
 

 مساواة رؤية
 

 2013 حزيران/ يونيو  :13 العدد 

 أحدث أخبار أنشطة مساواة وقضاياها

 

. أخبار قوانين األسرة المسلمة1  

  The- .قانون تجريم ومنع التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك ضد المساعدة المنزلية البرلمان يمرر مشروع الهند:
Indian Express 

       من الحاالت. % 02لزواج في با اتإلذن للقاصراالمحاكم  منحت 0202أنه في عام  تكشف زارة العدلتقارير و :المغرب

- orkNew YTime  

 ومقالة رأي  Saudi Gazette - إنهاء الوصاية على المرأة.بتوزيع الميراث على نحو سلس ويطالبن ب النساء :السعودية
 سمر فطانيل

  IPS News -. 02إلى تغيير القوانين التي تسمح بزواج الفتيات في سن  ندعويحقوق اشطو محامون ون :السودان

الميراث والمفاهيم الثقافية ، جنسيةقانون ال، قانون األسرة، ن مجاالت قانون األحوال الشخصية'إ :ت العربية المتحدةاماراإل

  GulfNews -ال تزال بحاجة إلى التفكير الجدي والعمل.' جنسلنوع ال

. بناء معرفتنا2  

 حرف 041في  يةالهوتتغريدات 

نوع في الحول 'قراءة ورشة عمل  خاللاتصاالت مساواة بالتغريد الحي  قام فريق
 ا من قبلاستضافتهتم التي و ،أمينة ودود ةالبروفيسورإدارة ب القرآن' تجتماعي باال

 ندواتأصبحت . 0202مايو  في مساواة في ماليزيا،مناصرة  اإلسالم، أخوات في
 مئات منال فتجذبت، ذاك الوقت منذفعاليات مشهورة  ودود تعاليم أمينة لتويتر حو
الخاص  الهاشتاج ، ال سيما باستخداموإعادة توتجيه التغريدات المتابعين
  femquran#.بمساواه

  من األحداث واألخبار.للمزيد عن هذا وغيره  تويتر علىقم بزيارتنا 

الناشطة الشبابية الماليزية من قبل واآلراء فيها ر تويتتنا على ندومواد الستعراض 
 .هنا يضغطحمزة، ا عثمانشفيقة 

 

http://www.indianexpress.com/news/sexual-harassment-at-workplace-bill-becomes-law/1107645/
http://www.indianexpress.com/news/sexual-harassment-at-workplace-bill-becomes-law/1107645/
http://www.nytimes.com/2013/04/11/world/middleeast/morocco-slow-to-enforce-laws-on-womens-rights.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130531168000
file:///C:/Users/Layali/Dropbox/Musawah/Musawah/Vision/Arabic/Saudi%20Gazette
http://www.ipsnews.net/2013/07/time-to-let-sudans-girls-be-girls-not-brides/
http://gulfnews.com/opinions/columnists/developing-a-culture-of-gender-equality-1.1187943
https://twitter.com/search?q=%23femquran&src=hash
https://twitter.com/musawah
http://sfqomhz.wordpress.com/2013/08/12/reading-for-gender-from-the-quran/


. بناء حركتنا 3  

 

مساواة ومناصري آخر أخبار مناصرات  
 

 مصر

حول  ثالثة أياماستمر عقد مؤتمر دولي ب (،سيوال) مركز المساعدة القانونية للمرأة المصريةمساواة في مصر،  ةمناصرقامت 

أيار في القاهرة، مصر. كانت أهداف  22 – 22" في الفترة من  ةمسلمالقانون األسرة في البلدان ل"اتتجاهات اإلصالح 

 مختلفة؛ال ةمسلمالمع الشبكات في البلدان  ة مسلمالإصالح قانون األسرة  حولتبادل الخبرات واالستراتيتجيات . 1 :المؤتمر

، كما هو الحال في إصالحها القوانين التي تم طبقتالتي  ةمسلمالالبلدان  فيالمتبعة تسليط الضوء على أفضل الممارسات . 2

الحد األدنى لسن وتقييد تعدد الزوتجات )ماليزيا والمغرب(، و)ماليزيا و سنغافورة(،  متجاالت األصول الزوتجية المشتركة

والتجمهور  للناشطين العمل الخاص بمساواة الترويج إلطار .3و  الزواج )األردن(، والطالق القضائي )سنغافورة وتونس(؛

 .ودوليا   وإقليميا   محليا  

مروة شرف الدولية عضوة المتجموعة اإلستشارية المصحوب بعرض تقديمي من مناصرة مساواة  وبدأ المؤتمر بالترحيب 

الفقه اإلسالمي " تفرعت تجلسات المؤتمر إلى موضوعين رئيسين:الخاص بمساواة. بعرض إطار العمل الدين، وفيها قامت 

، يةمبادئ الفقهال": تجلساتوشملت ال سيوال لقانون األسرة. تجلسة مغلقة لمناقشة مسودة مشروعب، متبوعة "و" األطر القانونية"

