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التعديالت الخاصة بقانون الجنسية في المملكة العربية السعودية والكويت:
أحرزت الملكة العربية السعودية، تقدم� ملحوظ� في إعطاء المرأة السعودية حقها بالجنسية عام 2012 وذلك عند صدور قرار لمجلس الوزراء 
خاص بتنظيم زواج السعوديات بغيرسعودي، وينص على منح أوالد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة ا�قامة على كفالة والدتهم، 
كما انها تمتلك الحق في إستقدامهم في حال كانوا خارج المملكة ل§قامة معها بشرط عدم وجود مالحظات أمنية عليهم ، وتتحمل الدولة 

رسوم إقامة أبنائها.
وبعد مرور عام على تعديل قانون الجنسية، جاء القرار بمنح المواطنات السعوديات امتيازات يستفيد منها أوالدها وزوجها غير السعودي، 
المواطنة  أوالد  معاملة  بشأن  27/12/1433هـ  وتاريخ   406 رقم  قرار  بموجب  فيه  والعمل  تعميمه  تم  وقد  الداخلية،  وزارة  من  بقرار  والصادرة 

السعودية وزوجها غير السعودي موضع التنفيذ.
 

وبموجب هذا القرار، سمح للمواطنة باستقدام زوجها ا¸جنبي في حال كان خارج المملكة، ويجوز نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن 
رغب في ذلك ، كما نّص القرار على تدوين صيغة «زوج مواطنة سعودية» في إقامته، وكذلك ُيسمح له بالعمل في القطاع الخاص. 

ولكن ضمن شروط أتت على النحو التالي:
-أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، وأن يكون عقد الزواج موثق�، وأن يكون لدى أوالد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق 

تثبت هوياتهم.
-أن يكون الزوج لديه جواز سفر معترف به  يمكنه من العودة إلى بلده في أية وقت.

مع العلم بان السعودية كانت قد أقدمت في اوائل عام 2012 بتعديل على المادة (7) من الالئحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة (8) من نظام 
ب أجنبي وأم سعودية ، بحيث "نصت المادة الثامنة من نظام الجنسية والصادر  الجنسية العربية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة̧ 
بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 25/01/1374هـ" على أنه "يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ُولد داخل المملكة 
من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية:  أن تكون له صفة ا�قامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد، أن يكون حسن 
السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخالقية لمدة تزيد عن ستة شهور وأن يجيد اللغة العربية".

 تم تعديل قانون الجنسية في الكويت مطلع العام 2013، والذي نص على إعطاء أبناء الكويتية الجنسية شرط  أن تكون مطلقة طالق� بائن� أو 
في حال وفاة الزوج. ومنع� لتشتت العائلة، فقد وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس ا¸مة على المقترح الخاص بتجنيس أبناء 

الكويتيات البالغين سن الرشد بعد تخييرهم بين الجنسية الكويتية وجنسية آبائهم.

التزال النساء في كثير من البلدان العربية محرومات من حقهن في المواطنة الكاملة. إذ ال يحق للنساء العربيات المتزوجات من أجانب منح 
جنسيتهن ¸زواجهن وأوالدهن، حيث يقتصر هذا الحق على اËباء دون سواهم.   انطلقت "حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي" عام 2002 في لبنان 

و في خمسة بلدان عربية أخرى هي سوريا، مصر، الجزائر، المغرب و البحرين و ذلك من اجل المطالبة بالتالي:
الحق الطبيعي للنساء العربيات بممارسة مواطنة كاملة، حقهن بمنح جنسيتهن إلى الزوج و ا¸والد من خالل تعديل قوانين الجنسية في لبنان 
و في البلدان الشريكة في الحملة، التوعية حول حقوق النساء كمواطنات و إزالة كافة أشكال التمييز ضدهن و رفع تحفظات الحكومات عن 

بنود اتفاقية سيداو <اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء>، با�ضافة إلى حشد التأييد  لحق النساء بالجنسية على كافة ا¸صعدة . 
التمييزية و خصوصا قانون الجنسية،  من أجل ضمان حق  اللبنانية  القوانين  إلى تعديل  في لبنان،  تهدف حملة “جنسيتي حق لي و¸سرتي” 
النساء في المواطنة الكاملة، وهي بذلك تتوجه إلى ا�عالم، والرأي العام، والشباب والشابات لحشد االهتمام والمناصرة، بهدف خلق قوة ضغط 

وتأثير على صناع القرار.

