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في ھذا المنشور
 مما استوقفنا !!
 نشاطات و تحركات

نشرة اخبارية غير دورية

نشاطات وتحركات
 اعتصام حملة جنسيتي حق لي وألسرتي امام السراي الحكومـي
بتاريخ  22حزيران 2015

 جامعات وابحاث طالبية
 تدريب وبناء قدرات
 التواصل مع السياسيين
ومؤسسات الدولة
 آراء ومواقف

مما استوقفنا !!

لقاء بين ”التيار الوطني الحر“ و "الـقـوات
اللبنانية"  ،ناقش خاللھا الطرفان ملـفـات
عدة من ضمنھا اقتراح قـانـون اسـتـعـادة
الجنسية عن طريق االب فقط .
واتفقا مشدديـن عـلـى "أھـمـيـة ھـذا
القانون لجھة استرجاع المتـحـدريـن مـن
أصل لبناني لھويتھم وانتمائھم عـدا عـن
مساھمته في عودة أكبر قدر ممكن مـن
اللبنانيين الى وطنھم األم بعد طول غربة
عنه".

اعتصمت "حملة جنسيتي حق لي وألسرتي" يوم االحـد  22آذار 2015
الساعة  12:00ظھراً امام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح – بيروت ،
من اجل المطالبة بتعديل قانون الجنسية  ،شارك في االعتصام ما يفوق االفـي
) ( 2000شخص  .قدمنا من كافة المناطق اللبنانيـة )مـن اقصـى الشـمـال ،
القصى الجنوب  ،ومن البقاع والجبل  ،من بيروت و الضاحية الجنوبية والمـتـن (
من كل لبنان جأنا لرفض كل الحجج الواھية  .و ليؤكدوا أنھم/ھن لبنانـيـون دمـاً
وروحاً ونشأة وأنھم/ھن يريدون »الجنسية بدون اي محسوبية« .

  االستعراض الدوري الشامل  : UPR /لبنان  -رفع توصيات حـول
المساواة بقانون الجنسية
بتاريخ  20آذار  2015تم رفع توصيات المجتمع المدنـي لـلـدورة الـثـانـيـة مـن
االستعراض الدوري الشامل  ،وخاصة فيما يتعلق ب لبنان  ،بتقرير مفصل حول
الحق بالمساواة في قانون الجنسية  ،مقدم من حملة " جنسيتي حق لـي
وألسرتي " و التحالف االقليمي " مساواة دون تحفظ " و منظمـة " الـتـضـامـن
النسائي للتعلم والتنمية والسالم " . WLP /
بحيث ركزت بتوصيات اھمھا :