 ، كما تم تقديممساواة األستاذ خالد مسعودمناصر الذي قدمه  "األسرةقانون  إصالحلشريعة اإلسالمية ولوالبناء االتجتماعي 

 لبروفيسورةامن قبل لقوامة والوالية" ة عن ام تجديدمفاهي"و "التفسيرالتقاليد اإلسالمية القانونية و في  تجتماعياالنوع البناء "

. ة والُمنظمة لفريق مساواة العامل على بناء المعرفةالدولي الدولية االستشارية مساواةعضوة متجموعة حسيني، -زيبا مير

 في سنغافورة. مساواة ةمناصرمحمد،  حليتجةها تالتي قدم "من خالل اإلصالح اإلتجرائي وإدارة الحاالت ةلاالعد"و

 

ونشاطات مساواة أخبار  

في القاهرة ةالدولي ةاالستشاري المجموعةاجتماع   

( وخمسة أعضاء من IAGاالستشارية الدولية ) من أعضاء المتجموعة ةومستمر ةتجديد ةعضوة ثالث عشر تتجتمعا

حيث قاموا بمناقشة التقدم الذي  .2113 يسانن 21-11لمساواة في القاهرة في الفترة من والفريق االنتقالي مساواة سكرتارية 

العمل  تجانب من تجوانبفي كل  مخطط لهااألنشطة واألهداف الكما تم مناقشة اآلن،  لغايةمتجموعات عمل مساواة  حققته

المواضيع  إحدىمساواة. ل التوتجه االستراتيتجيفي ضوء هم تقديم الدعم لهم والعمل على تحقيق التي سيتم من خاللها كيفيةالو

 .2113نهاية عام قرابة من المتوقع أن تتم مساواة إلى القاهرة، والتي  سكرتاريةعملية انتقال  التي تم مناقشتها هيالرئيسية 

 IAGالتي يستطيع من خاللها أعضاء  سبلال ىللتركيز علقليمية اإل متجموعاتال بية فيتجلسات تجانتضمن برنامج االتجتماع و

ية كيفالحركة والمقترحات بناء  تم عرض ثم ي.مساواة بناء الحركة على الصعيدين الوطني واإلقليم ات ومناصريومناصر

 . قامالعامة مع 2112للعام  في برنامج االتجتماع العالمي  أن تساهم نشطة وطنية وإقليمية محددة أل يمكن التي من خاللها

الوطني  على الصعيدين ألنشطة المقترحةلالتبرعات لتجمع لحركة مناصري امناصرات وحاتجة بمناقشة  أيضا IAGأعضاء 

 واإلقليمي.

 

http://www.cewla.org/
http://www.musawah.org/musawahs-strategic-direction-setting-foundations-dynamic-movement


 

 خاص عن مساواةعدد  (!Baraza) !برازة

قوق حرائدة في  منظمة غير ربحية ،(SISخوات في االسالم )أت صدرأ
 مساواة في فبرايرواطالق  والتي قامت على تأسيس ،المرأة في ماليزيا

! برازةمن  خاصا   عددا   ،الوقت ذلكمنذ  أمانتها العامة تفضاستاو 2112
  .عن مساواة)نشرة أخوات في اإلسالم اإلخبارية( 

وتركيبتها  مساواةعن ويقدم لمحة موتجزة  هذا العدد غني المحتوى،
 انتجازاتها. لومتجم ومساهميها

 .هناعدد الكامل ، اضغط الطالع على لال

  

http://www.musawah.org/baraza-special-issue-musawah


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقترحة اجعالمر

 ةمسلمالسرة بناء المعرفة الدينية إلصالح قوانين الأ : العدالة من خالل المساواة: تقرير

 .المسلمة قانون األسرةل أوسلو تحالف مشروع عن تقريرا   المعتقدسلو لحرية الدين أو تحالف أو، أصدر 2013في أيار من عام 
والُمنظمة  ةالدولي ةستشاريمساواة اإل متجموعةة عضو ،حسيني -رزيبا مي بروفيسورةال دارتهالمشروع وإ في تأسيس توقد شارك

في قانون  بين التجنسين لمساواةا"ويستند التقرير على الكتاب الذي تم إطالقه مؤخرا لفريق مساواة العامل على بناء المعرفة. 
 م تحليال  سالم وتقدفي اإلوالمساواة  تجتماعينوع االالالتي تستكشف  مقاالتال عبارة عن متجموعة من وه ذيال"، ةمسلمالاألسرة 

أصحاب وواضعي السياسات، التقرير  هدفستي'. ممارسات المحكمةسرة ومسائل قانون األل المطلق حتكار الذكورإل ا  رائد
 'اإلصالح القانوني.تجج المبنية على المعرفة من أتجل رون الحُ طو  اإلصالح الذين يُ ومناصري المصلحة 

 .هنا  ضغططالع على التقرير الكامل، الإل

 3 ،الدين واألخالق أبتجديةعبد هللا أحمد النعيم في  كتبه صفر"ال ةلحص  : "اإلسالم وحقوق اإلنسان: ما وراء لعبة مأ يةعلم آراء
 .2013 حزيران

