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 في ھذا المنشور  نشاطات وتحركات  

 مواقف مؤيدة !! 

   21اعتصام االستعراض الدوري الشامل امام السراي الحكومي بتاريخ  
  2016نيسان 

مـتـابـعـة تـوصـيـات ” مع ھـيـئـة جنسيتي حق لي وألسرتي حملة شاركت 
نـيـسـان  21في االعتصام الرمزي بتاريخ “  االستعراض الدوري الشامل حول لبنان

، في ساحة رياض الصلح في بيروت ، حيث نُصبت خيمـة رفـعـت عـلـيـھـا  2016
سلسلة من مطالب الجمعيات والمنظمات المدنية. ويأتي ھـذا االعـتـصـام بـعـد 

تقرير لـبـنـان فـي ” حول   2016نيسان  14نفذتھا ھيئة المتابعة في  ورشة عمل
، رفعت في ختام االعتصام مذكرة الى رئـيـس مـجـلـس “ مجلس حقوق االنسان

الوزراء تمام سالم . تلى المذكره االمين العام لمركز الخيام محمد صفا وتسلمـھـا 
 العقيد وجدي شمس الدين باسم رئيس الحكومة  . 

ــالل  ــة خ ــل ــم ــح ــدت ال اك
االعتصام على مطالـبـھـا ، 
وخاصة انھـا كـانـت فـيـمـا 
سبق قد  قـدمـت تـقـريـراً 
ــدوري  ــراض ال ــع ــت ــس ــال ل

بتوصياتھا ،   UPRالشامل /
التي تطالب بالدرجة االولى 
بتعديل قانون الجنسية بـمـا 
يضمن الـمـسـاواة الـتـامـة 
والــكــامــلــة بــيــن الــنــســاء 
والرجال وحق المرأة بـمـنـح 
الجنسية لزوجھا وأوالدھـا. 
ورفع كافة التحفـظـات عـن 

  .اتفاقية سيداو والتصديق على البرتوكول الملحق باالتفاقية

الـتـحـالـف و جنسيتي حق لي وألسـرتـي توصيات حملة  ادراجوعليه ، تم 
على بنود المذكرة التي رفعت لرئيس الحكومـة االقليمي مساواة دون تحفظ  

 وھي كالتالي  :  

 تعديل قانون الجنسية اللبنانية بما يضمن المساواة الـتـامـة بـيـن الـنـسـاء
 والرجال ويكرس حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتھا لزوجھا واوالدھا.

 رفع كافة التحفظات التي وضعھا لبنان على اتفاقية الـغـاء جـمـيـع اشـكـال
 . التمييز ضد المرأة" سيداو" والتصديق على البروتوكول الملحق باالتفاقية

 النائب سامي الجميل 

..أّما اليوم فأنا أكـرّس "  
جھودي للدفع بـاتـجـاه 
 اقرار قوانين عدة منـھـا:
ـــرأة  ـــم أوالً؛ حـــق ال
اللبنانية المتزوجـة مـن 
أجنبي بإعطاء الجنسية 
ألوالدھا، والعـديـد مـن 
العائالت تعيـش الـيـوم 
مآٍسي كبيرة بسبب حرمان المرأة اللبـنـانـيـة 
ھذا الحق. ومن المعيب والظالم أن تضطر األم 
ألن تترّجى الموظفين في الدوائر الـرسـمـيـة 
لتحصل على إقامة ألوالدھا الذين يجري فـي 

 عروقھم دم لبناني..." .

 الرئيس سعد الحريري 

".. نحن في لبنان 
مطالبون بالـعـمـل 
مع كل المعنيـيـن 
الســـتـــكـــمـــال 
الخطوات الـالزمـة 
لتحقيق مـطـالـب 
المـرأة الـمـحـقـة 
وفي مقدمھا .. تـعـديـل الـقـوانـيـن واعـطـاء 
الجنسية اللبنانية ألبناء المرأة المتزوجـة مـن 
غير لبناني ألن ھذا حـق مشـروع وال يـجـوز 

ذرائـع االستمرار في تجاھل ھذا الحق تحـت 
وحجج تتنافي مع أبسط الحقوق والـمـعـايـيـر 

 االنسانية واالجتماعية..."  



