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 رؤية مساواة

4152آذار /مارس: 51العدد   

 أحدث أخبار قضايا مساواة وأنشطتها

 The Guardian-النشطاء يرحبون بتدخل الرئيس في قانون العنف المنزلي   :أفغانستان

  NewsGulf Daily-مجلس الوزراء يوافق على اقتراح برفع التحفظات على سيداو   :البحرين

-الرجعي الذي سنه الجعفري ألحوال الشخصية االنشطاء ينددون بموافقة مجلس الوزراء على قانون   :العراق
Reuters  

 The Jordan Times-وأبناء الزوجة األردنية  األجنبيةمنح الحقوق المدنية للزوجة   :األردن

 Siasat Daily–فتوى بالسماح بزواج األطفال تثير جدالً واسًعا  :باكستان

 The-المرأة السعودية ترفع عريضة لمجلس الشورى للمطالبة بإنهاء سلطة الرجل المطلقة : المملكة العربية السعودية
National    

 بيان مساواة الشفوي أمام مجموعة عمل األمم المتحدة
 

حول  لمجموعة عمل األمم المتحدة، في الدورة التاسعة بياًنا شفوًيا في نيويورك، ألقت مساواة 4102كانون الثاني /في يناير
وحثت مساواة في كلمتها مجموعة العمل على االعتراف بالجذور الهيكلية لعدم . التمييز ضد المرأة في القوانين والممارسات
عالقة قوانين وممارسات تمييزية محددة بما يتسم به اإلطار القانوني العام ، وكذلك المساواة في قوانين األسرة المسلمة ودراستها

مجموعة العمل بأن تنظر في إمكانات إصالح قوانين األسرة من داخل التقاليد الدينية وأوصت مساواة، أيًضا، . من تمييز هيكلي
والنتائج التي توفرها أنشطة  المصادر منوأخيًرا، شجعت مساواة أعضاء مجموعة العمل على االستفادة . والثقافية نفسها

 بناء المعرفةومنشورات مساواة في مجال 
صياغة عملية التحقق والتأطير النظري االستراتيجي لتقريرها حول التمييز ضد لمجموعة العمل  التاسعةاستهدفت الدورة وقد 

وداخل هذا اإلطار البحثي الواسع، سوف تولي مجموعة العمل اهتماًما خاًصا . 4102الثقافية لعام  والحياةالمرأة في األسرة 
لمساواة وعدم التمييز في الزواج، والحقوق والمسؤوليات داخل األسرة، والمشاركة في كل جوانب الحياة الثقافية، بما فيها با

 .الثقافية الفنون، والرياضات، واألنشطة
راتيجية لسلسلة من التدخالت للتأثير على صياغة، ونتائج، ودالالت التقرير السنوي وتتوفر مساواة، حالًيا، على وضع است

عمل في جنيف، في اللمجموعة  العاشرةمساهمة مكتوبة لتقديمها إلى الدورة ، بما في ذلك إعداد 4102لمجموعة العمل لعام 

 أحدث أخبار قوانين األسرة المسلمة. 1

 المناصرة الدولية. 2

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/17/karzai-change-domestic-abuse-law
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=369042
http://www.reuters.com/article/2014/03/08/us-iraq-women-islam-idUSBREA270NR20140308
http://jordantimes.com/govt-to-grant-foreign-spouses-children-of-jordanian-women-full-civil-rights----lawmaker
http://www.siasat.com/english/news/pak-rights-body-condemns-cii-rulings-over-muslim-family-laws
http://www.thenational.ae/world/middle-east/women-in-saudi-arabia-demand-end-to-absolute-male-control
http://www.thenational.ae/world/middle-east/women-in-saudi-arabia-demand-end-to-absolute-male-control
http://www.thenational.ae/world/middle-east/women-in-saudi-arabia-demand-end-to-absolute-male-control
http://www.musawah.org/musawah-oral-statement-discrimination-against-women-law-and-practice
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.musawah.org/what-we-do/knowledge-building


 2 

حزيران /ي إلى مجلس حقوق اإلنسان في يونيومجموعة العمل سوف تتقدم بتقريرها السنوي النهائأن ويذكر. 4102أيار /مايو
4102. 

