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 في ھذا المنشور  نشاطات وتحركات  

جنسيتي تدين مواقف باسيل حملة  
 عنصرية

نـوفـمـبـر 20اعتصام حملة جنسيتي  امام السفارة الفرنسية بتاريخ 
"  امـام السـفـارة جنسيتي حق لي وألسرتـي” اعتصمت حملة   2016

لمناسبة عيد االستقالل، للمطالبة بقانـون جـنـسـيـة الفرنسية في بيروت ، 
تشرين الثاني/ نـوفـمـبـر  20يوم األحد  لبناني منصف للنساء والرجال. وذلك 

 ظھراً .   12:00الساعة  2016
شارك في الوقفة عدد من النساء المعنيات بالحملـة واسـرھـن ومـمـثـلـون 
وممثالت لمختلف المناطق وناشطون وناشطات مـن الـمـجـتـمـع الـمـدنـي 

" نريد قانون جنسية صنع في والجمعيات النسائية، رفعوا الالفتات والشعارات.
 1900لبنان " " استقاللنا ما بيكمل اال باستقالل قوانيـنـنـا " " قـانـون مـن 

,, قانون منتھـي الصـالحـيـة " " اوالدنـا مـش  1925وخشبة " " قانون من 
اجانب ,, قوانينكم اجنبية " " قوانين بالية من زمن االستعمار "وغـيـرھـا مـن 

 الشعارات. 

كلمة قالت فيھا: "في حيـن ان لـبـنـان كريمة شبو وألقت منسقة الحملة 
، 1943على مشارف االحتفال بعيد االستقالل، استقالله عن فرنسا منذ عام 

ما زال غير محقق استقالله قانونيا، وذلك الن قانون الجنسية اللبناني الـذي 
عن الجنرال ساراي المفوض السامي  1925وضع وقت االستعمار الصادر عام 

الفرنسي في لبنان، ما زال ساري المفعول حتى يومنا ھذا. االستـقـالل مـا 
زال منقوصا، فال استقالل مكتمال بدون قوانين مستقلة، وال استقالل حقيقيـا 

 بدون تعديل قوانين ما زالت من عصر االنتداب واالستعمار".

ودعت إلى "قانون لبناني منصف وعادل قائم على المـسـاواة الـتـامـة بـيـن 
النساء والرجال على حد سواء ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسيـة 
السرھن"، واكدت ان "سيادة الوطن تـكـون بـاعـطـاء الـحـق لـلـمـواطـنـيـن 
والمواطنات من دون أي تمييز"، وطالبت "السلطات التشريعية والـتـنـفـيـذيـة 
ورئيس الجمھورية بوضع قوانين تتواءم مع ما نص عليه الدستور في الـفـقـرة 
السابعة: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وھم يتمتعون بالسواء بـالـحـقـوق 
المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينـھـم"، 
ودعت الى "ترجمة ما نص عليه الدستور وإزالة التناقض في قانون الجنسـيـة 

 الذي يميز بين النساء والرجال". 

 مـرادإقـبـال وكانت كلمة لرئيسة المجلس النسائي اللبناني المـحـامـيـة 
قالت فيھا: "نحن ال نقف ھنا ضد السفارة الفرنسية. نحترم ان فرنسا دوغان 

غيرت وعدلت قانون الجنسية في بلدھا واعـطـت الـحـق لـلـنـسـاء بـمـنـح 
جنسيتھا ألسرتھا، بل نحن ھنا للتوجه للدولة اللبنانية لمـحـاربـة الـعـقـلـيـة 

اللبنانيات من منح جنسيتھن السرھن، حتى في   الذكورية التي تمنع النساء
تشكيل الحكومة الجديدة لم نسمع بتداول اي اسم من النساء وال أي وزيرة، 

 لذا نطالب بتعديل القوانين المجحفة بحق النساء".
وفي نھاية االعتصام حيت شبو الوسائل االعالمية "التـي تـواكـب الـقـضـايـا 

  المحقة والقوى األمنية المساندة".