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



 رفع كافة التحفظات التي وضعھا لبنان على اتفاقية الغاء جمـيـع اشـكـال
التمييز ضد المرأة " سيداو " والتصديق على البروتوكول االختياري الملحق
باالتفاقية .
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نشاطات وتحركات
 مؤتمر صحفي في نقابة المـحـامـيـن  ,,ردا"
علـى مشـروع كـافـة مشـاريـع الـقـوانـيـن
التمييزية التي تحاك وفقا لمعايير واعـتـبـارات
استنسابية وطائفية  16 -نيسان 2015
لكي ال تمر مشاريع ومراسيم سياسية لمنح الجنسيـة
بعيداً عن حق النساء الـلـبـنـانـيـات عـقـدت حـمـلـة "
جنسيتي حق لي وألسرتي " مؤتمرا صحـفـيـا فـي
نقابة المحامين  -بيروت  ،وذلك بـتـاريـخ  16نـيـسـان
 ، 2015بحضور عدد من الشخصيات النسائـيـة وابـرزھـا
المنسقة اإلقليمية لـ «للحملة »لينا أبو حبيب ،رئيـسـة
ّ
لجنة األسرة في نقابة المحامين االستاذة إقبال دوغان،
ممثلة نقيب المحامين في بيروت  ،رئيسـة الـمـجـلـس
النسائي اللبناني جمال ھرمز غبريل والمحامية المعنية
بـ«الحملة »نادين موسى ،باإلضافة إلى عضوة الـھـيـئـة
التنسيقية لحملة جنسيتي حق لـي وألسـرتـي نـادرة
نحاس.
المؤتمر تخل ّلته كلمات لكل من أبو حبيب ،دوغان ،غبريل ،وموسى ناقشن خاللھا آخر المستجدات في ھذه القضية ،كما عرضن
للمعاناة والصعوبات التي تواجه ھذه الفئة من النساء في محاولة منھن إلعطاء الجنسية ألوالدھن ،وقد أكدن المضي ق ُُدما فـي
ھذه القضية إلى حين تحقيق العدالة وإحقاق الحق والسماح للمرأة بإعطاء الجنسية ألسرتھا عموما.
بعد ذلك ،ألقت المعنية نادرة نحاس بيان الحملة فأكدت رفض الحملة »للعقلية الذكورية في مشاريع القوانين وال سـيـمـا الـتـي
تكرس التمييز بحق النساء.ولفتت إلى أن ھناك بعض وسائل اإلعالم التي تردّد عن تـوافـق عـلـى مشـروع قـانـون اسـتـعـادة
درين في المھجر بين وزير التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ،وبـأنـھـم
الجنسية للمتح ّ
نالوا وعداً من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ،بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الھيئة العامة لمجلـس الـنـواب ،والـتـي
ناظرھا ليس بقريب“ .
ن حملة جنسيتي حق لي والسرتي تستنكر أي مشاريع من شأنھا أن تكرّس التغاضي الممـارس مـن قِـبـل
وأضافت نحاس :إ ّ
الدولة على النساء اللبنانيات .

 مــعــرض الــنــســاء الــدولــي Woman’s World
 29 Exhibitionنيسان –  3ايار 2015
شاركت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التـنـمـوي و حـمـلـة
جنسيتي حق لي وألسرتي في معرض Woman's World
في "  ، " forum de Beyrouthالذي انطلق بتاريخ  29نـيـسـان
واستمر لغاية  3أيار  2015من الساعة  4:00بعد الظھر لغايـة ال
 10:00مساء" .
واستقبلت المجموعة على مدى ايام المعرض ،العديد من الـزوار
من اعالميين/ات وشخصيات,,ابدوا جميعا االھـتـمـام بـمـوضـوع
الحملة واكدوا على ضرورة المساواة في كافة القوانين اللبنانية،
كما شاركت مع جمعية شمل في " العرس " الذي اعـدتـه مـن
اجل تكريس المساواة في قوانين االحوال الشخصية .

ندوات جامعية
 المشاركة في ”البرلمان الطالبي لعام  ” 2015في جامعة ھـاكـازيـان فـي بـيـروت بـالشـراكـة مـع
Heinrich Böll Stiftungبتاريخ . 24/1/2015
 المشاركة في حفل اطالق دراسة االسكـوا حـول ”الـحـق
في الوصول الى العدالة لـلـنـسـاء والـفـتـيـات فـي
المنطقة العربية“  :من المصادقة إلى تطبيـق اتـفـاقـيـات
حقوق اإلنسان الدولية" في الجامـعـة الـلـبـنـانـيـة
األمريكية بتاريخ . 26/5/2015
 المشاركة في في ورشة عمل حول " الجمعيات الغير الحكومية والمؤسسات المـعـنـيـة
بالشباب واالستقطاب في لبنان " في الجامعة االميركية في بيروت بتاريخ . 11/6/2015
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التواصل مع السياسيين
 لقاء مع النائب سامي الجميل
اجتمعت الحملة يوم االثنين بتاريخ  20نيسان  2015مع النائب سامي الجميل ،
وذلك في بيت الكتائب في الصيفي  .وحضر اللقاء كـل مـن االسـتـاذة اقـبـال
دوغان  ،لينا ابو حبيب  ،نادرة نحاس و كريمة شبو .
كان لقاء مثمر وتعاون الفت من قبل النائب الجميل بحيث اعرب عن تأييده التـام
وبدون اي استثناءات لحق المرأة بمنح الجنسية بما يضمن المساواة الـكـامـلـة
المساواة الكاملة بين المرأة والرجل .

