
 
 

االمرأأةة تحتاجج إإلى حلفاء في االبرلمانن  
 

-فبراايیر / شباطط   15كوااال المبورر٬،  ال يیمكن االحصولل على االمساووااةة وواالعدلل في ااألسرةة االمسلمة ددوونن ددعم  
االمشرعيین.  

 
في ااالجتماعع االعالمي لحركة مساووااةة٬، تحدثت ناشطة حقوقق ااإلنسانن االفيیجيیة٬، إإمراانا جاللل٬، فقالت إإنن 

االسيیاسيیة االمنتميیة للحكومة نن تسعى أأيیضاً لعقد تحالفاتت مع أأعضاء ااألحزاابب منظماتت االمرأأةة عليیهھا أأ
على حد سوااء. تلك كانت ااسترااتيیجيیة االمنظماتت االنسائيیة االفيیجيیة في ضغطهھا من أأجل إإصالحح ووللمعاررضة 

قواانيین ااألسرةة االذيي حدثث مؤخرااً في االبالدد.  
 

االبلداانن ااألصليیة لتحاشي أأنن توصم بأنهھا  ووأأكدتت على أأنن حركة مساووااةة يیجب أأنن تقوددهھھھا أأيیضاً منظماتت من
مناهھھھضة للديین. ووقالت إإنن االرسولل مهھم أأهھھھميیة االرسالة.  

 
تركيیا أأيیضاً إإصالحاتت على االقانونن االمدني وواالجنائي في االبالدد لرفع ووضع االمرأأةة٬، ووتنظم االمنظماتت  أأددخلت

االنسائيیة حاليیاً حمالتت إلددخالل تعديیالتت على ددستورر االبالدد.  
 

٬، االناشطة في مجالل حقوقق االمرأأةة٬، إإنهھ إإلى جانب حشد االمشرعيین يیجب على  ارركاننإإيیكاكقالت بيینارر 
االمنظماتت االنسائيیة أأنن تجعل من قضايیا االمرأأةة جزءااً من ااألجندةة االعامة من خاللل ااالستخداامم ااالسترااتيیجي 

اً.دداائم بالتطوررااتت في االبلداانن ااألخرىى أأيیض إإططالععووقلت إإنن على جماعاتت االمرأأةة أأنن تكونن على  لإلعالمم.  
 

ووأأضافت: "يیقاوومم االعديید من االبرلمانيیيین ااألترااكك ااإلصالحاتت االمتعلقة بالمرأأةة قائليین إإنهھا سوفف تتسبب في 
اانهھيیارر ااألسرةة االتركيیة. وولكننا قدمنا لهھم االقانونن االماليیزيي االمتعلق بالعنف ضد االمرأأةة٬، ووألنن ماليیزيیا بلد مسلم 

أأيیضاً فقد وواافق برلمانيیونا على ااإلصالحاتت."  
  

في االجلسة أأيیضاً أأميینة لمريیني من االمغربب٬، ووقالت للحضورر إإنن تعبئة االنساء ووجعل حضوررهھھھن  تحدثت
االمادديي ملموساً كانن أأمرااً محورريیاً لحركة االمرأأةة االمغربيیة. ووأأضافت: "خرجنا في مظاهھھھرااتت في االشوااررعع 

وونظمنا مسيیرةة إإلى االمحكمة".  
 

ة االنسائيیة االمغربيیة من أأجل إإصالحح قانونن ااألسرةة. كانت أأميینة تشيیر هھھھنا إإلى مظاهھھھرةة حاشدةة نظمتهھا االحرك
االتي تشترطط  ا تلكهھوواافقت االحكومة على االعديید من ااإلصالحاتت٬، بما فيی 2004بعد االمسيیرةة االحاشدةة في 

مواافقة االمرأأةة على االزووااجج٬، ووتوقيیعهھا بنفسهھا على عقد ززووااجهھا.  
 

عع أأوو تلك االتي خرجت لتوهھھھا من نزااعع. على أأنن تلك ااالسترااتيیجيیاتت تختلف في االمجتمعاتت االتي يیسوددهھھھا نزاا
٬، من أأفغانستانن٬، ووقالت إإنن االعمل في تلك رروويیا ررحمانيفي هھھھذاا االموضوعع تحدثت أأصغر االمتحدثاتت سناً 

االمجتمعاتت شاقق للغايیة ألنن االناسس عاددةة ما تكونن غيیر منفتحة على ااألفكارر االجديیدةة.  



. 2007قرهه االبرلمانن في أأاالبالدد٬، وواالذيي شارركت ناشطتنا ااألفغانيیة هھھھذهه في ووضع أأوولل عقد ززووااجج ررسمي في 
٬، فقد ثبت أأنن حشد 1999من أأنن ددررااسة االعقد وواالمفاووضاتت االمتعلقة بهھ بدأأتت منذ عامم  االرغمووعلى 

االمشرعيین لتأيیيیدهه كانن االتحديي ااألصعب.  
 

رةة مرأأةة ااألفغانيیة مستبعدةة تماماً من االمفاووضاتت االمتعلقة بالزووااجج. فالرجالل من أأسلااقبل هھھھذاا االعقد٬، كانت 
االعريیس كانواا يیتفاووضونن على االصدااقق مع ررجل من أأسرةة االعرووسس٬، ووكثيیرااً ما يینظر إإلى االصدااقق٬، خطأ٬ً، 

على أأنهھ يیحل عند ووقوعع االطالقق فقط.  
 

أأما مع عقد االزووااجج فقد أأصبحت االعرووسس مشارركة بشكل مباشر في االمفاووضاتت وولهھا االحق٬، قانونا٬ً، في 
االتعليیم٬، وواالتوظظف ووكذلك لهھا حق االطالقق.  

 
أأضافت رروويیا أأنن أأفضل ااسترااتيیجيیة هھھھي االبدء مبكرااً في االعمل االتمهھيیديي ووتعبئة االمشرعيین بكثافة. ووقالت: وو

عليینا أأنن نتجرأأ وونحلم أأحالماً كبيیرةة ثم نحققهھا من نتاجج جهھودد أأجيیالل من االنساء.  2007"إإنن عقد ززووااجج 
خاللل خطوااتت صغيیرةة."  

 
  .\اانتهھى 
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