"، جنسيتي حق لي وألسرتياستنكرت حملة "
خالل اطـالقـه جبران باسيل تصريح وزير الخارجية 

الحملة الوطنية الستعادة الجنسية لكل من ينـحـدر 
من أصل لبناني في مختلف دول العالم، في مؤتمـر 

 24صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت بتاريخ 
، وقال : "ال نـريـد تـجـنـيـس السـوريـيـن 2016آب 

والفلسطينيين، إنما تجنيس أوالدنا وأھلنا اللبنانيين 
في الخارج، إذا ذابت الھوية اللبنانية غـاب لـبـنـان"، 
كما قال "كل لبنانـي األصـل يـجـب أن يسـتـعـيـد 
جنسيته مھما كانت طائفته، وكل غير لبناني علـى 
أرض لبنان ال يجب أن يحصل على الجنسية مـھـمـا 

 كانت طائفته". 

ودانت الحملة "مثل ھذه المواقف والـتـصـريـحـات"، 
شاجبة "ھذا الكم الھائل من الـتـھـكـم والـتـھـجـم 
واالستھتار واالستھزاء من النـاس، وھـذه لـيـسـت 
المرة األولى التي تطرح مثل تلك التصاريح العنصرية 
من قبل سـيـاسـيـيـن ووزراء ونـواب فـي لـبـنـان، 
وبالتحديد من السباق الوزير باسيل الذي ال يـتـرك 
اي فرصة الظھار مخططه الرافض باعـطـاء الـنـسـاء 
اللبنانيات حقھن بمنح الجنسيـة السـرھـن. وكـأن 
النساء اللبنانيات لسن من اھلنا يا معالـي الـوزيـر! 
وأوالدھن ليسوا اوالدنا يا معالي الوزيـر!! فـان كـان 
المعيار لعدم غياب لبنان ھو غياب الھـويـة، فـكـيـف 
سيبقى ان غيبتم النساء؟؟ ان اضمحالل الوطن لـن 
يكون اال بتھميش واغتصاب حق النساء اللبـنـانـيـات 
وحرمانھن من ممارسة مواطنيتھن الكـامـلـة، عـبـر 
رعاية واقرار قوانين مجحفة وتمييزية بحقھـن وحـق 
كل مواطن لبناني". اطلقتھا الحملة وستعيدھا، ان 
الحق ھو حق النساء اللبنانيات وبدون اي استـثـنـاء 
ن  ي ة ب ام ت اواة ال س م اعدة ال ى ق ة عل ي س جن عبر إقرار حقھن بال
المواطنين والمواطنات، ومن دون إخضاعه ألي نـوع 
من االستنسابية او الـمـسـاومـة. واألولـويـة لـھـن 
وألسرھن قبل اي احد، في المھجر، او االغتراب، او 

 .  "في خبر كان



 

  2016أيلول  8امام وزارة التربية والتعليم العالي  بتاريخ حملة جنسيتي حق لي وألسرتي اعتصام 

" حملة جنسيتي حق لي وألسرتياعتصمت "
 12:00الساعة  2016أيلول/سبتمبر  8يوم الخميس 

ظھراً امام وزارة التربية والتعليم العالي في 
رداً على تعميم وزير التربية الياس بو  االونيسكو ،

ورفضاً لعدم تسجيل اوالد النساء اللبنانيات  صعب 
، ومن اجل المطالبة  في المدارس الرسمية 

بالمساواة والمعاملة بالمثل أوالد النساء اللبنانيات 
مع التالميذ اللبنانيين . شاركة في الوقفة الرمزية 
عدد من النساء المعنيات في الحملة واسرھن ، 

اللبنانية   رفعنا يافطات كتب عليھا " معاملة اوالد االم
بالمثل " " حق ولدي يتعلم ببلدي " " بكفي اجحاف 
بحقنا " " لن تبقى االمھات على مقاعد االنتظار " " 
اوالدنا مش غير " االم مدرسة والعنصرية جھل " .. 

  وغيرھا من الشعارات . 

كريمة شبو ؛ << في إطار جھود "حملة جنسيتي حق لي جنسيتي حق لي وألسرتي" وكانت الكلمة لمنسقة حملة "
والسرتي"، لتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتھن ألسرھن وتحقيق المواطنة الكاملة، 

بالمناسبة اليوم عيد ميالد الوزير ومنوجھلوا معايدة   –وعطفاً على التعميم الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب 
والذي يتعلق بتسجيل التالمذة في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي   -باسمنا وباسم كل االمھات اللبنانيات واوالدھن 

، وضمانا 27/7/2016تاريخ  99ورقم  98" استكماال للمذكرتين الصادرتين عن المدير العام للتربية رقم  :، وجاء فيه 2016-2017
وكأن  -، 2017-2016لحسن سير اعمال التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية تأمينا النطالقة سليمة للعام الدراسي 

