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ورشة عمل حول : دور مجلس النواب في تنفيذ توصـيـات  لقاء النائب الرئيس تيمور جنبالط 
 ”UPR“االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان 

رئـيـس الـلـقـاء "  جنسيتي حق لي وألسرتـيزارت حملة "
الديموقراطي النائب تيمور جنبالط، في مكتبه في كليـمـنـصـو، 

، وتم بحث االحتماالت التي ستواجة كتلـة  2018آب  14بتاريخ 
اللقاء الديموقراطي بعد طرح مشروع القانون الـذي كـانـت قـد 
تقدمت به كتلته النيابية، مـن اجـل اعـطـاء الـحـق لـلـنـسـاء 

وذلك في حضور كـل .    اللبنانيات بمنح الجنسية ألفراد أسرھن
من منسقة الحملة كريمة شبو واعضاء الھيئة التنسيقية نـادرة 

 دعبول وعماد الشعشاع . 
 تم خالل اللقاء : 

 الخطوات ابرزھا، مواكبـة الـحـمـلـة من التأكيد على جملة
لجلسات عمل اللجان الـنـيـابـيـة خـالل نـقـاش مشـروع 

 القانون. 
 اطالق حملة اعالمية ھادفة لحث الرأي العام والمسؤولين

لتبني مشروع القانون بما يضمن المساواة الـتـامـة بـيـن 
 جميع المواطنين والمواطنات

 طرح جنبالط جملة العراقيل المتوقعة والتي من شأنھـا ان
تواجه عملية نقاش وتعديـل الـقـانـون، وابـرزھـا الـحـجـج 
المتعلقة بالتوزيع الديموغرافي، معربا عن أسفه بان يـتـم 
بحث الحقوق االساسية لالنسان مـن مـنـظـار طـائـفـي 
سياسي ، مؤكدا على ان حق النساء بمنـح الـجـنـسـيـة 
ألسرھن دون اي استثناءات او تمييز يمس بجوھر العدالـة 

 االجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات 
 اعربت الحملة خـالل الـنـقـاش عـن ان ھـنـاك مـعـركـة

سيخوضھا ھذا الملف، طالبة من جنبالط الصـمـود حـتـى 
 تحقيق المطلب

 .وعد جنبالط بالسير معا من اجل ھذه القضية المحقة 
 

قدمت الحملة ملف كامل ودرع تقديري للرئيس جنبالط باعتباره 
رئيس الكتلة التي تقدمت باقتراح قانون الجنسيـة الـلـبـنـانـيـة 
للمجلس النيابي، وكان ھذا االستحقاق االول من نـوعـه بـعـد 
االنتخابات النيابية، في حين ان عددا من الكتل واالحـزاب كـان 
قد وعد باولوية العمل على تعديل قانون الجنسية، ولكن حتـى 
اآلن لم يتقدم سوى اللقاء الديموقراطي باقتراح قانون. ولـذلـك 
فان الدعوة باتت للعمل معا؛ كتل نيابية واحزاب من اجل ضمـان 
التصويت لصالح ھذا المقترح باعتباره عادل وشـامـل ويـراعـي 

 معايير االنصاف والمساواة بين كافة المواطنين والمواطنات . 

في ورشة جنسيتي حق لي وألسرتي شاركت حملة 
العمل حول : دور مجلس النواب في تنفيذ توصيات االستعراض 

لذي عقدت في ، ا  ”UPR“الدوري الشامل لحقوق اإلنسان 
،  قدمت  2018اوكتوبر  25مجلس النواب اللبناني يوم الخميس 

خالل الفعالية مسؤولة الحملة كريمة شبو عرض عن الحملة  
وعن واقع الحال بمسار الملف المتعلق بتعديل القانون التمييزي 
، وعرضت التوصيات المتعلقة في رفع التحفظ عن اتفاقية سيداو 
وتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يحقق المساواة التامة بين 

 النساء والرجال ورفع كل انواع التمييز ، وكانت كالتالي  : 

 تعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن الـمـسـاواة
التامة بين النساء والرجال ، بما يكـرس حـق الـمـرأة 

 اللبنانية بمنح جنسيتھا لزوجھا واوالدھا .
 رفع كافة التحفظات التي وضعھا لبنان على اتفـاقـيـة

" سـيـداو "  الغاء جميع اشكال التمييز ضـد الـمـرأة 
والتصديق على البـروتـوكـول االخـتـيـاري الـمـلـحـق 

 باالتفاقية . 
 

