رؤية مساواة
العدد  :41ديسمبر/كانون األول 3142

أحدث أخبار قضايا مساواة وأنشطتها
 .4أحدث أخبار قوانين األسرة المسلمة
مصر:

النساء ضمن الرابحين من الدستور الجديد –openDemocracy

الهند:

أول محكمة شرعية كل أعضائها من النساء في بيون ،ستنظر في مختلف قضايا األسرة ،بما في ذلك الخالفات
الزوجية The Indian Express -

المالديف:

أكاديمية الفقه تبيح اإلجهاض في خمس حاالت ،من بينها الحمل جراء االغتصاب Sun-

المغرب:

النشطاء يرحبون بإبطال البرلمان قانو ًنا يسقط تهمة االغتصاب إذا تزوج المغتصب ضحيته القاصر OnIslam -

باكستان:

ألول مرة طوال  33عامًا من عمرها ،المحكمة الشرعية الوطنية تعيِّن قاضية امرأة Dawn -

المملكة العربية السعودية :مجلس الشورى سيناقش قانون أحوال شخصية جديد ،ثوري في مواده" ،يهدف إلى تحقيق المساواة بين
الرجل والمرأة في كل جوانب الحياة" Saudi Gazette -

 .3بناء معرفتنا
مشروع قصص حياة من حول العالم
دخل فريق مشروع قصص حياة من جامبيا  -الذي تنسق أنشطته جامكوتراب ،GAMCOTRAPمناصرة مساواة في جامبيا – في
شراكة جديدة بانضمامها إلى مشروع مساواة "قصص حياة من حول العالم" ،والذي يأتي في إطار مبادرة مساواة لبناء المعرفة حول
القوامة والوالية .وتدعم مؤسسة نيوفيلد اآلن جامكوتراب في أنشطة التوعية وتوثيق القضايا التي تطرحها قصص حياة النساء في
جامبيا .يرمي هذا التعاون المشترك إلى تمكين المرأة من فهم حقوقها التي منحها لها اإلسالم ،وضمنها لها قانون األحوال الشخصية
على أساس من واقعها المعيشي.
للتعرف على أحدث أنشطة مبادرة مساواة لبناء المعرفة ،اضغط هنا.
دورة مساواة عن "اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة"
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تم تصميم دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة للنساء ونشطاء حقوق اإلنسان في الدول والمجتمعات اإلسالمية
حول العالم الراغبين في لعب دور محوري في بناء تقليد من النقاش العام حول اإلسالم ،وتشكيل خطاب جماهيري يعترف بالمساواة
والعدالة للمرأة المسلمة .عالجت الدورة – التي جاءت بمبادرة من برنامج مساواة لبناء القدرات – الفجوة المعرفية لدى المشاركات
الالئي لم تحظين بتعليم رسمي أو تقليدي حول اإلسالم ،والراغبات بشدة في فهم اختالفات وتنوع تفاسير القرآن واآلراء الفقهية
واألدوات المفاهيمية القائمة داخل التراث ،والتي تبرر اإلصالح من داخل اإلسالم بوصفه ضروريًا وممكنا ً على حد سواء.
اعتمدت الدورة ،التي استغرقت سبعة أيام ،على دورة فهم اإلسالم من منظور حقوقي ،التي كانت أخوات في اإلسالم قد نظمتها على
مدار أسبوعين ،واستندت إلى الوعي بأن الفقه عُرضة لمعارضات ومفاوضات ال تنفك تتغير .فقد أبرزت التوجهات العالمية الحاجة
الماسة إلى االعتراف بتجارب النساء والتأكيد عليها ،بوصفها مصدرً ا للسلطة في تحديد كيفية فهم اإلسالم ،وممارسته ،وصوغه في
قوانين.
أجريت الدورة على شكل سمنار ،اشتمل على محاضرات ،وعروض ،ومناقشات جماعية ،فضالً عن التكليف بقراءات معينة وبالمناقشة
مع المحاضرين .صُممت الدورة بحيث تحضرها  42مشاركة كحد أقصى ،ومحاضرتين على األقل ،وميسرتين ،وواحدة من السياق
المحلي .كذلك أجري تحليل احتياجات ،لوضع التصميم النهائي للدورة ،بحيث يستجيب الحتياجات وأولويات المشاركات.
إذا كانت لديكم رغبة في استضافة الدورة ،يمكنكم مراسلتنا على هذا العنوانmusawah@musawah.org :
 دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة في المالديف
نظمت مساواة الدورة في نوفمبر/تشرين الثاني  4103للنساء ونشطاء حقوق اإلنسان ،وممثلي الحكومة ،والقانونيين ،وأعضاء اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان في المالديف .استضاف الدورة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المالديف
