
 

 مساواة رؤية

 وقضاياھا مساواة أنشطة أخبار أحدث

  2012 يوليو /تموز: 9 العدد

  

  

  

  

  

 

  العربي والربيع النساء: المجھر تحت

  النساء والربيع العربي

 :الدين شرف مروة

  ."يناير 25 في بلدنا ھاب ناداستع التي ةيالثور الروح بنفس الدين رداداست المصريين على"

- Egypt Independent 

       

 :الشرماني ملكي

 ".مصر مواطنات في ( اتقوا... خاطئة حجج... على الخلع قانون بإلغاء يطالبون الذين دعوة تستند"

  الشروق أخبار -

  

 :أنور زينة

   ".المنطقة في نساءلل الفرص من نافذة العربي الربيع فتح لقد"

  سطنبولإ ،2012لـ  (AWID) التنمية في المرأة حقوق رابطة منتدىفي 

 

 :حسيني مير زيبا

  ."ا9بوي والنظام الديمقراطية بين توافق > هأن علمت ةابالش لاجيا9. ..ل8مل تدعونا كثيرة أسباب ھناك"

-openDemocracy.net 

 صديقاتنا،

سات ن،شبال لكساندرا مساواة رؤية من الجديد العدد ھذا نخصص . الشغوفات بعملھاو ھاتومناصرا ھامؤيدات أقوى منمساواة و إحدى مؤس@

 أن إ>ّ  كاس، فقدنا أننا مع لكن. السرطان مع صراع بعد الحياة فارقت عندما 2012 يوليو/تموز 12 في(كاس)  كساندرا الحركة فقدت لقد

 ومساھماتھا العالم، أنحاء جميع في المسلمة ل8سر والعدالة المساواة أجل من الجماعي نضالنا في ا9مام إلى وتدفعنا تحّثنا تزال ما روحھا

 .إطGقه على ساعدت الذي العمل مواصلةسنكون أمينات على ذكرى كاس ب سدى. ونحن في مساواة تذھب لن المتميزة

 .تؤمنين به من مبادىء كنت ما ونحيي كل نحييك نحن كاس،

 محبتنا مع

 مساواة

 



 تابع: النساء والربيع العربي

 البلدان أخبار آخر

 :إيران

 openDemocracy -   حسيني مير زيبا - والطعن ا>ستحواذ": العربي الربيع" على إيرانية ردود• 

 :البحرين

 Women’s Views on News شبكة – ناشطة عن اIفراج إلى البحرين تدعو الدولية العفو منظمة• 

 :تونس

 NPR -  فرصة إلى الثورة تحّول التونسية المرأة• 

 IPS - بدايتھا في تزال ما تونس في الثورة• 

 :الجزائر

 رويترز - الجزائر في الجديد البرلمان في) ٪31.6( امرأة 140• 

 :ليبيا

  السGم أجل من الليبّية المرأة منبر - التأسيسية الجمعية في للنساء ٪20 نسبتھا حصة يضمن الجديد ا>نتخابي القانون• 

 :مصر

 Egypt Independent - الجديد المصري الدستور" حريم• "

 .مساواة من شرمانيال ملكيو الدين شرف مروة قبل من الخلع قانون إلغاء دعوات على ردود• 

 شلقامي ھانيا - ؟مصر في يةالسياس والمحن التقلبات قلب في المرأة يجعل الذي ما• 

  Altmuslimah - المصرية؟ للمرأة مرسي رئاسة عنيت ماذا• 

 :سوريا

 ستار دايلي - التغييب عدم على ارصرإ ا9مامية، الخطوط على السورية المرأة• 

 :اليمن

  البوابة - السياسة في المرأة دور تنامي: اليمن في النسوية موجة• 

 ودراسات تقارير

 الفدرالية(  - (?Women and the Arab Spring: Taking their place) ي؟العرب الربيع في مكانھا المرأة تأخذ ھل• 

  )اIنسان لحقوق الدولية

  الصدة ھدى - (Narrating the Arab spring from within) الداخل من العربي الربيع• 

  Unveiling the )العربية ا>نتفاضات في المرأة ودور اIنترنت على النشطاء: الثوريات عن النقاب كشف• 

Revolutionaries: Cyberactivism and Women's Role in the Arab Uprisings) - رادش كورتني  

  ويلسون مركز -  (Reflections on Women in the Arab Spring) العربي الربيع في المرأة في تأمGت• 

  إكان موجز - المرأة على وانعكاساته العربي الربيع :النساء تقول ذاما• 

 Coming ‘guerrilla battle’ between women) السياسي؟ واIسGم المرأة بين القادمة" العصابات حرب“ معركة• 

)slam?and political I - Democracy Digest   



 مركز تقرير –" إنجاحه ومتطلبات العربي ربيعال: "والديمقراطية اIسGم دراسات مركزل عشر الثالث السنوي المؤتمر• 

  والديمقراطية اIسGم دراسات

 Women’s Rights in Transitions to) فعل ردود ومقاومة الحقوق ضمان: الديمقراطية التحو>ت في المرأة حقوق• 

Democracy: Achieving Rights, Resisting Backlash) - للتعلم النسائي التضامن  

 The Arab Awakening and Women: A Symphony of) ھائلة إمكانات لھا سمفونية: والمرأة العربية الصحوة •