 

امـام لحملة جنسيتي حق لـي وألسـرتـي اعتصام حاشد 
  2016آذار   20السراي الحكومي و مجلس النواب بتاريخ 

 20" يوم  االحـد حملة جنسيتي حق لي وألسرتي"   اعتصمت
امام السراي الحكومي و مبنى مـجـلـس الـنـواب فـي  2016آذار  

بيروت ، للمطالبة بإقرار مشروع قانـون مـنـح   –ساحة رياض الصلح 
المرأة اللبنانية الجنسية ألسرتھا . شارك في االعتصام ما يفوق ال 

. كـانـت الـكـلـمـة    شخص قدمنا من كافة المناطق اللبنانية 2000
للمسؤولة في حملة " جنسيتي حق لي وألسرتي"  كريمة شـبـو 
، توجھت في مستھلھا بالمعايدة لكل االمھات بمناسبة عيـد األم، 
ولكل النساء بيوم المرأة العالمي. وتابعت "فإننا نجتمع ھنا اليـوم ، 
إصرارا منا على متابعة النضال لتـحـقـيـق الـمـسـاواة فـي قـانـون 
الجنسية، وتعزيزا لحق النساء في المواطنة الكاملة، جئنا نـطـالـب 
مجلس النواب بالتوصية، التي اقرھا في جلسته التشريعية العامة، 
المتعلقة باالسراع بدراسة مشروع قانون منح الـمـرأة الـلـبـنـانـيـة 
الجنسية ألسرتھا. بحيث كان ذلك استجابة لتحركنـا االخـيـر امـام 
مجلس النواب، وبدا ذلك واضحا خالل الـنـقـاش  اثـنـاء الـجـلـسـة 

التشريعية، بحيث حسم الرئيس نبيه بري االمر، بين مؤيد ومعارض لقراره: "ان التوصية ضروريـة، الن ھـنـاك مـن يـتـظـاھـر فـي 
الشارع". وتابعت "اننا ھنا اليوم، لنسأل عن معيار السرعة ؟؟ خاصة ان النساء اللبنانيات كافة، لم يعـد لـديـھـن اي صـبـر عـلـى 
التخاذل !! ويطالبن باالقرار اليوم قبل الغد"، الفتة "لذا نحن جئنا من كافة المناطق، لمطالبة كافة القـوى السـيـاسـيـة، وبـاالخـص 
رئيس مجلس النواب االستاذ نبيه بري، القرار قانون الجنسية، بدون اي تمييز او استثناء". وتوجھت إلـى "االطـراف السـيـاسـيـة، 
خاصة بعد المواقف التي تتالت في الفترة االخيرة، في يوم المرأة العالمي، بأن الحملة ال لون، وال تبعية لھا، فقط المواقف المحـقـة  
ستحظى بتأييدنا ,, المواقف المحقة فقط "، مشيدة ب"مواقف النواب: سامي الجميل، عالء ترو ، سمير الجسر، وائل ابو فـاعـور ، 
بھية و سعد الحريري"، داعية وزير الداخلية والبلديات نھاد  لمشنوق، الذي "أطلق شعار: انت مش نص البلد...انت كل البلد ! الى 
العمل على اعطاء البلد الحق الكامل بجنسيته، عبر اعطاء المرأة اللبنانية حقھا"، سائلة "كيف لبلد ان يكون بدون جنسية"، منددة 
ب"موقف النائب ھادي حبيش، الذي عبر فيه عن رفضه منح المرأة اللبناية الجنسية"، معتبرا انه رأيه الشخصي، سـائـلـة "كـيـف 
للقوانين ان تكون شخصية، يا نواب مجلس الشعب؟ ومنددة بموقف الوزير باسيل"الذي طفح بكل معاني العنصـريـة ضـد الـنـسـاء 

 اللبنانيات ". 

وتالھا مداخلة لالستاذة اقبال دوغان والتي من جھتھا، طالبت ب"التوقف عن االحتفال بمناسبة عيد االم على األراضي اللبنـانـيـة، 
 الى حين المساواة التامة بقانون الجنسية بين كافة النساء واألمھات"، داعية النساء إلى "محاسبة النواب في االنتخابات القادمة".

بعدھا، تحدثت السيدة ھنادي ناصر، باسم  النساء المعنيات واسرھن ، فقالت: "مرة جديدة، نجتمع ھون، لنطلق صرختـنـا بـعـيـد 
” االم، ونطالب بحقنا، بحق المرأة اللبنانية بالمواطنة الكاملة، بحقنا بمنح جنسيتنا اللبـنـانـيـة السـرتـنـا وبـدون اسـتـثـنـاءات .. 

