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 رؤية مساواة

 3142كانون األول /ديسمبر: 41العدد 

 أحدث أخبار قضايا مساواة وأنشطتها

 

 openDemocracy–من الدستور الجديد الرابحين النساء ضمن   :مصر
 

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

 
 Sun-االغتصاب  الحمل جراءأكاديمية الفقه تبيح اإلجهاض في خمس حاالت، من بينها  :المالديف

 
 OnIslam -النشطاء يرحبون بإبطال البرلمان قانوًنا يسقط تهمة االغتصاب إذا تزوج المغتصب ضحيته القاصر   :المغرب

 
 Dawn - قاضية امرأة تعيِّنالمحكمة الشرعية الوطنية عاًما من عمرها،  33ول مرة طوال أل  :باكستان

 
يهدف إلى تحقيق المساواة بين "مجلس الشورى سيناقش قانون أحوال شخصية جديد، ثوري في مواده،  :المملكة العربية السعودية

 Saudi Gazette -" الرجل والمرأة في كل جوانب الحياة
 

 مشروع قصص حياة من حول العالم
 

في  –اصرة مساواة في جامبيا من ،GAMCOTRAPجامكوتراب تنسق أنشطتهالذي  -دخل فريق مشروع قصص حياة من جامبيا 
مبادرة مساواة لبناء المعرفة حول ، والذي يأتي في إطار "حياة من حول العالمقصص " إلى مشروع مساواة اجديدة بانضمامه ةشراك

وتدعم مؤسسة نيوفيلد اآلن جامكوتراب في أنشطة التوعية وتوثيق القضايا التي تطرحها قصص حياة النساء في . القوامة والوالية
وال الشخصية حوضمنها لها قانون األ ،عاون المشترك إلى تمكين المرأة من فهم حقوقها التي منحها لها اإلسالمالتهذا يرمي . جامبيا

 .المعيشيواقعها على أساس من 
 .هناللتعرف على أحدث أنشطة مبادرة مساواة لبناء المعرفة، اضغط 

 "والعدالةاإلسالم والمساواة بين الجنسين "دورة مساواة عن 
 

 أحدث أخبار قوانين األسرة المسلمة. 4

 بناء معرفتنا. 3
 

http://www.opendemocracy.net/5050/mariz-tadros/egypts-constitutional-referendum-untold-story
http://www.sun.mv/english/18588
http://www.onislam.net/english/news/africa/468405-morocco-amends-rape-marriage-law.html
http://www.dawn.com/news/1077328/pakistan-appoints-first-female-judge-to-sharia-court
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20131216189654
http://www.gamcotrap.gm/content/
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here.
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 اإلسالميةوالمجتمعات  الدول اإلنسان فيللنساء ونشطاء حقوق  دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالةتم تصميم 
وتشكيل خطاب جماهيري يعترف بالمساواة  ،في بناء تقليد من النقاش العام حول اإلسالم محوريفي لعب دور  الراغبين حول العالم

لدى المشاركات  المعرفيةالفجوة  –التي جاءت بمبادرة من برنامج مساواة لبناء القدرات  – ةعالجت الدور.  والعدالة للمرأة المسلمة
 قرآن واآلراء الفقهيةبتعليم رسمي أو تقليدي حول اإلسالم، والراغبات بشدة في فهم اختالفات وتنوع تفاسير الالالئي لم تحظين 

 .واألدوات المفاهيمية القائمة داخل التراث، والتي تبرر اإلصالح من داخل اإلسالم بوصفه ضرورًيا وممكناً على حد سواء
على  نظمتهاقد  أخوات في اإلسالمالتي كانت  فهم اإلسالم من منظور حقوقي،دت الدورة، التي استغرقت سبعة أيام، على دورة اعتم

فقد أبرزت التوجهات العالمية الحاجة . لمعارضات ومفاوضات ال تنفك تتغير ُعرضة فقهالمدار أسبوعين، واستندت إلى الوعي بأن 
بتجارب النساء والتأكيد عليها، بوصفها مصدًرا للسلطة في تحديد كيفية فهم اإلسالم، وممارسته، وصوغه في  االعترافالماسة إلى 

 .قوانين

على محاضرات، وعروض، ومناقشات جماعية، فضالً عن التكليف بقراءات معينة وبالمناقشة  اشتمل، سمنارأجريت الدورة على شكل 
رتين على األقل، وميسرتين، وواحدة من السياق مشاركة كحد أقصى، ومحاض   42ها ُصممت الدورة بحيث تحضر. مع المحاضرين