 هنالالطالع على التقارير السنوية السابقة لمجموعة العمل اضغط 

 

 لجنة سيداوالسابعة والخمسين ل جلسةفي المساواة 
 

في استغالل الدين لتبرير التمييز وعدم االلتزام بمواد  العراق، وقطرو، البحرينها حكومات نتهجتتحدت مساواة األساليب التي 
لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ) وسيداالسابعة والخمسين للجنة جلسة االتفاقية، وذلك خالل انعقاد ال

 .4102شباط /، في جنيف في فبراير(ضد المرأة
صوًرا ( 0)لمنظمات غير الحكومية المحلية او( لجنة سيداو)لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة إلى وقدمت مساواة 

حجًجا بديلة من داخل النظرية ( 4)شاملة لعالقات الزواج واألسرة من أرض الواقع، تتناقض مع ادعاءات وخطاب الحكومات، و
لى إتوصيات لإلصالح مستندة ( 3)للحجج التمييزية المستخدمة من الحكومات، و اإلسالمي األساسالفقهية اإلسالمية تتحدى 

أوضاع نظرة نقدية إلى  انتهاج والتوصياتالبحث والتحليل  خىوقد تو. في سياقات إسالمية" الممارسات الجيدة"أمثلة من 
 .اتفاقية سيداومن  01مادة الأجملتها ،العالقات الزواجية واألسرية

كذلك  .بالنسبة للبحرين، وقطر، والعراق 01المادة  حول اضيعيةموفي جنيف على تقديم تقارير  االستراتيجيةواشتملت التدخالت 
فتها المناصرات المحليات، وبين ألقت مساواة بيانين شفويين، ربطت فيهما بين القوانين والممارسات التمييزية الرئيسية، كما عر  

أخيًرا،  .مكانية وضرورة اإلصالحوحثت لجنة سيداو على االعتراف بإ ؛اة في قوانين األسرة المسلمةالهيكلية لعدم المساو الجذور
مت بها منظمات غير حكومية وطنية ممثلة عن المجتمع المدني في اوليس آخًرا، دعمت مساواة وأكملت جهود المناصرة التي ق

 .البحرين، وقطر، والعراق
ة سيداو حول البحرين، وقطر، للجن الختامية التعليقاتوفي اعتراف متزايد بقيمة بحوث ومناصرة مساواة، انعكست في كل 

من المعروف أن التعليقات الختامية و. ناها الشفوياضيعية وبياناالمحورية التي أثارتها تقارير مساواة المو القضايا والعراق
تستخدمها المنظمات غير الحكومية الوطنية مرجًعا مهًما في جهود مناصرتها المحلية، كما أنها تتيح للجنة سيداو مساءلة 

 .ذي تم إحرازهالتقدم ال في جلسات سيداو التالية عنالحكومات 
قوق اإلنسان ومن المأمول أن يؤدي انخراط مساواة مع عملية مراجعة االلتزام بمواد اتفاقية سيداو إلى استمرار تعزيز معايير ح

 .للنساء والرجال اليوم شيوالواقع المعاليم اإلسالم، والضمانات الوطنية بالمساواة وعدم التمييز، بوصفها متجذرة في تع
 الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة جلسةمساواة في ال

، المرأة للجنة وضعة الثامنة والخمسين جلسنعقاد الازية خالل ادعمت مساواة جهود مناصري حقوق اإلنسان، ونظمت فعالية مو
 .4102آذار /التي عقدت في مقر األمم المتحدة بنيويورك، في مارس

 تطبيقب المتعلقةواإلنجازات كان الموضوع الذي حظي باألولوية في مناقشات المساواة بين الجنسين هذا العام هو التحديات 
هدف مستقل خاص  إدراج، التي شملت مرحليةباالتفاقات الوقد رحب نشطاء حقوق المرأة . للمرأة والفتاة أهداف األلفية التنموية

، واللغة القوية المستخدمة تجاه العنف ضد المرأة والفتاة، وزواج األطفال، وتشويه 4102بالمساواة في أهداف التنمية لما بعد 
 (عليها قبل تنقيحها لتعليقات المتفقاانظر )ضاء التناسلية لإلناث األع

