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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : لــمدخ

الهوية سعى لتحقيق أهدافها الرامية لتعزيز الثقافة إلاسالمية ، وتات مقرر من ألانشطة الطالبية  تنبع

 ،تلك ألاصول مرتكزة على فهويتنا . مهما تقلبت ألاحوال، ودارت ألازمنة تختلفال إلاسالمية التي تنبع من مصادر ثابتة 

ألامة ال ترقى وال تتميز بين و، تفناتاا اضارارا ال ا نعهشف في ه ا العصرلا ها لدى ألاجيال هو صمام ألامان في تعزيز و 

وإن كان ألمة أن تاخر بهويتها  .املميزة في جميع اضارارات بصمتها من ثم و ، ألامم إال إذا كاتفنت لها هويتهــا اضخاصة 

خالد، و العقيدة اضاقة الراسخة، و اللغة أحرى ب لك و أجدر، ملا تمتلكـــف من مقومات الدين اض" ال إلف إال هللا " فأمة 

 التي شرفت بأن اختارها هللا لتكون لغة ألعظم الكالم وأبلغف وأحكمف

 : فكرة الحملة

من منطلق املشاركة املجتمعية في اضجامعة، وحيث أنها محرن املعرفة والتربية، فإن تاعيل معلومات 

املقررات وخاصة مقررات الثقافة إلاسالمية هي من أهداف العملية التعليمية، وألن مقرر النظام لاقتصادا في 

ويشمل ك لك عمل املرأة ودوره لاقتصادا  لاسالم، يشمل قرية ألاسرة وأثرها في التكافل لاقتصادا لاجتماعي،

 ن ضمناملحوريقيام حملة توعوية تشمل ه ين وله ا كان لزاما ( تمكين املرأة)وهو ما يسمى في برامج ألامم املتحدة 

 .نشاط املقرر 

غيير كما أن مقرر املدخل إلى الثقافة إلاسالمية تفناقش قرية الغزو الاكرا ودور مؤتمرات واتااقيات املرأة في ت

كما أن قرايا اضارية الدينية، واملساواة، تخل بالنسيج العقدا للمجتمعات ، لألسرة املسلمةالهيكل لاجتماعي 

 .فإن دورتفنا في ه ا املقرر هو التوعية به ا املحور املسلمة، 

  :ملةـعنوان الح

 :(سلم101)مقرر النظام الاقتصادي في إلاسالم  .1

 منظور الشريعة إلاسالميةاملرأة وقراياها لاقتصادية من 

 .ويمكن وضع أن عنوان مناسب للاملة

 (:سلم101)مقرر املدخل إلى الثقافة إلاسالمية  .2

 ألاسرة في املؤتمرات ولاتااقيات العاملية

 .ويمكن وضع أن عنوان مناسب للاملة

 

 : الحملة أهداف
 :ي إلاسالمالنظام الاقتصادي ف .1

  التعريـــف بقرـــية عمـــل املـــرأة ودورهـــا فـــي لاقتصـــاد ومناقشـــة ذلـــك وفـــق الشـــريعة إلاســـالمية ومنظـــور ألامـــم

 .املتحدة من خالل اتااقيات تمكين املرأة

  التعريــف بقرــية اضاريــة املطلقــة ودورهــا فــي خلخلــة النســيج املجتمعــي وهــدم ألاســرة ومــن ثــم  يــا  ماهــوم

 .قتصادا لاجتماعيالتكافل لا
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  دراســـة وضـــع املـــرأة فـــي اتااقيـــات املـــرأة واســـتقالليتها عـــن الرجـــل وزر  لغـــة الصـــرا  بـــين اضجنســـين مـــن خـــالل

 .اطروحات العنف ضد املرأة وتعميق ه ا اضجاتفنب

  توعيــــــة املجتمــــــع بنظــــــام إلاســــــالم التشــــــريعي فــــــي حقــــــو  املــــــرأة ســــــوا  لاقتصــــــادية أو لاجتماعيــــــة وأن جميــــــع

 .الراهنة ما هي إال تفنتاج لغيا  تطبيق أحكام الشر املشكالت 

 :ةيمال سإلا  ةفاقثلا ىلإ لخدملا .2

 ر و صعلا ربع فتار يغتو  ا ر كالا و ز غلا رطخب ةيعو تلا. 

 ةدحتملا ممألا  تار متؤ مو  تايقااتا يف ةصاخ ةأر ملاو  ةر سألا  ايارقب فير عتلا. 

 ـــر عتلا ـــقلاب فيــ ـــدقعلا ايارــ ـــ ةيــ ـــ نمــ ـــ لالخــ ـــام ار طــ ـــر اضا مو هــ ـــو لاو  ينيـــــة،الد ةيــ ـــنإلا ةدحــ ـــو  ،ةيتفناســ ـــدألا  راو حــ  ،نايــ

 .نيسنجضا نيب ةاو اسملاو 

 ةاياضا يف ناميإلا  ناكر أ رثأ نايب لالخ نم عمتجملا ىدل نيةديالة ويهلاز يز عت. 