رسائل من وسائل التواصل االجتماعي

اعدوا جميعكن للمشاركة با�نتخابات بورقة واحدة يكتب على وجهها
 بدكن صوتي  اعطوني حقي !

April 3 وعلى ظهرها حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي

 !!!!!!!!!!!!! March 24 Bravo nazzalto el hkoume

صرخة االمهات في عيدهم سمعتها اعماق االرض، هل ستسمعها
March 21  !!! الحكومة  

هي مش منه منك هي حقنا بالقانون اللبناني ال فرق بين رجل وامرأة
March 21  

بيسرقوا وبينهبوا كل شي في مصاري وبس وصلت عند حق المراة
 صاروا بدهم يعملوا حسابات وتكاليف !!!! ما عم يفهموا انه هيدا حق

 February 23 !!!ال يقدر بثمن 

من المخجل في بلد يقدس أهله الحرية ويحيى الجميع بالطريقة التي
يراها أن نجد نقصا معيبا كهذا في القوانين المرأة اللبنانية الحرة ال

January 31 !!!تستطيع إعطاء أبنائها جنسيتها

أنجزت هذه النشرة بدعم 
من:

للعمل والتدريب  ا¸بحاث   مجموعة 
التنموي

التضامن النسائي للتعلم من أجل
الحقوق والتنمية والسالم

للعمل والتدريب  ا¸بحاث   مجموعة 
االئتالف هذا  في  عضوة   التنموي 

النسائي العالمي

 تم إنتاج هذه النشرة بمساهمة مالية
من سفارة هولندا في لبنان
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 قصة ذات بعد إنساني:

"حمدي عجمي" رجل مناضل داعم لحق المرأة في إعطاء الجنسية
السورية، متزوج من  الجنسية  العمر 59 عاًما، يحمل  يبلغ من  "حمدي عجمي" مدرس علوم 
لقد  لبنان.  في  العائلة  وتقيم  لبنانيين  غير  أطفال  أربعة  لديهما   ،1983 العام  منذ  لبنانية 
 .1994 الصادر عام  التجنيس  باستثنائه، من مرسوم  عائلة حمدي،  أفراد  العديد من  استفاد 
حمدي شخصّية محلّية معروفة تحظى باحترام كبير وهو من ابرز داعمي حملة الجنسية، 
فهو لم يتوانى عن المشاركة  بأي تحرك، مظاهرة، إعتصام أو أي نشاط آخر، كما انه يساهم 
مساهمة فاعلة في التعريف عن الحملة وسط اقربائه وزمالئه في البلدة. وهو متحدث بليغ 
باسم الحملة، ويكرس الكثير من وقته لزيارة الوجهاء والمواطنين والمؤسسات، محاوًال شرح 

اهداف الحملة، وحشد التأييد لها في المجتمع المحلي.
إنضم حمدي للجمعية العمومية لحملة الجنسية منذ تشكيلها في كانون الثاني عام 2013 
وأصبح في وقت الحق عضوÙ فاعًال في الهيئة التنسيقية، وهو محبوب وموضع تقدير من 
قبل جميع ا¸عضاء والعضوات. يؤمن حمدي بأن النضال من أجل قانون جنسية عادل معركة 
الجميع، ويرى انه ال يمكن وال يجب أن يستمر هذا الظلم وا�قصاء بحق المرأة الطبيعي في 
إعطاء الجنسية. لذا، فقد قرر حمدي بأن ينخرط في معركة النساء العادلة وان يكرس وقته 

وجهده لتغير قانون الجنسية عاجًال وليس آجال". 

