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 قائمة االختصارات
 
 

 .الحد األدنى من معايير األمم المتحدة في تطبيق العدالة لألحداث: نتشريعات بكي
CICP:         مرآز مكافحة الجريمة الدولية . 
CRC:           اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل . 
 . اللجنة المختصة بحقوق الطفل   :CRCلجنة 
JDL:           ة األحداث المحرومين من حريتهم تشريعات األمم المتحدة حول حماي. 

NGO :         المنظمات غير الحكومية. 
ODCCP:    المكتب المعني بضبط المخدرات و منع الجريمة . 

 :دالئل الرياض اإلرشادية
 . دالئل األمم المتحدة حول منع األحداث من ارتكاب الجنح                   

UNODC :     بالمخدرات و الجريمةمكتب األمم المتحدة المعني. 
UNOPS :     مكتب األمم المتحدة المعني بخدمات المشاريع. 

 : محكمة األحداثمعايير األمم المتحدة حول 
                         األحداثعدالةو تشمل الحد األدنى من معايير األمم المتحدة في تطبيق                     

                  ) دالئل الرياض(ل األمم المتحدة حول منع جنوح األحداث ، و دالئ)تشريعات بكين(        
 )JDL(وتشريعات األمم المتحدة حول حماية األحداث المحرومين من حريتهم  

UPEL :       1936اتحاد حماية الطفل في لبنان، و هي جمعية خيرية خاصة، تأسست عام، 
                  و خدمات اإلعانة في مجالي ساعدة الفردية و الجماعية تهدف إلى تقديم الم  و                  

 .و حماية الطفل   األحداثعدالة        
 

 المالحظة التفسيرية
  عدة تغيرات من حيث االسمUNODCشهد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة 

مرآز منع الجريمة رف المرآز بفي بادئ األمر، ُعف. نية التقييميةفالهيكل أثناء مشاريع المساعدة ال و
 بذلك أنشطة مدرجًا ) ODCCP/  CICP(إلى أن تبدل اسمه أثناء المشروع ليصبح ) CICP /( الدولية

 ).ODCCP( معني بضبط المخدرات ومنع الجريمةالمرآز ضمن مكتب األمم المتحدة ال
               ب األمم المتحدة المعني بالمخدرات مكت(  ليصبح 2002 تغيير هذا االسم مجددا عام آما تّم

 و لتسهيل قراءة هذا التقرير، سيتّم. ، و ال يزال يعرف بهذا االسم حتى يومنا هذا)UNODC( )الجريمة و
 . النصمساحةفي ) UNODC(استعمال االسم الحالي 

 
 حول حقوق األطفال في دآتور آارل هنسون، بلجيكي، محاضر و باحث، و منسق برامج الدراسات العليا

 في مرآز حقوق األطفال و مرآز لقد آان سابقا باحثًا.  سويسرافي في سيون) kurt bosch)IUKBمعهد 
 . في بلجيكاGHENTحقوق اإلنسان في جامعة 

 
هي عضو في نقابة المحامين . آارال حنا، لبنانية، تعد أطروحة الدآتوراه في جامعة ليموج في فرنسا

 .د عملت مع المفوضية األوروبية و األنسكو على تنفيذ مشروع حول النظام البيئي في لبناناللبنانيين و ق
 
 
 

                                



 الملخص التنفيذي
 

 .جدول ملخص حول النتائج و األدلة المسندة و التوصيات
 

Uالمسائل/تحديد المشاآل: النتائجU. 
ين  وا ياون بين الخبراء الدوليين و نظرائهم الوطن إلى تعزيز التعUNODCعمل فريق المشروع  -1

 .قها الخبراء الوطنيينإذ حّق. و آانت النتائج في المقام األول و طنية. لناشطين
الهدف الرامي   ن في المساهمة بإنجاز ان النتيجتاو تهدف هات.  تحقيق نتيجتين رئيسيتين بنجاحلقد تّم -2

، و ذلك عبر تحليل الهيكل التشريعي الوطني و وتقييمهاألحداث إلى تحليل األحكام الوطنية المتعلقة با
 األحداثمحكمة حول إصالح تدريبتعزيزه إضافة إلى تنظيم حمالت 