أتت ورشة العمل بدعوة 
و تنظيم من االمانة 
العامة لمجلس النواب 
بالتعاون مع مشروع 
برنامج االمم المتحدة 
االنمائي في المجلس 
ومكتب المفوض 
السامي لحقوق 

 االنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية .

ھدفت الورشة الى مناقشة الوثائق والتوصيات التي تم إعـدادھـا 
من قبل المجموعات القطاعية في المجتمع المدني والمـتـعـلـقـة 
بالمجاالت المذكورة أعاله بين الـمـشـاركـيـن/ات مـن خـلـفـيـات 
متنوعة، وخرجت بتوصيات ومالحظات يمكن تضمينھا في التقـريـر 

   .الدوري الشامل
كذلك ھدفت الورشة الى تعزيز الحوار بين كافة األ طراف العامـلـة 
على حقوق اإلنسان في لبنان، والى مساءلة الحكومة عن ادائھا 
لضمان حماية حقوق اإلنسان في لبنان، والـى تـفـعـيـل مسـار 
اإلستعراض الدوري الشامل وتعريفه لمختلف الحاضرين، ال سيّمـا 

  .النواب، وتعزيز مفاھيم حقوق اإلنسان
شارك في الورشة النواب والوزارات المعنية، والـھـيـئـة الـوطـنـيـة 
لحقوق االنسان، وممثلو المنظمات الدولية ومنظمات الـمـجـتـمـع 

 المدني الفاعلة في مسار اإلستعراض الدوري الشامل.
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زارت حملة "جنسيتي حق لي وألسرتي" النائب ھادي ابو الحـسـن، فـي 
، وبحثت معه  2018أب  13مكتبه في مجلس النواب  يوم االثنين الواقع في 

في سبل التعاون  والتنسيق في المرحلة المقبلة، بعد تقدم النائب باسـم 
اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون متكامل يتعلق بالجنسية اللبنانـيـة، وذلـك 
في حضور منسقة الحملة كريمة شبو واعضاء الھيئة الـتـنـسـيـقـيـة نـادرة 

 دعبول وھنادي ناصر وعماد الشعشاع . 

 تم خالل اللقاء :

 االتفاق على جملة من الخطوات ابرزھا ، متابعة الحملة لرصد مـواقـف
االحزاب والكتل النيابية من اجل حثھم على التصويت مع القانون و مواكبة الحملة لجلسات عمل اللجان النيابية خـالل نـقـاش 

 .مشروع القانون، وعرضت البرز التعديالت اإلقليمية التي حققتھا الحملة في عدد من الدول العربية عبر تغيير القانون
 الحالي، الى جانب أعضاء الكتلة في مجلس النواب،  6تمت االشارة الى ان النائب أبو الحسن كان قد عقد مؤتمرا صحافيا في

أعلن فيه بإسم كتلة اللقاء الديمقراطي اقتراح قانون الجنسية اللبنانية بھدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنـانـيـيـن فـي 
الحقوق المدنية، وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية والتي ما زالت ترتبط بقرار تم اتخاذه فـي ظـل اإلنـتـداب عـام 

، وذلك من أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقھا بمنح الجنسية ألفراد عائلتھا دون اي اسـتـثـنـاءات، وذلـك مـنـعـا 1925
لتشتت األسر، لذلك كان التأكيد على منح الحق لكافة افراد األسرة ودون استثناء على صعيد الجنسية التي يحمـلـھـا الـزوج 