 ولكن حقوق اإلنسان.معاصرة ل مبادئعدة  ظاهريا  القرآن التي تدعم  من من السهل أن تتجد آيات
ُ تاآليات التي  أن يقتبس يمكن للمرء بالتساوي القضية الحقيقية  عارضة.ؤيد وتجهة النظر المبدو أنها ت

عالج متجموعة واسعة من قضايا اإلصالح بطريقة منهتجية على متين يُ  'إطار تفسير'إيتجاد هي 
من قبل ُمطب قة لغاء )النسخ( الاإلس عملية وعكحوادث تاريخية غير متوقعة من وحي القرآن  أساس

 هو لمنهتجية الشريعة )أصول الفقه( نظمةتجعة مُ راالحاتجة إلى مُ  يبقىو األوليين. علماء الشريعة
 التحدي األساسي.

 .هنا اضغط، لحصول على المقالة الكاملةل

 الحديث اإلسالميالجزيرة العربية القديمة إلى شوارع العالم  ءارالجنة على الرض: رحلة عبر قانون الشريعة من صح كتاب:

السنوات خالل  القانون اإلسالمي ويبين كيف أنه تاريخ ، يطرحؤرخ قانوني ومحامي حقوق اإلنسانقدري، مُ  داقاتصالكاتب 
في  لفرض رؤيتهم القمعية على المتجتمع. ينيائسالتشددين الشريعة وتحويلها من قبل المُ فقط، تم اإلستيالء على  الماضية األربعين

مق كيف يتم تدريس عُ ب   حيث يستكشف بلدان،من ستة أكثر  عبر رحلة غير عاديةفي قدري يذهب النصف الثاني من الكتاب، 
يلهاو، هاإعادة تفسيرو، هاتالشريعة، وقراء  .يهاوتحد تبتج 

 .هنا ضغطمقتطف من الكتاب، اللحصول على و. هنا ضغطكتاب، اللمراتجعة لحصول على ل

 16: توصيات عامة جديدة حول المادة سيداو تحديثات
 

العواقب االقتصادية "الضوء على  ُمسل طة  من االتفاقية،  16توصية عامة بشأن المادة  سيداواعتمدت لتجنة  2013 شباط 26في 
في معظم البيئات، وال  المرأة نفسها فيها التي تتجد لسلبيات الكبرىل في تكرار ".لزواج والعالقات األسرية وتفككهاالمترتبة على ا

ُ  اللتجنةفإن ، الزوج موتالطالق أو ، نفصالفسخ الزواج سواء عن طريق اإل عندسيما  ول األطراف التدابير بأن تتخذ الدُ  وصيت
 الالزمة لتقليل العبء االقتصادي على المرأة في مثل هذه الحاالت.

 

 .هناضغط كامل، االستند مُ حصول على اللل

 

http://www.musawah.org/justice-through-equality
http://www.amazon.com/Gender-Equality-Muslim-Family-Law/dp/1848859228
http://www.amazon.com/Gender-Equality-Muslim-Family-Law/dp/1848859228
http://www.musawah.org/justice-through-equality
http://www.abc.net.au/religion/articles/2013/06/03/3773420.htm
http://www.abc.net.au/religion/articles/2013/06/03/3773420.htm
http://www.npr.org/2012/04/16/150560969/interpreting-shariah-law-across-the-centuries
http://www.npr.org/books/titles/150004071/heaven-on-earth-a-journey-through-sharia-law-from-the-deserts-of-ancient-arabia-?tab=excerpt#excerpt
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/comments/CEDAW-C-52-WP-1_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/comments/CEDAW-C-52-WP-1_en.pdf


 لالتصال بنا
 

  musawah@musawah.org سكرتارية مساواة:

 

 www.musawah.org موقع مساواة:
 

Facebook Twitter  لنا على واانضم  نا علىوشاهد YouTube  نا علىوتابع  

 

 المجموعات االئتالفية في مساواة:

 

 أ( المنطقة العربية )الشرق األوسط وشمال أفريقيا(

 مؤسسة قضايا المرأة المصرية

info@cewlacenter.org ،www.cewla.org 

 

 جنوب شرق وجنوب ووسط آسيا ب( 

 عالمات )مساواة اندونيسيا(

alimat@yahoo.com 

 

 ( القرن األفريقيج

 السودان -مساواة 

manalabdel@gmail.com, mahaelzein@yahoo.com 

  

 د( أفريقيا جنوب الصحراء 

 نيجيريا -مساواة 

asmaujoda@hotmail.com 

 

 هـ( منطقة الخليج

 االتحاد النسائي البحريني 

bahwu@batelco.com.bh 

 

 الشابات  كتلةو( 

 YWCصفحة الفيسبوك: 

 
 ، الرجاء الكتابة لمساواة على:أو مشاركات في العدد القادم من رؤية مساواة والمناصرين لتقديم آخر أخبار المناصرات

info@musawah.org  
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https://www.facebook.com/pages/Young-Womens-Caucus/200168510008679
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