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 ً ااسترااتيیجيیاتت حركة مساووااةة للمضي قدما  
 

–فبراايیر / شباطط  17كوااال المبورر٬،  في االجلسة االختاميیة لالجتماعع االعالمي لحركة مساووااةة من أأجل تحقيیق  
 ً .االمساووااةة وواالعدلل ددااخل ااألسرةة االمسلمة٬، ااجتمع االمشارركونن لتأكيید ااسترااتيیجيیاتت االحركة في االمضي قدما  

 
مجموعة٬، تم تقسيیمهھا  11يیاتت االمشارركونن االذيین االتأمواا في ااأليیامم االسابقة في قامم بصيیاغة هھھھذهه ااالسترااتيیج

حسب االمناططق االجغراافيیة وومجاالتت ااالهھھھتمامم االتي شملت االبحوثث٬، وواالدفاعع وواالمناصرةة٬، ووااإلعالمم.  
 

ااإلحدىى عشرةة مجموعة:تم ططرحح ااألسئلة االثالثة االتاليیة على   
ما هھھھي هھھھذهه االحركة االعالميیة؟ •  
؟هه االحركةكيیف نريید بناء هھھھذ •  
ما هھھھي ااألوولويیاتت االثالثث في االقضايیا ووااالحتيیاجاتت٬، ووااالهھھھتماماتت في سيیاقك االمحلي؟ •  

 
فيیما يیلي تجميیع إإجاباتهھم:  

 
االسؤاالل ااألوولل: ما هھھھي هھھھذهه االحركة االعالميیة؟  

 
وواالعباررااتت تم تناوولل هھھھذاا االسؤاالل على مستويیيین. أأوولهھما تحديید االكلماتت وواالعباررااتت االمفتاحيیة. االكلماتت 

االتي ااستخدمت لوصف حركة مساووااةة هھھھي: ةاالمفتاحيی  
االمساووااةة وواالعدلل في ااألسرةة •  
االعالميیة •  
االتنوعع •  
عدمم االتميیيیز •  
االموااططنة •  
االتمكيین •  
االكراامة •  

 
االعباررااتت االمفتاحيیة االتي ااستخدمت لتعريیف حركة مساووااةة هھھھي:  

االزووااجج شرااكة بيین متساوويیيین •  
االتساوويي في ميیرااثث ووملكيیة االممتلكاتت •  

 
:ما يیدخل في نطاقق مساووااةة ووما ال يیدخلنقاشش فقد تناوولل تقريیر االأأما االمستوىى االثاني من   

االتباددليیة. االحركة ليیست معنيیة باإلنصافف٬، أأوو االتكامل٬، أأوو •  
مساووااةة حركة تتصف بأنهھا •  
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- لهھا هھھھدفف مشتركك   
- مفتوحة   
- دديیناميیكيیة   
- تضميینيیة   
- غيیر ترااتيیبيیة   
- متنوعة   
- ددووليیة   

وواالعدلل ددااخل ااألسرةة على أأساسس  مساووااةة حركة عالميیة تهھدفف إإلى االتغيیيیر من أأجل تحقيیق االمساووااةة •
مباددئئ حقوقق ااإلنسانن٬، وواالوااقع االمعاشش٬، وواالتفسيیرااتت االجديیدةة لإلسالمم.  

تصل بيین جماعاتت االمرأأةة عبر االمجتمعاتت ااإلسالميیة٬، وويیجب أأنن تتحقق مساووااةة حركة عالميیة  •
ااستداامة االحركة على مختلف االمستويیاتت: االدوولي٬، ووااإلقليیمي٬، وواالمحلي.  

