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 رؤية مساواة
5182أيلول /سبتمبر: 81العدد   

 أحدث أخبار قضايا مساواة وأنشطتها

  

وشمال أفريقياإنجيج في الشرق األوسط -أي: دورة مساواة   

تنطق باإلنجليزية)  اإلسالم والعدالة والمساواة بين الجنسين:هاسوف تنظم مساواة سادس دورات   I-nGEJ ، (، أي أنخرطإنجيج-أي
 4تشرين الثاني إلى /نوفمبر 92في الرباط بالمغرب، من 

وقد صممت الدورة اإلقليمية  . 9102كانون األول /ديسمبر
ا للناشطات والنشطاء والقيادات في منطقة الشرق خصيص  

.اياألوسط وشمال أفريق  

دعوة المفتوحة للمشاركة في الدورة االستجابة  للموعد  كان
يفترض أن يكون كل تشرين األول، و/أكتوبر 6في قد انتهى 

ا من السكرتارية بحلول   99المتقدمين قد تلقوا ردود 
 .تشرين األول/أكتوبر

شارك ممن يعملون على مشاركة وم 92وقع االختيار على 
في منطقة الشرق األوسط  روحقوق اإلنسانقضايا الجند

لتزمون بتطبيق المعارف التي سيكتسبونها يووشمال أفريقيا، 
 .على أنحاء متنوعة، ومبتكرة، واستراتيجية لتحسين حقوق المرأة في السياقات اإلسالمية

 

ا جديدة مصر  Prospect العنف ضد المرأة يأخذ أشكاال  وصيغ 

 Indian Express المسلمات يعارضن الطالق من جانب واحد الهند

 Constitution Net الحدود والنضال من أجل روح الدستور الماليزي ماليزيا

 Open Democracy الدين وحقوق اإلنسان، هل هما قوتان متعارضتان؟ المغرب

 The Nation تعديل القوانين المتعلقة بالزواج القسري باكستان

 The Nation تحصل على تصريح عمل مأذونةأول امرأة  فلسطين

 IOL قرار فارق حول الحق في الحصول على النفقة جنوب أفريقيا

 Full Fact المحاكم الشرعية في المملكة المتحدة المملكة المتحدة

 أخبار قوانين األسرة المسلمة وما وراءها. 1

 بناء القدرات. 2

 آسياإنجيج  اإلقليمية في جنوب -المشاركات والمشاركون في دورة مساواة أي

 

http://www.musawah.org/i-engage
http://www.musawah.org/egypt-violence-against-women-taking-new-shapes-and-forms
http://www.musawah.org/india-muslim-women-opposed-unilateral-divorce
http://www.musawah.org/hudud-and-struggle-malaysias-constitutional-soul
http://www.musawah.org/womens-rights-and-religion-morocco
http://www.musawah.org/bill-recommends-amending-law-forced-marriage-pakistan
http://www.musawah.org/palestine-first-woman-licensed-perform-marriages
http://www.musawah.org/south-africa-muslim-mother-wins-right-paid-maintenance
http://www.musawah.org/uks-sharia-courts
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نشطاء حقوق المرأة المسلمة وغيرهم المشاركين، لبناء قدرات ت اإنجيج مادة دراسية يتم تكييفها على احتياج-تقدم دورة مساواة، أي
تهدف الدورة إلى بناء قدرات ومهارات فهم القرآن، والحديث، والفقه من زاوية . العدل للمرأةومن المنخرطين في قضايا المساواة 

راتيجية حقوقية، وتشجع على فهم التنوع واالختالفات في اآلراء عند إنتاج المعرفة اإلسالمية، كما تيسر الدورة وضع االست
 .الجماعية من أجل التغيير

، والفقه، واألصوات والحديث، وأساليب النساء في المعرفة، والتوحيدسوف ينظم الفريق القائم على الدورة جلسات حول القرآن، 
ا فيما يتعلق بانتشالدورة تأمل مساواة أن تمثل و. النسوية المعاصرة، وبناء الجندر في الفكر اإلسالمي ا مهم   وبنائهاار الحركة إنجاز 

