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مواقف مؤيدة !!
 النائب سمير الجسر
"  ..ان طرح ملـف حـق الـمـرأة
اللبـنـانـيـة بـاعـطـاء الـجـنـسـة
ألوالدھا ،جاء عن اقتـنـاع راسـخ
بأحقية المرأة بان تمنح جنسيتھا
الوالدھا ،فليس من المنطـق وال
مــن الــعــقــل وال مــن االنصــاف
حرمانھا ھذا الـحـق تـحـت ايـة ذريـعـة مـن
الذرائع . "..
 النائب بھية الحريري
” ..ال يجوز أن نميز بيـن االنـاث
والذكور !للمرأة اللبنانية حق أن
يــكــون أوالدھــا يــحــمــلــون
جنسيتـھـا .ھـذا مـوضـوع آن
األوان فيه إلحقاق الحق . ” ..
 النائب عالء الدين ترو
" ..طرح توصية بمادة وحيـدة
من المجلس الى الـحـكـومـة
تــقــضــي بــاالســراع بــدرس
ومناقشة اقتراح منـح الـمـرأة
اللبنانية المتزوجـة مـن غـيـر
اللبناني الجنسية الوالدھا. ” ..

اعتصمت "حملة جنسيتي حق لي وألسرتي" يوم االربعاء  4تشرين
الثاني/نوفمبر  2015الساعة  12:00ظھراً على مداخل السراي الحكومي و
مجلس النواب في ساحة رياض الصلح – بيروت  ،وذلك رداً على إدراج مشروع
قانون استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول أعمال "الجلسة التشريعية"،
ورفضاً إلقرار حق المغتربين في الجنسية قبل حصول النساء اللبنانيات على
حقھن في المواطنة الكاملة .وأيضا منعاً لتمرير أي مشروع قانون ال يحقق
المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو
استردادھا .شارك في االعتصام ما يفوق ال  500شخص  ،قدمنا من كافة
بالرغم من تحديات الوقت وااللتزامات بدوامات العمل
المناطق اللبنانية
والمدارس والجامعات  .كانت الكلمة للمسؤولة في حملة " جنسيتي حق لي
وألسرتي" كريمة شبو  ،ومن ثم كلمة لالستاذة اقبال دوغان  ،تلتھا كلمة
النساء المعنيات تلتھا المعنية في حملة جنسيتي السيدة مريم غزال .