 . و األحكام التشريعية الجديدة     
 مؤّسساتيةتعزيز القدرة ال -3
  ذات صلة و مناهج دراسية توجيهيةتدريب  وضع استراتيجياتتّم -4
منشآت سكنية لألحداث المخالفين للقانون بغية تطبيق التشريعات و تنفيذ ساهمت المشاريع في بناء  -5

المشاريع بما يتوافق مع القانون الدولي و بخاصة لمنع احتجاز األحداث مع الراشدين في السجن المرآزي 
 و  السجن ظروفآما تم البدء بعملية إصالح فيما يخّص. و في سجن النساء أيضًا) الرجال(في رومية 

 . أي برنامج خارج نطاق االعتقالراج حتى اآلن إنجاز مشروع إعادة إدلم يتّمو. حينالجانلة األحداث معام
 . المعاملةوء للعنف و سة ضحيالذين وقعوا على حماية األطفال تم اتخاذ إجراءات قضائية تنّص -6

 
Uاألمثلة/ األدلة المسندة 

ال  بشكل فّعتّم اعتمادهتوى البرامج و قد  وضع نظام مراقبة مستمرة في مسخالل تنفيذ األنشطة، تّم -1
 .في التخطيط لألنشطة و تنفيذها

 األحداث آما ساهم في تعزيز محكمةاآتساب خبرة في مجال  علىز القانون الجديد قدرة البالد عّز -2
 . في هذا المجالمؤّسساتيةحدث تغييرات تشريعية مناخ فكري و سياسي من شأنه أن ُي

صلة تتعّلق  في جمع معلومات ًاوزارة العدل دورا أساسيا و محورّيتلعب مصلحة األحداث في  -3
 . األحداث و تبادلها مع األطراف المعنيةبمحكمة

 للقضاة و المدعين العامين و المساعدين االجتماعين و للسلطات القضائية و تم إعداد لمناهج  -4
 إعادة التأهيلإلى اإلجرام وة موظفين السجن بغية الوصول إلى التخصص في حقل االنحراف ومنع العود

 . معاملتهموءاالعتداء على األطفال و س إلى إضافة
 تجهيزها منذ شهر  جديدة للبنات و قد تّمصالحيةإ  تشييد البنات،تّماحتجازفي ما يتعلق بظروف  -5

 .2004فبراير /شباط
 عبر منظمة  تأمين خدمات الدعم النفسي والمساعدة االجتماعية لألطفال الضحايا و عائالتهمتّم -6

مناطق مختلفة من البلد ) 4( األطفال الضحايا في  و نفسيًا معنويًاساندهذه المنظمة ت. غير حكومية وطنية
 .بحسب محاآم األحداث

 
Uالتوصيات: 
الشأن اللبناني إضافة إلى  في االستفادة من استراتيجيات التنفيذ الناجحة التي وضعها فريق المشروع -1

 األحداث في الشرق األوسط و إقليم محكمةهج المثالية العتماد مشاريع إصالح او المن نقاطاالستفادة من ال
 .شمالي أفريقيا

تنظيم أنشطة و نقاشات حول قانون العقوبات و تحديد األفعال اإلجرامية أثناء تقييم القانون الجديد،  -2
رام حقوق األطفال في نظام إضافة إلى تنظيم أنشطة رامية إلى تكليف هيكل مستقل من شأنه تأآيد احت

 .لية الشكاوي الكفوءة ل وبآ اصفا بالعمل الفّعّت األحداث يكون ممحكمة



الذين و األحداث مجال عدالة إعداد جدول للبقاء على اطالع بأسماء الخبراء الوطنيين و الدوليين في -3
 . ة بالعربية في البالد الناطقالتدريب األحداث و محكمة بإمكانهم أن يساعدوا في إصالح

 .و يتضمن الجدول الخبراء اللبنانيين الذين شارآوا في المشاريع التقييمية 
 عبر تكثيف مشارآة الكفاءات األآاديمية  توحيد الخبرات المحلية خالل تنفيذ المشروع باألخّص-4

 )أو حتى قبل ذلك ( ذات الصلة في بداية المشروع ) الشاملة(الوطنية
الرامي إلى ) 422(طوير تنفيذ تدابير إعادة التأهيل و إعادة التكامل بمقتضى القانون  مساندة الحكومة لت-5