يطلب الى مديري رياض األطفال ومدارس التعليم األساسي والثانويات  -االنطالقة السليمة ما بتتم اال باستثناء النساء اللبنانيات 
بالتالمذة اللبنانيين  13/9/2016حصر التسجيل في كل مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي حتى الثالثاء  :الرسمية االلتزام ب 

، واضافت ھنا شبو بحدة << اوالدنا " مش 14/9/2016فقط، على ان تبدأ أعمال تسجيل التالمذة غير اللبنانيين اعتبارا من األربعاء 
وعطفا على التعميم تلقت الوحدة القانونية في حملة جنسيتي عدد من الشكاوى من  " غير يا معالي الوزير !! >> ، مضيفة << 

االمھات المعنيات المتأھالت من غير اللبنانيين تفيد بانھن لم يستطعن تسجيل اوالدھن في المدارس الرسمية ، وذلك كما 
اعلمتھن المدارس انه قرار من الوزير بحصر التسجيل فقط بالتالميذ اللبنانيين ، ھذه القضية ليست وليدة اليوم بل بدأت منذ العام 

، بحيث ارسلنا في وقتھا كتاب مستعجل الى وزير التربية ومن بعدھا تم اصدار تعميم يشمل استثناء اوالد النساء  2014
عادت وبرزت نفس المشكلة ، وبعد العديد من االتصاالت والتواصل بدأت المدارس باستقبال  2015اللبنانيات . اال انه وفي العام 
<< نحن ھنا الن اوالد المرأة اللبنانية يتم وسيستمر معاملتھم/ھن في كل مرة باعتبارھم/ >> .  وتسجيل اوالد المرأة اللبنانية 

ھن غير لبنانيين وال يسري عليھم/ھن ما يسري على اللبنانيين/ات ، ولكي ال يكون حقنا مرتبط في كل مرة باننتظار قرار خاص 
من الوزير ، والقرارات كما اختبرنا تبدو انھا ال تكون سارية المفعول كالقانون الدائم بل ھي اجرائية متعلقة بكل عام . وليس لديھا 

الضغط من اجل اصدار مذكرات لصالح اوالد المرأة اللبنانية ، ولكن اآلن   2015و  2014صفة االستمرارية . وعليه استطعنا في العام 
نتطلع ونطالب باصدار قانون بعيد كل البعد عن التمييز وخاصة فيما خص الحقوق االساسية كالصحة والتعليم وغيرھا .. يكون دائم 

 وغير مرتبط باستثناءات !

الى معالي الوزير من اجل معاملة اوالد النساء اللبنانيات بالمثل مع التالميذ اللبناننين الن التعاميم السابقة  لذا تتوجه الحملة 
التمييزية وتداعياتھا على اوالد النساء اللبنانيات تھدد مصيرھم/ھن التعليمي الذي ھو حق لكل انسان، تكفله كافة االتفاقيات 
والمعاھدات الدولية. مؤكدة ان التعليم حق لكل مواطن/ة لبناني/ة، والدولة تكفل ھذا الحق في تشريعاتھا الدستورية والقانونية، 
علما ان النساء اللبنانيات مواطنات ھن ايضاً، ويفترض ان يتمتعن بكامل حقوق المواطنة، النھن يمثلن نصف المجتمع ويضطلعن 
بمسؤوليات جسام ويساھمن مساھمة عظمى في بناء لبنان، اذ ال يمكن حرمانھن من حقوقھن االساسية في تربية وتعليم 

   اوالدھن >> . 

"دوغانمراد  إقبال  اللبناني المحامية  النسائي  المجلس  رئيسة  قالت  جھتھا،  ومن  النساء  حرمان  تداعيات  من  ھو  اليوم  يحصل  ما: 
 الحقوق  في  الرجل  مع  بالمساواة  حقنا  لنا  كفل  الدستور  لبنانيات،  مواطنات  نساء  نحن  السرھن،  جنسيتھن  منح  من  اللبنانيات
 وبمن خياراتنا عن النظر بغض واوالدھن، ألزواجھن جنسيتھن بمنح اللبنانيات النساء وحق بالجنسية بحقنا نطالب سنبقى والواجبات،

 .  "ولن نسكت عنه حقنا فھذانرتبط،  أن نريد

2ص  ي   ت سي ا ف   جن ط ر ا ن  ق و ن   ا ال و ل    —حز ي ا ن د د     -  2016ك 8ا ل ع  