 .في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  إذا كانت لدى منظمتك أو شبكتك الرغبة في استضافة الدورة على مستوى وطني أو إقليمي، يرجى االتصال بنتاشا دار
Natasha Dar مسؤولة بناء القدرات في مساواة ،ingej@musawah.org 

 هنابالدخول اضغط اإنجيج-أيمزيد من المعلومات عن دورة مساواة ل 

  هنااإلقليمية لجنوب آسيا اضغط  إنجيج-دورة أيلمشاهدة صور 

 

 

 تشاور مساواة على المستوى الدولي مع خبراء األمم المتحدة

سوف أواصل، بما اكتسبته من معارف، . كانت مشاورات مفيدة للغاية، أثرت تفكيري النقدي حول التفسيرات البديلة آليات القرآن"
أطلع أصدقائي وسوف. التي تستدعي اإلسالم لتبرير تحفظاتها على االتفاقية األطرافاالنخراط في الحوار، خاصة  مع الدول 

 خبيرة بلجنة سيداو–." ه من خبرات ومعارفوأسرتي، بالطبع، على ما اكتسبت

 

ا في حقوق اإلنسان  01دعت مساواة  ا دولي  خبيرة وخبير 
على مدى يومين، في لالجتماع في الرباط بالمغرب 

لتمسك تشاور دولي حول ا" إلجراء، 9102أيلول /سبتمبر
تعزيز : بحقوق المرأة التي تعيش في سياقات إسالمية، ودفعها

 ."اإلنسان وانخراط المنظمات غير الحكوميةنظام حقوق 

 

سان نناقش الحضور التحديات القائمة داخل نظام حقوق اإل
ون اإلسالمي، ، ومنظمة التعااألمم المتحدةالدولي، وداخل 

عشن في سياقات إسالمية، في يبغية دفع حقوق النساء الالئي 
ظل تسييس الدين، وتنامي االتجاه المحافظ، والتطرف، وعدم 

 .التسامح، والبطريركية المتجذرة

 
 

تناقشت المشاركات والمشاركون، كذلك، في التأثير العكسي لتصاعد االتجاه المحافظ دينيا، على المؤسسات والمنظمات غير 
ف خريطة، وتحليال ، للتحديات والحجج التي تستخدمها الحكومات واألطرا واالحكومية المنخرطة مع نظام حقوق اإلنسان، كما وضع

عمل الحضور .  لدفع حقوق المرأة إلى الوراء، كما ناقشوا االستراتيجيات القائمة والجديدة لتعامل مع تلك التطوراتمن غير الدول 
إنتاج المعرفة، والحوار الذي يشمل الجميع، وتمكين : مع ميسرات مساواة لتجميع االستراتيجيات في مجاالت أربعة رئيسية، وهي

 .فعالية حقوق اإلنسان  والحماية للمرأة، بما في ذلك مساءلة الدولةتعزيز والمرأة، 

ومجموعة العمل حول ( لجنة سيداو)أعضاء بلجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة  منالخبيرات والخبراء  كانت
مم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، مسؤولين كبار من مكتب مفوض األفضال  عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، 

منظمة التعاون اإلسالمي، ونشطاء وأكاديميين من وصندوق األمم المتحدة للسكان، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وسكرتارية 
ء صوت ة الالعبين داخل نظام حقوق اإلنسان األممي إلى بناجوتمثلت النقاط األساسية التي تحاور حولها الحضور في حا. الجنسين

كذلك ناقش المشاركون الحاجة إلى . لالنخراط مع الدين ومع األطراف الدينية على حد سواء استراتيجيةمتماسك ومنسق وأساليب 

 المناصرة الدولية. 3

mailto:ingej@musawah.org
http://www.musawah.org/i-engage
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.813853015338142.1073741827.216566245066825&type=3
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تنسيق استراتيجية واستجابة منسقة من المجتمع المدني، بما في ذلك من خالل بناء شراكات داخل منصات األمم المتحدة لمجابهة 
 .والتراجع في لغة الحقوق تنامي االتجاه المحافظ

وقد أثلج صدر مساواة أن المشاركات والمشاركين خططوا االستخدام أفكار وتكتيكات وأطر جديدة أفرزها التشاور، 
وسوف . وجرى النقاش حولها، وذلك في جهودهم واستراتيجياتهم، بما في ذلك البناء على الشراكاتالتي تكونت أثناء اللقاء