 دورات مساواة القادمة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة
ستقام الدورة القادمة للنساء ونشطاء حقوق اإلنسان في أفغانستان ،وستستضيفهاشبكة المرأة األفغانية .وتتوفر مساواة ،حاليًا ،على
المراحل األولية من التخطيط لتنظيم الدورة لنشطاء جنوب أفريقيا في وقت الحق من هذا العام.
لمزيد من المعلومات عن دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة ،اضغط هنا.
مراجع مقترحة
 كتاب جديدMuslima Theology. The Voices of Muslim Women Theologians. Aslan, Ednan / :
(Hermansen, Marcia / Medeni, Elif (eds). Peter Lang, 2013فقه المسلمة :أصوات الفقيهات المسلمات)
"يتوفر هذا العمل الرائد على تعريف أطر االنخراط الناشئ لفقيهات مسلمات من شتى أنحاء العالم مع التراث التفسيري المعتمد في
اإلسالم ،في العصور القديمة والمعاصرة على حد سواء .والمقصود بفقه المسلمات هنا ،بشكل عام ،هو تلك االستراتيجيات والرؤى
التأويلية التي نشأت في العديد من المواقع االجتماعية ،والتي تفحصت النص المقدس وغيره من أشكال الخطاب الديني ،بغية تمكين
المرأة المسلمة المؤمنة من التحدث عن نفسها لمصلحة عدالة الجندر" (المصدر)www.peterlang.com :
لالطالع على مقال حول الموضوع تناول هذا الكتاب ،يمكنكم قراءة Continuing Momentum in Muslim Critical
( Gender Scholarshipاستمرار الزخم في الدراسات النقدية اإلسالمية للجندر) بقلم سيلين آيات ليتزيوCeleneAyatLizzio
 كتاب جديدHuman Rights under State-enforced Religious Family Laws in Israel, Egypt and :
India. YükselSezgin. Cambridge University Press, 2013
(حقوق اإلنسان في ظل قوانين األسرة الدينية التي تطبقها الدولة في إسرائيل ،ومصر ،والهند) .يوكسيل سيزجين ،مطبعة جامعة
كمبريدج4103 ،
ينظر هذا الكتاب في آثار قوانين األسرة الدينية (المتعددة األسس القانونية) التي تطبقها الدولة على حقوق اإلنسان للمرأة في إسرائيل،
ومصر ،والهند؛ كما يحدد استراتيجيات المقاومة التي نجح في تعبئتها النشطاء الحقوقيون ،وكذلك أفضل ممارسات إدماج مبادئ حقوق
اإلنسان العالمية في األنظمة القانونية الدينية.
للمزيد عن هذا الكتاب ،اضغط هنا.
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 .2بناء حركتنا
أحدث أخبار مناصرة مساواة
مصر/قطر
ألقت مناصرة مساواة والعضوة السابقة في المجموعة االستشارية الدولية لمساواة ،د .أميرة سنبل ،كلمة أمام مؤتمر "المرأة العربية
الحديثة :الخطابات والسرديات البديلة" بمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن ،في ديسمبر  .4103وأوضحت د .سنبل،
أمام الحضور الذين اكتظت بهم قاعة المحاضرات ،األهمية البالغة للدراسات األكاديمية التي تجرى على الواقع الذي تعيشه المرأة
العربية في خلق تسجيل "واقعي" لواقع المرأة العربية المعيشي .وقد وثقت د .سنبل في دراستها الدور النشط الذي تلعبه المرأة العربية
في اإلنفاق على األسرة والقيام على شؤونها في شتى أنحاء العالم العربي .وميزت سنبل بين الحياة الفعلية للمرأة والخطابات التي تتناول
كيف ينبغي أن تعيش المرأة .فقد أثبتت نتائج دراستها لسجالت المحكمةالشرعية ،قبل العصر الحديث ،أن المرأة كانت حريصة على
ممارسة سيطرتها على ظروف وشروط زواجها ،وأن العلماء في ذك العصر ،وعلى خالف أقرانهم المعاصرين ،لم يصدروا أحكامًا
على عمل المرأة أو حركتها في المجال العام ،رغم أن عمل المرأة في ذلك العصر كان مؤشرً ا على فقرها .بل إن تلك الحساسية السائدة
لم تمنع الفقهاء من النظر في قضايا عرضت على المحكمة تنازعت فيها نساء نشطات على أماكن جلوسهن في السوق لإلتجار.
لالطالع على تقرير مفصل عن المحاضرة ،اضغط هنا
إندونيسيا