كذلك أسقطت من الوثيقة عبارة متعلقة بالسيادة، أثارت الكثير من الخالف، حيث كانت تتيح للحكومات تجاهل التوصيات التي قد 
 "تقاليدها وممارساتها"تتعارض مع 

محددة : حقوق المرأة"، بعنوان (CEWLA)المصرية مركز قضايا المرأةعالية موازية نظمها وقد قدمت مساواة عرًضا خالل ف
، استعرضت فيه المساحات الفريدة التي يخلقها االنخراط مع الدين، وربطت بين تحدي األساس اإلسالمي للحجج التمييزية "ثقافًيا؟

عاءات الدولة اإلسالمية دتحدي ا( 4)لمسلمة في تعريف العقيدة والثقافة، وفاعلية المرأة ا( 0)الحكومات وبين  االتي تستخدمه
حقوق "و" النسبية الثقافية"اعتراض الفصل، القسري في كثير من األحيان، بين ( 3)امتالك السلطة والمعرفة الدينيتين، والحديثة 

 ".اإلنسان العالمية
ش في شتى بقاع العالم، يمرأة تلعب دوًرا مفيًدا للغاية في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقعها المعالوالمعروف أن لجنة وضع 

ممثلون عن الدول السنوية للجنة  الجلسة فييشارك و. وتشكيل المعايير العالمية حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 .ومنظمات غير حكومية معترف بها لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي من كل بقاع العالماألعضاء، وهيئات أممية، 

 
 
 
 
 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/Annualreports.aspx
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportArt16Bahrain.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportArt16Qatar.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportArt16Iraq.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.musawah.org/international-advocacy/cedaw-and-muslim-family-laws
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=813&Lang=en
http://www.musawah.org/knowledge-building/recent-updates
http://www.unwomen.org/co/csw
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.theguardian.com/global-development/2014/mar/23/campaigners-welcome-agreement-un-gender-csw-talks
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58-agreedconclusions-advanceduneditedversion.pdf
http://www.cewla.org/
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 بناء حركتنا. 3
 

 أخبار وفعاليات مساواة

 ة العالميأمساواة تحتفل بيوم المر

قراءة الجندر "ذائع الصيت الذي تنظمه بعنوان  نار تويترسممساواة متابعيها على تويتر في احتفاالً بيوم المرأة العالمي، أشركت 
مستخدم لتويتر المشاركة في احتفال  311,111، فأتاحت بذلك لما يقدر بأكثر من 4102آذار /مارس 8يوم " من خالل القرآن

مع المناصرات والمناصرين والحلفاء من كل أنحاء  femquran#مساواة االفتراضي بيوم المرأة العالمي من خالل هاشتاج 
 .أمينة ودودتمد على دراسات الكاتبة ومناصرة مساواة، عيالسمنار حدُثا متكرًرا على تويتر، يعد . العالم

 من الحكومة الفرنسية" وسام جوقة الشرف"مديرة مساواة ومؤسستها المشاركة تحصل على 

. 

حصلت مديرة مساواة والمشاركة في تأسيسها، زينة أنور، على وسام 
س، السفيرة الفرنسية فارس جوقة الشرف في احتفال أقامته مارتين دوران

وقد حصلت . في كواال لمبور 4102يا، في السابع من مارس زفي مالي
سنة من الخدمات  41زينة على وسام الفارس اعتراًفا بما قدمته طوال 

ة، ومؤسسة مشاركة لجماعة أشطة في مجال حقوق المرصفها ناالعامة بو
 "أخوات في اإلسالم"حقوق المرأة الماليزية 

ما تريده المرأة "وقد أكدت زينة في الكلمة التي ألقتها عند تسلم الوسام أن 
لماذا . هو أن تعامل بوصفها إنساًنا يتمتع بالقيمة والكرامة المساوية

 "يصعب تحقيق ذلك حتى اآلن؟

ُيمنح عرفاًنا بالمهارة، وسام في فرنسا، يعتبر وسام جوقة الشرف أعلى و
يحصل األجانب كذلك على هذا الوسام . والشجاعة، واإلخالص للوطن

 .في الحياة المدنية أو العسكرية" بجدارتهم الفائقة"اعتراًفا 
 

 
 