تواصل السكرتارية التواصل مع المشاركات والمشاركين فيما يتعلق بدفع أهداف مساواة في المناصرة االستراتيجية، 
 .إلى المناقشات التي جرت في هذا االجتماع 9191 – 9106وتأمل في أن يستند وضع استراتيجية المناصرة الدولية 

 مساواة في جلسة سيداو الحادية والستين

، تحدت مساواة األساليب التي انتهجتها حكومة 9102تموز /قاد الجلسة الحادية والستين للجنة سيداو في جنيف، في يوليوانعأثناء  .
ا للتمييز وعدم االنصياع اللتزامات االتفاقية بتقرير مساواة وتمثلت تدخالت مساواة في التقدم. جامبيا في استخدام الدين مبرر 

فضال  عن ذلك، فقد دعمت مساواة، . بيان مساواة الشفاهي التاسعحول قانون األسرة المسلمة، وكذلك إلقاء  المواضيعي الثاني عشر
 (جامكوتراب)اللجنة الجامبية حول الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل وأكملت، جهود المناصرة  التي قامت بها 

.وغيرها من منظمات غير حكومية وطنية، مثلت المجتمع المدني في جامبيا  

لى لجنة سيداو، صورة شاملة عن واقع العالقات الزواجية واألسرية على عمساواة، ومنظمات غير حكومية أخرى  طرحت وقد
ا بديلة من داخل النظرية الفقهية اإلسالمية تتحدى حجج التمييز التي األرض، تناقض ادعاءا ت الحكومة وخطابها، كما طرحن حجج 

ويذكر أن . في سياقات إسالمية" الممارسات الجيدة"صيات لإلصالح قائمة على نماذج من بتو ، كذلك،تقدمنو استخدمتها الحكومة،
من اتفاقية  06دراسات مساواة، وتحليالتها وتوصياتها تنظر بعين نقدية إلى أوضاع العالقات الزواجية واألسرية كما فصلتها المادة 

 .سيداو

انعكست في جلسة االنخراط البناء التي عقدتها اللجنة، وكذلك في ة، وفي اعتراف متناٍم ببحوث مساواة وجهودها في المناصر
وقد أشار الخبراء في حوارهم مع الوفد . النقدية والحجج التي ساقتها مساواة تعليقاتها الختامية الموجهة إلى الحكومة البحوث  

ا لمرونة ومنظور واسع يمكن النظر به إلى الشريعة على نحو أكثر "هناك  الجامبي إلى أن وال ...عدم تمييز، فاإلسالم دين عدلتوخي 
ا متساوية اتباع تفسيرات أكثر رحابة  وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية تيسير... تناقض هناك بين اإلسالم وإعطاء المرأة حقوق 

وم الدولة الطرف بإجراء دراسة حول تق"كما أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية بأن [. فيما يتعلق بتعدد الزوجات]للمعايير الثقافية 
ا مسلمين،  ."ولديها قوانين أحوال شخصية غير تمييزية متسقة مع االتفاقية الممارسات الجيدة في البلدان األخرى التي تضم سكان 

 

  هنالالطالع على تقرير مساواة المواضيعي الكامل حول جامبيا، اضغط 

  هنالالطالع على بيان مساواة الشفاهي حول جامبيا، اضغط 

 

 ت والنشطاء المنخرطين في جلستي سيدوا الثالثة والستين والرابعة والستيندعوة إلى كل الناشطا

تسعى مساواة إلى التواصل مع الناشطات والنشطاء من تنزانيا، وفرنسا، وميانمار، والفيليبين، وتركيا من المنخرطين في عملية 
 .9106تموز /شباط ويوليو/ستعقدان في جنيف في فبراير، واللتين وتقارير الظل للجلستين الثالثة والستين والرابعة والستين لسيدا

 

في انتقاد أوضاع الزواج والعالقات األسرية ،  جهود المناصرة الدولية التي تقوم بها مساواة تدعم النشطاء لتعزيز حججهم يذكر أن
 . من اتفاقية سيداو 06، و02، و2، و9التي نصت عليها، بتوسع، المواد 

 