 
لحركة تشمل:االمالمح االرئيیسيیة ل  

أأسلوبب جديید في االعمل من خاللل بناء االمعرفة. •  
االتعامل االفكريي مع االنصوصص وواالقواانيین ووتباددلل االمعرفة حولل االمناهھھھج وواالبحوثث بهھدفف تقديیم االدليیل  •

من أأجل االتغيیيیر االبديیلةوواالتفسيیرااتت   
 االتركيیز على االنصوصص االديینيیة من أأجل ددعم نضالل االمرأأةة من أأجل االحصولل على مساووااةة كاملة •

ووتطبيیق مباددئئ حقوقق ااإلنسانن االعالميیة.  
 

شمولي وويیقومم على:إإططارر عمل حركة مساووااةة   
االدستورر وواالتشريیعاتت االوططنيیة •  
حقوقق ااإلنسانن •  
مباددئئ ااإلسالمم •  
االوااقع االمعاشش •  

 
تسيیر حركة مساووااةة أأيیضاً على مباددئئ ثالثة هھھھي:  

قيیم االمساووااةة ووعدمم االتميیيیز االعالميیة ووااإلسالميیة •  
ساوويیة وواالمشارركة االكاملة في كل جواانب االمجتمعاالموااططنة االكاملة وواالمت •  
االمساووااةة بيین االرجل وواالمرأأةة٬، وواالتي تتطلب مساووااةة ددااخل ااألسرةة •  

هھھھدفف حركة مساووااةة هھھھو تحقيیق االمساووااةة وواالعدلل ددااخل ااألسرةة االمسلمة٬، مع ااألخذ في ااالعتبارر ااالختالفاتت 
بيین االمجتمعاتت٬، وواالدوولل٬، ووااألقاليیم.  

 
 

بناء هھھھذهه االحركة؟ االسؤاالل االثاني: كيیف نريید  
 

تركز على إإنتاجج وونشر نوعيیة مختلفة من االمعرفة تهھدفف إإلى أأ/ مساووااةة يینبغي أأنن تكونن حركة بناء معرفة 
تحسيین حيیاةة االمرأأةة.  
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االمعرفة شاملة ووسوفف تتعامل مع االنصوصص ااإلسالميیة / االفقهھ ااإلسالمي بتفكيیك االمعرفة هھھھذهه  •
نسانن االدوولي يین وواالدساتيیر االوططنيیة٬، ووقانونن حقوقق ااإلتعامل معهھا ووفقاً للسيیاقق٬، وواالقوااناالديینيیة وواال
ااالجتماعي االمعاشش. هھھھذهه االمعرفة تتخطى حدوودد "االديیني" وو"االعلماني". وواالوااقع  

.سوفف يیتم تقيیيیم معاررفف ووتجارربب كل االنساء ووترتيیب أأوولويیاتهھا •  
سوفف تعترفف هھھھذهه االمعرفة بالسيیاقاتت االمحليیة ووتقدررهھھھا حق قدررهھھھا. •  
.أأنن االمساووااةة االتامة في ااألسرةة ممكنة في االسيیاقاتت ااإلسالميیة سوفف تصر هھھھذهه االمعرفة على •  
سوفف تتحدىى هھھھذهه االمعرفة ااحتاللل "االسلطاتت" للفضاءااتت. •  
سوفف يیتم نشر االمعرفة االنسويیة االحاليیة على مستوىى أأووسع٬، وواالبناء عليیهھا٬، ووتطويیرهھھھا. •  
يیة من أأجل كسر على االبحوثث االمحل ااالعتماددسوفف يیتم تبني أأساليیب جديیدةة لتوليید االمعرفة٬، مثل  •

االصمت.  
سوفف يیتم ااستخداامم أأساليیب جديیدةة لبث تلك االمعرفة٬، باستخداامم االتكنولوجيیاتت االجديیدةة (مثل  •

االمدووناتت) للوصولل إإلى نوعيیاتت مختلفة من االجمهھورر.  
.سوفف يیتم االتركيیز على بناء االمهھاررااتت٬، من خاللل تكويین جماعاتت االضغط على سبيیل االمثالل •  
امم االمعرفة في ااتجاهھھھاتت متعدددةة.سوفف تكونن مساووااةة ووسيیطاً القتس •  