 نشاطات وتحركات 

 التنسيق ومشاركة الحملة مع منظمات المجتمع المدني 

تمت المشاركة مع منظمات المجتمع المدني في تحركات مطلبية 
 وانشطة مختلفة تدعو للمساواة في الحقوق والعدالة االجتماعية

. وكان العمل على سبيل الذكر ال الحصر مع ( الھـيـئـة الـوطـنـيـة 
مـتـابـعـة لمتابعة قضايا المرأة، المجلس النسائي اللبناني، ھيئـة 

توصيات االستعراض الدوري الشامل حول لبنان ، منـظـمـة كـفـى ..) 
وغيرھا من المنظمات. وابرز ما نتج عنھـا ( االنضـمـام الـى عضـويـة 

 التجمع النسائي اللبناني ، واطالق تحالف نساء للسياسة ... ) . 

 اجتماعات الھيئة التنسيقية لحملة جنسيتي 

عقدت اجتماعات ولقاءات غير دورية لـقـيـاديـي وقـيـاديـات 
الھيئة التنسيقية. وذلك الشراكھم/ھن ومشـاركـتـھـم/ھـن 

بـعـمـل بالتخطيط والتحضير ، في كافة الجوانب المتـعـلـقـة 
االجـمـالـي  وقد بلـغ الـعـدد، من نشاطات ولقاءات. الحملة

اجتماع  عـلـى مـدى  16لالجتماعات األساسية حوالي ال 
 .  2016عام 

 اجتماعات ولقاءات تنسيقية لحملة جنسيتي حق لي وألسرتي 



3ص  ي   ت سي ا ف   جن ط   ق

في  2016نوفمبر  16حول تأثير المجتمع المدني على السياسات المتعلقة بالنساء في العالم العربي حلقة نقاش  
 الجامعة االميركية 

 

شاركت حملة جنسيتي حق لي والسرتي بدعوة من  معـھـد 
في حلـقـة  عصام فارس للسياسات العامة و الشؤون الدولية 

نقاش حول تأثير المجتمع المدني على السـيـاسـات الـعـامـة 
المتعلّقة بـالـنـسـاء فـي الـعـالـم الـعـربـي. تـم فـي ھـذه 

عرض نتائج الدراسة المتعلقة بالعنـف األسـري ضـد  الحلقة  
النساء في لبنان و التي كانت الحملة من ضمن المشـاركـيـن 

تشـريـن  16في ھذه الدراسة . وذلك  يوم األربعاء القادم في 
 الثاني/ نوفمبر في معھد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت. 

 2016حفل العشاء السنوي لعام   

   ندوات جامعية  

نظمت مجموعة االبحاث والتدريب للـعـمـل الـتـنـمـوي حـفـل  
 24إفطارھا السنوي عند غروب يوم الجمـعـة الـمـوافـق فـي 

حملة جـنـسـيـتـي حـق لـي ، لناشطين/ات 2016حزيران 
، وذلك في مطعم " ليلى " فـردان ، اسـتـضـافـت وألسرتي 
شخصاً. وذلك لتوطيد وتفعيل روابط العالقة مـع  100خالله نحو 

شركائھا وتكريماً ألبرز الداعمين/ات للحملة . حضـر الـعـشـاء 
المديرة التنفيذية لمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنمـوي، 
السيدة لينا أبو حبيب وفريق عمل المجموعة،أعضـاء وعضـوات 
الھيئة التنسيقية للحملة ، عـدد بـارز مـن اإلعـالمـيـيـن/ات 
باالضافة الى اصدقاء وصديقات من منظمات المجتمع المدنـي، 
واكاديميين/ات من الجامعات . تخلل حفل اإلفطار توزيع منشور 

" والذي يغطي فترة النصف الـثـانـي مـن قطاف جنسيتي "  
، ثم كانت كلمة افتتـاح  2016والنصف األول من عام  2015عام 

للمناضلة العزيزة االستاذة اقبال دوغان ، تلتھا كلمة للمـعـنـيـة 
ھنادي ناصر حلبي العضوة في الھيئة التنسيقية للحملة ومـن 

 .   ثم كلمة ترحيب وختام من كريمة شبو

   2016ديسمبر  9في جامعة القديس يوسف يوم الجمعة  2017 - 2016برلمان التالمذة 

شاركت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي في برلمان الطالب الذي عقد في جامعة القـديـس 
يوسف ، وقدمت مداخلة في موضوع "تعديل قانون الجنسية" وذلك في اطار الجلسة التعريفيـة 