  دار، مسؤولة المناصرة الدولية بمساواة يرجى االتصال بنتاشاnatasha@musawah.org تشرين /نوفمبر 91قبل
 .9102الثاني 

 

 

 

 

 

http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportGambia61.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportGambia61.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportGambia61.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportGambia61.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahOralStatementGambia61.pdf
http://www.gamcotrap.gm/
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahThematicReportGambia61.pdf
http://www.musawah.org/sites/default/files/MusawahOralStatementGambia61.pdf
mailto:natasha@musawah.org
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 أحدث أخبار مناصرات ومناصري مساواة

 المطالبة بإنهاء التمييز في اللوائح: إندونيسيا

تفصحن عن فشل ناشطات حقوق المرأة في إندونيسيا 
المجالس المحلية في إجراء تشاور مناسب مع الجمهور عند 

 .صياغة اللوائح

فكثير من اللوائح التي تمت الموافقة عليها على المستوى 
اإلقليمي، حدت من قدرة المرأة على الحركة وحقها في 

 .العمل

جمعية نظمت ناني زولمينارني، مناصرة مساواة، ومديرة 
، حملة من أجل إيجاد (PEKKA)األسر التي تعولها نساء 

 .قوانين أقوى وأكثر عدالة، تحمي حقوق المرأة المعيلة

ا، بالتزامن مع الذكرى  وفي مؤتمر صحفي عقدته مؤخر 
السبعين الستقالل إندونيسيا، انتقدت ناني، وزميالتها 

صياغة لوائح تركز أكثر على النفاذ إلى االحتياجات األساسية، مثل بالناشطات، اللوائح التي تنظم خصوصيات المرأة، ونادين 
 .والمأوى، والمياه النظيفة، والغذاءالصحة، والتعليم، 

  يمكنكم متابعة أحدث أخبارPEKKA على على تويتر@pekkaindonesia 

 

 

 في المغرب 2112اجتماع المجموعة االستشارية الدولية لمساواة 

أعلى هيئة  - التقت ثماني عضوات بالمجموعة االستشارية الدولية
وثماني عضوات من السكرتارية، في الفترة  - صنع قرار في مساواة

بالمغرب؛ حيث  الرباطفي  9102أيلول /سبتمبر 09 – 8من 
تناقشن في التقدم الذي أحرزته مجموعات عمل مساواة حتى اآلن، 

ها واألهداف الموضوعة لكل األنشطة التي تم التخطيط ل كوكذل
وكان من بين الموضوعات الرئيسية . البرامجن مجاالت مجال م

التي دار النقاش حولها، انتقال سكرتارية مساواة من كوااللمبور إلى 
 .الرباط

وقامت المجموعة االستشارية الدولية بتعيين فريق يتولى تحديد 
السبل التي يمكن ألعضاء المجموعة ومناصرات ومناصري مساواة 

ويساعدوا على بناء الحركة في منطقة ، االنتقالأن يدعموا بها عملية 
االجتماع جلسات انقسم شمل برنامج . الشرق األوسط وشمال أفريقيا

فها الحضور إلى مجموعات تتناقش كل منها، بمزيد من التفصيل 
 حول عملية انتقال السكرتارية، حيث دار النقاش حول تعبئة الموارد

، واستمرار ثقافة المؤسسيةملين، واستخدام عاملين جدد، والحفاظ على الذاكرة بما في ذلك توفير التمويل، ونقل مسؤوليات العا
 .حيوية العمل التي اتسم بها عمل السكرتارية

 

 

 بناء حركتنا. 4

شايستا جوهر، ورزانا : في اتجاه عقارب الساعة من أسفل من اليمين إلى اليسار
ذري، إيسا، مروة شرف الدين، عديلة عزيز، ناني زولمينارني، جنا رامنجر، هدى 

حسيني، سارة -دجينجاريمايجا، زيبا ميرميغانا باهار، زينة أنور، أميمة أبو بكر، 
 مارسو، م لكي الشرمني، أسماء جودة، نتاشا دار

 ةسكرتارية مساوا. 2

http://www.pekka.or.id/
http://www.pekka.or.id/
http://www.pekka.or.id/
https://twitter.com/pekkaindonesia
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 !ترحيب حار بالزميالت الجدد: أحدث أخبار فريق العمل

