
 

 

 
 
 
  

  حملة مناصرة ضد الزواج المبكر و الزواج السياحي
  " بناتنـــا مـــش للبيـــــع"

 
  الجمعية المنّسقة: 

   مصر -مبادرة ابدأ للعدالة االجتماعية و حقوق اإلنسان  
 

  الجمعية الشريكة
 مصر  - المركز المصري لحقوق المرأة 

 
  المنطقة المستهدفة 

 مصر  –الشرقية  محافظات االسماعيلية و بورسعيد و
 

  سياق الحملة
ً بين الفتيات الصغيرات، و ال متفشيةعتبر الزواج المبكر و السياحي أو الموسمي ظاهرة ي سجينات في المجتمع المصري، خصوصا

على نوع  ات أو النساء ضحيات العنف. عادة ما تكون فترة هذا النوع من الزواج قصيرة جداً وغالبا ما تعتمدالسابقات و النساء المهمش
معين من العقود, أو ما يسمى عقد الزواج العرفي, حيث يكون للرجل الحق في فسخ العقد في أي وقت يشاء. في حال تم فسخ العقد فال 
ة يمكن للفتاة أن تثبت أن هذا الزواج قد تم فعالً. مما يؤدي إلى العديد من المشاكل , خصوصاً إذا نتج عن هذا الزواج والدة طفل. وعالو

لى ذلك، فإن هذا النوع من الزواج يجبر الفتيات على استخدام مختلف وسائل منع الحمل في سن مبكرة جداً مما يؤدي إلى انعكاسات ع
  .سلبية جداً على صحتهن اإلنجابية. مع العلم أن هذا النوع من الزواج ممنوع بموجب القانون المصري الخاص باالتجار بالبشر

  
 

 هدف الحملة 
ة إلى تشكيل فريق من المتطوعات للقيام بحمالت توعوية تستهدف المجتمعات المحلية و صانعي القرار في المحافظات الثالث هدف الحملت

  .بهدف تخفيض عدد الزيجات المبكرة و السياحية, و تقديم الدعم النفسي و االجتماعي و القانوني لضحايا هذا النوع من الزواج
 

  أنشطة الحملة
منها تدريب شابات أو فتيات كن ضحيات للزواج المبكر أو السياحي أو هن في خطر التعرض لهذه  األنشطةحملة عدداً من شمل الت

أهالي الفتيات و الجمعيات المحلية, و تقديم توعية إلى جلسات لالتجربة للتعامل مع هذه الزيجات نفسياً و اجتماعياً و قانونياً, باإلضافة 
ي و القانوني و التمكين االقتصادي للضحايا. إلى جانب إعداد و نشر مواد توعوية مطبوعة و سمعبصرية, و إطالق الدعم الصحي و النفس

  عريضة الكترونية لجمع التواقيع ضد الزواج المبكر و الزواج السياحي. 
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 رابط لمزيد من المعلومات 
http://sicjhr.org   /   

  
حوار السياسات و رصد وضع القدرات في جنوب المتوسط لفتح  بناء"  CSO WINS***** تندرج هذه الحملة في إطار مشروع 

  . يض المتوسطو يتم تنسيقه من قبل المعهد األوربي للبحر األب في المجتمع" الذي يموله االتحاد األوروبيالمرأة 
 
 