 واألوالد، بحيث ال يمكن مقاربة الحقوق بشكل مجتزأ . 
 اعلن ابو الحسن ، ان جوھر الحركة السياسية للحزب التقدمي اإلشتراكي ينطلق من االنسان الذي يـمـثـل الـغـايـة االولـى

واالخيرة، دون اإللتفات العتبارات التمييز الطائفية والعنصرية وغيرھا. وقال: لقد كان للمعلم كمال جـنـبـالط رأي واضـح بـھـذا 
الموضوع قد عمل جاھدا خالل الستينيات من اجل اقرار قانون عصري للجنسية اللبنانية مبني على مبادىء وأسس المساواة 
بين كافة المواطنين والمواطنات. استغرب ابو الحسن كيف ألم أن تحمل ولدھا في احشائھا تسعة اشھر ثم تفصل بـيـنـھـمـا 
الجنسية بعد والدته ويصبح ھو اجنبي وھي لبنانية واكد ابو الحسن على ان المنطق االنساني سوف ينتصر لكونه يرتكز على 

 اعطاء كل ذي حق حقه باعتبارھم/ھن المستحقين الفعليين.
 لفت ابو الحسن  الى ان مرسوم التجنيس األخير المريب ھو محل ادانة لكافة المواقف المعارضة التي تمنع ھـذا الـحـق عـن

النساء اللبنانيات. واقتراح القانون الذي قدموه  باسم اللقاء الديمقراطي سيقدم الى لجنة االدارة والعدل ونحن جاھزون كلـقـاء 
 ديمقراطي للدفاع عن ھذا الحق. 

 تم التطرق الى كافة الحيثيات القانونية المتعلقة باقتراح القانون، وكذلك للحج التي تواجه ھذا المطلب خالل عرضه لـلـنـقـاش
 وخاصة من المعارضين، وتقديم ما يدحض كافة المعوقات والحجج الواھية في طريق اقراره . 

كامالً ودرع تقدير باسم كل المطالبين والمطالبات بالحق بالجنسية للنائب ابو الحسن، باعتباره يمثل الـقـضـايـا  اً قدمت الحملة ملف
المحقة خير تمثيل في السلطة التشريعية، وقد كان اول من يقرن القول بالفعل بعد االنتخابات النيابية، من خالل تـقـدمـه بـإسـم 

 الكتلة باقتراح قانون الجنسية اللبنانية كما وعد في حملته االنتخابية . 

  EUلقاء مع األتحاد االوروبي / 

في مقر االتحاد في  جنسيتي حق لي وألسرتيبدعوة من االتحاد األوروبي اجتمعت حملة  
مع اعضاء وعضوات ممثلين/ات الدول االعضاء فـي االتـحـاد   2018سبتمبر 6بيروت يوم الجمعة 

االوروبي منھا على سبيل الذكر ال الحصر ( اسبانيا، بلجيكا، الـمـانـيـا، بـريـطـانـيـا، سـويسـرا، 
ايطاليا، .....) . و بحضور لينا ابو حبيب رئيسة مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي و كريمة 

 شبو منسقة حملة جنسيتي حق لي وألسرتي . وكان كالتالي : 

 تم تقديم ملف كامل عن الحملة مطبوع ومترجم لالنكليزية 
 تم تقديم عرض مفصل عن الحملة منذ انـطـالقـتـھـا كـحـمـلـة

اقليمية ومحلية وابرز التعديالت التي حصلت في اغلـب الـدول 
 العربية 

 تم االضاءة على ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه النساء اللبنانيات واسرھن نتيجة حرمانـھـن
 من الحق بالجنسية . 

 تم عرض حصيلة الزيارات التي تعقدھا الحملة مع صناع القرار من نواب ورؤساء احزاب وتسميـة
 ابرز المعارضين والداعمين لمطلب الحملة .