مجلس النواب يرفع توصية مستعجلة
أقرّ مجلس النواب قانون استعادة الجـنـسـيـة بـمـادة
وحيدة  ،مع توصية باالسراع بدراسة مشـروع قـانـون
منح المرأة اللبنانية الجنسية ألوالدھا  .وذلـك خـالل
الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يـوم الـخـمـيـس
بتاريخ  12نوفمبر  ،2015التي دعا اليھا الرئيس نـبـيـه
بري  .وجاء ذلك استجابة للضغط الذي اثارته الحـمـلـة
خالل االعتصام الذي سبق الجلسة بايام  .وبـدا ذلـك
واضحاً خالل النقاش الذي دار اثناء الجلسة التشريعية بحيث ان :
بري  .. » :توصية بحق المرأة اللبنانية  ..إن التوصية ضـروريـة ”ألن ھـنـاك مـن
يتظاھر في الشارع ” ..ال مشكلة في التوصية لإلسراع في الدراسة « .
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نشاطات وتحركات
 اعــتــصــام رمــزي امــام الــمــجــلــس
الدستوري بتاريخ  22ديسمبر 2015
نظمـت حـمـلـة ” جـنـسـيـتـي حـق لـي
وألسرتي "  ،يوم الثالثاء بتاريخ  22ديسمـبـر
 2015وقفة رمزية امام المجلـس الـدسـتـوري
دمت مع "المفكرة القانونـيـة"،
في الحدث ،وتق ّ
دم مـن
بمذكرة للمجلس تتعل ّق بالطعن المـقـ ّ
قبل "اللقاء الـديـمـقـراطـي" عـلـى الـقـانـون
 41/2015القـاضـي بـإسـتـعـادة الـجـنـسـيـة
للمتحدرين من اصول لبنانيةُ ،تطالبـه بـإبـطـال
القانون لتضمينه تمييزا على أساس الـجـنـس
وايضا لوھبه الجنسية دون إثبات اي رابط جدي مع لبنان .وقد لفتت حملة جنسيتي والمفكرة الى ان ذلك الطعن "يسمح بنـقـل
النقاش للمرة األولى من الساحة السياسية بما فيھا من تجاذبات فئوية ،الى القضاء الدستوري بما يمثله من مرجعية حقوقـيـة
من شأنھا ترسيخ المبادئ القانونية وتغليبھا على المصالح الفئوية “ .
وعلى الرغم من إدراك الجھتين ،أنه ال يجوز قانونا ألي من المواطنين/ات الطعن دستوريا في القانون ،إال ان مراجعة الطعن التي
دم بھا نواب اللقاء الديمقراطي امام المجلس الدستوري ،جعلتھما "تستشعران أنھما أمام ظرف تاريخي قوامـه فـتـح مـجـال
تق ّ
المجلس الدستوري للمرة األولى لتكريس مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس ،وعمليا للمرة األولى أمام قضايا النساء" .لكن
المجلس رفض إستالم أي مذكرة من خارج إستدعاء الطعن ،مبرراً ذلك بخلو قانون أصول المحاكمات لدى المجلس من أي ذكـر
لمذكرات مماثلة وتجنبا إلغراق المجلس بالمذكرات والمذكرات المضادة ،فيما أوضح رئيس ديوان المجلس  ،أن بإمكانھما تـوجـيـه
المذكرة من خالل وسائل اإلعالم .وتجدر االشارة الى ان المراجعة استندت في الشكل الى "صالحية الـمـجـلـس الـدسـتـوري
الشاملة لرقابة القانون الرقم  41تاريخ  24/11/20015بما فيھا البنود التي لم يشملھا الطعن« ،أما في األساس فقد اسـتـنـدت
الى وجوب إعالن عدم دستورية البندين أ وب من القانون لمخالفتھما مبدأي المساواة وعدم التمييـز عـلـى اسـاس الـجـنـس،
والقانون برمته لمخالفته مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".

االفطار السنوي
نظمت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي و حملة جنسيتي حق لـي
وألسرتي حفل االفطار السنوي عند غروب يوم الجمعة الـمـوافـق فـي  10تـمـوز
 ،2015وذلك في مطعم " ليلى" فردان  ،استضافت خالله نحو  80شخـصـاً ،حضـرتـه
المديرة التنفيذية لمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي ،السيدة لينا أبو حبـيـب
وفريق عمل المجموعة ،أعضاء وعضوات الھيئة التنسيقية لحملة جنسيتي ،عدد بـارز
من اإلعالميين/ات باالضافة الى اصدقاء وصديقات من منظمات المجتمـع الـمـدنـي .
تخلل حفل اإلفطار توزيع منشور " قطاف جنسيتي " الذي يغطي فترة النصـف االول
من عام  ،2015ثم كانت كلمة ترحيب من كريمة شبو ،تلتھا كلمة للمعنية مريم غزال
العضوة في الھيئة التنسيقية ومن ثم كلمة المناضلة العزيزة االستاذة اقبال دوغان .

التواصل مع مؤسسات الدولة
 وزارة التربية والتعليم
مع بدايـة الـتـسـجـيـل لـلـعـام
الدراسي الجـديـد 2016-2015
برزت مشكلة قـبـول تسـجـيـل
االوالد الغير الـلـبـنـانـيـيـن/ات .
بحيث المدارس كانت تستقـبـل
التالميذ اللبنانيي الـجـنـسـيـة
فقط  .لذا منذ االول مـن ايـلـول
 2015باشرت حملة جنسيتـي حـق لـي وألسـرتـي
بالتحقق من الخبر وبعد التأكد ان المشكلة عادت لـتـتـكـرر
كما العام الماضي  ،باشرت بالتواصل مع وزارة التربية مـن
اجل الضغط وحث الوزير على اصدار مذكرة تستثني

