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التحقيق والمالحقة القضائية في حاالت العنف المبني على 
 في لبنان نوع االجتماعيال

 
2018كانون الثاني  17 – 16، بيروت  

 
 الحمرا -فندق الكوكودور 

 
 

 2018كانون الثاني  16الثالثاء، 
 

 جيلست
 

08:30 – 09:00 

 مالحظات تمهيدية 
 

 "لبنانيالنسائي الديمقراطي الالتجّمع "سة نائب رئي ،كارولين صليبيالدكتورة 
 "عدل بال حدود"منظمة مؤسسة ومديرة ، بريجيت شيليبياناألستاذة 
مدير برنامج اللجنة الدولية للحقوقيين لمنطقة الشرق األوسط سعيد بنعربية، األستاذ 

 وشمال أفريقيا
 

09:00 – 09:30 

 المعايير الدوليةو القانون الدولي في ضوء اللبنانيالجلسة األولى: اإلطار القانوني 
 

نوع الالمتعلق بالعنف القائم على  اللبنانياإلطار القانوني  إلى هذه الجلسة تتطّرق
 مع المعايير القانونية الدولية.ومقاربته ، االجتماعي

 
 سابقا، اورليون استئناف محكمة ورئيسة شرفية قاضية كومت، السيدة مارتينالمتحدثة: 

 فرنسا
 والمعايير الدوليةالدولي بموجب القانون  االجتماعينوع الالمبني على العنف 

 
 

09:30 – 11:00 
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 روز زلزل، محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة  -مارياألستاذة المتحدثة: 
المتعلق بالعنف  293/2014ضوء القانون رقم في  االجتماعينوع الالعنف المبني على 

 األسري
 

 محامية وناشطة في مجال حقوق المرأةعتيبة المرعبي، األستاذة : ةالمتحدث
 ضوء قانون العقوبات اللبناني في  االجتماعينوع الالعنف المبني على 

 
 "عدل بال حدود" منظمة مؤسسة ومديرةبريجيت شيليبيان، األستاذة : ةالمتحدث

 ضوء قوانين األحوال الشخصية في لبنان في  االجتماعينوع الالعنف المبني على 
 

 مناقشة عامة
 

 استراحة
 

11:00 – 11:15 

نوع الفي حاالت العنف المبني على  القضائيةال والمالحقة الجلسة الثانية: التحقيق الفعّ 
 : دور الموظفين المكلفين بإنفاذ القانوناالجتماعي

 
في حاالت  الالتحقيق الفعّ التحديات المستمرة التي تعرقل الضوء على هذه الجلسة  تسلط
تهدف الجلسة إلى عرض الممارسات المتعلقة كما . االجتماعينوع الف  القائم على العن

في ضوء المعايير الدولية والممارسات  في لبنان بدور الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
كيفية التعامل مع ضحايا و المعنفات النساء شكاوىما يتعلق بتلقي  فيال سّيما  المثلى،

 . الضحايا هؤالء ذ التدابير الوقائية لضمان حمايةواتخا، العنف الجنسي
 
 قوى األمن الداخليالمتحدث:   
لمنع العنف القائم على النوع   293/2014دور قوى األمن الداخلي في إنفاذ القانون رقم   

  االجتماعي
 

 كفىاألستاذة ليلى عواضة، محامية ومسؤولة قسم العنف األسري في منظمة ": المتحدث
 "تغاللعنف واس

 293فعالية الشراكة والتشبيك بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتفعيل تطبيق القانون 
 وذلك لتسليط الضوء على دور قوى األمن الداخلي 

 
سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في اللجنة األستاذ المتحدث: 

 الدولية للحقوقيين
 الضحايا من قبل موظفي إنفاذ القانون شكاوىالجة الممارسات الفضلى في مع

 
 مناقشة عامة

 

11:15 – 12:45 

 استراحة للغداء
 

12:45 – 13:45 

 تكلفة العنف المبني على النوع االجتماعي: الثالثةالجلسة 
 

تبحث هذه الجلسة تكلفة وعواقب العنف المبني على النوع االجتماعي على صحة 
 .االجتماعية والثقافية والنفسية واالقتصادية أوضاعهنى الضحايا/الناجيات، كما عل

 
 "النسائي الديمقراطي اللبنانينائب رئيسة "التجّمع ، كارولين صليبيالدكتورة : ةالمتحدث

 االجتماعية والثقافية والنفسيةمن النواحي  تكلفة العنف المبني على النوع االجتماعي

13:45 – 15:15 
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 يطبيب نسائ، فيصل القاقالدكتور المتحدث: 

 يةحمن الناحية الص تكلفة العنف المبني على النوع االجتماعي
 

مركز المرأة في ، مسؤولة للشؤون االجتماعيةسكينة النصراوي، الدكتورة المتحدث: 
 اإلسكوا

 من الناحية االقتصادية تكلفة العنف المبني على النوع االجتماعي
 

 مناقشة عامة
 

 استراحة
 

15:15 – 15:30 

 
     