 

 أحدث أخبار مناصرات ومناصري مساواة
 كندا

مناصر مساواة في كندا، من ، (CCMW)للنساء المسلماتالمجلس الكندي  انتهى
. Muslim women and theniqabالمرأة المسلمة والنقاب إجراء دراسة حول 

الوطني المتزايد حول النقاب، بما في  شوقد أجرى المجلس هذه الدراسة للرد على النقا

العامة، والقرار  األماكنالذي يقضي بمنع تغطية الوجه في  49ع القانون رقم مشروذلك 

. شارك فيها مواطنونيالفدرالي الذي صدر مؤخًرا بمنع النقاب خالل االحتفاالت التي 

رام تعددية وإلى جانب ما تعكسه الدراسة من قيم المجلس والتزامه المتواصل باحت

ضمان إسماع أصوات النساء المسلمات والتأكيد ، استهدفت الدراسة ةمسلملاالمجتمعات 

 ".تعبرن عن أنفسهن بأنفسهن"على أنهن 

قادت فريق البحث، الذي اعتمد على مسوح ومجموعات تركيز من النساء الالتي 
وقد نشر كتاب . واإلسالم بجامعة كونكورديا األديانترتدين النقاب، ليندا كالرك، أستاذة 

the  Women in Niqab Speak: A Study ofاعتمد على هذه الدراسة بعنوان

https://twitter.com/musawah
https://twitter.com/search?q=%23femquran&src=hash
http://feminismandreligion.com/author/awadud/
http://www.sistersinislam.org.my/
http://ccmw.com/
http://ccmw.com/projects/muslim-women-and-the-niqab/
http://ccmw.com/women-in-niqab-speak-a-study-of-the-niqab-in-canada/


 4 

Niqab in Canada(دراسة عن النقاب في كندا: المنقبات تتحدثن )هنا،ويمكن تحميله من 4102كانون الثاني /في يناير 

 
 أحدث أخبار الحلفاء

 
 المالديف

اة في وأطلق مناصرو ومناصرات مسا
المالديف تسجيالً موسيقًيا مالديفًيا بعنوان 

، madhaha music videoمادهاها
" المساواة للنساء تقدم للجميع"يدور حول 

 4102وذلك في يوم المرأة العالمي لعام 

كانت مناصرات ومناصرو مساواة من 
مساواة عن دورة المالديف قد شاركوا في 

اإلسالم والمساواة بين الجنسين والعدالة 
(nGEJ-Iة تنطقفي اإلنجليزيI 

engage تشرين /في نوفمبر (طانخر، أي
وقد استلهم هذا الفيديو الـ . 4103الثاني 

اإلندونيسية، " Shalawathشادالواث"
 .التي تروج للمساواة بين الجنسين

 engage-http://www.musawah.org/i: يمكنكم التعرف على المزيد حول دورة مساواة هنا
 

 األخبار مساواة في

وبعض مساواة  (اإلسالم والنسوية)Islam & Feminismقع المصادر الذي أطلقته مؤخًراعلى مو" maslaha"  أبرزت

 المقوالت النمطية عن اإلسالموكيف يمكن تحدي  الشعوب،ينظر الموقع في ما تعنيه النسوية واإلسالم لمختلف  .صراتهاامن

 هناع على الصفحة الخاصة بمساواة على الموقع يمكنكم االطال. ة على حد سواءوالنسوي

Quest  Feminism In Faith: Zainah Anwar’sمقاالً عن مديرة مساواة، زينة أنور، بعنوانBuzzFeed نشر موقع 
To Reinterpret The Qur’an’s Most Controversial Verse (زينة أنور إلعادة تأويل  رحلة :النسوية في العقيدة

وقد استعرضت الصحفية رافيا زكريا في مقالها رحلة زينة للتوصل إلى خيار آخر غير (. اآلية األكثر إثارة للجدل في القرآن
 هنالالطالع على المقال كامالً، اضغط . التخلي عن اإلسالم أو عن النسوية

 بناء معرفتنا. 4

 (صنع األمواج) Making Waves: فيلم وثائقي

باليوم International IDEAاحتفلت إيديا الدولية 
 Making: العالمي للمرأة بفيلمها الوثائقي الجديد