 .لوضع التصميم النهائي للدورة، بحيث يستجيب الحتياجات وأولويات المشاركات ،كذلك أجري تحليل احتياجات. المحلي

 musawah@musawah.org: غبة في استضافة الدورة، يمكنكم مراسلتنا على هذا العنوانلديكم  ر إذا كانت
 
 دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة في المالديف 

 
، وأعضاء اللجنة والقانونيينللنساء ونشطاء حقوق اإلنسان، وممثلي الحكومة،  4103تشرين الثاني /نظمت مساواة الدورة في نوفمبر

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المالديفاستضاف الدورة . الوطنية لحقوق اإلنسان في المالديف
 
 دورات مساواة القادمة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة 

 
وتتوفر مساواة، حالًيا، على . شبكة المرأة األفغانيةاء ونشطاء حقوق اإلنسان في أفغانستان، وستستضيفهاستقام الدورة القادمة للنس

 .المراحل األولية من التخطيط لتنظيم الدورة لنشطاء جنوب أفريقيا في وقت الحق من هذا العام
 .هنان دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة، اضغط لمزيد من المعلومات ع

 
 مراجع مقترحة

 
 جديد كتاب :Muslima Theology. The Voices of Muslim Women Theologians. Aslan, Ednan /  

, 2013Peter LangHermansen, Marcia / Medeni, Elif (eds). (أصوات الفقيهات المسلمات: فقه المسلمة) 
 
العالم مع التراث التفسيري المعتمد في يتوفر هذا العمل الرائد على تعريف أطر االنخراط الناشئ لفقيهات مسلمات من شتى أنحاء "

والمقصود بفقه المسلمات هنا، بشكل عام، هو تلك االستراتيجيات والرؤى . اإلسالم، في العصور القديمة والمعاصرة على حد سواء
ني، بغية تمكين التي نشأت في العديد من المواقع االجتماعية، والتي تفحصت النص المقدس وغيره من أشكال الخطاب الدي التأويلية

 (www.peterlang.com: المصدر" )الجندرالمرأة المسلمة المؤمنة من التحدث عن نفسها لمصلحة عدالة 
 Continuing Momentum in Muslim Critical، يمكنكم قراءة الكتاب هذاتناول لالطالع على مقال حول الموضوع 

ScholarshipGender  ( للجندراستمرار الزخم في الدراسات النقدية اإلسالمية )بقلم سيلين آيات ليتزيوCeleneAyatLizzio 

 

 كتاب جديد :Human Rights under State-enforced Religious Family Laws in Israel, Egypt and 
, 2013Cambridge University PressYükselSezgin. . India 

 
يوكسيل سيزجين، مطبعة جامعة (. الدولة في إسرائيل، ومصر، والهند طبقهاحقوق اإلنسان في ظل قوانين األسرة الدينية التي ت) 

 4103كمبريدج، 
الدولة على حقوق اإلنسان للمرأة في إسرائيل،  تطبقهاالتي ( األسس القانونية المتعددة)في آثار قوانين األسرة الدينية  الكتابينظر هذا 
حقوق  مبادئأفضل ممارسات إدماج  كمقاومة التي نجح في تعبئتها النشطاء الحقوقيون، وكذل؛ كما يحدد استراتيجيات الوالهندومصر، 

 .اإلنسان العالمية في األنظمة القانونية الدينية

 .هنا للمزيد عن هذا الكتاب، اضغط

http://www.musawah.org/i-engage
http://www.sistersinislam.org.my/
mailto:musawah@musawah.org
http://www.mv.undp.org/maldives/en/home.html
http://www.afghanwomennetwork.af/
http://www.musawah.org/i-engage
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=72674
http://www.peterlang.com/
http://www.muslimworldaffairs.com/2013/09/continuing-momentum-in-muslim-critical.html
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/human-rights/human-rights-under-state-enforced-religious-family-laws-israel-egypt-and-india
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 أحدث أخبار مناصرة مساواة

 قطر/مصر

المرأة العربية "مؤتمر أميرة سنبل، كلمة أمام . ستشارية الدولية لمساواة، داالألقت مناصرة مساواة والعضوة السابقة في المجموعة 
سنبل، . وأوضحت د .4103 بمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن، في ديسمبر" الخطابات والسرديات البديلة: الحديثة

