
يت�رّسف 

)CEDROMA( مركز الدرا�صات احلقوقّية للعامل العربي

يف كلّية احلقوق والعلوم ال�صيا�صّية,

جامعة القدي�ش يو�صف, بريوت

Fondation Terre des hommes و

بدعوتكم حل�سور ندوة حول

يف 6 كانون الأول 2018 ال�صاعة اخلام�صة بعد الظهر

�سالة كولبنكيان 

حرم العلوم الجتماعية

�سارع هوفالن، الأ�رسفية، بريوت

من أجل عدالة مالئمة للطفل في 
األنظمة القانونية التعّددية:

تعزيز مشاركة الطفل في الدعاوى العائلّية

بدعم من �سفارة فرن�سا يف لبنان



 5:10 – 5:00

مقدمة

القدي�س  ال�سيا�سّية يف جامعة  بروف�سور يف كلية احلقوق والعلوم  القبع,  كلود جنم  ماري 

 )CEDROMA( يو�سف، مديرة مركز الدرا�سات احلقوقّية للعامل العربي

5:20 – 5:10

حقوق الطفل يف اإطار التعّددية القانونية: �رشوط تعزيز الو�صول اإىل العدالة 

يان كوليو, مدير عن برنامج الو�سول اىل العدالة يف Fondation Terre des hommes، لوزان - 

�سوي�رسا

5:30 – 5:20 

الطفل والتعددية القانونية والق�صائية: م�صائل لبنانية

�صامر غمرون, اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سّية يف جامعة القدي�س يو�سف

5:40 – 5:30

حق الطفل يف الإ�صتماع اإليه امام املحاكم الدينية يف لبنان

اأ�ستاذ م�ساعد يف  البتدائية يف بريوت،  ال�سّنية  ال�رسعّية  قا�ٍس يف املحكمة  نقري,  حممد 

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القدي�س يو�سف،  مدير عام �سابق لدار الفتوى يف 

اجلمهورية اللبنانية

5:50 – 5:40

حق الطفل يف الإ�صتماع اإليه اأمام املحاكم املدنية للأحوال ال�صخ�صية يف 

لبنان

رئي�سة الغرفة اخلام�سة يف حمكمة ال�ستئناف املدنية يف جنوب لبنان، رئي�سة  رين مطر, 

�سابقة للغرفة الرابعة للمحكمة البتدائيَّة املدنية يف جبل لبنان

7:00 – 5:50

نقا�ش

7:00

نخب املنا�صبة

ترجمة فورّية متوّفرة باّللغات العربية / الفرن�سية / الإجنليزية



 Fondation Terre des به  تقوم  عملي  بحث  �سياق  يف  الندوة  هذه  ُتعقد 

hommes منذ العام 2017 ويتناول حقوق الطفل اأمام املحاكم الدينية 

يف لبنان، وذلك بهدف تعزيز عدالة مالئمة للطفل يف الدعاوى العائلية، 

يف ظل اأنظمة قانونية تعّددية. وتاأتي الندوة مبثابة ختام لور�سة عمل 

 )CEDROMA( العربي  للعامل  الدرا�سات احلقوقية  دامت يومني يف مركز 

التابع لكلّية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القدي�س يو�سف، �سارك 

فيها ق�ساة من لبنان واأوروبا ناظرين بال�سوؤون العائلية واأخ�سائيني 

يف ق�ساء الأطفال.

باحرتام  اللبنانية  املحاكم  التزام  مدى  على  اأبحاثها  الندوة  ُترّكز 

العائلية والآليات املعتمدة  الدعاوى  اليه يف  حق الطفل يف ال�ستماع 

الطفل  حلقوق  املّتحدة  الأمم  جلنة  لتو�سيات  تبعًا  احلق،  هذا  لتكري�س 

)املالحظات اخلتامية ب�ساأن التقرير اجلامع للتقريرين الرابع واخلام�س 

للبنان، حزيران 2017(.

لالستعالم:
www.cedroma.usj.edu.lb | cedroma@usj.edu.lb | 01-421403

www.tdh.ch | jtr@tdh.ch | 71-435271