ديموغرافية، طائفية وعنصرية، كلھا أعذار واھية لخدمة مصالحكم، نحن اللبنانيين االصليين، وال نقبل أن نقايض حقنـا بـالـتـمـيـيـز ” 
والظلم، حقنا بالبلد الذي خلقنا وتربينا فيه. ولن نصوت إال للذي مع حقنا، الننا كلنا فـوق االعـتـبـارات الـطـائـفـيـة والـمـنـاطـقـيـة 

وختمت "باسمي وباسم كل ام، وكل نساء لبنان، وباسم كل مواطنة لبنـانـيـة، نـطـالـب  والسياسية، ومن يجمعنا ھو لبنان فقط".
  مجلس النواب، باقرار مشروع قانون منح المرأة اللبنانية الجنسية ألسرتھا".

والدتين لبنانيتين ووالدين أجنبيين، فطالبتا ب"حقھما بالحصول علـى و فرح من  ختاما، تحدثت الطفلتين كيندا
جنسية والدتيھما اللبنانيتين"، قائلتان: "ألن خلقنا ھون، وربينا ھون، رح نبقى ھـون، ومـا رح نـفـل، وبـدنـا 

 نتخصص وندرس ونشتغل ھون. ھذا حلمنا وسيتحقق، ھيدا حقي وحق امي وبكفي عنصرية" !!  

 dislike و   likeكان الفتاً  (الستاند) الذي علقت عليه الحملة صور المسؤولين بين مؤيد ومعارض تحت اشارة 
 مع افساح للمعتصمين/ات باضافة تعليقات تحت الصور المعلقة . 
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 نشاطات وتحركات 

  

 التنسيق مع منظمات المجتمع المدني 

تمت المشاركة مع منظمات المجتمع المدني في تحـركـات 
مطلبية وانشطة مختلفة تدعو لـلـمـسـاواة فـي الـحـقـوق 

وذلك من والتـشـبـيـك مـع مـنـظـمـات  والعدالة االجتماعية
المجتمع المدني واالنخراط بالعمل ضمن بـرامـج حـقـوقـيـة 
متكاملة، رفع الوعي لدى القياديات/يين  بكافة القضايا  فيما 
خص المواطنة الفاعلة والمساواة في الـنـوع االجـتـمـاعـي 
والمجتمع الدولي واالتفاقيات الدولـيـة كـمـكـون اسـاسـي 
بالدفاع عن قضاياھن .مع  ( الھيئة الوطنية لشـؤون الـمـرأة 
اللبنانية، االتحاد النسائي النقدمي وشبكة النساء العربيات 

 من اجل المناصف، جمعية شمل، ....... ). 

  اجتماعات الھيئة التنسيقية لحملة جنسيتي 

عقدت اجتماعات ولقاءات غير دورية لقياديي وقـيـاديـات الـھـيـئـة 
التنسيقية. وذلك الشراكھم/ھن ومشاركتھم/ھـن بـالـتـخـطـيـط 

، مـن بـعـمـل الـحـمـلـة والتحضير ، في كافة الجوانب المتعلقة 
نشاطات ولقاءات وتحركات وكان ابرز ما تم على سبيل التعداد ال 
الحصر التالي   : ( دمج الھيئة التنسيقية مع الھيئة التأسيـسـيـة 

تشكيلھـم/ھـن الجديدة توزيع المھام على االعضاء والعضوات بعد 
كلجان متخصصة ، المشاركة في تصوير فيلم وثائقي مع تلفزيـون 

آذار عـيـد االم ، وضـع خـطـة  20الغد العربي ، التخطيط لنشاط 
آذار  20العمـل ومـبـاشـرة عـمـل الـلـجـان ، تـقـيـيـم نشـاط 

 ) .  2016نيسان  21،التحضير لنشاط 2016

 اجتماعات ولقاءات تنسيقية 
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 معرض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في جامعة الحكمة  
 

 

 ابحاث طالبية  دراسات و  

   ندوات جامعية  

  
     

 الجامعات 

 الجامعة اللبنانية 

NDU  

LAU 

AUST 

AUB 

USJ 

 ندوة حول وضع النساء في لبنان في الجامعة االميركية 

 

ي  ا ن ث و ن   ا ل ا ن ا ر    —ك د د     -  2016أ ي 7ا ل ع  

 التخصصات 

 اعالم 

 عالقات عامة 

 علوم اجتماعية 

 علوم سياسية 

   معارض  

 “ Thank you for your time and all 
these infos. I really enjoyed meeting 
you, I've learned a lot !  Once again 
thank you for doing an amazing  job 
and fighting for our rights. “ S. S.  

“ Your help and support are mostly 
appreciated. Thank you for the 
above information.”  N. R. 