مرأة الالذي تعيشه  على الواقع تجرى لدراسات األكاديمية التيل األهمية البالغةأمام الحضور الذين اكتظت بهم قاعة المحاضرات، 
المرأة العربية سنبل في دراستها الدور النشط الذي تلعبه . وقد وثقت د. المعيشيلواقع المرأة العربية " واقعي"في خلق تسجيل العربية 

الحياة الفعلية للمرأة والخطابات التي تتناول  يزت سنبل بينمو. العربي في اإلنفاق على األسرة والقيام على شؤونها في شتى أنحاء العالم
لى سجالت المحكمةالشرعية، قبل العصر الحديث، أن المرأة كانت حريصة علفقد أثبتت نتائج دراستها . كيف ينبغي أن تعيش المرأة

وأن العلماء في ذك العصر، وعلى خالف أقرانهم المعاصرين، لم يصدروا أحكاًما ممارسة سيطرتها على ظروف وشروط زواجها، 
بل إن تلك الحساسية السائدة  .على عمل المرأة أو حركتها في المجال العام، رغم أن عمل المرأة في ذلك العصر كان مؤشًرا على فقرها

 .تنازعت فيها نساء نشطات على أماكن جلوسهن في السوق لإلتجارعرضت على المحكمة  نظر في قضايالم تمنع الفقهاء من ال

 هنا ضغطلالطالع على تقرير مفصل عن المحاضرة، ا

 إندونيسيا

 

 

 
 

 المملكة المتحدة

 
 

 

 

 حركتنابناء . 2

أيلول نشرت المنظمة المناصرة لمساواة في المملكة المتحدة، شبكة النساء المسلمات /في سبتمبر
دراسة حالة لفتيات وشابات  33بيانات مذهلة حملها تقرير عن . (MWNUK)بالمملكة المتحدة، 

 Unheard Voices: The Sexual Exploitation of :مسلمات آسيويات بريطانيات، بعنوان
Asian Girls and Young Women (االستغالل الجنسي للفتيات : أصوات غير مسموعة

كشف التقرير عن استمرار استغالل الفتيات جنسًيا وفشل السلطات في التعرف (. والشابات اآلسيويات
تيات تجاه المسيئين إليهن من جالياتهن، وذلك للضعف الشديد في وضع الف. دعمهن أوعلى الضحايا 

 .الذين يستغلون األعراف الثقافية لمنعهن من اإلبالغ عما يقع لهن من انتهاكات
 هنا(PDF)يمكنكم االطالع على التقرير الكامل 

 

 مزارعو األرز، أسيه
 ( Flickr/WorldFish: المصدر) 

 

، المنظمة المناصرة لمساواة في إندونيسيا، والمعروفة عالماتتقوم 

المرأة برنامج )PEKKAأيًضا باسم حركة عدالة األسرة، حاليًا بدعم 
 PEKKAبإمداد  -بتقديم االستشارات؛ حيث تستهدف عالمات  (المعيلة

أن تعزز رسالة  -بالتمكين القانوني عن طريق التدريب والمشورة 

PEKKA  إطار عمل مساواةاعتماًدا على 

 
 

http://www.arabnews.com/news/490836
http://www.arabnews.com/news/490836
http://www.mwnuk.co.uk/resourcesDetail.php?id=97
http://alimatindonesia.blogspot.com/
http://www.pekka.or.id/8/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27&lang=en
http://www.musawah.org/about-musawah/framework-action


 Facebook Twitter YouTube تابعونا على    :Google+ 

4 

 أخبار وفعاليات مساواة
 
  االستراتيجية الدولي حول مواجهة األصولية الدينيةاجتماع 

 
درة مقاومة وتحدي مبا" دفع حقوق المرأة وعدالة الجندر في مواجهة األصولية الدينية"حول  اجتماعالتشاوري  االستراتيجية تنظم

وكاثوليك من أجل الحق في باالشتراك مع مساواة، ( AWID)ة في التنمية أة حقوق المريالتابعة لجمع ،األصوليات الدينية
تم عقد .PPFAو Ipasع لـ ووجلوبال رايتسووتش، وهو مشر( المكسيك) ((Catholics for the Right to Decideقرارلا