  . تم التطرق الى مواقف النساء البرلمانيات من ھذا الحق 
 تمت االشارة الى  الدور الذي يمكن ان يلعبه االتحاد االوروبي من اجل الضغط فـي الـمـحـافـل

 واالستحقاقات الدولية من اجل تعديل القانون ومع صناع القرار 
 ظھر االھتمام من اغلب االطراف االعضاء في االتحاد األوروبي التي اعـتـبـرت ان ھـذا الـحـق

 بديھي واساسي بل اولوية
 طلب المنسقين في االتحاد االوروبي عدد من ملف الحملة من اجـل تـوزيـعـھـا عـلـى الـدول

 المتغيبة عن اللقاء واللذين ابدوا اھتمامھم/ھن بالقضية 
 حصل االتفاق على ما يمكن ان يساعد في تسھيل االجراءات المتعلقة بالوزارات المختصة مثل

 العمل والداخلية والتربية والتي بدورھا تعيق الحياة اليومية للنساء المعنيات واسرھن .

ا م    ا ت   من   ع ف ط ت ق د د    —2018م ع 10ا ل  

 لقاء النائب ھادي ابو الحسن  
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يوم الثالثاء الواقع بتاريـخ ”  جنسيتي حق لي وألسرتي ” حملة زارت   
فـي روال الطبش جـارودي سعادة النائب  المحامية  2018حزيران  19

مكتبھا ، وذلك استكماال للتعاون الذي بدأته الحمـلـة مـع الـنـائـب مـنـذ 
ترشحھا لالنتخابات النيابيةوتبنيھا المطلب الداعي الى منح الـجـنـسـيـة 
اللبنانية للنساء واسرھن . تم خالل اللقاء بحث كافة التداعيات الـخـاصـة 
بقانون الجنسية ، وبحثث كافة الحيثيات القانونية المـتـعـلـقـة بـالضـوابـط 
واألستثناءات المطروحة ، كما تطرقت لالنجازات األقليمية التي حقـقـتـھـا 
الحملة في عدد من  الدول العربية عبر تغيير القانون . وذلك بحـضـور كـل 
من المحامية ليلى علم حمود ومنسقة الحملة كريمـة شـبـو والسـيـدة 

 . المعنية وعضوة الھيئة التنسيقية نادرة دعبول والناشط جميل سراج

 تبنت النائب روال الطبش مقترح القانون المقدم من الـحـمـلـة وذلـك
لشموليته وتضمينه لمعايير المساواة التامة والكاملة بـيـن الـنـسـاء 

 والرجال ، 
 تعھدت النائب بالعمل الفاعل من اجل ضمان تعديل قانون الجنـسـيـة

 بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية ألسرتھا . 
 تم التوافق على ان ھذا الحق لن يتحقق اال بتعديل قـانـون ال عـبـر

بطاقات او مراسيم تجنيس او مـكـاتـب لـتـقـديـم طـلـبـات تـخـضـع 
 . للمحسوبية . بل ان احقاق الحق لن يكون اال باصدار قانون عادل للجميع

 تعھدت النائب بمتابعة مع الوزارات المختصة كوزارة التربية واالمن العام من اجل رفع الظلم الحاصل على اسر اللبنانيات 
قدمت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي درع تھنئة للنائب الطبش بمناسبة فوزھا باالنتخابات النيابية وحملتھا رسالة العمل على 

 .قضايا النساء خاصة والمواطنين عامة من اجل تحقيق العدالة االجتماعية في ھذا الوطن  

 لقاء النائب انطوان حبشي  

جنسيتي حق لـي وألسـرتـي ” زارت حملة  
عضو كتلة الـقـوات انطوان حبشي  النائب د. ” 

في مـكـتـبـه  2018 آب  6 األثنين  يوماللبنانية ، 
ضمن سلسلـة    في طبرجا في كسروان ، وذلك

اللقاءات التي تعقدھا الحملة مع صناع القرار من 
أجل حق النساء اللبنانيات بـمـنـح الـجـنـسـيـة 
ألسرتھا . ضم الوفد منسقة الحملة كريمة شبـو 
، ورئيس مكتب العالقات العامة والخارجيـة فـي 
مصلحة طالب القوات اللبنانيـة ايـلـي عـبـيـد ، 
وعضوة الھيئة التنسيقية نادرة نحاس و ھـنـادي 

 ناصر . 