  بناء المعرفة –مسؤولة البرامج :سارة مارسو

تخرجت سارة في كلية . قضتها في مجال التنمية الدوليةانضمت سارة إلى مساواة بعد بضع سنوات 
. في العالقات الدولية والدراسات األوروبية ت، حيث تخصصالعلوم السياسية بجامعة ستراسبورج

حصلت سارة على درجة الماجيستير في موضوع التعاون التنموي في منطقة الشرق األوسط 
 .لدراسات التنموية في العالم العربيوشمال أفريقيا، وهو ما أتاح لها خبرة واسعة با

هذا فضال  عن أن آخر منصب شغلته سارة، وهو مديرة المشروعات بوكالة التنمية االقتصادية 
الجنوب، في تولوز، أتاح لها تنظيم لقاءات اقتصادية مهمة وبعثات متعددة -والثقافية الشمال

 .القطاعات مع بعض الالعبين الرئيسيين في المنطقة

بال حدود في الشرق  مراسلونارة قد شغلت، في السابق، منصب مساعدة في مكتب منظمة كانت س
فكانت مسؤولة ظمات غير الحكومية، األوسط وشمال أفريقيا، حيث كانت تتولى متابعة أنشطة المن

، وجمع البيانات والتسجيالت المتعلقة بها المعلوماتممنهجة لحرية ال االنتهاكاتفي  عن التحقيق
 .ثهاوتحدي

الكتب القديمة . سارة تعشق الشعر، وتعتبر محمود درويش، وجبران خليل جبران، وموالنا جالل الدين الرومي، أساتذتها الحقيقيين
ا. القابعة في المكتبات هي أفضل صديق لها، تلك التي تفهمك وال تبلى قيمتها لصبية فا. كانت في صباها تود لو كانت صبي 

لنفسها شخصية خيالية أسمتها  وهو ما جعلها تخترع. ، وتسلق األشجار، حتى وإن اتسخت مالبسهممكانيستطيعون اللعب في أي 
 !كانت سارة فتاة خجولة ومحترمة، ولكن إلياس كان يركض داخل المسجد ويتشاجر مع األطفال اآلخرين. إلياس

 

 سكرتارية مساواة –منسقة عالمية : كريذهدى 

 KVINFOعملت هدى مديرة برامج في . وخبيرة في الجندر والتعاون الدولي فقيهة قانونيةهدى 
في مكتب المركز ( والتنوع جندر، والمساواة،المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول ال)

تعزيز " ADLجندر بمشروع الوكانت قبل ذلك مستشارة . ، طيلة السنوات الخمس الماضيةبالرباط
 (.الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية" )المغرب لعدالة فيوتحديث إدارة ا

في موتلاير، فضال عن ( الفرنسية، واإلسبانية، والعربية)تتمتع هدى بخبرة واسعة في تدريس اللغات 
 عملها مستشارة هجرة في كندا وإسبانيا

على الجندر،  ، وحقوق المرأة، والعنف القائماألسرةتكتب هدى بانتظام في مجاالت قوانين 
وكانت باحثة زائرة في عدد من المؤسسات األكاديمية، مثل معهد . والمؤسسات القانونية اإلسالمية

 .(0222)وأكاديمية الهاي للقانون الدولي  ،(9112)لوزان للقانون المقارن 

اإلصالح التي تجري للنظام التعليمي في وذلك فضال  عن انخراطها الكبير في عملية . هدى تحب الموسيقى، وأفالم الخيال العلمي
 .المغرب، خاصة  ما يتعلق بإدماج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 

 !متدرباتنا أثناء العمل يتحدثن

 جامعة طهران، إيران –ماجيستير الدراسات اإليرانية  (:من تركيا) زهرة إفيز

وقد تعلمت الكثر عن كيفية . العمل في مساواة لثالثة أشهر هذا الصيف كمتدربة أثناء عملت  
إجراء األبحاث الخاصة بتقارير الظل، وكذلك تقارير التأثير، وتعودت على أساليب عمل 

وإلى جانب تعرفي على . ، وكذلك عملهم الميدانيالمنظمات غير الحكومية في المحافل الدولية
ة النساء، ئة، فقد بدأت أرى أهمية تعباالتفاقيات الدولية، وعلى خطاب المنظمات غير الحكومي