  المرأةحول  والبحوثالباسيفيكي للمصادر  -مركز آسيا، بدعم من 4103كانون األول /اللقاء في اسطانبول بتركيا، في ديسمبر
(ARROW) 

الدينية، وذلك لتحفيز ودفع الحوار، ضم االجتماع ناشطات في مجال حقوق المرأة، وحلفاء رئيسيين منخرطين في تحدي األصولية 
وباإلضافة إلى تحديد التوجهات الرئيسية وانعكاساتها، مثل . نشاطوالتعاون، والتنسيق عبر المناطق، واألديان العالمية، وقطاعات ال

اتفاقيات ووثائق  عبر عنهاالتي تالتحدي الذي تمثله جماعات الجناح اليميني الدينية التي تسعى إلى إحداث تراجع في لغة حقوق اإلنسان 
االستراتيجيات المبتكرة للتعامل مع  استعراض، عمل المشاركون مًعا على تعميق تحليالتهم لتلك التوجهات، ووإعالنات األمم المتحدة

 .تلك التحديات، وتطوير أفكار واقتراحات ملموسة للعمل في تعاون فيما بينهم
 .هنا، اضغط AWIDللمزيد من المعلومات عن مبادرة 

 
  علماء ديناجتماع تشاوري مع 

 
، المغربمن  علماء دينضم ًيا على مدار يومين، في الرباط بالمغرب، رتشرين الثاني اجتماًعا تشاو/نوفمبر 8عقدت مساواة، في 

مساواة ومركز بحوث دراسات المرأة في  ،شارك في تنظيم االجتماع. ومصر، وناشطات وباحثات مغربيات في مجال حقوق المرأة
علماء أن يكون بداية لسلسلة من المناقشات بين مساواة ومركز البحوث، و اللقاء استهدف.بالرابطة المحمدية للعلماء بالمغرباإلسالم 
وسعى اللقاء كذلك  .ين، مع التركيز على القوامة والواليةاإلسالمي والخطاب من المغرب ومصر، حول إصالح التراث المعرفيالدين 

واستكشاف أساليب االستمرار في النقاش والتعاون  ا وممكًنا،ضروريً  اإلصالحإلى االطالع على األعمال التي تلقي الضوء على كون 
حول " بادرة مساواة لبناء المعرفةم"سبيل متابعة مقررات االجتماع، سوف يتم نشر بعض دراسات  وعلى .ركةحول األهداف المشت

 .العربية التي تصدرها الرابطة المحمدية للعلماء القوامة والوالية في عدد خاص من النشرة الدورية
 ناهاضغط ، االجتماععن ( بالعربية)لمشاهدة فيديو قصير 

 
  3142اجتماع استراتيجية االتصاالت 

 
، لوضع وثيقة استراتيجية االتصاالت، 4103أيلول /سبتمبر 3إلى  0عقدت مساواة ثاني اجتماع الستراتيجية االتصاالت في الفترة من 

األنشطة الجديدة، ( 4)األولويات االستراتيجية، و( 0)وتمت في االجتماع مناقشة . 4102إلى  4102التي تمت مراجعتها، للفترة من 
شاركت في االجتماع عضوات من مجموعة عمل االتصاالت، ومن سكرتارية مساواة العالمية، كما دعي . راتاألهداف والمؤش( 3)و

 ..بعض اإلعالميينإليه 

جهود االتصاالت خالل السنوات الثالث الماضية، ثم ناقش الحضور  ،غانا باهاريمسؤولة االتصاالت، م استعرضت االجتماع خالل
واتفقت المجتمعات على سبع أولويات استراتيجية، ُمراَجعة، أخذت في اعتبارها النمو الكبير للحركة، واستشراف . الخطط االستراتيجية

النسخة في هذا الصدد ترجمة موقع مساواة إلى العربية والفارسية، وكذلك تطوير  الجديدةوشملت المشروعات . طريق المستقبل
 .لمساواة بين الجنسين والعدالةعن اإلسالم وادورة مساواة اإللكترونية من 

 القرآن والمساواة، على موقع مساواة،  حول نجريهلالطالع على اإلدماج الجديد للوسائط االجتماعية، وكذلك على أول استطالع 
 .هنا اضغط