Great Potential) - نGميديا أص  

 Women of the Arab Spring give voice to their hopes) وتطلعاتھن آمالھن عن يعّبرن العربي الربيع في النساء• 

and aspirations) - ناشيونال ذا  

 Feminism and Islamic Perspectives: New) وا>صGح المعرفة من جديدة آفاق: اIسGمية نظرال ووجھات النسوية• 

Horizons of Knowledge and Reform) - والذاكرة المرأة ؤسسةم 

  

 مساواة وأخبار أحداث

 ةسلمالم ا.سرة قوانين في" ل,بوية النووي الحمض"تفك رموز  مساواة

 الكريم القرآن آيات من غيرھا وليسمن سورة النساء  34 اQيةأصبحت  وكيف لماذا: "أنور وزينة حسيني ميرزيبا  تكتب

 العصرفي  والمسلمين الفقھاء مخيلة في الجنسين بين العGقات أساس والو>ية القوامة زالت > لماذا لزواج؟ا قوانين لبناء ا9ساس

 بناء إعادة تامسلمال النساءنحن  يمكننا كيف اIسGم؟ على دخيلةباعتبارھا  الزواج في المساواة ونشجبيو يقاومون الذين الحديث

 "المفاھيم؟

 .ھنايرجى الضغط  ،كاملة ’Decoding the “DNA of Patriarchy” in Muslim family laws‘مقالة  قراءةل

 .ھنايرجى الضغط  ،و>يةوال القوامةحول  المعرفة بناء مبادرةحول  عامة لمحة قراءةل

  

ً بحث عرضت مساواة  (AWID) منتدى رابطة حقوق المرأة في التنمية في رائداً  ا

لرابطة حقوق  العالمي المنتدىشاركت مساواة في فعاليات 
 فيالذي ُعقد  2012 لـ (AWID) التنميةالمرأة في 

 جلستھاكما نظمت  ،أبريل/نيسان في تركيا سطنبول،إ

 Men as Providers: Theالخاصة بعنوان "

Unmaking of A Legal Fiction in Muslim 

Family Laws ) "ةقانونيتبديد ا9وھام ال :كمعيلين الرجال 
 إعادةكجزء من  .)ةمسلمال الشخصية ا9حوال قوانينفي 

ة مسلمال ا9سرة قوانين في القوامة مفھومفي  التفكير
 مشروع نتائج بعضاستعرضت المتحدثات  ،هيوتحدّ 

ً عروضتضمنت الجلسة . الريادي البحثي والو>ية القوامة  ا
 الدين، شرف ومروةي وناني زلمينارني زيبا مير حسينل

، أنور زينة الجلسة أدارت .جوبةا9و سئلةتھا مساحة ل8تل
 .مساواة ةمدير

  

 بالي في الحياة قصص مشروع اجتماع

 11-7 من الفترة في بالي في منھجية عمل ورشة ستضافةوابتنظيم  مساواةالتابعة ل المعرفة بناءمجموعة العمل حول قامت 

 مبادرة من كجزء 2011 عام في المشروعانطلق  .العالمي الحياة قصص مشروع فيالمشاركة  للفرق 2012 أبريلنيسان/

ً وطني فريقاً  12 يمثلن مشاركة 32وقد اجتمعت  .والو>ية القوامةحول  ةالمعرفلبناء  مساواة  أفغانستان من المشروع في يشارك ا



 .المتحدة والمملكة والفلبين ونيجيريا وماليزيا ردنوا9 يرانإو ندونيسياإو وغامبيا ومصر وكندا شيوبنغGد

 

في  العالمي، الحياة قصص لمشروع عام لمدة تجريبية دراسة تذنفّ و تخطط التي ،)ندونيسياإ - مساواة(عالمات  تساعدوقد 
 العمل ورشة ساعدت ،وتنفيذه لمشروعا لتخطيط الفنية الجوانب مناقشةإلى جانب و .العمل ورشة وبرنامج أھدافصياغة 

  وي نقدي.منظور نسو ديني منظور من والو>ية القوامة مفاھيم معللعمل  الGزمة النظرية المعرفة فھمفي  المشاركات

  بنا ل8تصال

 musawah@musawah.org: مساواة سكرتارية

 :مساواة مع ا:ئت8فية المجموعات

 )أفريقيا وشمال ا�وسط الشرق( العربية المنطقة
 المصرية لمرأةا قضايا ؤسسةم

info@cewlacenter.org، www.cewla.org  

 آسيا ووسط وجنوب شرق جنوب
 )اندونيسيا مساواة( عالمات

alimat@yahoo.com  

 ا9فريقي القرن

 السودان - مساواة

mahaelzein@yahoo.com, 

manalabdel@gmail.com  

  الصحراء جنوب أفريقيا

 نيجيريا - مساواة

asmaujoda@hotmail.com  

 الخليج منطقة
  البحريني النسائي ا>تحاد

bahwu@batelco.com.bh  

  الشابات كتلة

  YWC: الفيسبوك صفحة

  

 info@musawah.org :على مساواةل الكتابة الرجاء ،المناصرات أخبار خربآلمشاركة ل


