
 
 

في مقابل ااإلسالمم٬، في االيیومم ااألوولل الجتماعع مساووااةةاالذكورريیة  
 

–فبراايیر/ شباطط  14كوااال المبورر٬،  االمرأأةة االمسلمة٬، حولل االعالم٬، محروومة من ما يیحق لهھا من ميیرااثث  
ووفرصص بسبب عدمم االمساووااةة في ااألسرةة.  

 
عنف ضد االمرأأةة بمجلس لل ةاالخاص ةةيیاكيین إإتورركك٬، االمقررر تفي اافتتاحح ااالجتماعع االعالمي لمساووااةة تحدث

إإنن االصورر االنمطيیة للمرأأةة٬، االتي تصوررهھھھا أأماً ووززووجة فقط في معظم  تااألمم االمتحدةة لحقوقق ااإلنسانن٬، فقال
  .ااألحيیانن٬، سمحت بهھيیمنة االرجل على ااألررضض٬، ووااألمورر االماليیة ووعلى ااررتكابهھ أأعماالً ضد االمرأأةة

 
ة تعززز أأيیضاً ااألنماطط االثقافيیة االتميیيیزيیة ووأأضافت أأنن االنزااعع االمسلح٬، ووااالحتاللل٬، وواالثقافاتت االعسكريی

هھھھذاا فضالً عن أأنن االمنظماتت االنسائيیة االتي تعمل إلددخالل قواانيین أأوو إإصالحهھا بهھدفف حمايیة حقوقق  االمهھيیمنة.
االذكورريیة معاررضة من االدوواائر االقويیة االتي تصبغ حججهھا بالديین ووتستند إإلى  تلقىاالمرأأةة في ااألسرةة االمسلمة 

االتي ترعاهھھھا االدوولة.  
.  
مساووااةة٬، قالت إإنن االقواانيین االتي تُسنُّ باسم ااإلسالمم ال يیمكن أأنن تكونن ظظالمة أأوو  مشرووععأأنورر٬، مديیرةة  ايینزز

. ووأأضافت أأنن ددوورر االمرأأةة ووووضعهھا صنعتهھما االقوىى ديینمتأصليین في االتميیيیزيیة ألنن االعدلل وواالمساووااةة 
االمحافظة في ااإلسالمم.  

 
ا هھھھو ااإلسالمم٬، ووكيیف نكونن مسلميین٬، ووكيیف تكونن لقد حدددوواا لنا مفي كلمتهھا ااالفتتاحيیة: " اززيین قالتوو

االوااحدةة منا مسلمة صالحة٬، ووززووجة صالحة٬، وواابنة صالحة٬، ووووضعواا لنا االقواانيین وواالسيیاساتت االتي كبلتنا 
ووأأبقت عليینا مسلماتت من االدررجة االثانيیة ووموااططناتت من االدررجة االثانيیة."  

 
٬، كلماتت من ست متحدثاتت من مصر٬، شهھدتت االجلسة االعامة ااألوولى٬، "االمساووااةة في ااألسرةة ضروورريیة"

٬، وواالمملكة االمتحدةة. تباددلت االمتحدثاتت االسعودديیةووجامبيیا٬، ووإإندوونيیسيیا٬، ووأأفغانستانن٬، وواالمملكة االعربيیة 
حيیاةة االمرأأةة االيیوميیة في بلداانهھن." في تحسيین مساووااةة" االدوورر االذيي يیمكن أأنن تلعبهھووجهھاتت االنظر حولل   

 
بهھويیة عضو ذذكر ةة ااألفغانيیة٬، حتى ااآلنن٬، مرتبطة أأهھھھويیة االمرأأشاررتت ررااجيینا حميیديي من أأفغانستانن إإلى أأنن 

.في ااألسرةة  
 

ووقالت : "عندما تموتت االمرأأةة تُعَرَ◌فف بوصهھا أأمم فالنن٬، أأوو أأختهھ٬، أأوو ززووجتهھ٬، ووال تعرفف أأبدااً باسمهھا". على 
أأنن ذذلك ليیس ناتجاً عن نظامم حكم ططالبانن٬، وولكنهھ يیرجع إإلى أأجيیالل من االبنيیة ااالجتماعيیة غيیر االعاددلة.  