. واألهمية االستراتيجية للدعم األكاديمي، للمساعدة على تعزيز الحجج ورفع الوعي الجماهيري
كذلك اكتشفت كيفية استخدام القانون والدور الذي يلعبه كمصدر للدفاع عن حقوق المرأة 

 واألعراف، بما في ذلك القوانين المسلمة، وأهمية طرح التشكيك في الهياكل القائمة وتحديها
التي يتم بموجبها التمييز ضد المرأة، والدور الذي تلعبه المنظمات غير  والدينيةالثقافية 

 .الحكومية كآلية لضمان حقوق المرأة
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. مسلمة، يحق لها المطالبة بحقوقها دونما تردد اكتسبتهاكامرأةعلى أن ما جعل تجربتي مع مساواة تجربة فريدة، هو تلك الثقة التي 
وهو ما ساعدني كذلك على تقوية عقيدتي، حيث أصبحت . فقد كنت بينهن في مساحة تضمينية، تحتفي بتنوع خلفياتها اإلسالمية

ركت أن معتقداتي كذلك أد. الثقافةوالسياسةأرى بجالء أن المشكالت التي واجهتها كامرأة مسلمة إنماتضرب بجذورها العميقة في 
تها مشكالت حقيقخلفيتي اإلسالمية إنما هي في /كامرأة، فيما يتعلق بمعتقدي، أو هويتيخصي، وأن المشكالت التي واجهتها أمر ش

ا بالسالم الداخلي، كما . سياسية-اجتماعية ا مساواة. أكسبني الدافع والثقة في إحداث تقدم للمرأة المسلمة وهو ما منحني شعور   !شكر 

 

 ، جامعة القلب المقدس الكاثوليكية، ميالنو، إيطالياASERIماجيستر دراسات الشرق األوسط،  :(من إيطاليا)ليبيرا تشياراداكونتو

قضيت ثالثة أشهر متدربة مع مساواة في مقر أخوات في اإلسالم في كواال لمبور، مع مجموعة من 

النساء شديدات البأس متقدات الذكاء، أثبتن أن االنخراط النقدي مع اإلسالم ممكن، وأن المرأة 

. عشرينالمسلمة يجب أن تتساءل عن أسباب استمرار التمييز ضدها حتى اليوم، في القرن الحادي وال

مرأة المسلمة تستطيع التمسك بحقوقها والتمتع بها داخل الكان من الرائع، والمطمئن لي، أن أدرك أن 

يجب أن يدعم الجميع جهود مساواة وينخرطوا . األسرة، دون أن يكون في ذلك أي تخٍل عن عقيدتها

 .نمعها، بمن في ذلك غير المسلمين، حتى نضمن أال تبرر االنتهاكات باسم الدي

فحقيقة الوضع . لدي أنباء غير سارة ألولئك الذين يعتقدون أن المرأة المسلمة تحتاج إلى اإلنقاذ
فهناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه من هؤالء النساء شديدات البأس الالئي ال ! ليست كذلك بالمرة

ا وانفتح ذهني بدرجة تحسن تفكيري النقدي، يالتدريب مع مساواة إنسانة أقوى، فقد جعلن. تخشين شيئ 
ا في انتقالها إلى المغرب. ما حييت نسوف أواصل دعمه. أكبر ا سعيد   !وأتمنى لمساواة حظ 

 

 

 

  أحدث منشورات المنظمة النسوية الهندية الرائدة بهاراتيا مسلم مهالياأندوالن، والذي صدر
 Seeking Justice Within Family – A National Study on Muslimبعنوان 

Women’s Views on Reforms in Muslim Personal Law( البحث عن العدالة داخل
، استلهم (دراسة وطنية لرؤى المسلمات حول إصالح قانون األحوال الشخصية للمسلمين –األسرة 

ا للعون القانوني ةقصص أعداد ال تحصى من النساء الالئي لجأن إلى المنظم  طلب 
 

كثير من النساء المسلمات، من أمور قانون أحوال شخصية شامل إلى معاناة  عدم وجودأدى "
وذلك فضال  عن أن . وتعدد الزوجات، وحضانة األبناء، والملكية، إلختتعلق بالطالق، والنفقة، 