 

 

 :تالمحلا اهلوانتت يتلا رواحملا زربأ
 نكميو  ،الدوليةلاتااقيات / منشأه/ في موطنف ”Women Empowerment“تمكين املرأة  مو هام .1

املهندسة كاميليا حلمي التي تقدمت بها في الورشة التي أقامتا الهيئة اضخيرية  ةقر و  نم ةدااتسلا 

عمل املرأة اضخيرا " تحت عنوان  2112ايلول  11-11إلاسالمية في الكويت في الاترة ما بين 

 .تتفنر تتفنلا  تاحاص يف ةدو جو م" والتطوعي

ل شكاافة أك لى  عارقلا ةيقااتا يف  او س ةأر ملا تايقااتا يف اهر ي و  ةيسنجضاو  ةينيدلا ةير اضا ةيرق .2

  تان كم دةااستلا  كنويم ،اهدعب امو  نيكيب ناكسلا تار متؤ م وأ (cedaw واديسلا) ةأر ملا دض يز ميالت

 .(ةوليت الدمراؤتملي اة فرأامليا راق)م ريالكبدالع ادفؤ ر تو لدكا

 .نيسنجضا نيب ةقلطملا ةاو اسملا ةيرق .3

ـــو هلا .4 ــ ـــر دنجضا ةيـــ ــ ـــ ةيـــ ــ ــ ـــــااقاتا يفـ ـــمت ألا يـــ ــ ـــــداملت مـــ ــ ـــثيأتو  ة،حـ ــ ـــا فـــ ــ ـــالرهـــ ــ ـــا ي مجـــ ــ ـــــاقلا ةرأملـــ ـــــاعي،جتولا  ادتصـــ ــ  مـ

إن »: Gender Identityتقـــــــــول املوســـــــــوعة البريطاتفنيـــــــــة فـــــــــي تعريـــــــــف مـــــــــا يســـــــــمى بالهويـــــــــة اضجندريـــــــــة 

الهويــــــــــة اضجندريــــــــــة هــــــــــي شــــــــــعور إلانســــــــــان بناســــــــــف كــــــــــ كر أو أتفن ــــــــــى، وفــــــــــي ألاعــــــــــم ألا لــــــــــب فــــــــــإن الهويــــــــــة 

ـــــاالت ال ( أو تكـــــــــون واحـــــــــدة)اضجندريـــــــــة واضخصـــــــــاى  العرـــــــــوية تكـــــــــون علـــــــــى اتاـــــــــا   ــ ـــــا  حــ ــ ـــن هنــ ــ ــ ، ولكــ

يــــــــــــرتبإلا فاهــــــــــــا شــــــــــــعور إلانســــــــــــان بخصاىصــــــــــــف العرـــــــــــــوية، وال يكــــــــــــون هنــــــــــــا  توافــــــــــــق بــــــــــــين الصـــــــــــــاات 

ــــف اضجند ــ ــ ــ ــــوية وهويتــ ــ ــ ــ ـــــتلا ن مكــــــــــــوي ،(أا شــــــــــــعوره الرخ ـــــــــــ ي بالــــــــــــ كورة أو ألاتفنوثــــــــــــة)ريــــــــــــة العرـ ــ ــ ة اادســـ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــــة / فـــــــــــــي اضخصوصـــــــــــــية اضارـــــــــــــارية للمصـــــــــــــطلااتة رقـــــــــــــو مــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة اضخاصـ ــ ــ ــ ـــم املتحــ ــ ــ ــ ــ ــــطلاات ألامــ ــ ــ ــ ــ مصـ

ـــــاعي ــ ــ ـــال لاجتمــ ــ ــ ــ ــــاملرأة واضجمــ ــ ــ ــ ـــان  ،عمـــــــــــرو عبـــــــــــد الكـــــــــــريم ســـــــــــعداوا . د بـ ــ ــ ــ ــــة البيــ ــ ــ ــ ك  لكـــــــــــو  ،231/21مجلـ

ـــــااب وقـــــــــــــــــــعم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاترالدت حثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالمإلا ة نـــــــــــــــــــجللا  وقـــــــــــــــــــع، ومةرأاملـــــــــــــــــــ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــئية لســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرةألا ون شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــللطوا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اــ

http://www.iicwc.org/ 

 ر ز ل المن خلك طر ذخ انيبو  نساضج  تنو و ر نداضج ومماه عبرذ  و الش شار تفنتاو  سرةألا كل ايهر ييغت .5

 .دةتحملم امألا  اتاقياتا ميعي جف  باللا  اه

 