غير  بالخطوة  امالها  عن  و¸سرتي"،  لي  حق  جنسيتي  "حملة  اعربت   ،2012 اذار  في   
المسبوقة  التي اقدمت عليها الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون 
الجنسية التميزي االلي. ومما عزز تلك االمال  تصريح الرئيس ميقاتي الذي اعتبر تلك الخطوة 
هديًة منه لنساء لبنان بمناسبة عيد االمهات. وقد عملت الحملة على دفع اللجنة الوزارية 
القانون، واعتصمت امام السراي الحكومي، وكذلك امام منزل  لعقد اجتماعاتها لمناقشة 
رئيس اللجنة، الوزير سمير مقبل. كذلك اجتمعت الحملة بالوزير مقبل في تموز 2012، الذي 
وعدها بلقاء يجمع بينها وبين اعضاء اللجنة، وهو لقاء تم في 3 كانون الثاني 2013 بحضور 
كافة اعضاء اللجنة باستثناء عضو واحد. وقد قامت اللجنة الوزارية خالل االجتماع باالستماع 
الى وجهة نظر الحملة، التي اكدت موقفها الثابت حول حق النساء في المواطنة الكاملة 

غير القابل للتصرف او التجزئة.
المساواة  بمبدأ  االلتزام  مقبل  لجنة  رفضت  االيجابية،  االشارات  كل  من  الرغم  وعلى  لكن، 
االولوية على حقوق  لهما  اللذين  الطائفي  والتوازن  العليا"  الوطنية  "المصلحة  بأن  متعذرة 

النساء وا�نسان. 
وبنتيجة ذلك، سقط اقتراح تحقيق المساواة في قانون الجنسية بين النساء والرجال داخل 
الحكومة ومن ثم تبين ان هدية عيد االمهات التي سبق ووعد بها الرئيس ميقاتي لن تصل(!) 
الدستور  الصارخ واحترام  التمييز  اي نية سياسة حقيقية لمعالجة هذا  ان تبين غياب  ، بعد 
اللبناني والمعاهدات الدولية التي سبق ووقعها لبنان حول الغاء جميع اشكال التمييز ضد 

النساء.

وعقد  المعنيات  النساء  مع  التواصل  خالل  من  تحركها  تصعيد  على  الحملة  تعمل  حالي�، 
استراتيجية  ووضع  النساء  طاقات  لحشد  سعي  في  المناطق  في  العمومية  الجمعيات 

للمرحلة المقبلة، تكفل انتزاع حقهن في المساواة  في منح الجنسية. 

مواقف  لرصد  بالتحرك  الحملة  ستقوم  النيابية،  االنتخابات  استحقاق  اقتراب  ومع 
المرشحين/ات والعمل على حثهم/ن على اللتزام باهدافها، وادراج تعديل قانون الجنسية 
تحقيق  ضد  وسيقف  وقف  من  كل  كشف  الحملة  تنوي  كما  االنتخابية.  برامجهم/ن  في 

تطلعات النساء اللبنانيات. 

في الختام، يأمل فريق حملة جنسيتي لي والسرتي ان يحظى هذا العدد الجديد من نشرة 
 Ùحافز وايض�  الحملة  تطور  لمتابعة  فاعلة  اداة  يشكل  وان  والقارئات،  القراء  برضى  "قطاف" 

لدعمها والمشاركة في تحركها. 
الرجاء عدم التردد بالتواصل مع فريق الحملة على مواقع التواصل االجتماعي.  

مواقع التواصل االجتماعي

لالتصال بنا

حملة " جنسيتي حق لي و¸سرتي "  من
نحن ؟ 
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ا�جتماع ا¸ول  للهيئة التنسيقية في حملة  جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 17/1/2013

ا�جتماع الثاني للهيئة التنسيقية في " حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 29/1/2013

ا�جتماع الثالث للهيئة التنسيقية في " حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 12/2/2013

ا�جتماع الرابع للهيئة التنسيقية في " حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 21/2/2013

ا�جتماع الخامس للهيئة التنسيقية في " حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 5/3/2013

ا�جتماع السادس  للهيئة التنسيقية في " حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 14/3/2013

ا�جتماع السابع  للهيئة التنسيقية في " حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 2/4/2013

ا�جتماع الثامن للهيئة التنسيقية في " حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 11/4/2013

ا�جتماع التاسع للهيئة التنسيقية في " حملة جنسيتي حق لي و¸سرتي "