تقوم عالمات ،المنظمة المناصرة لمساواة في إندونيسيا ،والمعروفة
ضا باسم حركة عدالة األسرة ،حاليًا بدعم (PEKKAبرنامج المرأة
أي ً
المعيلة) بتقديم االستشارات؛ حيث تستهدف عالمات  -بإمداد PEKKA
بالتمكين القانوني عن طريق التدريب والمشورة  -أن تعزز رسالة
 PEKKAاعتمادًا على إطار عمل مساواة

مزارعو األرز ،أسيه
(المصدر) Flickr/WorldFish :

المملكة المتحدة
في سبتمبر/أيلول نشرت المنظمة المناصرة لمساواة في المملكة المتحدة ،شبكة النساء المسلمات
بالمملكة المتحدة .(MWNUK) ،بيانات مذهلة حملها تقرير عن  33دراسة حالة لفتيات وشابات
مسلمات آسيويات بريطانيات ،بعنوانUnheard Voices: The Sexual Exploitation of :
( Asian Girls and Young Womenأصوات غير مسموعة :االستغالل الجنسي للفتيات
والشابات اآلسيويات) .كشف التقرير عن استمرار استغالل الفتيات جنسيًا وفشل السلطات في التعرف
على الضحايا أو دعمهن .وذلك للضعف الشديد في وضع الفتيات تجاه المسيئين إليهن من جالياتهن،
الذين يستغلون األعراف الثقافية لمنعهن من اإلبالغ عما يقع لهن من انتهاكات.
يمكنكم االطالع على التقرير الكامل ()PDFهنا
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أخبار وفعاليات مساواة
 اجتماع االستراتيجية الدولي حول مواجهة األصولية الدينية
نظمت االستراتيجية التشاوري اجتماع حول " دفع حقوق المرأة وعدالة الجندر في مواجهة األصولية الدينية" مبادرة مقاومة وتحدي
األصوليات الدينية ،التابعة لجمعية حقوق المرأة في التنمية ( )AWIDباالشتراك مع مساواة ،وكاثوليك من أجل الحق في
القرار)( )Catholics for the Right to Decideالمكسيك) وجلوبال رايتسووتش ،وهو مشروع لـ  Ipasو.PPFAتم عقد
اللقاء في اسطانبول بتركيا ،في ديسمبر/كانون األول  ،4103بدعم من مركز آسيا -الباسيفيكي للمصادر والبحوث حول المرأة
()ARROW
ضم االجتماع ناشطات في مجال حقوق المرأة ،وحلفاء رئيسيين منخرطين في تحدي األصولية الدينية ،وذلك لتحفيز ودفع الحوار،
والتعاون ،والتنسيق عبر المناطق ،واألديان العالمية ،وقطاعات النشاط .وباإلضافة إلى تحديد التوجهات الرئيسية وانعكاساتها ،مثل
التحدي الذي تمثله جماعات الجناح اليميني الدينية التي تسعى إلى إحداث تراجع في لغة حقوق اإلنسان التي تعبر عنها اتفاقيات ووثائق
وإعالنات األمم المتحدة ،عمل المشاركون م ًعا على تعميق تحليالتهم لتلك التوجهات ،واستعراض االستراتيجيات المبتكرة للتعامل مع
تلك التحديات ،وتطوير أفكار واقتراحات ملموسة للعمل في تعاون فيما بينهم.
للمزيد من المعلومات عن مبادرة  ،AWIDاضغط هنا.
 اجتماع تشاوري مع علماء دين
عقدت مساواة ،في  8نوفمبر/تشرين الثاني اجتما ًعا تشاوريًا على مدار يومين ،في الرباط بالمغرب ،ضم علماء دين من المغرب،
ومصر ،وناشطات وباحثات مغربيات في مجال حقوق المرأة .شارك في تنظيم االجتماع ،مساواة ومركز بحوث دراسات المرأة في