اوالد المرأة اللبنانية المتأھلة من رجل غير لبناني  .وبعـد الـعـديـد
من االتصاالت والتواصل بدأت المدارس باستقـبـال وتسـجـيـل اوالد
المرأة اللبنانية  .ولكن ھنا يستوقفنا ان اوالد المرأة اللبنـانـيـة يـتـم
وسيستمر معاملتھم/ھن في كل مرة باعتبارھـم/ھـن اجـانـب وال
يسري عليھم/ھن ما يسري على اللبنانيين/ات اي ستكون مرتبطة
في كل مرة باننتظار قرار خاص من الوزير  ،والقرارات كـمـا اخـتـبـرنـا
تبدو انھا ال تكون سارية المفعول كالقانون الدائم بل ھـي اجـرائـيـة
متعلقة بكل عام  .وليس لديھا صفة االستمرارية  .وعليه استطـعـنـا
في العام الماضي وفي ھذا العام الضغط من اجـل اصـدار مـذكـرات
لصالح اوالد المرأة اللبنانية  ،ولكن يبقى لدينا التطلع الصدار قـانـون
بعيد كل البعد عن التمييز وخاصة فيما خص الـحـقـوق االسـاسـيـة
كالصحة والتعليم وغيرھا  ..يكون دائم وغير مرتبط باستثناءات !
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تنسيق الحملة مع وزارة الشؤون االجتماعية
عطفاً على تحركات حملة ”جنسيتي حق لي وألسرتي ” الضاغطة والمطالبة باقرار وتعديل
قانون الجنسية  ،وبعد استجابة مجلس النواب ورفعه بتاريخ  12نوفمبر  2015توصية مستعجلة
من اجل دراسة مشروع قانون منح المرأة اللبنانية الجنسية ألوالدھا  .تواصلت وزارة الشؤون االجتماعية
مع الحملة وذلك لطلب االجتماع معھا من اجل مساعدتھا في اعداد موقفھا ورأيھا حول مشروع القانون
بعد ان كتب مجلس النواب للوزارات المختصة بابداء موقفھا وتقديم رأيھا حول ھذا المشروع  .وعليه
اجتمعت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي في الوزارة ممثلة ب كريمة شبو مع كل من السيدة عبير
عبد الصمد والسيدة فرناند ابو حيدر  .وتم بحث كافة الجوانب المتعلقة بقضية منح المرأة اللبنانية
الجنسية السرتھا  ،ومناقشة كافة الھواجس المطروحة .

مواقف وآراء عنصرية !!!
قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل >> لن نقبل مقايضة اعادة
الجنسية اللبنانية للبناني اصيل باعطاء الجنسية لفلسطيني وسوري << .وذلك
في تغريدة عبر حسابه على تويتر تناقلتھا كافة الوسائل االعالمية بتاريخ 7
نوفمبر . 2015

لفت النائب ھادي حبيش الى انه >> يعارض فكرة اعطاء المرأة حق منح
الجنسية الوالدھا  ،وھيدا قراره الشخصي  ,,وما تزعلوا مني يا نساء !! << .
تداولتھا وسائل االعالم  9نوفمبر . 2015