بتاريخ 23/4/2013

تواريخ إجتماعات الهيئة التنسيقية :

دعم ا¸بحاث الجامعية حول الجنسية

تطالب بهدية عيد ا¸م
 التي لم تصل 

الجديد  العام   " و¸سرتي  لي  حق  جنسيتي   " حملة  افتتحت 
بعقد جمعية عمومية للنساء اللبنانيات المتزوجات من غير 
اللبنانيين ، في مقر " الجمعية المسيحية للشابات "  حضرها 
وضع  أجل  من  وذلك   ، واسرهن  معنية  امرأة   ١٥٠ حوالي 
استراتيجية تحرك لعام ٢٠١٣ والتي تهدف إلى توسيع وتفعيل 

دور المعنيات والمعنيين في الحملة.
إمرأة   ٧٧ بتخريج   احتفالية  العمومية  الجمعية  تضمنت  وقد 
معنية خضعن لورشات تدريبية نظمتها  الحملة في مختلف 
القيادة  ممارسة  تطوير  على  ركزت  التي   ، اللبنانية  المناطق 
المجتمعية . وفي الختام تم تشكيل هيئة تنسيقية مؤلفة 
بموضوع  المعنيين  والرجال  المتدربات  النساء  من  عدد  من 
على  قادرة  مناطقية  عمل  لجان  تكوين  مهمتها  الجنسية 

التحرك والحشد في مختلف المناطق اللبنانية. 

وعي  ورفع  المعرفة  نشر  إلى  المستمر  سعيها  إطار  في 
جنسيتها  بمنح  المرأة  حق  حول  والطالبات  الطالب 
  " و¸سرتي  لي  حق  جنسيتي   " حملة  استقبلت  ¸سرتها،  
على مدى شهر ٤ في مقرها في منطقة المتحف طالبات 
 ، اليسوعية   ) اللبنانية  والمدارس  الجامعات  مختلف  من 
ا¸ميركية ، اللبنانية ، اللويزة ، مدرسة الرسل) حيث قامت 
ومواد  معلومات  من  إليه  يحتجن  ما  بكل  بتزويدهن 
موضوع  حول  أبحاثهن  في  تفيدهن  ومصورة   مطبوعة 
مقابالت  �جراء  المجال  أمامهن  أفسحت  ،كما  الجنسية 

مصورة مع فريق الحملة .

آذار   ٢١ بتاريخ  و¸سرتي"  لي  حق  "جنسيتي  حملة  نفذت 
السرايا  امام  االم  عيد  بمناسبة   Ùحاشد رمزي�  اعتصام� 
الحكومية في ساحة رياض الصلح، سعت من خالله تذكير 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوعده الذي نكثته اللجنة 
الجنسية  بمنح  حقها  المرأة  اعطاء  برفضها   ، الوزارية 
السرتها، واستبداله بسلة تقديمات رفضتها الحملة جملة 
ا¸عتصام  خالل  المعنيات  النساء  هتفت  وقد   . وتفصيال 
بعدد من الشعارات، مثل "يا نجيب قول الحق هيدا حقي 
وبينك"،  بيني  هدية  في  وينك  وينك  ميقاتي  "يا  و   "¸ وال 
مش عم نطلب تقديمات، ما بدنا منكن هبات، بدنا حق 

المساواة".

شاركت حملة  "جنسيتي حق لي و¸سرتي "  في االستفتاء 
الذي أطلقه البرنامج ا�ذاعي " شريكة ولكن " عبر صفحته 
لحقوق  مناصرة  حملة  أفضل  حول  "الفايسبوك"  على 
على  الحملة  حصلت  وقد   ،  ٢٠١٢ لعام  لبنان  في  النساء 
في  تكريمها  تم  كما  التصويت  من  مستوى  أعلى 
يوم   " لمناسبة   ا�ذاعي  البرنامج  نظمها  التي  ا�حتفالية 

المرأة العالمي " في قصر ا¸ونيسكو بتاريخ ٢٣ / ٢٠١٣/٣.

