
 

 

 

 المعرضالقمة العالمية للمرأة المسلمة و

  8102 الحكمة| 

 

 

 
 

 "سلطةالبناء العدالة ولسياسات عالم، "مرأة واحده تساوي 

 

 



 

 

 مرجعيةورقة 

 8102 الحكمة المعرض |لعالمية للمرأة المسلمة والقمة ا

 " عالم | سياسات لبناء السلطة والعدالة واحده تساوي مرأة"

 (8102ذارمارس/آ 3-0 )اسطنبول،

ً للعق ما  ن مسؤول بنفس الدرجة عنفكال الجنسي. هم البعضبعض يكملون نساءالل وايدة اإلسالمية الرجوفقا

 ته.رمغفوفي نيل رحمة هللا  نالجنسين متساويا القترفه من ذنوب، وكي

باإلسالم أول من تشرف  مناصب عليا في العالم اإلسالمي. تاريخياحبات مقام وهنالك العديد من النساء صا

من رواد رواية و رضي هللا عنها فكانت عالمة مرجع  هي السيد خديجة رضي هللا عنها. أما السيد عائشة

  اشتهرن بين الناس.ن بأعمال كبيرة ومممن ق   الحديث. وهنالك العديد من الصحابيات

ً ل يان في المواضيع التي المرأة متساوالرجل و ،اآلمر بطلب العلم من المهد إلى اللحد يدين اإلسالملوفقا

تتعلق بمجاالت القانون المدني والتجاري والجنائي وفي ما يخض المسؤولية الدينية بخالف المسائل 

 .الواجبات عليهم ذاتونفس الحقوق  المرأة، للرجل واإلستثنائية الناتجة عن اإلختالفات الجسمية

لكن الحقوق التي  المباديء كما هي.بهذه بعض األماكن ألوقات وفي بعض الم يلتزم المسلمون صحيح 

العشرين. رغم و في القرن التاسع عشرإال خر ي للمرأة لم تعرفها المجتمعات األاعترف بها الدين اإلسالم

 المسلم على العالم اإلسالمي المعاصر أن يتقدم مسافة في ما يتعلق بقضية مكانة المرأة داخل المجتمع ذلك؛

 .المعاصر

التحضر وثورة المعلومات مسألة مشاركة كل أفراد ثورة الصناعية وال تطورات لت, جعثفي العصر الحدي

لحياة بشكل المرأة المسلمة التي كانت في الريف متفاعلة مع ا ومن ناحية آخر؛المجتمع في اإلنتاج ضرورية. 

لتزامات العمل إدن الحديثة. ألن التعليم العام وفي مسألة التكيف مع الم ما، واجهت صعوبات أكثر من الرجل

إلبتعاد عن المجتمع أو التداخل االمتدينات بين خياري اإلنفضال و جعل النساءكذلك نظرة المجتمع للمرأة، و

 المشاركة في المجتمع بشكل اليردنه.و

في العصر الحديث مع الهجرة من الريف إلى المدينة، بجانب الرجال أصبح من الضروري للنساء إيضاً 

ق بإنسان المدينة. مع زيادة أهمية القوة في العصر الحديث، حيث أصبح الحق مع الحصول على وضع يلي

تضررن  سبياسمانية أضعف نالنساء الالئي هن من الناحية الجأما الضعيف فيذل من دون رحمة. ف القوي،

 .أكثر من الرجال



 

 

قطعت مسافة مهمة في  ،ما تستحقه من آجرعلى ال تحصل  االتي تعمل مثلها مثل غيره لكنه ةفالمرأة الغربي

نهج متطرف  نتجتفي هذا اإلتجاه في بعض األحيان ا في طريق تطوير وضع حقوق المرأة. لكن التطورات

 المرأة.داً ينحو نحو الصراع بين الرجل وج

ً ياألثناء بدأ العالم اإلسالمي إيض في هذه التطور في وسائل بآثار الثورة الصناعية والتحضر و تأثرا

المواصالت، لكن نتيجة للمكتسبات الثقافية الدينية الخاصة بالمجتمع اإلسالمي وكذلك ألن العالم ت واإلتصاال

لقضايا حقوق  مظاهراإلسالمي  العالم شهد، لم ياإلسالمي صار في وضع خلف اوربا من الناحية اإلقتصادية

 المرأة كما هو في الغرب.

خض مكانة المرأة يغ نهج خاصة به في ما يصي ، أنعلى العالم اإلسالمي كما هو مطلوب في كل المجاالت

 في العصر الحديث.

التسابق في فضلية فقط بإجتناب الشر واإلسالم اليقبل أي أفضلية قائمة على الجنس أو العرق أو اللون، فاأل 

ة رألية، فرجل مكمل للماإلسالم هي عالقة تكام المرأة فيالجانب فعالقة الرجل و. إذا نظرنا من هذا الخير

 .المرأة مكملة للرجلو

التكاملية القمة العالمية للمرأة المسلمة التي ستجري تحت منظلة المنتدى العالمي اإلسالمي، ستناقش بجانب 

ة المسلمة في المرأ تواجه معهاأن ت ة التي يجبالضروري موضوعات المسائل ،المرأة في العالقة بين الرجل 

عمل على إيجاد حلول كونية للمعضالت كذلك سي  ووير حلول، سيتم العمل على تط الحديث كما العصر