تطبيق الشريعة الحالي في أنحاء مختلفة من البالد، يخضع لتأويالت عديدة وإساءة فهم، على نحو 
ا ما تنتهك تعاليم القرآن باسم الشريعة، ومن أوضح األمثلة . يظلم المرأة في أحيان كثيرة وكثير 

ا بلفظة واحدةعلى ذلك الطالق   ."ثالث 

  يتناول المساهمون في كتابGender and Sexuality in Muslim Cultures( الجندر والجنوسة في الثقافات
 :التقاطعات بين الجندر، والجنوسة، والجسد كما تتجلى في الثقافات اإلسالمية (اإلسالمية

المسلمة، في  األغلبيةكيف تؤدي دراسة الجندر والجنوسة إلى توسيع وإثراء فهمنا للبلدان ذات "
كيف يعاد صياغة تجسيد هوية المسلم في سياق عولمة القرن الحادي الماضي والحاضر؟ 

كثب معانيه  سئلة التحليلية التي تثار عن اإلسالم عندما ندرس عنوالعشرين؟ ما هي األ
المختلفة وتجلياته متعددة األوجه؟ ما هي األدوار التي يلعبها الجندر والجنوسة في بناء الهويات 

كيف أثرت الديناميات العالمية، مثل والمجتمعية، والعسكرية؟  ،، والوطنيةوالدينيةالثقافية، 
، في تغيير ديناميات الجندر والجنوسة في األيديولوجيات والسياسات النيوليبراليةانتشار وتنامي 
 "مواقع معينة؟

 مصادر. 6

 

https://drive.google.com/file/d/0B620GpkWZ9-UQmx1T212WHpWelE/view
https://drive.google.com/file/d/0B620GpkWZ9-UQmx1T212WHpWelE/view
https://drive.google.com/file/d/0B620GpkWZ9-UQmx1T212WHpWelE/view
http://www.ashgate.com/isbn/9781472414540
http://www.ashgate.com/isbn/9781472414540
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  يتتبع كتابLive and Die Like a Man(  عشر رجال  ومت رجال) والحفاظ عليها، ويعيد " ذكورة"اإلنتاج واسع النطاق للـ
 :اقتصادية وسياسية متغيرة في مصر والشرق األوسط-ةالحوار حول إعادة بناء الذكورة في ظل ظروف اجتماعي فتح

 

“ 

ا للمسارات المتعددة التي يتخذها الرجل لتجسيد "  اعتمدت فرحة غنام على تجارب شخصية، لتطور مفهوم 
للمثال الذكوري، أن "واستطاعت بتوضيحها لكيفية تحقيق الرجل . المعايير االجتماعية على نحٍو ذكوري

ا ما يعاد إنتاجها في  تناقش المقوالت الشائعة عن الرجل الشرق أوسطي، التي تنزع عنه إنسانيته، والتي كثير 
آثارها المقيدة للرجل و البطريركيةبنى الالتقارير اإلعالمية، وفتحت مساحات جديدة إلعادة التفكير في 

."لمرأة على حد سواءوا  

 

 

  جاءت الدراسة اإلثنوجرافية التي حملت عنوانModernizing Patriarchy: The Politics of Women’s 
Rights in Morocco(أة في المغربسياسات حقوق المر: تحديث البطريركية) صرخة  تطالب بحياة كريمة للمرأة المسلمة ،

 وادي العليىفي المغرب، حيث فضحت مواطن الفشل في النظام القانوني بتسليطها الضوء على الواقع المعيش للنساء في 

 

 

في  ارائد   ظمات غير حكومية دولية، ووسائل إعالم، بوصفهيشيد بالمغرب أكاديميون، وعاملون في من" 
ا يحتذى لدول أخرى في الشرق األوسط . مجال حقوق المرأة واإلصالحات القانونية فالمغرب يعتبر نموذج 

ولكن، هل حققت المغرب بالفعل هذا الحجم من التقدم الذي يدعيه خبراء ومسؤولون . اوشمال أفريقي
 حكوميون؟

 

 

 

 

