ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة
ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 Ø
الىى تحافظ عىل حقوق المرأة ودورها ىڡ المجتمع فان ذلك
لںى حصل تقدم ملموس ىڡ السنوات الماضية ىڡ مجال
القوانںى 
حىى ý
لم يمنح Ø
المسرىة لبلوغ الهدف المرتجى .اما التحديات االساسية
االن المرأة اللبنانية كافة حقوقها لذا وجب متابعة

الىى Ø
Ø
المسرىة فهي:
تعرىض هذه



وىڡ ذلك عدم مساواة بحقوق الرجل.
 oقانون الجنسية :ال يسمح للمرأة باعطاء الجنسية البنائها 
 oقانون حماية المرأة وسائر افراد االرسة من العنف االرسي صدر هذا القانون ىڡ  ٢٠١٤/٥/١٥وذلك بعد مشورات وبعد
الخضوع لتعديالت واسعة افرغته من العديد من معانيه وزخمه ،وبخاصة ،افرغته من بعده المتصل 
مبارسة بالعنف
وتعابرى تم التحفظ عليها من قبل الهيئات النسائية.
ضد المرأة والفتاة ،وقد تضمن هذا القانون مواد

االخرىة كان تعديل اجازة االمومة فأصبحت 
عرسة اسابيع براتب كامل للموظفة
 oقانون العمل :أهم انجاز ىڡ السنوات 
Ø
واالجرىة عىل حد سواء وللمرأة العاملة ىڡ القطاع الخاص .لكن قانون العمل ال يحوي حىى اليوم مواد خاصة تحمي

حںى تؤدي المرأة
اتب
ر
ال
حيث
من
والرجل
أة
ر
الم
بںى
المساواة
يفرض
وال
العمل
مكان
ىڡ
الجندري
التميرى
من
أة
المر




الجنىس.
نفس عمل الرجل وال يحتوي عىل عقوبات تردع التحرش

حںى تقدمت
وىڡ 
 oالكوتا النسائية :لم يحمل قانون االنتخابات الصادر ىڡ العام  (٤٤/٢٠١٧)٢٠١٧اي جديد بالنسبة للمرأة .
بمرسوع لقانون االنتخاب يتضمن كوتا للمرأة ،رفض مجلس النواب اقرار الكوتا .وقد بقي 
الحكومة سابقا" 
مرسوع
القانون ىڡ التداول لعدة سنوات وشاركت النساء ىڡ بعض مداوالت اللجنة الخاصة بقانون االنتخاب وأسمعت وعودا"
تدبرى خاص من اجل التسهيل عىل المرأة اللبنانية المشاركة الفعلية ىڡ
االخرى لم يحمل اي 
كثرىة .لكن القانون 

النياىى.
االنتخابات تمهيدا" لدخولها اىل المجلس 

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
الرىلمانية سيبادرون اىل:
لدى وصول أعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
طلب الحفاظ عىل حقيبة وزارة شؤون المرأة عىل ان تكون بعهدة امرأة.
Ø
ممثلںى للقرار
اقرىاح وجود هيئة حوار دائمة حول شؤون المرأة تضم جميع
السياىس والهيئات الدينية
المعنيںى من 


والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والهيئات المدنية الناشطة ىڡ مجال حقوق المرأة.
Ø
اقرىاح قانون للجنسية يسمح للمرأة اللبنانية باعطاء الجنسية الوالدها اسوة بالرجل.
Ø
الحاىل لحماية المرأة وسائر افراد االرسة من العنف االرسي بما يسمح بان يلقى
قوانںى لسد الثغر ىڡ القانون
اقرىاح 

المعنف والمعتدي العقاب الرادع.
Ø
التميرى الجندري
الجنىس وبعدم ممارسة
اقرىاح ترسيعات لتطوير قانون العمل بما يسمح بحماية المرأة من التحرش


تجاهها ىڡ اماكن العمل.
ىڡ الكوتا النسائية :مركز القرار االجر  اىى هو ىڡ مجلس الوزراء لذلك نرى انه طالما لم تجد النساء طريقها اىل مجلس
الوزراء فعبثا" نحاول ايجاد كوتا نسائية عىل مستوى النواب لذلك سنعطي االولوية للمطالبة بكوتا نسائية ىڡ
مجلس الوزراء.