Waves: Expressions of Gender Equality 
in the Sacred Texts and Islamic 

.Tradition (التعبير عن المساواة بين : جصنع األموا
 (الجنسين في النص المقدس والتراث اإلسالمي

ونشطاء من لباحثين "اعتمد الفيلم على دراسات حالة 
الجنسين، توفروا على الدعوة لتأويالت جديدة للقرآن 
". والحديث تمكن المرأة، وتعزز العدالة والمساواة والكرامة

http://ccmw.com/women-in-niqab-speak-a-study-of-the-niqab-in-canada/
https://www.youtube.com/watch?v=llT_gbygD5A&feature=youtu.be
http://us4.campaign-archive1.com/?u=b7a54fdc92d9187ef7ffbfdf0&id=a5a6e04b0f&e=%5bUNIQID%5d
http://us4.campaign-archive1.com/?u=b7a54fdc92d9187ef7ffbfdf0&id=a5a6e04b0f&e=%5bUNIQID%5d
http://us4.campaign-archive1.com/?u=b7a54fdc92d9187ef7ffbfdf0&id=a5a6e04b0f&e=%5bUNIQID%5d
http://us4.campaign-archive1.com/?u=b7a54fdc92d9187ef7ffbfdf0&id=a5a6e04b0f&e=%5bUNIQID%5d
http://us4.campaign-archive1.com/?u=b7a54fdc92d9187ef7ffbfdf0&id=a5a6e04b0f&e=%5bUNIQID%5d
http://www.musawah.org/i-engage
http://www.maslaha.org/
http://www.islamandfeminism.org/
http://www.islamandfeminism.org/musawah.html
http://www.buzzfeed.com/rafiazakaria/feminism-in-faith-islam-1
http://www.buzzfeed.com/rafiazakaria/feminism-in-faith-islam-1
http://www.buzzfeed.com/rafiazakaria/feminism-in-faith-islam-1
http://www.buzzfeed.com/rafiazakaria/feminism-in-faith-islam-1
http://www.idea.int/
http://www.musawah.org/making-waves
http://www.musawah.org/making-waves
http://www.musawah.org/making-waves
http://www.musawah.org/making-waves
http://www.musawah.org/making-waves
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-وزيبا ميرجامبيا، من  يساتو تورايإ:وقد ظهر في الفيلم العديد من مناصرات مساواة من مناطق مختلفة، من بينهم
، وأمينة هانجا من نيجيريا، المغربمن  وأسماء المرابطمن ماليزيا،  وراتنا عثمانالمملكة المتحدة، /من العراق حسيني

 .، مديرة مساواةوزينة أنور

 Gender and Equality in Muslim Family:عرض كتاب
Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal 
Process. Edited by: Ziba Mir-Hosseini, Kari 

Vogt, Lena Larsen and Christian Moe.I. B. 
Tauris, Library of Islamic Law Series, 2013 ( الجندر

الق في العملية خالعدالة واأل: والمساواة في قانون األسرة المسلمة
حسيني، وكاري فوجت، ولينا -زيبا مير: تحرير. القانونية اإلسالمية

 Library of Islamicتوريس،  .بي. أي. الرسن، وكريستيان مو
Law Series ،2112) 

 كاميإليويرز وبولينا فروليش: محررات رؤية مساواةعرض 

حسيني، والذي يمثل فتًحا -طرح هذا الكتاب، الذي حررته زيبا ميري
األسرة  نقوانيلجنسين في زوايا رؤية جديدة للمساواة بين اجديًدا، 
، هالقرآن، والفق)لمعارف جماعية مستندة إلى أسس عديدة  ، بجمعهالمسلمة

ودراستها اعتماُدا على مختلف مناهج ( ش، وحقوق اإلنسانيوالواقع المع
ويؤكد هذا الكتاب، بلهجة قوية، ودقيقة، . الحديث منها والتقليدي ،البحث

مين الذين يقولون بالمساواة بين ونقدية أن األعداد الهائلة البارزة من المسل
 .الجنسين بوصفهاً مبدأ إسالمًيا أساسًيا، لم يعد من الممكن تجاهلها