  يسعى "قصص حياة من حول العالم"يسير عليها مشروع مسواة على غرار األخالقيات اإلسالمية ومبادئ البحث النسوي التي ،
مناهج للتغيير : عدالة البحث العلمي)Research Justice: Methodologies for Social Changeكتاب 

بة راديكالية للبحث العلمي عادلة إلى تحدي المقاربات التقليدية في مناهج بحث العلوم االجتماعية، ليبشر بمقار (االجتماعي
 :، ومتمحورة حول المجتمعااجتماعي  

 

ة داخل الشرائح المهمشة، راء البحوث االجتماعيجكتاب النماذج التقليدية المتعبة في إاليتحدى "
الشرعية السياسية في /بين البحث العلمي، وبناء المعرفة، والسلطة والتقاطعاتفيدرس العالقات 

ا . المجتمع ا جديدة ومبتكر  ، التي ترى "لالستجابة البحثية الجماعية االحتفائية"ويطرح الكتاب مفهوم 
ا في السلطة والشرعية السياسية لمختلف أشكال المعرفة، الثقافية منها، والروحية، والتجريبية .  تساوي 

وينظر الكتاب في التعايش بين مختلف أشكال المعرفة، والذي يمكن أن يفضي إلى مساواة أكبر في 
 ."داث التغيير االجتماعيةالسياسات والقوانين العامة التي تعتمد على البيانات والبحوث إلح

 

 

  تتكون ورقة العمل التي حملت عنوانWomen’s Equal Rights and Islam in Sudanese Republican 
Thought(واإلسالم في الفكر الجمهوري السوداني ،تساوي حقوق المرأة) ،كتبتهاكانت قد ، من ثالث كتيبات مترجمة 

 :0292بمناسبة يوم المرأة العالمية  األخوات السودانيات الجمهوريات

 

http://www.sup.org/books/title/?id=22064
http://utpress.utexas.edu/index.php/books/zvan-elliott-modernizing-patriarchy
http://utpress.utexas.edu/index.php/books/zvan-elliott-modernizing-patriarchy
http://utpress.utexas.edu/index.php/books/zvan-elliott-modernizing-patriarchy
http://www.musawah.org/knowledge-building/global-life-stories-project
http://www.policypress.co.uk/display.asp?k=9781447324621
http://www.cmi.no/publications/publication/?5605=womens-equal-rights-and-islam-in-sudanese
http://www.cmi.no/publications/publication/?5605=womens-equal-rights-and-islam-in-sudanese
http://www.cmi.no/publications/publication/?5605=womens-equal-rights-and-islam-in-sudanese
http://www.sup.org/books/title/?id=22064
http://www.policypress.co.uk/display.asp?k=9781447324621
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 النسائية السودانية، كانت الحركة 0292سنة  الكتيبات هذه الجمهورياتعندما نشرت " 
للعمل المساوي أكثر من انشغالها بالمطالبة  مساوٍ  حشد التأييد للحصول على أجرمشغولة ب

اة داخل األسرة في وأما التعبئة من أجل المسا. بحقوق متساوية داخل الفضاء الخاص لألسرة
وقد . ن وحدهموتحمل عبئها اإلخوة واألخوات الجمهوريسبعينيات القرن الماضي، فقد 

 –كتاب لاا إلى اإلنجليزية في هذ التي ترجمت -  الكتيباتاألخوات الجمهوريات استخدمت 
خالل السبعينيات لنشر التأويل النسوي لإلسالم والمساهمة في تغيير المرأة المسلمة في 

كذلك استخدمت تلك الكتيبات كمواد تعليمية لتعبئة النساء لمقاومة عدم المساواة بين . السودان
 ."الجنسين والظلم باسم الشريعة

 

 

 

 musawah@musawah.org:سكرتارية مساواة

 

 www.musawah.org: موقع مساواة

 

 +Google، أو يوتيوبأو، تويتر، أو فيسبوك انضموا إليناعلى: مساواة على الوسائط االجتماعية

 

 info@musawah.org: للمشاركة باألخبار أو طرح تساؤالت، يمكنكم مراسلة

 

 لالتصال بنا

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
https://plus.google.com/u/0/b/112315126310680371357/+MusawahOrg/posts
mailto:info@musawah.org