 تم خالل اللقاء : 

 بحث كافة التداعيات الخاصة بقانون الجنسية 
المعارضين لقانون الجنسية   مناقشة كافة الحيثيات القانونية المتعلقة بالحجج المطروحة من قبل 
  بحث اللبس الحاصل بين ما ھو حق طبيعي للنساء اسوة بالرجال وتحميل ھذا الحق تداعيات ممارسات سابقة آلت الى منح

 الجنسية لغير مستحقيھا
  اعرب النائب حبشي عن دعمه لكافة الحقوق المتعلقة بالنساء ومنھا قانون الجنسية 
 عبر عن انه عضو في لجنة المرأة والطفل النيابية انطالقا من ايمانه بتغيير وتعديل القوانين المجحفة بـحـق كـل مـن الـمـرأة

 والطفل وخاصة ابسط الحقوق التي تعتبر بديھية 
 سيعمل النائب بفعالية من اجل ضمان تعديل قانون الجنسية بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية ألسرتھـا بـعـد

التسلح بالمعطيات القانونية التي قدمتھا الحملة له بملفھا مما سيساعد بالرد على كافة الحجج والعوائق التي تواجه تحقيق 
 ھذا المطلب . 

 تم التأكيد على ان ھذا الحق ال يجب ان يعطى اال بموجب قانون ال عبر مراسيم تجنيس او مكاتب خاصة . بحيث احقاق الحق
 لن يكون اال باصدار قانون عادل للجميع ملزم يراعي االعتبارات االساسية ضمن ضوابط اجرائية . 

  لفت النائب حبشي النظر الى الھواجس الناتجة عن امكانية التغيير الذي قد يتأثر عـلـى مسـتـوى الـبـنـيـة الـديـمـغـرافـيـة
 معتبراً أنه يجب معالجة ھذه المسألة بتأٍن. 1994والسياسية نتيجة مرسوم التجنيس العشوائي الذي تم عام 

 
كان من الملفت جدا تفاعل النائب حبشي االيجابي مع كافة المعطيات والتطرق الى اغلب التمييزات الواقعة على المرأة والـطـفـل 
في القوانين الحالية ، وحرصه على السير بجمع كل ما من شأنه ان يضمن رفع ھذا التمييز وتحقيق العدالة األجتماعية . سـلـمـت 

 الحملة ملفاً كامالً للنائب حبشي يتضمن مقترح القانون والدراسات باالضافة الى موقفھا من المشاريع المقترحة سابقا . 
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 لقاء النائب روال الطبش  



 

الوزيرة والـنـائـب دكـتـور جنسيتي حق لي وألسرتي" حملة " زارت
في مكتبھا في مقر وزارة الـدولـة لشـؤون الـتـنـمـيـة عناية عز الدين 

االدارية ، والتقتھا الحملة بصفتھا    عضو و رئيسة لجنة المرأة والـطـفـل 
في مجلس النواب اللبناني ، من أجل بحث تعديل قـانـون الـجـنـسـيـة 

ألسـرھـن .  الحالي بما يضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنـسـيـة 
وذلك بحضور كل من منسقة الحمـلـة كـريـمـة شـبـو وعضـو الـھـيـئـة 

 . التنسيقية نادرة نحاس ، والناشط ناصر مزرعاني 

 م خالل اللقاء :ت

 بحث الوقائع المتعلقة بحرمان النساء اللبنانيات وأسرھن من مـنـح
 الجنسية

 تطرقت الحملة الى حصيلة الزيارات التي عقدتھا مع صـنـاع الـقـرار
  واالحزاب السياسية 

  الدول العربية عبر تغيير القانون .  عرضت ابرز االنجازات األقليمية التي حققتھا في عدد من 
 أشارت الوزيرة عز الدين عن دعمھا وتأييدھا المطلق لحق النساء بمنح الجنسية ألسرتھا ، بما يضمن المساواة الـتـامـة بـيـن

المواطنين والمواطنات جميعا على حد سواء. مضيفة ان العدالة االجتماعية يجب ان تكون الركيزة األساسية لكافة الـقـوانـيـن 
 في وطننا لبنان وذلك من شأنه ان بشمل المجموعات المھمشة والمستضعفة واألقليات. 