حملة جنسيتي حق لي والسرتي تكرر رفضھا لقانون الجنسية للمتحدرين
وتستنكر التصاريح العنصرية للوزير باسيل
عطفاً على االعتصام الذي نظمته حملة جنسيتي حق لي والسرتي في  4تشرين الثاني
الماضي ،رفضاً إلقرار قانون الجنسية للمغتربين قبل حصول اللبنانيات على حقھن في المواطنة
جل المكّرر" استجابة
الكاملة ،والذي ادرج على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة بصيغة "المع ّ
للضغوط التي مارسھا كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لتمريره في مجلس النواب ،يھمنا اوال
التنويه بموقف تيار المستقبل الذي تحفظ على المشروع لحد الرفض ،وعزمه على اقتراح مشروع
قانون يجيز للنساء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي أن يستعدن جنسيتھن التي فقدنھا بسبب زواجھن
من أجنبي ،وان يمنحن الجنسية ألوالدھن ،حتى إذا كن متزوجات من فلسطيني .واذ تقدر حملة
جنسيتي حق لي والسرتي لتيار المستقبل مبادرته تلك ،اال انھا تعتبر انھا ال تزال ناقصة لكونھا
تستھدف االوالد فقط وال تشمل الزوج ،بما يتناقض مع مبدأ اعطاء النساء حقوقھن كاملة بال تجزئة وال منة .
في المقابل ،لم تتفاجأ الحملة بالتصريح العنصري والشوفيني ،الذي رد به وزير الخارجية والمغتربين ،جبران باسيل ،على اقتراح
تيار المستقبل ،حيث اشار الى وجود مخطط لتوطين الفلسطينيين والسوريين في مقابل المقايضة على استعادة المسيحيّين
درين من أصل لبناني الجنسية اللبنانية ،وتعتبر الحملة انه ليس من حق احد ان يدلي بتصاريح مبنية على اعتبارات
المتح ّ
طائفية بحتة ،خصوصاً بعد ان صرح الوزير باسيل "اننا لن نسمح بتكرار االستھتار معنا ،ولن نقايض استعادة الجنسية للبنانيين
"أصيلين" بتجنيس آخرين من جنسيات أخرى" ،رافضاً ومستھتراً بحق النساء اللبنانيات بالمساواة والمواطنة الكاملة .في الختام،
تؤكد حملة جنسيتي حق لي والسرتي ،انه ليس من حق احد ال وزير خارجية وال غيره ان يحرم النساء اللبنانيات من حقھن في
الجنسية ،مشددة على اولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات في لبنان على حقوقھن في المواطنة الكاملة قبل المتحدرين
في المھجر .بتاريخ  9نوفمبر 2015

ندوات جامعية

دراسات و ابحاث طالبية
تم اجراء مقابالت مع طالب وطالبات جامعيين/ات في مكتب
حملة جنسيتي حق لي والسرتي ومساعدتھم/ھن في
اعداد مشاريعھم/ھن الجامعية ،طالب وطالبات من جامعـات
و تخصصات مختلفة .
التاريخ