كـانـون األول/ 9، الذي عقد الجمعة الواقـع فـيـه  2017-2016لنشاط "برلمان التالمذة" للعام 
، ھدف معھد العلوم السياسية من خالل ھذا النشاط ، الذي تنظمه ، الى تعزيز  2016ديسمبر 

ثقافة الطالب في شأن آليات عمل البرلمان وفي نفس الوقت تعزيز ثقافتھم الـحـقـوقـيـة. وقـد 
اختار ھذا العام موضوع " تعديل قانون الجنسية" باالضافة الى مواضيع أخرى وھـي : تـعـديـل 
القانون المتعلق باإلثراء غير المشروع ، الدستور اللبناني ، قانون الموارد البترولية فـي الـمـيـاه 
البحرية ، وظائف البرلمان وعمل اللجان النيابية . اشترك في ھذا البرنامج مجموعة مـن طـالب 

  المعھد ومجموعات من مدارس ھي شريكة للمعھد في ھذا النشاط منذ سنوات.

ر ا ن  و ن   ا أل و ل    —حز ي ا ن د د     -  2016ك 8ا ل ع  

 دراسات و ابحاث  

   2016آب18حفل تكريم االستاذة اقبال مراد دوغان  

جنسيتي حق لي وألسـرتـي احتفلت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي وحملة 
في عشاء تكريم وتنويه على شرف االستاذة إقبال مراد دوغان بمناسبة انتخـابـھـا رئـيـسـة 

في مـطـعـم  2016آب  18للمجلس النسائي اللبناني . و ذلك مساء يوم الخميس الواقع في 
فردان . وتقدمنا بدرع تقدير لالستاذة اقبال بصفتھا من ابرز النشاطات والمدافعات عـن  -ليلى 

القضايا الحقوقية في المجتمع المدني . من لينا ابو حبيب المديري التنفـيـذيـة لـمـجـمـوعـة 
االبحاث من زويا روحانا رئيسة منظمة كفى من كافة اعضاء وعضوات الھيئة التنسيقية لحملة 

 جنسيتي مني انا كريمة شبو كل المحبة والتقدير لالستاذة اقبال مراد دوغان . 



4ص  ي   ت سي ا ف   جن ط  ق

 ( الجزء الثالث) 2016تموز  20و  19 بيروت في  ||ورشة تدريبية حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية    

تحـت عـنـوان   ورشة تدريبنظمت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي، 
تـعـزيـز حـول "فـي جـزئـھـا الـثـالـث التوصل الى ثقافة الديمقراطية " "

، وذلك في مركزھا التـدريـبـي فـي الـمـتـحـف،  المؤسسات الديمقراطية"
باالستناد الى الدليل التدريبي "التوصل الى ثقافة الديمقراطـيـة : مـجـمـوعـة 

"، الذي وضعتـه جـمـعـيـة الـتـضـامـن  أدوات للنساء في المجتمعات االنتقالية 
. وقد شـارك فـي    WLPالنسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنمية والسالم /

الدورة قياديات الھيئة التنسيقية في حملة جنسـيـتـي حـق لـي وألسـرتـي، 
تطويـر قـدراتـھـم/ن   على 2016تموز  20و  19اللواتي عملن على مدى يومي 

من خالل تمارين وتدريبات مكثفة الكتساب المـھـارات انـطـالقـا مـن االھـداف 
  التالية: 

التفكير في سبب شعور البعض ان لديھم/ھن واجب للعمل باتجاه مثال ديمقراطي؛ تحديد خصائص المؤسسة الـديـمـقـراطـيـة؛   -
النظر في المؤسسات التي تفيد من الممارسات الديمقراطية في المجتمع؛ فھم االدوار المنفصلة لكل من االحزاب السـيـاسـيـة 
والمنظمات غير الحكومية؛ استكشاف مدى أھمية كل منھما في اقامة مجتمع ديمقراطـي وتـعـددي؛ الـكـشـف عـن خصـائـص 
االنتخابات الحرة والنزيھة؛ البحث في العناصر التي يمكنھا شرعنة العملية االنتخابية؛ التفكير في اسـتـراتـيـجـيـات لـمـحـاسـبـة 

  المسؤولين المنتخبين. 