 أعربت عز الدين عن ان حق النساء بمنح الجنسية ھو حق طبيعي وال يمكن ألحد اعاقة ھذا الحق تحت اي ذريـعـة او حـجـة
 تمس بالمبادئ االساسية لحقوق االنسان. 

 لفتت عز الدين في سياق النقاش ان البحث عن المغتربين في دول العالم من اجل حثھم على استعادة الجنسية اللبـنـانـيـة
 حق ولكن االولوية للنساء اللبنانيات ، وحق النساء قبل اي مساومات تصب في خانة المصالح السياسية فقط . 

باالجماع ، وبدورھا ستقوم بالعمل الفاعل من اجل ضمان  كدت عز الدين على ان موقف حركة أمل ھو داعم ومؤيد لھذا الحق ا
 تعديل قانون الجنسية بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية ألسرتھا . 

 مشروع القانون الذي قدمه اللقاء الديمقراطي في مجلس النواب منذ يومين وطـلـبـت  اردفت الحملة خالل اللقاء الى مضمون
من النائب عز الدين التصويت لصالح ھذا القانون خالل عرضه للتداول لكونه بعد االطالع عليه يراعي المساواة التامة والـعـادلـة 

 .  في قانون الجنسية 
قدمت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي ملفھا و درع يحمل لوغو واسم الحملة ليكون حاضرا في مكتبھا ويحمل رسالة يدعو فيھا 

   .  النائب عز الدين للعمل على قضايا النساء خاصة والمواطنين عامة من اجل تحقيق العدالة االجتماعية في ھذا الوطن
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 لقاء الوزيرة و النائب عناية عز الدين 

 لقاء  النائب بوال يعقوبيان 
النائب بوال يـعـقـوبـيـان   “ جنسيتي حق لي وألسرتي” زارت حملة 

.  2018تموز  30في مكتبھا في بيروت وذلك يوم األثنين الواقع بتاريخ 
بھدف التنسيق والتعاون لتحقيق مطلب الحملة الداعي الى تـعـديـل 
قانون الجنسية اللبناني من اجل منحھا للنساء واسـرھـن .  قـامـت 
بتسليمھا ملف الحملة الذي يضم مـقـتـرح مشـروع تـعـديـل قـانـون 
الجنسية ، الدراسات واالبحاث ، موقف الحملة من مقترحات القوانـيـن 

وكذلك ابرز التعديالت في الدول العربية لقانون الجنـسـيـة  المطروحة، 
والمغرب عام  2005، الجزائر عام  2004منھا : مصر عدلت القانون عام 

. ضم الوفد كل من ؛ منسقة الحملة كريمة شبو، االستاذة زويا   2006
 روحانا ، والسيدة المعنية وعضوة الھيئة التنسيقية نادرة دعبول . 

 تم خالل اللقاء : 

  مناقشة الوقائع الحالية والحجج التي تعترض تعديل القانون 
 شمولية القانون بما يضمن المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال دون اي استثناءات ، الن  اكدت الحملة على اھمية

 اي خرق من شأنه ان يعزز العنصرية بين المواطنين والمواطنات. 
 وبانھا ستصوت لصالح القانون في المجلـس الـنـيـابـي اثـنـاء  اعربت النائب بوال يعقوبيان عن تأييدھا ودعمھا لمطلب الحملة

 بالعمل الفاعل من اجل ضمان وصول قانون الجنسية الى حيز التشريع .  عرضه وستقوم 
قدمت حملة جنسيتي حق لي وألسرتي ملفھا باالضافة الى درع يحمل لوغو واسم الحملة ليكون حاضرا في مكتبھا ويحمل رسالة يدعو فـيـھـا 

  .  النائب يعقوبيان للعمل على قضايا النساء خاصة والمواطنين عامة من اجل تحقيق العدالة االجتماعية في الوطن 
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