تلقيها  فور   " لي و¸سرتي  " جنسيتي حق  نظمت  حملة 
توصية اللجنة الوزارية اعتصام� بالتزامن مع انعقاد جلسة 
مجلس الوزراء في قصر بعبدا بتاريخ ١٧ كانون الثاني ٢٠١٣. 
.  سّجل خالله حضور   اللجنة  لنتائج عمل  استنكارا  وذلك 
عن  عبر   الذي  الشريف  خلدون  الحكومة  رئيس  مستشار 

وقوفه إلى جانب النساء في مطلبهّن.
وبعد أيام قليلة عقدت الحملة " مؤتمرÙ صحفي� "  بتاريخ 
للشابات  المسيحية  الجمعية  في  الثاني٢٠١٣  كانون   ٢٢
ونساء  ونسائية  مدنية  جمعيات  عن  ممثلين/ات  بحضور 
خالله  قامت  اللبنانية،  المناطق  مختلف  من  معنيات 
من  موقفها  بعرض  حبيب  أبو  لينا  الحملة  منسقة 
الفضيحة”،  الوزارية  اللجنة  تفنيد“تقرير  ا¸خيرة،  التطورات 

وا�عالن عن متابعة التحرك . 

٣

ال يحق الحصول على رخصة قيادة  عمومي الوالد وأزواج النساء اللبنانيات والخصوصي  إّال لمن كان له إقامة فعلية في لبنان 

رخصة السوق هي شرط اساسي لقيادة اي مركبة بطريقة قانونية، وقد نصت المادة 143 من قانون السير اللبناني رقم 76 / 76 تاريخ 16 / 12 1967 
على انه : " ال يجوز الحد ان يسوق سيارة أو مركبة دون ان يكون حائزÙ على رخصة سوق تعطيها الدائرة المختصة لفئة ونوع السيارة او المركبة 

اËلية التي يقودها، وعلى السائق ان يكون ناقال هذه الرخصة أثناء قيادة المركبة " . 

كما تقضي القوانين المرعية االجراء بما يلي : 

-عند إضافة فئة على رخصة السوق، يتوجب القيام بامتحان ودفع الرسوم نفسها ويتم سحب رخصة جديدة لصاحب العالقة تحتوي على الفئات 
القديمة والجديدة مع�. 

-تعطى رخصة لكل لبناني ، أما بالنسبة لالجنبي فقد نصت المادة 149 من قانون السير على انه " ال تعطى رخصة السوق إّال لمن كان له إقامة 
فعلية في لبنان ". 

-أما رخصة السوق العمومية فال تعطى اال للبنانيين وفق� لمادة 153 من قانون السير، والتي نصت على أنه " ال تعطى رخصة سوق عمومية اّال 
للبنانيين ... ".

وتقسم رخص السير بحسب المادة 150 من قانون السير اللبناني بالنسبة لسيارات السياحة الى نوعين : 
أوًال: رخصة سوق خصوصية. 
ثاني�: رخصة سوق عمومية. 

فئات رخصة السوق

قسم قانون السير اللبناني: رخص السوق الى فئات محددة وفق� لنوع المركبة ووزنها كما ورد في نص المادة 144 كاËتي: 
الفئة ا¸ولى: رخصة سوق للدراجات اËلية 

الفئة الثانية: رخص سوق لسيارات السياحة او لسيارات النقل التي ال يزيد وزنها االجمالي على 3500 كيلوغرام. 
الفئة الثالثة: رخصة سوق لسيارات السياحة أو لسيارات النقل التي يزيد وزنها ا�جمالي عن 3500 كيلوغرام وال يتجاوز ال 10000 كيلوغرام ، 

 . Ùوسيارات ا¸وتوبيس التي ال يزيد عدد مقاعدها عن 20 مقعد
الفئة الرابعة: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها االجمالي على ال 10000 كيلوغرام وللسيارات الملحوظة في البند 5 من المادة 122 

. Ùوالسيارات القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة ، وسيارات االوتوبيس التي يزيد عدد مقاعدها على  20 مقعد
الفئة الخامسة: رخص سوق للمركبات والمعدات الزراعية ومركبات االشغال العامة والمعدات 

الفئة السادسة: رخص سوق لسيارات السياحة الخصوصية والدراجات الىلية المعدة لنقل االشخاص والتي يسوقها اصحاب العاهات الجسدية ، 
على ان تكون السيارة او الدراجة اËلية معدة خصيصا" لهم بالنسبة لحاللتهم " . 