 
قد تشمل ااألنشطة االمرتبطة بذلك:  

تت تضم االمعلوماتت وواالمعاررفف االقائمة٬، مثل االقواانيین في االبلداانن ااألخرىى.ناإإنشاء قاعدةة بيیا •  
.وعاتت ااألعضاء في مساووااةةاالمجمنشر االمعلوماتت من جانب  •  
االبناء على االموقع بشبكة ااإلنترنت. •  

 
رفةبب/ االلغة جزء من بناء االمع  

٬، ااإلنجليیزيیة٬، وواالفاررسيیة٬، وواالماليیزيیةتلك االمعلوماتت سوفف تتوفر في عددد من االلغاتت (االعربيیة٬، وواالفرنسيیة٬، وو
إإلخ). وويینبغي أأنن تعمل االلغة أأيیضاً على إإززاالة االغموضض وواااللتباسس في االنقاشش ووأأنن تتعامل مع مشكلة 

االمصطلح االخاصص.  
  

جج/ ووضع مساووااةة في سيیاقهھا ااألووسع  
في ااألسرةة نحتاجج إإلى االديیمقرااططيیة٬، وولتحقيیق االديیمقرااططيیة نحتاجج إإلى االمساووااةة في ااألسرةة. لتحقيیق االمساووااةة 

قضايیا مثل ااالحتاللل٬، وواالنزااعع٬، وواالحربب٬، ووااألنظمة االمتسلطة٬، ووااالفتقارر إإلى االموااططنة لبعض االشعوبب كلهھا 
من االقضايیا االتي تخص مساووااةة.  

 
دد/ قواانيین ااألسرةة في سيیاقاتت االمسلميین  

ةة ليیست مجردد نصوصص قانونيیة وولكنهھا قواانيین غيیر مكتوبة ووعاددااتت تسيیطر على حيیاةة االناسس. قواانيین ااألسر
االمسلمة في االشمالل وواالجنوبب االتي تخضع٬، ررسميیا٬ً، للقانونن االمدني٬، وولكنهھا تخضع  وويیشمل ذذلك ااألقليیاتت

ااإلسالميیة في حيیاتهھا االيیوميیة. للمماررساتت  
في  ةوويیجب أأيیضا ددررااسة قضيیة غيیر االمسلميین االمتأثريین بقواانيین االمسلميین (مثل ااألقليیاتت غيیر االمسلم

.سيیاقاتت ااألغلبيیة االمسلمة ووغيیر االمسلماتت االمتزووجاتت من مسلميین؟)  
 

هھھھـ / تحقيیق ااالنتشارر لمساووااةة ووتوسيیع قاعدةة االحركة  
يیجب بناء مساووااةة من االقاعدةة إإلى االقمة. •  
ساووااةة٬، على نحو ما٬، يیجب أأنن تحتفظ بهھويیتهھا االخاصة.كل مجموعة ترتبط بم •  
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غيیر االقاددرريین على حضورر جلساتت مساووااةة سوفف يیتلقونن االمعلوماتت. •  
قوةة االشعارر سوفف تستخدمم بتكراارر كبيیر من أأجل بناء االحركة. •  
ماررسس / أأيیارر سوفف يیكونن يیومم نشر مساووااةة ووااالحتفاء بهھا. 8تارريیخ  •  
جوهه جديیدةة.سوفف يیتم ضم أأعضاء جددد لتوسيیع االقاعدةة بو •  
سوفف يیتم إإنشاء االعديید من ددووررااتت االكوكس ااإلقليیميیة في إإططارر االحركة االعالميیة. •  