 
  3142ورشة وضع المناهج وبناء القدرات 

التي تم تنظيمها في بورت ديكسون بماليزيا، في  ،دولة مختلفة ورشة عمل وضع المناهج وبناء القدرات 02مشاركة من  30 حضرت
ضبط منهج دورة مساواة عن اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة لسبعة أيام، وزيادة عدد استهدفت الورشة . 4103أغسطس آب 

 .ميسرات مساواة والمحاضرات

http://www.catolicasmexico.org/ns/index.php
http://www.ipas.org/
http://www.plannedparenthood.org/
http://www.arrow.org.my/
http://www.arrow.org.my/
http://www.awid.org/Our-Initiatives/Resisting-and-Challenging-Religious-Fundamentalisms
http://arrabita.ma/
http://www.youtube.com/watch?v=P7orDuoXwyA&feature=youtu.be
http://www.musawah.org/
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 مساواة في األخبار
 
  مساواة على صفحاتThe Nation 

 

 

  تتناول مساواة ودودتدوينة بقلم أمينة 
 

أمينة ودود، الباحثة اإلسالمية ومؤلفة كتاب . ، قارنت د4103تشرين الثاني /نوفمبر 7في تدوينة لها على مدونتها الخاصة، بتاريخ 
Qur’an and Woman(القرآن والمرأة) السعودية  المرأة مبادرة، بين داللةWomen2Drive(سأقود سيارتي بنفسي)  والرسالة

 :األوسع التي تقودها مساواة في الوطن
ة التي وصلت جنتاج الكتلة الحرحركة اليوم هي : مساواةإن مبادرة قيادة المرأة السعودية للسيارة إنما تبرز جانًبا حاسًما في حركة "

الشكل ن قررت النساء بأنفسه فقد .طهاإليها أعداد المسلمات المطالبات بالعدالة ألنفسهن، مع صياغة شكل تلك العدالة، ومناصرة شرو
لتلك العدالة أن تتجلى فيها،  يردنفهن أصحاب الحق والمسؤولية والفاعلية في تحديد الكيفية التي . الذي ستتخذه العدالة والمساواة

 ."اتهنوشروط تطبيقها في سياق

 Feminism and Religionلالطالع على التدوينة كاملة، يمكنكم زيارة 

 
  31زينة أنور على قناة فرانس 

 
حواًرا مع مديرة مساواة، زينة أنور  - المهتمة بتغطية األحداث الجارية، ومقرها باريس - اإلخبارية الدولية 42أجرت قناة فرانس 
 .تشرين األول في دوفيل بفرنسا/أكتوبر 08إلى  02الذي عقد في الفترة من  ،التاسع لمنتدى المرأة يخالل المؤتمر العالم

 هنالمشاهدة اللقاء كامالً، اضغط 
 
 زينة أنور في مركز كارتر 

 
 ."تعبئة العقيدة من أجل المرأة"المدافعين عن حقوق اإلنسان بمركز كارتر زينة أنور والكلمة التي ألقتها في المركز حول  ةمبادر أبرزت

 هنالمشاهدة لقاء زينة في مركز كارتر، اضغط 

 ودورها في التوفيق بين اإلسالم 4112شباط /رحلة حركة مساواة منذ انطالقها في فبراير

 Theوالنسوية، كانت محور موضوع موثق للصحفية إليزابيث سيجران في جريدة 
Nation(4103كانون األول /ديسمبر .) وقد وضع المقال مساواة في مرتبة المحفز األساسي

لصياغة رؤية للمستقبل تحترم المساواة بين الجنسين والعدالة االجتماعية، بما تفرضه الحركة من 
 .حقيقي على أصحاب الرؤية الدوجماتية الضيقة لإلسالمتحٍد 

 
 هنالقراءة المقال كامالً، اضغط 

ورشة عمل وضع مشاركات في ال

، 3102المناهج وبناء القدرات، 
 ماليزيا

 

 

http://global.oup.com/academic/product/quran-and-woman-9780195128369;jsessionid=966761385CC2E7265FBA3CCF1C07AA57?cc=my&lang=en&
http://www.wikigender.org/index.php/Voting_but_not_driving:_what_part_of_progress_for_Saudi_women%3F
http://feminismandreligion.com/2013/11/07/when-some-people-say-religion-they-mean-my-religion-by-amina-wadud-2/
https://www.dailymotion.com/video/x1688t4_zainah-anwar-director-of-musawah-and-amina-doherty-founding-coordinator-for-frida_news
http://www.cartercenter.org/peace/human_rights/defenders/defenders/zainah-anwar.html
http://www.cartercenter.org/peace/human_rights/defenders/defenders/zainah-anwar.html
http://www.cartercenter.org/peace/human_rights/defenders/defenders/zainah-anwar.html
http://www.thenation.com/article/177467/rise-islamic-feminists
http://www.thenation.com/article/177467/rise-islamic-feminists
http://www.thenation.com/article/177467/rise-islamic-feminists
http://www.musawah.org/rise-islamic-feminists
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 بيان مساواة إلى مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان 