في نـدوة  2016آذار   11بتاريخ جنسيتي حق لي وألسرتي شاركت حملة  
" وضع النساء في لبنان : الحقيقة فـي مـقـابـل الـواقـع تحت عنوان " 

الجامعة  فيبتنظيم من معھد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 
حاضرت كل من االستاذة ؛ جيما جوستا ، سعدى علوه ، منار زعيتر االميركية  . 

و كريمة شبو ، والتي بدورھا تناولت موضوع المساواة الـجـنـدريـة فـي قـانـون 
 الجنسية ، بين الواقع والقانون واالتفاقات الدولية ،  

مقابالت مع طالبات جامعييات وسـاعـدتـھـن فـي اعـداد مشـاريـعـھـن جنسيتي حق لي والسرتي أجرت حملة  
زيادة اھتمام الطالب بقضية الـمـسـاواة وحـق الجامعية، طالبات من جامعات و تخصصات مختلفة .  وھذا مؤشر على  

المرأة  بمنح الجنسية ألسرتھا  وشكلت المواد  والمطبوعات الخاصة بالحملة كوثائق مرجعية بحثية لھـن ، كـمـا مـن 
 شأن ذلك ان ساھم في نشر الوعي واثارة االھتمام  بالقضية وذلك عبر تناولھا بطرق علمية . 

الـجـمـعـيـات ” في مـعـرض جنسيتي حق لي وألسرتي شاركت حملة  
برعاية سيادة المطران بولس مطر فـي جـامـعـة ” والمنظمات غير الحكومية 

.  2016نيسان/ ابريل  5فرن الشباك ، وذلك يوم الثالثاء الواقع فيه   –الحكمة 
 حيث خصص لكل جمعية جناح عرضت  فيه مشاريعھا ونشاطاتھا . 

أكبر عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكـومـيـة الـمـحـلـيـة  ضّم المعرض
والدولية في حدث سابق من نوعه وحجمه ونوعيته وكثافة المشاركة فيه  . 
وكان ھناك  فرصة لكل جمعية للتواصل والتعاون في ما بينھا وشرح عـمـلـھـا 

الـمـشـاركـة والـمـدعـويـن الـرسـمـيـيـن  والجمعيات أمام الطالب واألساتذة
واإلعالميين ، كما انه صدر من قبل منظمي المعرض  دلـيـل خـاص يـجـمـع 

المشاركة وتوزيعه على الجـمـيـع وإقـامـة  الجمعيات المعلومات الضرورية عن
وأولوية االھـتـمـام  الجمعيات حملة إعالمية تساعدھم في تظھير عمل ھذه

بالشأن اإلجتماعي ودور المجتمع المدني في تـحـقـيـق الـتـنـمـيـة وتـقـّدم 
 .المجتمع
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 الجزء االول 2016أيار  18و  17 بيروت في  ||ورشة تدريبية حول التوصل الى ثقافة الديمقراطية ) (    

نظمت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي، ورشـة تـدريـب  تـحـت 
حـول فـي جـزئـھـا األول التوصل الى ثقافة الديمقـراطـيـة " عنوان "

، وذلك فـي مـركـزھـا الـتـدريـبـي فـي   ” رسيخ ثقافة الديمقراطية ت” 
المتحف، باالستناد الى الدليل التدريبي "التوصل الى ثقافة الديمقراطيـة : 

"، الذي وضعته جـمـعـيـة  مجموعة أدوات للنساء في المجتمعات االنتقالية 
وقـد  .    WLPالتضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنمية والسالم /

شارك فيھا قياديات الھيئة التنسيقية في حـمـلـة جـنـسـيـتـي حـق لـي 
عـلـى   2016أيار/مايو  18و  17وألسرتي، اللواتي عملن على مدى يومي 

تطوير قدراتھم/ن من خالل تمارين وتدريبات مكثفـة الكـتـسـاب الـمـھـارات 
   :انطالقا من  االھداف التالية

مناقشة الدور  -التفكير في المعنى الواسع لكلمة " مواطن " بما يتجاوز التعريف القانوني ، في ما يختص بعالقة الفرد مع الدولة  -
استكشاف صنع القرار بالتشارك ودوره في الثقافـة  -التقليدي للنساء وتطورھن من افراد في العائلة الخاصة الى مواطنات عامات 

مناقشة التحديات الفريدة التي تواجھھا القـائـدات  -تفحص كيف يمكن للقيادة الديمقراطية تعزيز ثقافة الديمقراطية  -الديمقراطية 
الوقوف على المنافع المحتملة للنساء وللمجتمع بشكل عام ، عندما تشارك النساء في السياسة وفي ادوار اخرى فـي  -النساء 