 .طط أن  تجري الفعالية أو المنتدى في جو من التفاعل يحققه المشاركين من مختلف أنحاء العالمالكونية و خ  

تقديم مساهمة فكرية في العالم اإلسالمي لبناء وفي هذا المجال،  قاشهدف هذه الفعالية هو خلق بيئة ن 

بالتوازي مع النقاشات المصغرة،  تم إعتماد . مبوضع المرأة العافيما يتعلق  التقدم كذلكقوة ناعمة و حاضنة

سياسات تقود إلى نتائج مجسدة، في هذا اإلطار يطرح ي نقاشات الورش مقترحات مشروعات وأن تطرح ف

 تقديم أوراق علمية.  مشاريع و هذا النداء لمشاركة

 الموضوع الرئيسي

 السلطةو العدالة ءسياسات لبنا ده تساوي عالم ،مرأة واح

 مواضيع فرعية

 التسابق في الخيرات؛ الرجل والمرأة

 المرأة في بناء السلطة والعدالة والحضارة

 معالم التنافسو ازنات العالمية الجديدة، المرأةالتو

 ة الدولة المتغيرة، المرأة وإدارة تطلعات المستقبلطبيع



 

 

 لمورد البشرياألم؛ نموذج في بناء ا

 ورش مشروعات و سياسات

 / مقترحات / مشاريع سياسات؛ نساءلل ،نسائية آفاق

 التعليم والعلوم -

 الحياة العملية وريادة األعمال -

 الحياة االجتماعية والسياسة والدين -

 الصحة والضمان االجتماعي والعمالة -

 التكنولوجيا واالبتكار -

 الدفاع واألمن -

 جتماعية والمجتمع المدنيالسياسات اال -

 الطاقة والمياه والغذاء -

 االقتصاد والتمويل -

 الثقافة والسياحة -

 الفنون واآلداب -

 التعاون اإلنمائي الدولي -

 المدينة والحكم المحلي -

 والمعرفةالفكر  -

 الشتات الدولي -

 

 ذات صلةأنشطة 

 8102لمرأة وبناء السالم عام ل المؤتمر الدولي

 8102لعالمي للمنظمات غير الحكومية للمرأة المسلمة المؤتمر ا



 

 

 8102مؤتمر المرأة المسلمة الشابة 

  8102الثقافي للمرأة المسلمة مهرجان العالميال

 

 ( www.dunyaislamforumu.org)نتدى العالمي اإلسالمي مال

لمؤتمر اإلسالمي بالتعاون مع منظمة ا (TASAM)نظم مركز الدراسات اإلستراتيجية التركية اآلسيوية 

(IOO)  التعاون" أول منتدى بإسطنبول، تحت شعار "السالم والحضارة و 8101يناير  31-82في تاريخ

ن أ الذي ينص علىوإعالن اسطنبول  لدول اإلسالمية. في نهاية المنتدى تم إعتمادفي اللمؤسسات الفكرية 

لتفعيل مجاالت التعاون تحت مظلة و ،تجاربتتشارك المؤسسات الفكرية في العالم اإلسالمي المعلومات و ال

ونظم المنتدى في إسطنبول، باكو، القاهرة، منتدى المؤسسات الفكرية في الدول اإلسالمية. واحدة تم تأسيس 

بغداد وإسالم آباد على التوالي وفي كل سنة كان تحت شعار مختلف. وفي المنتدى الذي نظمه مركز البحوث 

تم قبول إعالن  8102مارس  2-6ة مجلس الدفاع الباكستاني في إسالم آباد بتاريخ التركية اآلسيوية في ضياف

المنتدى العالمي إسالم آباد والذي يطرح شمولية القضية وفي هذا إطار تم اإلتفاق على تغير اإلسم إلى 

ان في .  حيث ن ظم المنتدى العالمي اإلسالمي السابع في إير( World Islamic Forum - WIF )اإلسالمي

8106. 

 

 ( www.difbilge.org ) العرض | السلطةالقمة العالمية للمرأة المسلمة و

 

في بالي/أندونسيا  8102في عام مرة المعرض )الحكمة( أول القمة العالمية للمرأة المسلمة ورحت فكرة ط  

في إجتماع لجنة  دمت  كمقترحق  و خالل فعاليات المنتدي الدولي لتحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة،

تم قبول المقترح في العام الماضي خالل فعاليات ي. والشخصيات المؤثرة التابعة للمنتدى العالمي اإلسالم

ذلك  ها. بعدرر إجرائق  ئيس الباكستاني والمنتدي العالمي اإلسالمي الذي جرى في باكستان بحضور الر

ونظمت أول قمة للمرأة المسلمة تحت  يا.قترحت منظمة التعاون اإلسالمي أن تستضيف القمة ماليزا

الجامعة اإلسالمية بماليزيا  وشاركت في القمة كالقطن، وقوية كالحديد" "المرأة المسلمة ناعمةشعار

 ةالماليزي ةماعيتاإلج التنميةلماليزية و وزارة األسرة وا ةاإلسالمي نميةة التممنظومنظمة المؤتمر اإلسالمي و

وعلى  .8106أبريل  82-83كان ذلك خالل الفترة منو (TASAM)اآلسيوية ومركز الدراسات التركية 

مستوى الفعالية إلى في اسطنبول لترفيع  8102عام تم اإلتفاق على أن تعقد القمة  إعالن كواال المبورأساس 

  .عالميمستوى 

 