 
االعمل مع االحلفاء وواالحركاتت ااألخرىىوو/   

بوصفهھا حركة قائمة على االمعرفة تبني مساووااةة على االحركاتت٬، وواالشبكاتت٬، وواالتحالفاتت ااإلقليیميیة٬،  •
ووتتفاعل معهھا. وواالمنظماتت  االقائمة االمهھتمة بالتوااصل معهھا٬، ووتتعاوونن  

سوفف تستخدمم مختلف االسبل لتوااصل مساووااةة مع االمستويیاتت ااألخرىى ووتروويیجهھا على االمستوىى  •
لجنة االمرااجعة االدوورريیة االشاملة االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیز ضد  االدوولي (

–االمرأأةة)٬، ووااإلقليیمي (آآسيیانن٬، ووااللجنة ااألفريیقيیة)٬، وواالوططني ووتحت  االوططني.   
تم االتركيیز على مختلف االمستويیاتت للوصولل إإليیهھا:سوفف يی •  

- يیشمل ذذلك االوصولل إإلى االحلفاء مثل االمحاميین االليیبرااليیيین٬، وواالعلماء وواالباحثيین ووااألقراانن  
ددااخل االعقيیدةة.  

- سوفف تتم إإتاحة معلوماتت مساووااةة للحركاتت االقائمة.   
- سوفف يیشارركك االحلفاء في كل جواانب بناء مساووااةة للمعرفة وونشرهھھھا.   

 
إإلى مستويیاتت أأخرىىزز/ االوصولل   

يیشمل ذذلك إإيیصالل مباددئئ ووأأفكارر مساووااةة إإلى االخصومم٬، أأيي أأوولئك االذيي ال يیزاالونن غيیر مقتنعيین٬، ووكذلك إإلى 
االحكوماتت.  

 
حح/ االشؤوونن االتنظيیميیة / االهھيیكليیة  

حتى تنمو مساووااةة فإنهھا تحتاجج إإلى فريیق جيید يیألف بعضهھ االبعض٬، وومواارردد جيیدةة تحت أأيیديیهھم٬، وونقاطط تركيیز 
اتت االمحليیة.في االسيیاق  

 
 

ما هھھھي ااألوولويیاتت االثالثث في االقضايیا ووااالحتيیاجاتت٬، ووااالهھھھتماماتت في سيیاقك االمحلي؟االسؤاالل االثالث:   
 

حدددتت االمجموعاتت عدددااً من االقضايیا االتي يینبغي االتركيیز عليیهھا. ووشملت:  
 

بناء االحركة  
 ليیمي أأفريیقي٬، يیكرررإإقمساووااةة على االمستويیاتت االمحليیة٬، وواالوططنيیة٬، ووااإلقليیميیة (مثالً: كوكس  تكراارر •

االعمل على االمستويیيین االوططني وواالدوولي وويیمكن أأنن يیمثل هھھھمزةة االوصل مع االحركة االدووليیة).   
االدعوةة إإلى ااجتماعع متابعة عالمي بعد سنتيین مع ررفع تقارريیر حولل ما حدثث من تقدمم على  •

االمستويیيین االوططني ووااإلقليیمي.  
وواالمشارركيین٬، ووخطط االعمل.ةة بيیاناتت مساووااةة لتضم االمعرفة٬، وواالدااررسيین٬، دإإنشاء قاع •  
توفيیر ووصالتت تفاعليیة على موقع مساووااةة االحالي على شبكة ااإلنترنت. •  
بناء االوعي حولل االتنوعع ووتعددديیة االسيیاقاتت في االعالم ااإلسالمي٬، بما في ذذلك خصوصيیة سيیاقق  •

ووظظرووفف مجتمعاتت ااألقليیاتت االمسلمة.  
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فبراايیر /شباطط بوصفهھ "يیومم مساووااةة". 17تحديید يیومم  •  
 

رفةبناء االمع  
االقيیامم ببحوثث ووددررااساتت عن ووااقع حيیاةة االمرأأةة في ااألسرةة االمسلمة٬، مع ااستخداامم أأددووااتت االبحث  •