 
هھھھناكك٬، نظرااً ألنهھا حركة االمسلمة في أأووررووبا أأيیضا٬ً، تكتسب ررسالة "مساووااةة" ااألهھھھميیة نفسهھا لدىى االمرأأةة 

وومن االمملكة االمتحدةة حضرتت شيیستا جوهھھھيیر االتي أأشاررتت إإلى بالمساووااةة وواالعدلل في ااألسرةة االمسلمة. تنادديي 
لتميیيیز ددااخل أأسرتهھا وومجتمعهھا. ة االقانونن٬، بوصفهھا موااططنة٬، تتعرضض ليیأأنن االمرأأةة االمسلمة ررغم تمتعهھا بحما



ووأأضافت أأنن االمسلميین في أأووررووبا يیتأثروونن بالفتاووىى االتي تصدرر في بلداانن أأخرىى٬، ررغم أأنن تلك االفتاووىى 
منفصلة تماماً عن ووااقع حيیاتهھم االيیوميیة.  

 
من االمملكة االعربيیة االسعودديیة جاءتت أأوولل محاميیة اامرأأةة في االمملكة٬، مهھا يیماني. مهھا ممنوعة من مماررسة 

االمحاماةة في ووططنهھا ألنهھا.. اامرأأةة.  مهھنة  
 

االعلماء االمسلميین االسعودديیيین مهھم في أأيیة مناقشة متعلقة بالديین في االمملكة.تقولل مهھا إإنن موقف   
 

نزلل ااإلسالمم في شبهھ االجزيیرةة االعربيیة ووأأعلت تعاليیم ااإلسالمم٬، من خاللل سنة االرسولل صلى هللا : "أأضافتوو
االمملكة االيیومم بسداانة االحرميین االشريیفيین٬، لذلك فإنن ر فاختاالنساء. ووتعليیهھ ووسلم٬، من ووضع االعبيید٬، ووااأليیتامم٬، وو

كل ما يیقالل عن ااإلسالمم في االمملكة االعربيیة االسعودديیة يیتمتع بتأثيیر قويي في بقيیة أأنحاء االعالم."  
 

نن عدمم االمساووااةة في ااألسرةة يیفصح عن نفسهھ في االمجتمع أأيیضا٬ً، ووأأنن على االمرأأةة أأنن تجد ووأأشاررتت مهھا إإلى أأ
رجالل من أأجل االعمل على االوصولل إإلى حل متماسك.لاء من بيین االهھا حلف  

 
على تمكيین االمرأأةة ووتعليیمهھا٬، بما  "مساووااةة"في أأنن تساعد حركة أأعربت عن أأملهھا إإيیساتو تورراايي من جامبيیا 

في ذذلك االقضايیا االمتعلقة بتشويیهھ ااألعضاء االتناسليیة للمرأأةة٬، وواالذيي تعتبرهه االمصدرر ااألوولل للظلم االوااقع على 
أأةة االمسلمة في أأفريیقيیا.االمر  

 
ططالبت متحدثاتت أأخريیاتت بالتعامل مع االحكوماتت بوصفهھا أأططراافاً مؤثرةة في أأيي حركة تغيیيیر٬، ألنن ددعمهھا 

يیستهھديیهھ  حيیويي في االتغيیيیر٬، ليیس فقط فيیما يیتعلق بالقواانيین االمعنيیة٬، وولكن أأيیضاً في تغيیيیر االتفكيیر االذيي
االسلوكك ااالجتماعي.  

 
\اانتهھى.  
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