 لقاء مع النائب نديم الجميل
اجتمعت الحملة يوم االربعاء بتاريخ  29نيسان  2015مع النائب نديم الجميل ،
وذلك في مكتبه في األشرفية  .وحضر اللقاء كل من االستاذة لينا ابو حبيب
 ،نادرة نحاس و كريمة شبو .
كان لقاء ناجح خاضت الحملة بنقاش مستفيض مع النائب نديم الجميل الذي
ابدى اھتمامه وحاجته للسؤال عن الكثير من الھواجس المطروحة حول
تداعيات تعديل القانون  ،وبعد االستفاضة كان النائب ناصحا ومؤيدا لھذا الحق .

  لقاء مع النائب نديم الجميل
اجتمعت الحملة يوم الثالثاء بتاريخ  19أيار  2015مع النائب الدكتور ميشال
موسى  ،بصفته رئيس لجنة حقوق االنسان في مجلس النواب وعضو في كتلة
التنمية والتحرير  ،وذلك في مكتبه في مجلس النواب اللبناني  .وحضر اللقاء
كل من االستاذة اقبال دوغان ،لينا ابو حبيب  ،نادرة نحاس و كريمة شبو
كان لقاء رحب ناقشت الحملة من خالله كافة السبل الممكنة والفاعلة من
اجل الدفع بمشروع تعديل قانون الجنسية .

تواصل مع مؤسسات الدولة
وزارة الداخلية  :اجتمعت الحملة بتاريخ  2شباط  2015مع رئيس مكتب
حقوق االنسان في وزارة الداخلية والبلديات  .بھدف بحث سبل تسوية
اوضاع اسر النساء اللبنانيات المتأھالت من اجانب في االمن العام اللبناني
وبحث آلية الدفع لتعديل قانون الجنسية .
االمن العام اللبناني  :اجتمعت الحملة بتاريخ  5شباط  2015مع رئيس مكتب
المنظمات والشؤون االنسانية في االمن العام اللبناني  ،من اجل الوقوف على
سبل التعاون التي من شأنھا ان تسھل العمل بين االمن العام والحملة .

دراسات و ابحاث طالبية
اسم الجامعة

االختصاص

15/1/2015

الجامعة االنطونية بعبدا

اعالم

17/4/2015

USJ

سياسة واقتصاد

24/4/2015

NDU

تصوير فوتوغرافي

30/4/2015

USJ

مساعدة اجتماعية

20/5/2015

الجامعة اللبنانية

اعالم

5/2015/ 27

الجامعة الوطنية الفرنسية

علوم اجتماعية

2/6/2015

الجامعة اللبنانية

علم النفس االجتماعي

6/2015/ 24

الجامعة اللبنانية

حقوق

 .التاريخ

تم اجراء مقابالت مع طالب وطالبات جامعيين/ات في مكتب حملـة
جنسيتي حق لي والسرتـي ومسـاعـدتـھـم/ھـن فـي اعـداد
مشاريعھم/ھن الجامعية  ،من جامعات تخصصات مختلفة .

ق ط اف ج ن س ي ت ي

ك ا ن و ن - 2ح ز ي ر ا ن  - 2 0 1 5الع د د 5

ص4

تدريب وبناء قدرات
 ورشة تدريبية على التواصل من اجل التغيير العضاء وعضوات
الھيئة التنسيقية  -بيروت في  17و  18شباط/فبراير 2015
نظمت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي ،الجزء الثاني من ورشة العمل
تحت عنوان " التواصل من أجل التغيير " وذلك في مركزھا التدريبي في
المتحف ،باالستناد الى الدليل التدريبي "التوصل إلى الخيارات – التواصل من
اجل التغيير " الذي وضعته جمعية التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق
والتنمية والسالم ،WLP /وقد شارك في الورشة قياديي وقياديات الھيئة
التنسيقية في حملة جنسيتي حق لي وألسرتي  ،الذين واللواتي عملوا/ن
على مدى يومي  17و 18شباط  ،2015على تطوير قدراتھم/ن من خالل تمارين
وتدريبات مكثفة حول :
 .1كيف نتواصل بصورة فعالة ،التواصل الفعال ،التواصل المقنع ،الرسائل
المؤثرة ،الرسالة المناسبة للجمھور المناسب ،اعداد خطة للتواصل .
.2

كيف نوصل رسالتنا ،التواصل مع االعالم و الرسائل االعالمية الفعالة .