اإلسالم بالرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.استهدف اللقاء أن يكون بداية لسلسلة من المناقشات بين مساواة ومركز البحوث ،وعلماء
الدين من المغرب ومصر ،حول إصالح التراث المعرفي والخطاب اإلسالميين ،مع التركيز على القوامة والوالية .وسعى اللقاء كذلك
إلى االطالع على األعمال التي تلقي الضوء على كون اإلصالح ضرور ًيا وممك ًنا ،واستكشاف أساليب االستمرار في النقاش والتعاون
حول األهداف المشتركة .وعلى سبيل متابعة مقررات االجتماع ،سوف يتم نشر بعض دراسات "مبادرة مساواة لبناء المعرفة" حول
القوامة والوالية في عدد خاص من النشرة الدورية العربية التي تصدرها الرابطة المحمدية للعلماء.
لمشاهدة فيديو قصير (بالعربية) عن االجتماع ،اضغط هنا
 اجتماع استراتيجية االتصاالت 3142
عقدت مساواة ثاني اجتماع الستراتيجية االتصاالت في الفترة من  0إلى  3سبتمبر/أيلول  ،4103لوضع وثيقة استراتيجية االتصاالت،
التي تمت مراجعتها ،للفترة من  4102إلى  .4102وتمت في االجتماع مناقشة ( )0األولويات االستراتيجية ،و( )4األنشطة الجديدة،
و( )3األهداف والمؤشرات .شاركت في االجتماع عضوات من مجموعة عمل االتصاالت ،ومن سكرتارية مساواة العالمية ،كما دعي
إليه بعض اإلعالميين..
خالل االجتماع استعرضت مسؤولة االتصاالت ،ميغانا باهار ،جهود االتصاالت خالل السنوات الثالث الماضية ،ثم ناقش الحضور
ُراجعة ،أخذت في اعتبارها النمو الكبير للحركة ،واستشراف
الخطط االستراتيجية .واتفقت المجتمعات على سبع أولويات استراتيجية ،م َ
طريق المستقبل .وشملت المشروعات الجديدة في هذا الصدد ترجمة موقع مساواة إلى العربية والفارسية ،وكذلك تطوير النسخة
اإللكترونية من دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة.
لالطالع على اإلدماج الجديد للوسائط االجتماعية ،وكذلك على أول استطالع نجريه حول القرآن والمساواة ،على موقع مساواة،
اضغط هنا.
 ورشة وضع المناهج وبناء القدرات 3142
حضرت  30مشاركة من  02دولة مختلفة ورشة عمل وضع المناهج وبناء القدرات ،التي تم تنظيمها في بورت ديكسون بماليزيا ،في
أغسطس آب  .4103استهدفت الورشة ضبط منهج دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة لسبعة أيام ،وزيادة عدد
ميسرات مساواة والمحاضرات.
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المشاركات في ورشة عمل وضع
المناهج وبناء القدرات،3102 ،
ماليزيا
مساواة في األخبار
 مساواة على صفحات The Nation
رحلة حركة مساواة منذ انطالقها في فبراير/شباط  4112ودورها في التوفيق بين اإلسالم
والنسوية ،كانت محور موضوع موثق للصحفية إليزابيث سيجران في جريدة The
(Nationديسمبر/كانون األول  .)4103وقد وضع المقال مساواة في مرتبة المحفز األساسي
لصياغة رؤية للمستقبل تحترم المساواة بين الجنسين والعدالة االجتماعية ،بما تفرضه الحركة من
تح ٍد حقيقي على أصحاب الرؤية الدوجماتية الضيقة لإلسالم.
لقراءة المقال كامالً ،اضغط هنا