االنسويیة.  
تكويین حجج دديینيیة ووعقائديیة فيیما يیتعلق بإصالحح قانونن ااألسرةة ووددعم ااكتسابب تلك االحجج ووفهھمهھا  •

وواالتعامل بهھا.  
قق ااإلنسانن االتي تدعم االعدلل تجميیع االقواانيین االشرعيیة٬، ووقواانيین ااألسرةة ااإلسالميیة٬، ووقواانيین حقو •

ووضعهھا في إإططارر شامل.وواالمساووااةة ددااخل ااألسرةة االمسلمة وو  
االتوصل إإلى تعاليیم إإسالميیة توضع في سيیاقهھا االخاصص٬، على أأساسس االوااقع االذيي تعيیشهھ االمرأأةة. •  
تطويیر موقع على شبكة ااإلنترنت القتسامم االمعرفة ووددررااسة تأسيیس "مدررسة مساووااةة". •  
اتت مختلفة.ترجمة كل االمواادد إإلى لغ •  

 
ررفع االوعي  

االتدرريیب على حقوقق االمرأأةة في ااإلسالمم وومباددئئ مساووااةة٬، بما في ذذلك االوصولل بالتدرريیب إإلى عامة االمجتمع 
.(غيیر االمسلميین)٬، وواالحكومة٬، وواالقيیاددااتت االديینيیة٬، وواالمؤسساتت االتعليیميیة٬، ووااإلعالمم٬، وواالشبابب  

 
بناء االتحالفاتت  

ا في ذذلك االشخصيیاتت االوددووددةة في االجماعاتت االنسائيیة بناء االتحالفاتت مع االحلفاء االمحتمليین٬، بم •
.االتقليیديیة٬، وواالجماعاتت االمحافظة٬، وواالمفتيین٬، وواالقضاةة٬، وواالزعماء االديینيیيین االتقدميیيین  

بناء االتحالفاتت مع جماعاتت حقوقق االمرأأةة ووحقوقق ااإلنسانن. •  
 

تعبئة صناعع االسيیاساتت  
االقانونن. االتعبئة االمكثفة لصناعع االسيیاساتت وواالسلطاتت االديینيیة حولل إإصالحح •  
تنظيیم حمالتت ووبذلل االجهھودد لمناصرةة إإصالحح االقانونن. •  

 
ااإلعالمم  
إإصداارر نشرااتت إإعالميیة حولل االقوةة االعددديیة وواالتنوعع االلذيین تتمتع بهھما حركة مساووااةة٬، ووإإعالنن "يیومم  •

مساووااةة"  
ووااقع حيیاةة االمرأأةة إإلى ااإلعالمم.عن االوصولل بالقصص االشخصيیة  •  
ورر أأووسع ووإإشرااكك االبراامج االتليیفزيیونيیة ووصناعع االسيینما ااستخداامم االوسائط االجديیدةة للوصولل إإلى جمهھ •

في ذذلك.  
إإلى حركة مساووااةة٬، بما في ذذلك ضم خبيیر إإعالمي إإلى لجنة االتخطيیط  إإعالميیةإإددخالل ااسترااتيیجيیة  •

لالستفاددةة بمشوررتهھ في ااستخداامم االلغة ووتعريیف االمصطلحاتت ااألساسيیة.  
 

االدوولي ووااإلقليیمي  
مم االمتحدةة٬، بما فيیهھا لجنة ااتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیز ضد تنظيیم لقاءااتت إإخبارريیة مع هھھھيیئاتت ااأل

منظمة االمؤتمر ااإلسالمي٬، ووااالتحادد ااألفريیقي.االمرأأةة٬، وواالتجمعاتت االحكوميیة ااإلقليیميیة٬، مثل آآسيیانن٬، وو  
 

http://www.musawah.orgمووقع االمنظظمة غلى شبكة ااإلنتررنتت:   