 2018كانون الثاني  17، األربعاء
 
 

: دور القضاة في ضمان المساءلة عن حاالت العنف المبني على النوع الرابعةالجلسة 
 االجتماعي

 
النيابة العامة في ما يتعلق بتقييم األدلة، وتكييف وتتناول هذه الجلسة عمل قضاة التحقيق 

الجرائم، وإستراتيجية االتهام والمقاضاة؛ وممارسة أعضاء النيابة لسلطاتهم التقديرية 
واتخاذ تدابير الحماية. كما تتناول هذه الجلسة دور قضاة العجلة في ضمان المساءلة عن 

 .العنف المبني على النوع االجتماعي
 

 سابقا، اورليون استئناف محكمة ورئيسة شرفية قاضية كومت، السيدة مارتينالمتحدثة: 
 فرنسا

 المعايير الدولية والممارسات الفضلى
 

 في جبل لبنان  عامال يمدعغادة عون، الالرئيسة المتحدثة: 
 العنف المبني على النوع االجتماعيدور النيابة العامة في حماية النساء من 

 
 قاضي التحقيق في جبل لبنان  ،اندرا المهتارسالرئيسة المتحدثة: 

في ضوء العنف المبني على النوع االجتماعي في قضايا  التحقيق في  قاضي التحقيقدور 
  293/2014فانون اإلجراءات الجزائية والقانون رقم 

 
 القاضية الناظرة في األمور المستعجلة في بيروتهالة نجا، الرئيسة المتحدثة: 

 النوع على المبني العنف حاالت عن المساءلة ضمان في ر المستعجلةاألمو قضاة دور
  االجتماعي

 
 مناقشة عامة

 

9:00 – 10:30 

 استراحة
 

10:30 – 10:45 

 األدلة الطبية القانونية: الخامسةالجلسة 
 

هذه الجلسة كيفية جمع األدلة الطبية القانونية واستخدامها في حاالت العنف المبني  تناقش
 .االجتماعيوع نالعلى 

 
 سابقا، اورليون استئناف محكمة ورئيسة شرفية قاضية، كومت السيدة مارتين: ةالمتحدث
 فرنسا

 المعايير الدولية والممارسات الفضلى
 

10:45 – 11:45 
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 وعضو مجلس نقابة أطباء الشمال طبيب شرعيالدكتور بالل صبلوح، المتحدث: 
 اإلطار القانوني والممارسات المحلية

 
 مناقشة عامة

 
 ضد النساء الالجئاتالعنف القائم على النوع االجتماعي : السادسةالجلسة 

 
هذه الجلسة قضايا العنف والمبني على النوع االجتماعي وال سيما قضايا العنف تتناول 

 .الجنسي التي ترتكب بحق الالجئات، ودور الدولة في منع وقوع هذا العنف
 

 ر، محامية وناشطة في مجال حقوق المرأةمنار زعيتاألستاذة المتحدثة:  
  العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف الجنسي المرتكب بحق الالجئات 
 

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةكلودين عون، رئيسة السيدة المتحدثة: 
ترتكب  دور الدولة في منع وقوع الجرائم الجنسية والمبنية على النوع االجتماعي التي   

  بحق الالجئات
 

 مناقشة عامة
 

11:45 – 12:45 

 للغذاء  استراحة
 

12:45 – 13:45 

: كيفية تعزيز دور العاملين في جهاز العدالة في ضمان المساءلة في السابعةالجلسة 
 االجتماعينوع الحاالت العنف المبني على 

 
ضمان المساءلة عن للة تناقش هذه الجلسة كيفية تطوير قدرات العاملين في جهاز العدا

العاملين في هذا أهمية قيام الجلسة تتناول . كما االجتماعينوع الحاالت العنف المبني على 
الجهاز باإللمام واالطالع المستمر على المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالتحقيق في 

 منظماتال ومالحقة مرتكبيه؛ وضرورة تمكيناالجتماعي نوع اللمبني على االعنف 
ومالحقة جرائم  من تقديم المساعدة الفعالة للضحايا، حقوق المرأة والطفلب المتخصصة

؛ وكيفية تطوير نظام المساعدة القانونية وتفعيل دور االجتماعينوع اللمبني على االعنف 
 جميع مراحل التحقيق والمالحقة.  خاللمنظمات المجتمع المدني في توجيه الضحايا 

 
سابق لوزير العدالة الجنائية، ومستشار في مجال محلل عمر نشابة، تور الدكالمتحدث: 

 الداخلية
 التدابير التي يجب أن تتخذ على الصعيدين القانوني والقضائي

 
 "أبعادمؤسسة ومديرة منظمة " غيدا عناني،الدكتورة  المتحدث:

 التدابير التي يجب أن تتخذ على الصعيدين االجتماعي والنفسي
 

 مةمناقشة عا
 

13:45 – 14:45 

 مالحظات ختامية وردود األفعال
 

14:45– 15:15 

 15:30 –15:15 استراحة
 
 