 تدوينة بقلم أمينة ودود تتناول مساواة
في تدوينة لها على مدونتها الخاصة ،بتاريخ  7نوفمبر/تشرين الثاني  ،4103قارنت د .أمينة ودود ،الباحثة اإلسالمية ومؤلفة كتاب
(Qur’an and Womanالقرآن والمرأة) ،بين داللة مبادرة المرأة السعودية (Women2Driveسأقود سيارتي بنفسي) والرسالة
األوسع التي تقودها مساواة في الوطن:
"إن مبادرة قيادة المرأة السعودية للسيارة إنما تبرز جانبًا حاسمًا في حركة مساواة :حركة اليوم هي نتاج الكتلة الحرجة التي وصلت
إليها أعداد المسلمات المطالبات بالعدالة ألنفسهن ،مع صياغة شكل تلك العدالة ،ومناصرة شروطها .فقد قررت النساء بأنفسهن الشكل
الذي ستتخذه العدالة والمساواة .فهن أصحاب الحق والمسؤولية والفاعلية في تحديد الكيفية التي يردن لتلك العدالة أن تتجلى فيها،
وشروط تطبيقها في سياقاتهن".
لالطالع على التدوينة كاملة ،يمكنكم زيارة Feminism and Religion
 زينة أنور على قناة فرانس 31
أجرت قناة فرانس  42اإلخبارية الدولية  -المهتمة بتغطية األحداث الجارية ،ومقرها باريس  -حوارً ا مع مديرة مساواة ،زينة أنور
خالل المؤتمر العالمي التاسع لمنتدى المرأة ،الذي عقد في الفترة من  02إلى  08أكتوبر/تشرين األول في دوفيل بفرنسا.
لمشاهدة اللقاء كامالً ،اضغط هنا
 زينة أنور في مركز كارتر
أبرزت مبادرة المدافعين عن حقوق اإلنسان بمركز كارتر زينة أنور والكلمة التي ألقتها في المركز حول "تعبئة العقيدة من أجل المرأة".
لمشاهدة لقاء زينة في مركز كارتر ،اضغط هنا
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 .1المناصرة الدولية
 بيان مساواة إلى مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
أرسلت مساواة ،في ديسمبر/كانون األول،بيانًا إلى مكتب مفوض األمم المتحدة السامي
لحقوق اإلنسان حول زواج األطفال والزواج المبكر والقسري ،وفقًا لقرار مجلس حقوق
اإلنسان رقم  .A/HRC/RES/24/23وقد جاءت تلك المساهمة في إطار االستعداد
إلجراء مناقشة بالمجلس حول تحاشي وإنهاء زواج األطفال والزواج المبكر والقسري ،من
المقرر لها أن تجرى في إطار الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان في
مايو/أيار  . .4102وقد تناول بيان مساواة اإلشكالية الخاصة المتعلقة بزواج األطفال في
السياقات اإلسالمية ،والحاجة الملحة لتحدي استناد الحكومات إلى تأويالت عفا عليها
الزمن ،وخالفية ،للشريعة اإلسالمية ،لتبرير عدم إمكانية التغيير.
زواج األطفال في دارفور
(المصدر)Flickr/UNAMID :
 انخراط مساواة وحلفائها مع مسؤولي الحكومة اإلندونيسة
في نوفمبر /تشرين الثاني  ،4103دعت الحركة الدولية لمراقبة حقوق المرأة (إيوراو– آسيا والمحيط الهادي) (IWRAW Asia-
 )Pacificمساواة لتقديم خبراتها في مشاورات جرت مع الهيئة الوطنية المختصة بشؤون المرأة في إندونيسيا ،وزارة تمكين المرأة.
استهدف التشاور تحديد واستكشاف استراتيجيات دعم تنفيذ األمور التي يتوجب متابعتها بموجب التعليقات الختامية للجنة سيداو 4104
على تقرير دولة إندونيسيا ،وهي تح ً
ديدا إصالح القوانين والممارسات ذات الصلة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،والقوانين التمييزية
المتعلقة بالزواج ،اتسا ًقا مع المادة  02من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .وقدمت مناصرتا مساواة،
سوري كيمب ونور روفياهالمرجعية التقنية في المشاورات ،حيث ساهمت ا بأفكار لمعالجة التحديات الهيكلية واألساسية المرتبطة بتلك