 ورشة تدريبية على المواطنة الفاعلة وبناء الحركات لجيل األلفية – بيروتفي  16-13حزيران/يونيو 2015
عقدت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي  / CRTDAبالشراكة مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق
والتنمية والسالم  /WLPورشة تدريب تحت عنوان "
المواطنة الفاعلة وبناء الحركات لجيل األلفية "
لحوالي  30شابا وشابة تم اختيارھم/ھن من كافة الدول
العربية  .وذلك في بيروت طوال الفترة الممتدة من 13
ولغاية  16حزيران/يونيو  . 2015من اجل المساعدة في
تمكين الشابات والشبان الذين يعود اليھم/ن المستقبل
ليؤدوا دورا فاعال في بلورة رؤية للعالم الذين يودون العيش
فيه ولتعبئة اآلخرين لالسھام في جعل ھذا العالم
حقيقة  .شكّل ھذا التدريب جزءا" من مبادرة التدريب
العالمية لمنظمة التضامن التي تبني القياديين  ،وتبني
الحركات ،والمھارات السياسية ومھارات المدافعة للنساء
والرجال ألجل تقوية المجتمع المدني  ،وتنظيم حمالت
للعدالة االجتماعية ،وبناء شبكات وطنية واقليمية اقوى
داخل بلدانھم وخارجھا  .عمل المتدربين/ات على مدى
اربعة ايام  ،وفي ختام اللقاء اطلقوا اربع حمالت الكترونية بعد ان كن قد توزعن على اربع مجموعات  ،وكل مجموعة كانت تقودھا
ميسرة من فريق المدربات  .وتم تقديم عرض امام لجنة التحكيم بحيث بعدھا ستكمل كل مجموعة عملھا "اون الين"  ،وستتم
المتابعة الى حين تحقيق الھدف الرئيسي للتدريب .
م الفريق العالمي للتيسير برئاسة لينا ابو حبيب والمدربة سماح حلمي  ،والميسرات مي الباھي  ،شيام الشافعي  ،روبي
ض ّ
محمد و كريمة شبو  ،و كانت دايفيس المديرة المشاركة لمنظمة  WLPالدولية .
كما تألفت لجنة التحكيم التي حضرت العروض في ختام الورشة من ؛ االعالمي ھادي جبالي  ،الدكتورة عزيزة الخالدي ،
الناشطة حياة مرشاد والمحامية والناشطة السياسية نادين موسى .
الشاب أحمد عالم  -تجربته في التدريب
>>انه تدريب في لبنان  ,,ولكنه كان عندي بمثابة سفر
بين البلدان والثقافات العربية ،لم اكن اعلم عندما توجھت
الى التدريب انني فعال ساسافر برحلة عبر الدول .فقط
من قلب قاعة جمعتنا ،نحن شباب وشابات من دول
مختلفة ولكن ما اكتشفته انه لدينا اھتمامات وقضايا
واحدة وروح نشطة .التقينا لنتشارك ونصوغ رؤى من اجل
غد افضل وعالم مسالم  .تعلمت التواصل واالتصال الفعال ودخل ذاكرتي كمية كبيرة
من األفكار والتجارب المتعددة والتي سأستعملھا واستفيد منھا في حياتي مستقبال.
بشكل عام كان تدريب فريد مھم مفيد ممتع واتمنى ان اشارك مجددا باي نوع من
ھذه التدريبات < <
لالتصال بنا :ھاتف01/ 423 659 :
العنوان  :المتحف ،خلف معرض الفولفو ،بناية كريم
سالمة  ،الطابق الثالث

الموقع األلكتروني www.crtda.org.lb :
البريداأللكتروني getteam@crtda.org.lb :

انضموا الى صفحتنا على الفايس بوك
Lebanese Women's Right to
Nationality and Full Citizenship
Women’s Learning Partnership
for Rights, Development, and
Peace
Kvinna till Kvinna