 

   
 ةها مع مسؤولي الحكومة اإلندونيسئانخراط مساواة وحلفا 

 
-IWRAW Asia) (آسيا والمحيط الهادي –إيوراو) الحركة الدولية لمراقبة حقوق المرأة ، دعت4103شرين الثاني ت/ نوفمبرفي 

Pacific ) ةتمكين المرأ ة، وزاريافي إندونيس لهيئة الوطنية المختصة بشؤون المرأةامع جرت مشاورات  في لتقديم خبراتهامساواة .
 4104للجنة سيداو  الختامية تعليقاتالالتي يتوجب متابعتها بموجب  األمورتنفيذ  استهدف التشاور تحديد واستكشاف استراتيجيات دعم

والقوانين التمييزية  ،الصلة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث تديًدا إصالح القوانين والممارسات ذاإندونيسيا، وهي تحعلى تقرير دولة 
مناصرتا مساواة، قدمت و(. سيداو)جميع أشكال التمييز ضد المرأة  القضاء علىمن اتفاقية  02 ةالماداتساًقا مع  ،المتعلقة بالزواج

ا بأفكار لمعالجة التحديات الهيكلية واألساسية المرتبطة بتلك في المشاورات، حيث ساهمت المرجعية التقنيةسوري كيمب ونور روفياه
 إندونيسيا -ة مرألل وهيئة األمم المتحدةوشارك في المشاورات أيًضا ممثلون عن وزارات شريكة في الحكومة اإلندونيسية . المشكالت

 
 انستانغأف: 41حول المادة  اضيعيتقرير مساواة المو 

 
الخامسة والخمسين في جنيف بسويسرا، في  المراجعته في جلسته ي حول أفغانستاناضيعقرير مساواة الموتتم تسليم لجنة سيداو 

في أفغانستان، ودرست عن  واألسرية العالقات الزواجية أوضاع بنظرة نقدية ،في هذا التقرير، تناولت مساواة. 4103تموز /يوليو
الحد األدنى لسن الزواج، حقوق كل منهما ومسؤولياته، ومثل المساواة بين الزوجين، و مهمة،، والقضايا الكمةكثب الهياكل القانونية الحا

، 4113وألول مرة منذ تصديقها على االتفاقية في .  والزواج القسري، وتعدد الزوجات، والطالق، وحضانة األطفال والوصاية عليهم
 .ترفع الحكومة األفغانية تقريرها للجنة سيداو، دون تحفظات

للجنة سيداو حول التقريرين الدوريين ألفغانستان، األول والثاني، مًعا، التدخل االستراتيجي لمساواة  ختاميةالتعليقات ال فيوقد انعكست 
، شرفال دفاًعا عنالقتل لمرأة، ونفاذ المرأة إلى العدالة، والعنف ضد النساء، والجرائم األخالقية، بما فيها في مجاالت إنجازات حقوق ا

، الذي يعزز ةإطار عمل مساوامن منظور شمولية  ةوقد ُوضعت توصيات مساوا.وحرية حركة المرأة، والعالقات الزواجية واألسرية
 .وقوانين األسرة اإلسالمية المسلمةالمساواة والعدالة داخل األسرة 

 هنالالطالع على تغطية موقع مساواة ألفغانستان، اضغط 

 
  41قائمة مساواة للمسائل واألسئلة المتعلقة بالمادة 

 
إلى لجنة سيداو للنظر  (PDF)تقريرالبحرين في 02ة المتعلقة بالمادلمسائل واألسئلة ة لقائمة مساواتم تقديم  ،4103تموز / في يوليو

 02واألسئلة حول المادة  مسائللل قائمة مساواةتقديم واألسئلة، وتالها مباشرة  مسائلللوهي أول مساهمة لمساواة في قائمة سيداو . فيها
 .(PDF)قطر بتقرير ةالمتعلق