اسم الجامعة

االختصاص

6/8/2015

الجامعة اللبنانية

علوم اجتماعية

16/11/2015

الجامعة اللبنانية

حقوق

8/12/2015

LAU

العمل االجتماعي

 شاركت الحملة بتاريخ  27لغاية  30تموز 2015
مع الجامعة االميركية  . LAU /في الـمـؤتـمـر
الدولي حول دور النساء في عملية التغيير .
 شاركت حملة جـنـسـيـتـي
حق لي وألسرتي بتـاريـخ 7
سبتمبر  ،2015مع جامعة ال
 NDUفي الـمـعـرض الـذي
قـــدم وعـــرض االعـــمـــال
واللوحات الفنية للطالب .
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تدريب وبناء قدرات
 ورشة تدريبية على التواصل من اجل التغيير لقياديي/ات حملة الجنسية  -بيروت في  3و  4سبتمبر 2015
نظمت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي ،الجزء االول مـن ورشـة الـعـمـل
تحت عنوان "التواصل من أجل التغيير"  ،وذلك في مركزھا التدريبي في المتحف،
باالستناد الى الدليل التدريبي "التوصل إلى الخيارات – التواصل من اجل التـغـيـيـر "
الذي وضعته جمعية التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنمـيـة والسـالم/
 . WLPوقد شارك فيھا قياديين/ات من حملـة جنسيتي حق لي وألسـرتـي ،تـم
اختيارھن من مجموعات تدريبية منفصلة كانت قد خضعـت لـتـدريـب سـابـق عـلـى
مھارات القيادة التشاركية  .عملن على تطوير قدراتھم/ن من خالل تمارين وتـدريـبـات
مكثفة حول مھارات التواصل في مجتمعات التعلم ،التواصل الفعال ،التواصل المقـنـع،
الرسائل المؤثرة ،الرسالة المناسبة للجمھور المناسب .
 ورشة تدريبية على التواصل من اجل التغيير لقياديات حملة الجنسية  -بيروت في  6و  7و  8اوكتوبر 2015
نظمت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي ،الجزء الثاني من ورشة العمل تحـت
عنوان " التواصل من أجل التغيير " وذلك في مركزھا التدريبي في المتحف ،باالستناد
الى الدليل التدريبي "التوصل إلى الخيارات – التواصل من اجل التغيير " الذي وضـعـتـه
جمعية التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنـمـيـة والسـالم . WLP /وقـد
شارك في الورشة قياديات من حملة جنسيتي حق لي وألسرتي  ،اللواتي عملـن
على مدى ثالثة ايام ،على تطوير قدراتھم/ن من خالل تمارين وتدريبات مكثـفـة حـول
مھارات التواصل االعالمي و الرسائل اإلعالمية الفعالة وكيفية ايصال رسالتنا .
 ورشة تدريبية حول بناء السالم ووقف العنف ضد النساء لناشطين/ات المجتمع المدني – بيروت في 26-23
نوفمبر 2015
عقدت مجموعة االبحاث والتدريب للعمل الـتـنـمـوي
بالشراكة مع منظمة التضامن النسائي للتعلـم مـن
اجل الحقوق والتنمية والسـالم  /WLPورشـة عـمـل
تحت عنوان " بناء السـالم ووقـف الـعـنـف ضـد
النساء " لحوالي  30ناشط وناشطة من الـمـجـتـمـع
المدني تم اختيارھم/ھن من كافة الدول الـعـربـيـة .
وذلك في بيروت طوال الفترة الممتدة من  23ولـغـايـة
 26نوفمبر  . 2015عمل المتدربين/ات على مدى اربعة ايام من خالل تدريبات مكثفة حول االنتصارات على العنف ،االمن مـقـابـل
الحرية ،التحرش الجنسي في االماكن العامة ومكان العمل ،الدعارة ،المحافظة على التقليد مقابل تعزيز حقوق االنسان ،اسـاءة
معاملة عامالت المنازل ،الزيجات باالكراه والعرائس الطفالت ،التسامح في ثقافة الديمقراطية ،االتجار الجل العبودية ،االغـتـصـاب
كسالح حرب ،ادوار وحقوق النساء في صنع السالم ،العنف من قبل الدولة عبر الحدود وفي الساحة العالمية  .وفي ختام اللقـاء
اطلقوا اربع مشاريع تدريبية سيتم تنفيذھا في بلد محدد من قبل كل مجموعة  ،وذلك بعد ان كن قد توزعن على اربع مجموعات
 ،وكل مجموعة كانت تقودھا ميسرة من فريق المدربات  .وتم تقديم عرض امام لجنة التحكيم .
  ورشة تدريبية على حقوق النساء وثقافة الديمقراطية للمدربين/ات – بيروت في  18-16ديسمبر 2015
عقدت مجموعة االبحاث والتدريـب
للعمل الـتـنـمـوي بـالشـراكـة مـع
منظمة التضامن النسائي للتـعـلـم
من اجل الحقوق والتنمية والسالم
ورشة عمل تحت عنوان " تـدريـب
الــمــدربــيــن/ات عــلــى حــقــوق
النساء وثقافة الدمقـراطـيـة "،
بحيث عمل المتـدربـيـن/ات عـلـى
مدى  3ايام مـن خـالل تـدريـبـات
مكثفة على  ،حقوق االنسان  ،التكافؤ مقابل المسـاواة  ،الـتـسـامـح فـي ثـقـافـة
الديمقراطية  ،االمن مقابل الحرية  ،المحافظة على التقاليد مـقـابـل تـعـزيـز حـقـوق
االنسان  ،تحديات القائدات النساء  ،حقوق االنسان والنزاع العنيـف  ،الـتـوصـل الـى
ثقافة الديمقراطية  ،تحالف المساواة دون تحفظ .لرفع التحفظات عن اتفاقية سيداو .
لالتصال بنا :ھاتف01/ 423 659 :
العنوان  :المتحف ،خلف معرض الفولفو ،بناية كريم
سالمة  ،الطابق الثالث
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