شارك في هذا الكتاب أربعة عشر من الباحثين والنشطاء، والرواد من 
أكبر بكثير، يشي به ذكر جل الكتاب للفرق  ،صفحة 428يبلغ  يالذ ،على أن العدد الحقيقي للمشاركين في هذا العمل. الجنسين

ينقسم الكتاب إلى . الذين استندت إليهم دراية الكتاب والشخصياتالبحثية التي اعتمدوا عليها، فضالً عن المنظمات غير الحكومية 
. مختلفة امن زواي القوامة والوالية، ويشتبك بكثافة مع مفاهيم (رؤى للواقع، ومقاربات اإلصالح، وبديل الخالصة)ثالثة أجزاء 

الشخصية وناقشها بعين نقدية على المستويين الوطني والدولي؛ فضالً عن  األحوال قوانينكذلك تناول الكتاب نماذج إلصالح 
 .بين الجنسين بشكل عام للمساواةاشتماله على أعمال منظمات غير حكومية متخصصة في مجال حقوق المرأة، وكذلك عرًضا 

لديهم فكرة شاملة خامس، حتى تتكون وينصح من ليس لديهم ألفة بموضوع المساواة بين الجنسين في اإلسالم أن يبدأوا بالفصل ال
، ولكنهم يبحثون عن مقاربة عملية بدرجة أكبر، األفكاروالمناهجأما من ألفوا تلك . وبسيطة عن بدايات كل الجهود وكيف حدثت

ذاك، يطرح غير هذا و. بإمكانهم قراءة الفصلين الثاني والثالث بعنايةوتفضي إلى نتائج ملموسة، استناًدا إلى دراسات ميدانية، ف
أما الفصل األخير فيطرح تساؤالت حول الفهم . ل الثامن مقاربة جديدة ومفيدة للحديث، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسينصالف

 .المشترك للمعاملة المتساوية، فيقدم بذلك ختاًما جاًدا وبارًعا للكتاب
 

 (العنف المنزلي والتراث اإلسالمي) Domestic Violence and the Islamic Tradition:كتاب جديد
 

ة غير عنيفة آلية محورية في القرآن حول ءتطرح عائشة شودري، مناصرة مساواة، واألستاذة بجامعة بريتيش كولومبيا قرا
 Domestic Violence and the Islamicمن سورة النساء، وذلك في كتابها الجديد  32سلطة الرجل، وهي اآلية 

Tradition(Oxford University Press)( العنف المنزلي والتراث اإلسالمي .) يدرس الكتاب هذا الموضوع المهم من
 .ندرية، ويطرح أداة تربوية جديدة لمعلمي القرآنجزوايا، قانونية، ودينية، وسياسية، و

 هناللمزيد من المعلومات عن الكتاب، اضغط 

 

 

http://www.gamcotrap.gm/content/index.php
http://www.zibamirhosseini.com/
http://www.zibamirhosseini.com/
http://www.zibamirhosseini.com/
http://www.sistersinislam.org.my/
http://www.asma-lamrabet.com/
https://www.facebook.com/Zainah.Anwar?ref=hl
https://www.facebook.com/Zainah.Anwar?ref=hl
http://www.musawah.org/get-involved/be-visionary
http://www.musawah.org/what-we-do/qiwamah-and-wilayah
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199640164.do
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 لالتصال بنا. 5
 

 musawah@musawah.org:سكرتارية مساواة

 www.musawah.org: قع مساواةمو

 يوتيوبزورونا على  تويتر تابعونا على  فيسبوك إليناعلىانضموا 

 

 مع مساواةالمجموعات االئتالفية 

 

 (الشرق األوسط وشمال أفريقيا)المنطقة العربية ( أ(

 مؤسسة قضايا المرأة المصرية

info@cewlacenter.org،www.cewla.org 

 أفريقيا جنوب الصحراء( د

 نيجيريا -مساواة 

asmaujoda@hotmail.com 

 وآسيا الوسطىجنوب شرق، وجنوب آسيا، ( 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

mailto:musawah@musawah.org
file:///D:/Downloads/www.musawah.org
https://www.facebook.com/pages/Musawah/216566245066825?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/musawah
http://www.youtube.com/user/musawah/videos
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

