   المرأة.  ف  وتمكني ف  االجتماعيني ف  النوعني ف  بني المساواة  لتحقيق 
هيئة األمم المتحدة للمرأة، المنا�ة العالم�ة للمرأة والفتاة، لت��ــــع  

ي ارجاء العالم. 
ي الوفاء باحت�اجاتهما �ف

 التقدم المحرز �ف
 

ف  تدعم هيئة األمم الم ي األمم المتحدة عندما تضع معاي�ي عالم�ة لتحقيق المساواة بني
تحدة للمرأة الدول األعضاء �ف

امج والخدمات   ف والس�اسات وال�ب ي تصم�م القوانني
ي �ف

، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المديف ف ف االجتماعيني النوعني
 
�
ي أرجاء العالم.  تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة  الالزمة لضمان أن ُتنفد المعاي�ي بفاعل�ة وتف�د المرأة والفتاة فعل�ا

�ف
ي كافة جوانب  

 لجعل رؤ�ة أهداف التنم�ة المستدامة حق�قة للمرأة والفتاة وتدعم المشاركة المتكافئة للمرأة �ف
�
عالم�ا

ي نظم الحوكمة واإلفادة منها  
: ق�ادة المرأة، المشاركة �ف ات�ج�ة �ي ؛  الح�اة، مركزة ع� أر�ــع أول��ات اس�ت ئ �شكل متكا�ف

ف الدخل للمرأة والعمل الالئق واالستقالل االقتصادي؛ أن تع�ش جميع النساء والفت�ات ح�اة خال�ة من   توف�ي تأمني
ي بناء السالم الدائم والقدرة ع� الصمود و�كون لهما تأث�ي أ��ب فيهما،  

جميع اشكال العنف؛ مساهمة المرأة والفتاة �ف
.  كما تنسق هيئة األمم المتحدة للمرأة  واإلفادة �شكل متساوي من منع ا ي

اعات والعمل اإل�سايف ف ل�وارث الطب�ع�ة وال�ف
 . ف ف االجتماعيني ف النوعني ي النهوض بالمساواة بني

 وتعزز عمل منظومة األمم المتحدة �ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي واللجنة االقتصاد�ة 
ألف��ق�ا التابعة لألمم المتحدةجهة اتصال هيئة األمم المتحدة للمرأة باالتحاد األف���ت   

كوس،  ل رقم 01كيب��ي  ف�ع المدينة ك�ي ف  110، الم�ف
 بجانب دوار أولمب�ا 

 أد�س ابابا، إثي���ا 
https://africa.unwomen.org 
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