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   ندوة في األميرآية حول حقوق المواطنة للمرأة في لبنان
  

بمناسبة يوم المرأة العالمي نظم مشروع حقوق اإلنسان في معهد عصام فارس للسياسات العامة 
  ".بنانحقوق المواطنة للمرأة في ل"والشؤون الدولية في الجامعة األميرآية في بيروت ندوة بعنوان

  
وة في مبنى آولدج هول في الجامعة واشترك فيها القاضي في محكمة التمييز جون القزي دُعقدت الن

  .ولمى نجا والمحاميتان ساره أبو عاد ومايا منصور، والناشطتان باوال ضاهر
  

اطنة بعد وقد أمل القاضي القزي بتفاؤل أن يعدل لبنان قريبًا قوانين الجنسية لتنال المرأة حقوقها بالمو
ولفتت المحامية مايا منصور أن لبنان آان دائمًا السباق في مجال حقوق المرأة فنالت باآرًا . تأخر طويل

حقوقها االقتصادية والمدنية والسياسية لكن المرأة ال تزال تعاني من التمييز في قضايا المواطنة خاصة 
  .انية عن ظريق األمبالنسبة لحصول الزوج األجنبي واألوالد على الجنسية اللبن

  
وتقول . وقد قامت مجموعات من الناشطين بإطالق حمالت للتوعية حول حقوق المرأة بالمواطنة

  .الناشطة باوال ضاهر أن األلوف لم يشارآوا في هده الحمالت بسبب العوامل المدهبية
  

بحاجة ماسة إلى  وأجمع المنتدون أن قوانين الجنسية اللبنانية المستمدة من تشريعات نابوليون هي
تدعو إلى إزالة التمييز في الحقوق  1948تعديل، وذدآروا بأن آل القوانين واألعراف الدولية مند العام 

وعزوا استمرار التمييز إلى السيطرة الذآورية وضعف االستقرار السياسي . بين الرجل والمرأة
الديموغرافية التي قد يتسبب بها تجنيس عدد آبير من  والصراعات المتكررة والخوف من التغييرات

  .الالجئين
  
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  حثية تدريسية،جامعة ب   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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