 المناصرة الدولية. 1

سامي الإلى مكتب مفوض األمم المتحدة  بيانًاكانون األول،/أرسلت مساواة، في ديسمبر

حول زواج األطفال والزواج المبكر والقسري، وفقًا لقرار مجلس حقوق  لحقوق اإلنسان

وقد جاءت تلك المساهمة في إطار االستعداد .  A/HRC/RES/24/23اإلنسان رقم 

ج األطفال والزواج المبكر والقسري، من إلجراء مناقشة بالمجلس حول تحاشي وإنهاء زوا

لمجلس حقوق اإلنسان في  شرينعالالمقرر لها أن تجرى في إطار الدورة السادسة و

المتعلقة بزواج األطفال في  ةوقد تناول بيان مساواة اإلشكالية الخاص. . 4102أيار /مايو

ويالت عفا عليها السياقات اإلسالمية، والحاجة الملحة لتحدي استناد الحكومات إلى تأ

 .للشريعة اإلسالمية، لتبرير عدم إمكانية التغيير ، وخالفية،الزمن

 

 زواج األطفال في دارفور

 (Flickr/UNAMID: المصدر)

http://www.iwraw-ap.org/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-IDN-CO-6-7.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/countries/indonesia
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportArt16Afghanistan.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/AFG/CO/1-2&Lang=En
http://www.musawah.org/about-musawah/framework-action
http://www.musawah.org/spotlight-marriage-and-family-relations-afghanistan
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahListofQuestionsBahrain57CEDAW2014.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahListofQuestionsQatar57CEDAW2014.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahListofQuestionsQatar57CEDAW2014.pdf
http://www.musawah.org/musawah-to-OHCHR-child-marriage
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/L.34/Rev.1


 Facebook Twitter YouTube تابعونا على    :Google+ 

7 

والدول  اإلسالمي مراجعتها لتقارير دول منظمة التعاونل  الإلى لجنة سيداو خ 02بقائمة القضايا واألسئلة المتعلقة بالمادة  مساواةتتقدم 
. ويمثل هذا االنخراط، على وجه الخصوص، نقطة استراتيجية لتدخل مساواة في عملية مراجعة سيداو. ذات النسبة العالية من المسلمين

وأسئلة تتقدم بها مساواة تطرح معلومات مهمة لتحديد الفجوات في تقارير الدول األعضاء في االتفاقية، وتأطير أسئلة  فكل قائمة مسائل
 .التي يتناولها هذا االنخراط مسائلانخراط اللجنة البناء مع الحكومات وال، وتحديد توجه، ونبرة ابعةالمت

 هنالالطالع على تفاصيل جهود مناصرة مساواة الدولية على موقع مساواة،اضغط 

 

 

 www.musawah.org:لالشتراك في النشرة الدورية اإللكترونية
 

 musawah@musawah.org:سكرتارية مساواة
 

 المجموعات االئتالفية مع مساواة
 
 (الشرق األوسط وشمال أفريقيا)المنطقة العربية ( أ(

 مؤسسة قضايا المرأة المصرية
info@cewlacenter.org،www.cewla.org 

 أفريقيا جنوب الصحراء( د
 نيجيريا -اواة مس

asmaujoda@hotmail.com 
 

 الوسطى جنوب شرق، وجنوب آسيا، وآسيا( ب
 (مساواة إندونيسيا)عالمات 

alimat@yahoo.com 

 منطق الخليج( هـ
 االتحاد النسائي البحريني

bahwu@batelco.com.bh 
 

 القرن األفريقي( ج
 السودان –مساواة

manalabdel@gmail.commahaelzein@yahoo.com 

 كتلة الشابات( و
 جهيرة وهاب: الممثلة

 YWC: صفحة الفيسبوك
 
 
 

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

 

 لالتصال بنا

http://www.musawah.org/what-we-do/international-advocacy
http://www.musawah.org/
mailto:musawah@musawah.org
mailto:info@cewlacenter.org،www.cewla.org
mailto:asmaujoda@hotmail.com
mailto:alimat@yahoo.com
mailto:bahwu@batelco.com.bh
mailto:manalabdel@gmail.com
mailto:mahaelzein@yahoo.com
mailto:mahaelzein@yahoo.com
mailto:johairawahab@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Young-Womens-Caucus/200168510008679
mailto:info@musawah.org