المشكالت .وشارك في المشاورات أي ً
ضا ممثلون عن وزارات شريكة في الحكومة اإلندونيسية وهيئة األمم المتحدة للمرأة  -إندونيسيا
 تقرير مساواة المواضيعي حول المادة  :41أفغانستان
تم تسليم لجنة سيداو تقرير مساواة المواضيعي حول أفغانستان لمراجعته في جلستها الخامسة والخمسين في جنيف بسويسرا ،في
يوليو/تموز  .4103في هذا التقرير ،تناولت مساواة ،بنظرة نقدية أوضاع العالقات الزواجية واألسرية في أفغانستان ،ودرست عن
كثب الهياكل القانونية الحاكمة ،والقضايا المهمة ،مثل المساواة بين الزوجين ،وحقوق كل منهما ومسؤولياته ،والحد األدنى لسن الزواج،
والزواج القسري ،وتعدد الزوجات ،والطالق ،وحضانة األطفال والوصاية عليهم .وألول مرة منذ تصديقها على االتفاقية في ،4113
ترفع الحكومة األفغانية تقريرها للجنة سيداو ،دون تحفظات.
وقد انعكست في التعليقات الختامية للجنة سيداو حول التقريرين الدوريين ألفغانستان ،األول والثاني ،معً ا ،التدخل االستراتيجي لمساواة
في مجاالت إنجازات حقوق ا لمرأة ،ونفاذ المرأة إلى العدالة ،والعنف ضد النساء ،والجرائم األخالقية ،بما فيها القتل دفاعً ا عن الشرف،
وحرية حركة المرأة ،والعالقات الزواجية واألسرية.وقد وُ ضعت توصيات مساواة من منظور شمولية إطار عمل مساواة ،الذي يعزز
المساواة والعدالة داخل األسرة المسلمة وقوانين األسرة اإلسالمية.
لالطالع على تغطية موقع مساواة ألفغانستان ،اضغط هنا
 قائمة مساواة للمسائل واألسئلة المتعلقة بالمادة 41
في يوليو /تموز  ،4103تم تقديم قائمة مساواة للمسائل واألسئلة المتعلقة بالمادة  02في تقريرالبحرين) (PDFإلى لجنة سيداو للنظر
فيها .وهي أول مساهمة لمساواة في قائمة سيداو للمسائل واألسئلة ،وتالها مباشرة تقديم قائمة مساواة للمسائل واألسئلة حول المادة 02
المتعلقة بتقرير قطر(PDF).
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تتقدم مساواة بقائمة القضايا واألسئلة المتعلقة بالمادة  02إلى لجنة سيداو خال ل مراجعتها لتقارير دول منظمة التعاون اإلسالمي والدول
ذات النسبة العالية من المسلمين .ويمثل هذا االنخراط ،على وجه الخصوص ،نقطة استراتيجية لتدخل مساواة في عملية مراجعة سيداو.
فكل قائمة مسائل وأسئلة تتقدم بها مساواة تطرح معلومات مهمة لتحديد الفجوات في تقارير الدول األعضاء في االتفاقية ،وتأطير أسئلة
المتابعة ،وتحديد توجه ،ونبرة انخراط اللجنة البناء مع الحكومات والمسائل التي يتناولها هذا االنخراط.
لالطالع على تفاصيل جهود مناصرة مساواة الدولية على موقع مساواة،اضغط هنا

لالتصال بنا
لالشتراك في النشرة الدورية اإللكترونيةwww.musawah.org:
سكرتارية مساواةmusawah@musawah.org:
المجموعات االئتالفية مع مساواة
)أ) المنطقة العربية (الشرق األوسط وشمال أفريقيا)
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
www.cewla.org،info@cewlacenter.org

د) أفريقيا جنوب الصحراء
مساواة  -نيجيريا
asmaujoda@hotmail.com

ب) جنوب شرق ،وجنوب آسيا ،وآسيا الوسطى
عالمات (مساواة إندونيسيا)
alimat@yahoo.com

هـ) منطق الخليج
االتحاد النسائي البحريني
bahwu@batelco.com.bh

ج) القرن األفريقي
مساواة– السودان
mahaelzein@yahoo.commanalabdel@gmail.com

و) كتلة الشابات
الممثلة :جهيرة وهاب
صفحة الفيسبوكYWC :

للمشاركة بآخر أخبار مناصرات ومناصري مساواة ،أو ألي طلبات أخرى ،يمكنكم مراسلة مساواة علىinfo@musawah.org :
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