 ورشة تدريبية حول القوانين و الدساتير ضمن المؤسسات
    ( الجزء الرابع) 2016آب   26و  25 بيروت في  ||الديمقراطية 

نظمت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي، ورشة تدريب تـحـت عـنـوان 
القوانـيـن " في جزئھا الرابع واالخير حول " التوصل الى ثقافة الديمقراطية" 

عـامـة " باالضافة الى مراجعـة و الدساتير ضمن المؤسسات الديمقراطية 
في ثقافة الديمقراطية، وذلك في مركزھا التدريبي في المتحف، باالستناد الـى 
الدليل التدريبي "التوصل الى ثقافة الديمقراطية : مجموعة أدوات للنـسـاء فـي 
المجتمعات االنتقالية "، الذي وضعته جمعية التضامن النسائي للتعلم من اجـل 

وقد شارك في الـدورة قـيـاديـات الـھـيـئـة .     WLP الحقوق والتنمية والسالم /
التنسيقية في حملة جنسيتي حق لي وألسرتي، اللواتي عملن عـلـى مـدى 

على تطوير قدراتھم/ن من خـالل تـمـاريـن وتـدريـبـات  2016آب  26و  25يومي 
   مكثفة الكتساب المھارات انطالقا من االھداف التالية:

مراجعة مصادر القانون واآلليات القانونية التي تعتبر أساسية للثقافة الديمقراطية؛ التفكير في كيف أن حمايةحقوق االنسان جزء  -
من الثقافة الديمقراطية؛ البحث في كيف يمكن الدساتير تقوية المجتمعات الديمقراطية؛  كيف تعزز المحاكم المستقلة والـقـضـاة 
المستقلون ثقافة الديمقراطية؛ العدالة والمحاسبة في ثقافة الديمقراطية؛ المجتمع المدني وحرية التجمع وتكوين الجمعيات فـي 

 ثقافة الديمقراطية؛ القانون الدولي لحقوق االنسان حول حرية الدين والمعتقد؛ العالقات االنسانية ضمن ثقافة الديمقراطية . 

Women’s Learning 
Partnership for Rights, 
Development, and 
Peace  

 

Kvinna till Kvinna   

 
 

SWEDEN  

 تدريب وبناء قدرات 

انضموا الى صفحتنا على  
 الفايس بوك :

 Lebanese Women's  
Right to  Nationali-
ty and Full Citizenship 

 ) 1(الجزء 2016تشرين االول  14و13تدريبية حول حقوق االنسان|| بيروت في ورشة 

نظمت مجموعة االبحاث والـتـدريـب لـلـعـمـل 
حـقـوق التنموي، ورشة تدريب تحت عنـوان "

مـاھـيـة " في جزئـھـا االول حـول االنسان 
حــقــوق االنســان و الــتــكــافــؤ مــقــابــل 

، وذلك في مركزھا التـدريـبـي فـي المساواة
المتحف، وقد شارك فـي الـدورة قـيـاديـي/ات 
الھيئة التنسيقية في حملة جنسيتي حق لي 
وألسرتي،اللذين عملوا/لن على مدى يـومـي 

على تطوير قدراتـھـم/ن  2016اوكتوبر  14و  13
من خالل تمارين  مكثفة الكتسـاب الـمـھـارات 

 انطالقا من االھداف التالية : 

التفكير في متى وأيـن يـتـم  -تبادل االفكار حول ماھية حقوق االنسان العالمية ومن اين تأتي  -
تطبيق حقوق االنسان في العائلة، في المجتمع، وفي العلم بأسره؛ تفّحـص مـعـنـى عـبـارتـي 
"تكافؤ" و "مساواة" ومعناھما في القانون الدولي،مناقشات ما تكون عليه التشعبات المحـتـمـلـة 
للنساء عند السعي الى الحقوق المتكافئة بدال من الحقوق المتساوية؛ التفكير في مـا يـمـكـن 
الفوارق ان تكون بين التكافؤ والمساواة لجھة نفاذ النساء الى التعلليم والـوظـائـف والـمـكـافـآت 
والملكيات والميراث والمشاركة السياسية والمنافع األخرى كامواطنة والمشاركة االجـتـمـاعـيـة؛ 
الحمايات التي تقدمھا االتفاقات القانونية للنساء والفتيات تقسم الى ثالث استراتيجيـات . كـمـا 

ونفذوا عـدد مـن الـمـقـابـالت مـع   KTKحضر الورشة ضيوف من منظمة المرأة للمرأة السويدية 
 .  المشاركين/ات
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