العمر المحدد لحيازة رخصة السوق 

ال يمكن ¸ي شخص كان، مهما كان سّنه، ان يستحصل على رخصة سوق ¸ية فئة، حيث نصت المادة 146 من قانون السير اللبناني على أنه: "يحدد 
العمر ا¸دنى لطالبي رخص سوق السيارات من الفئة االولى والثانية، والخامسة والسادسة بثماني عشرة سنة  كاملة، وإحدى وعشرون سنة كاملة 

لطالبي رخص سوق السيارات السياحية والعمومية والسيارات من الفئتين الثالثة والرابعة المذكورة في المادة 144 من هذا القانون . وال تعطى 
رخص سوق من الفئة الرابعة اال لمن كان حائزÙ على رخصة سوق من الفئة الثالثة مضى على حيازتها مدة ستة أشهر على ا¸قل ". 

"أؤيد منح المرأة حق إعطاء جنسيتها ¸بنائها 
المرأة  مع  نعدل  أن  أردنا  وإذا  تحفظ،  دون  من 
فيجب أال نمارس فائض عنصريتنا على الشعب 
من  المتزّوجات  استثناء  عبر  الفلسطيني، 

فلسطينيين "وائل أبو فاعور 

المرأة وال  "أنا بستحي عيش بهيك بلد ال يقدر 
المرأة  بأن  للنواب،  وأقول  بحقوقها  يعترف 
كامل  وإعطائها  مواطنة،  وا¸م  مواطنة 
حقوقها هي من أولوياتكم قبل أي شيء آخر" 

رابعة الزيات (الجرس بتاريخ ١٩-١-٢٠١٣)

" يجب أن يمنح أوالد ا¸م اللبنانية امتيازات  عن 
لبنان  في  المقيمين  ا¸جانب  من  غيرهم 
حدود  إلى  ترتقي  ال  و  والعمل  ا�قامة  لناحية 
ومخاطر  محاذير  لذلك  ¸ن  الجنسية،  امتيازات 

في الوقت الراهن"
محمد فنيش  (السفير بتاريخ ١٧-١-٢٠١٣)

المرأة  باستطاعة  يكون  أن  الجائز  غير  "من 
اللبنانية توريث أوالدها ا¸جانب أمالك� وعقارات 
أن تنقل جنسيتها لهم"  أن يحق لها  من دون 

نيبل نقوال ( السفير بتاريخ ١٧-١-٢٠١٣)

الوالدها،  جنسيتها  اللبنانية  ا¸م  منح  مع  "أنا 
بالمطلق، أسوة با¸ب اللبناني، وأكد على رفضه 
توصية اللجنة الوزارية القاضية بعدم إعطائها 

هذا الحق"
 نجيب ميقاتي ( السفير ١٧-١-٢٠١٣)

إلتزامي بتوفير الحماية الكاملة لكل أم  "أؤكد 
العنف  مكافحة  قانون  تشريع  عبر  لبنانية 
على  اللبنانية  ا¸م  تحصل  وبأن  ا¸سري، 
منح  في  حقها  فيها  بما  الكاملة  مواطنيتها 

جنسيتها ¸والدها
" سعد الحريري (المستقبل ٢٢-٣-٢٠١٣)

أنجزت هذه النشرة بدعم 
من:

للعمل والتدريب  ا¸بحاث   مجموعة 
التنموي

التضامن النسائي للتعلم من أجل
الحقوق والتنمية والسالم

للعمل والتدريب  ا¸بحاث   مجموعة 
االئتالف هذا  في  عضوة   التنموي 

النسائي العالمي

 تم إنتاج هذه النشرة بمساهمة مالية
من سفارة هولندا في لبنان

 

جمعية عمومية وحفل 
تخريج وهيئة تنسيقية 

لحملة الجنسية

تفوز  بجائزة أفضل حملة 
مدنية لمناصرة حقوق النساء

ردا" على فضيحة اللجنة 
الوزارية !


