
 

 

 

 ملخص جلسة نقاش

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٨ 

  ٢٩٣بمناسبة الیوم العالمي للمرأة حول تفعیل قانون  نقاشجلسة 

 معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة

 فاطمة الموسوي

 8نھار الثالثاء الواقع فیھ  نقاشالشؤون الدولیة جلسة عھد عصام فارس للسیاسات العامة وم عقدبمناسبة یوم المرأة العالمي، 

الذي صدر في العام  293 رقم قانونالفي مبنى المعھد في الجامعة األمیركیة في بیروت لمناقشة كیفیة تفعیل  2017آذار/مارس 

غسان مخیبر، النائبین شانت جنجنیان والجلسة ضمت حمایة المرأة وسائر أفراد األسرة من العنف األسري. بھدف  2014

 ،األستاذة جمانة مرعيور، المحامیة منار زعیتوالعقید إیلي األسمر، والقاضیة زلفا الحسن من قضاء األمور المستعجلة، و

  ناصر یاسین مدیر األبحاث في المعھد. د.أدار الجلسة . األستاذة لمى فقیھ مدیرة منظمة "ھیومن رایتس واتش" في لبنانو

أشار ا القانون في الوقت الحالي. والنقاط مدى فعالیة ھذتلك أبرز  المتعلقة بالقانون، لعلإلى العدید من النقاط الجلسة تطرقت 

النائب غسان مخیبر إلى أن القانون كما أقره المجلس النیابي ھو أفضل بكثیر من الصیغة التي أقرھا مجلس الوزراء في السابق. 

أن الجمعیات یجب أن  علىالنائب مخیبر  وشددعائلتھا. یة نفسھا وحمال حیزاً كبیراً منح المرأة قد أن ھذا القانون  أوضحكما 

 واعتبرتبذل جھداً أكبر في محاولة نشر التوعیة حول ھذا القانون بدل من توصیفھ على أنھ قانون غیر قادر على حمایة النساء. 

 سوء تفسیره.  نتجت عنأن شیطنة القانون 

مرحلة ما بعد القانون مشیراً إلى الفرق مرحلة ما قبل القانون و فيلنظر ا ريبأنھ من الضروالنائب جنجنیان أفاد  ،من جھتھ

القاضیة زلفا  أما. عملھمحتوى القانون ووتحسین المنظمات لتطویر مع استمرار التعاون أھمیة  وشدد على .الذي أحدثھ القانون

واجھ قضاء األمور التي تن التحدیات الموضوع متحدثة عن آلیات تطبیق القانون من خالل تجربتھا وعفقاربت الحسن 

 30إلى أن  ضیة الحسناالقوأشارت داعیة إلى إقامة محاكم متخصصة في دعاوى العنف األسري.  ،المستعجلة في ھذا اإلطار

ً  لیست حقیقیةأوامر حمایة ھي حاالت فیھا لبس ومن الحاالت التي تتقدم للقضاء لطلب بالمائة  األمر الذي یشكل تحدیاً  ،أحیانا

تطبیق القانون من قبل قوى  إن قالمداخلة للعقید إیلي األسمر من قوى األمن الداخلي الذي  تلى ذلكآخر تواجھھ ھذه المحاكم. 



ً ب التي تطبقھ، صالحیات الُشعَ من الداخلي محّدد بنص القانون واأل إلى التغییر الكبیر في أسلوب مقاربة قوى األمن  متطرقا

 اخلي للنساء اللواتي بتن یتقدمن بشكاوى للمخافر.الد

عادت لتشدد على الكثیر من الفجوات التي تحول دون و ،زعیتر حسنات وسلبیات القانون المحامیة مناربیَّنت  ،من جھتھاو

القانون بشكلھ  دعت إلى االستفادة منو ،إغفال القانون لھاالزوجي و مسألة االغتصابإلى  فتطرقتالحمایة الكاملة من العنف. 

اتش لمى فقیھ عن فجوات القانون ھیومن رایتس و ةتحدثت مدیر ثمالحالي للوصول إلى صیغة وتطبیق أفضل في المستقبل. 

ً في قرارات الحمایة. و العنف االجتماعي والنفسي  یغفلن القانون فقیھ إقالت وعن ضرورة البحث في كیفیة شمل األسرة فعلیا

م الشخصیة مما یحد من استخدامھ ومن كما أنھ یحدد قانون الحضانة بقرارات المحاكلھ المرأة، واالقتصادي الذي تتعرض 

تحكم الشخصیة و أن وجود القانون ھو أمر إیجابي في ظل وجود ترسانة األحوالباألستاذة جمانة مرعي  نوھتفعالیتھ. أیضاً، 

أغفل جوانب إنسانیة كبرى كحمایة الالجئات السوریات والفلسطینیات اللواتي لیس  قد لكن القانونو ،لشؤون العائلیةالدین با

 للمخفر.ي كثیر من األحیان التقدم بشكاوى بإمكانھن ف

إلى ذكر العدید من التوصیات التي شددت على أھمیة العمل المستمر من أجل جعل القانون أكثر قدرة  نقاشخلصت جلسة ال 

 ؤدیھالتطرق إلى الدور الرقابي الذي یمكن لمجلس النواب أن یأوالً،  :برز التوصیات التي وردتمن أوعلى حمایة النساء. 

شریعات وال زمة من التبحباألساس مرتبطة بقوانین أخرى وبمعزل عن الدور التشریعي، إذ أن قضیة العنف ضد النساء ھي 

أن الخطوات المقبلة ھي في إیجاد و ،المحاكم المدنیةالدینیة وبین المحاكم شدید وجود تضارب تقتصر على قانون واحد، وثانیاً، 

إنشاء وتفعیل صندوق  یتداخل مع صالحیات محاكم أخرى، وثالثاً، الحلقة التي تربط حل مسألة العنف ضمن قانون واحد ال

لجوء إلى المحاكم، اتخذن قرار ال إرادة لتمكین النساء اللواتي وجود وطني مخصص لضحایا العنف األسري ال سیما في ظل

ً في حال غابت العوامل التي تساعد التوعیة أن تحدث  من غیر الممكن كونھضرورة العمل على مبدأ التمكین ونھایةً،  فرقا

 ف. شكوى ضد الزوج المعنّ على تقدیم المرأة 