 ستكشاف اذا كانت النساء يختلفن عن الرجال في القيادة ، واذا كان الحال كذلك ، باي طريقة ؟ ا -الدائة العامة 

 الجزء الثاني 2016حزيران  3و  2 بيروت في  ||ورشة تدريبية حول التوصل الى ثقافة الديمقراطية ) (    

نظمت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي، ورشة تدريب  تحت عنـوان 
"تـطـويـر   في جزئھـا الـثـانـي حـول  التوصل الى ثقافة الديمقراطية " " 

، وذلك فـي المھارات ألجل المشاركة السياسية والمواطنة الفاعلة " 
مركزھا التدريبي في المتحف، باالستناد الى الدليل التدريبي "التـوصـل الـى 

"، الذي  ثقافة الديمقراطية : مجموعة أدوات للنساء في المجتمعات االنتقالية 
وضعته جمعية التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنمية والسالم /

WLP    .  وقد شارك فيھا قياديات الھيئة التنسيقية في حملة جنسيتـي حـق
عـلـى   2016حـزيـران  3و  2لي وألسرتي، اللواتي عملن على مدى يومي 

تطوير قدراتھم/ن من خالل تمارين وتدريبات مكثفة الكتساب المھارات انطالقـا 
   :من  االھداف التالية

إسقاط الـتـغـيـيـرات  -وصف كيفية معاملة النساء اليوم في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتفكير في مسبباتھا  -
مـالحـظـة كـيـف غـيـرت  -التي تودّن حدوثھا في المجاالت السياسية واالجتماعية واالفتصادية في السنوات العشرين القادمـة 

دراسـة  -تكنولوجيا المعلومات ثقافتنا في السنوات الخمس والى الخمس عشر االخيرة ، ال سيما لجھة تأثيـرھـا فـي الـنـسـاء 
التفكير فـي االفـعـال الـتـي تـكـوَّن الـمـواطـنـة  -االستراتيجيات الديمقراطية لتعزيز االھداف السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

التفكيـر فـي اي سـيـاسـات  -استكشاف ما ھي التسوية السياسية المفيدة وما ليست عليه  -وزن منافع التعاون  -المسؤولة 
 -التفكير في العالقة بين ثقـافـة الـديـمـقـراطـيـة والـتـسـامـح  -وممارسات على صعيد اعضاء االئتالف يمكن ان تزيد من نجاحه 

تفحص اي اھتمامات مشـتـركـة  -استكشاف كيف يمكن المعلومات والتعليم زيادة االحترام والتسامح بين االطراف غير المتوافقة 
 يمكن ان تشاطريھا مع المعارضة . 

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

 

Kvinna till Kvinna   

 

 

 تدريب وبناء قدرات 

 انضموا الى صفحتنا على الفايس بوك  

 Lebanese Women's  Right to         

Nationality and Full Citizenship 

على المرافعة للمساواة بين الجنسين وتمكين الـنـسـاء   عمل اقليميةورشة 
  2016مارس  3و  2في بيروت 

مجموعة االبحاث والـتـدريـب عقدت 
ورشة عمل تـحـت  للعمل التنموي 

المرافعة للمساواة بـيـن " عنوان 
"،  الجنسين و تمكين الـنـسـاء 

فـي   2016  /مـارسآذار 4و  3بتاريخ 
 –الجامعة الياسوعية فـي بـيـروت 

لبنان . واتـى ذلـك فـي سـيـاق 
التحضير النعقاد فعاليات لجنة وضـع 

واستھدف التدريب مـمـثـالت مـن ،  2016في ھيئة األمم المتحدة لعام   CSWالمرأة /
منظمات المجتمع المدني شركاء لمنظمة " كيفينا تل كيفينا " في لـبـنـان وعـدد مـن 

من اجل اكسـاب وتـطـويـر قـدراتـھـن الدول العربية ( مصر ، االردن ، فلسطين ). وذلك 
 بصورة فعالة في لجنة وضع المرأة في ھيئة االمم  المتحدة . 

ي  ا ن ث و ن   ا ل ا ن ا ر    —ك د د     -  2016أ ي 7ا ل ع  

                              01/ 423 659ھاتف: لالتصال بنا     :  
المتحف، خلف معرض الفولفو،    :        لعنوان  ا

 الطابق الثالث                      -بناية كريم سالمة 

  www.crtda.org.lb: الموقع األلكتروني  

 getteam@crtda.org.lb: البريد األلكتروني    

التدريب كان مفيداً جداً ويجب أن يخضع ان ”
له كل ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين 

   “ سيكونون حاضرين في لجنة وضع المرأة


