
 
 

نطلقت: حركة عالميیة لتمكيین االمرأأةة االمسلمةاا  
   

–كوااال المبورر٬، االجمعة  اانطلقت االيیومم "مساووااةة"٬، ووهھھھي حركة عالميیة لتمكيین االمرأأةة االمسلمة٬، وواانطلقت  
.معهھا ثالثث مطبوعاتت باررززةة تداافع عن االمساووااةة وواالعدلل في ااألسرةة االمسلمة  

 
–االكتب االثالثة   ������ ������ �� ������� ����� ��� 

"������ "– تجمع بيین االدررااساتت االنظريیة وواالتحليیليیة٬، ووقصص من ووااقع االحيیاةة٬، فضالً عن خطة  
عمل٬، ووتتناوولل جميیعهھا تعاليیم ااإلسالمم٬، وواالمباددئئ االدستورريیة وومباددئئ حقوقق ااإلنسانن٬، وواالوااقع االذيي يیعيیشهھ 

االرجل وواالمرأأةة.  
 

وززررااء لشؤوونن االمرأأةة االمسلمة وواالتنميیة اررةة ررئيیس االشعبد االجليیل٬، مست تتزاايیأأططلقت االكتب ددااتوكك سريي شهھر
 إإشاررةة االبدء الفتتاحح ااالجتماعع االعالمي تلك"٬، فكانت ووليیمة االسوااسيیةة٬، ووذذلك في حفل عشاء "يیااالجتماع

   إلططالقق "مساووااةة"
 

ددوولة٬، ااإلصالحاتت  47 من االنشطاء ووااألكادديیميیيین من 300سوفف يیناقش ااالجتماعع٬، االذيي يیضم أأكثر من 
لقواانيین االتي تهھيیمن على حيیاةة ااألسرةة االمسلمة ووتشكلهھا ووتؤثر فيیهھا.  ووعن هھھھذاا على اا ااالوااجب إإددخالهھ

االقرآآنن  بعتت االقرااررااتت سوففكل "أأعتقد أأنن  تتزاايیقالت شهھر ٬،االذيي يیستمر على مداارر خسمة أأيیامم ٬،ااالجتماعع
وواالسنة...ووسوفف تحظى باالهھھھتمامم االالززمم".  

 
يیجمع  ������� ������ �� ��������� �����: �����

نظريیة ووتحليیليیة لسبعة باحثيین مسلميین باررززيین٬، من بيینهھم ررئيیس مجلس ااأليیديیولوجيیة ااإلسالميیة ددررااساتت 
في باكستانن٬، محمد خالد مسعودد.  

 
ً  اعن هھھھذاا االكتابب تقولل محرررتهھ ززيین تتيیح االتغيیيیر٬، أأنورر٬، مديیرةة مشرووعع مساووااةة :"كنا نريید حججا

. فنحن نؤمن أأنهھ ال يیمكن أأنن يیكونن هھھھناكك عدلل٬، في االقرنن االحادديي نابعة من ااإلسالمموواالمساووااةة٬، وواالعدلل 
علي مباددئئ االمساووااةة وواالعدلل."وونؤمن أأيیضاً بأنن ااإلسالمم يیُ  ٬،وواالعشريین٬، ددوونن ووجودد مساووااةة  

 
ً في ضوء ااإلسالمم٬،  اووأأضافت ززيین أأنهھن قد ددعونن باحثيین لتقديیم أأووررااقق "توضح سبب كونن االتغيیيیر ممكنا

روورريي في ظظل ووااقع حيیاتنا في االقرنن االحادديي وواالعشريین."ووخاصةً  االفقهھ٬، وولماذذاا هھھھو ض  
 

����� �� ������ :����� ����� ��� �������� �� 
تعرضض االتحديیاتت االيیوميیة  ٬،ددوولة 31من  االوااقع االمعاششعن  يیضم تقارريیر ������� ������

االتي توااجهھ االمرأأةة وواالرجل في نضالهھما من أأجل االعدلل وواالمساووااةة ددااخل ااألسرةة.  
 



تحددد أأسبابب كونن االمساووااةة ممكنة ووضروورريیة من ووثيیقة  "������" ���� ��� ����
منظورر ااإلسالمم. ااستند إإططارر االعمل إإلى تطويیر أأفكارر وومباددئئ ططرحهھا خبرااء وونشطاء في االمجالل ووباحثيین 

من أأكثر من عشريین ددوولة. ااستغرقق ووضع إإططارر االعمل أأكثر من عامم ووهھھھو متوفر ااآلنن بخمس لغاتت.  
 

: "تهھدفف مساووااةة إإلى جمع االباحثيین وواالنشطاء االرااغبيین في االعمل في إإططارر اززيینووعن إإططارر االعمل تقولل 
شمولي من أأجل ضمانن معاملة االمرأأةة االمسلمة معاملة ااإلنسانن االمتمع بمكانة ووكراامة متساوويیيین في االقانونن٬، 

ووفي ااألسرةة٬، ووفي االمجتمع".  
 

ً برووفيیسورر يیاكيین إإتورركك٬، االم للعنف ضد االمرأأةة  ةاالخاص ةةقررركانن من بيین حضورر اانطالقة االبدء أأيیضا
بمجلس ااألمم االمتحدةة لحقوقق ااإلنسانن٬، وواالسفيیر االفلسطيیني في ماليیزيیا٬، عبد االعزيیز أأبو غوشش٬، ووكذلك 

االمشارركيین في ااالجتماعع االعالمي.  
 

\اانتهھى.  
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