الحؤول دون سجنهم مثل برامج الخدمة االجتماعية و اإلصالح و تعليق العقوبة الصادرة بحق األحداث 
 .الجانحين وإطالق سراحهم مع االستمرار في مراقبتهم

خاصة على الصعيد  البقاء على اتصال مباشر معهم  وجتماعية التعاون مع وزارة الشؤون االتكثيف - 6
 . االعتداءال الضحايا الذين تعرضوا للعنف والسياسي، لتأمين حماية قانونية و خدمات أآثر لألطف

 
 ملخص موجز

 
 لمشاريع التقييميةا  عن ملخص

 
 UNODC الجرائملمخدرات وألمم المتحدة المعني با من مكتب الفنيةطلبت الحكومة اللبنانية المساعدة ا

إلى مساندة  لفنيةا UNODCو تهدف مساعدة .  األحداثمحكمةفي سبيل إجراء إصالح شامل لنظام 
 مع اتفاقية حقوق الطفل و معايير األمم المتحدة بما يتوافقالجهود الوطنية المبذولة لصياغة أحكام تشريعية 

مشروعين ناجحين أطلق األول تخطيط  ، تّم من هذا الطلبوانطالقًا.  األحداثما يخّص محكمةفي 
)LEB/98/R72 (تحت عنوان تعزيز القدرة التشريعية 2002 و أنجز عام 1999يناير/في آانون الثاني 
 محكمة و عنوانه دعم نظام) LEB/02/R30(ا المشروع الثاني أّم.  األحداثمحكمةية لاتسسلمؤوا

 .2005يونيو /  حتى حزيران 2002ديسمبر / األحداث في لبنان بدأ نفاذه منذ آانون األول 
 

 أبرز نتائج التقييم
 

 تحقيق أهداف هذه المشاريع أم ال و آيفية تحقيقها و تطرح النتائج الواردة في هذا التقرير مسألة ما إذا تّم
 . المشاريعهآيف أن هذه األهداف تساهم في تحقيق الهدف اإلجمالي لهذ

ق النتائج المرجوة خالل المدة الزمنية المقررة و عبر الموارد المتوفرة ن هذا التقرير آيفية تحقيآما يبّي
 .لتنفيذ المشاريع
 مراجعة قانون عدالة األحداثU ) أ

ان راميتان إلى المساهمة في إنجاز الغرض من تحليل األحكام الوطنية ذات الصلة ت تم تحقيق نتيجتان رئيسي     
تعزيزه، إضافة إلى تنظيم حمالت  التشريعي الوطني و  ، وذلك عبر تحليل الهيكلتقييمهاباألحداث و 

  .توجيه و توعيه حول إصالح عدالة األحداث و األحكام التشريعية الجديدة
 :Uتعزيز القدرة التأسيسيةU ) ب

في وزارة العدل، تم إنشاء مصلحة الشباب لتؤدي عمال فعاال وآفوءّا آوحدة تنسيق في آافة المسائل       
 .ألحداث و لتنسيق األنشطة و وضع خطة عمل لمنع الجنوحية و االنتكاسيةالمتعلقة بعدالة ا

أما في وزارة الداخلية، فقدتم تعيين وحدة شرطة شبابية ضمن الشرطة القضائية تحت سلطة قوى األمن       
الداخلي، ويتضمن هذا النظام أحكاما مفصلة تتعلق بتحقيق الشرطة مع األحداث الجانحين في مخفر 

 . ةالشرط
 

 :Uدريبوضع استراتيجيات و برامج ت) Uج                    
 عدد آبير من المحترفين المختصين في مسائل عدالة األحداث إلى الخبرة و المعلومات، آان من ر الفتقانظرًا

  .دريبو برامج ت البديهي وضع استراتيجيات



 يبيةدرتراتيجيات و البرامج التخمسة أنشطة ذات صلة باالس) LEB/98/R72(ويتضمن المشروع األول 
 :وهي

  للقضاة و المدعين العاميندريبت برامج  -
  للمساعدين االجتماعين و المعلميندريبتبرامج  -
  السجنِمالك لضباط الشرطة القضائية و دريبتبرامج  -
مدراء  دراسية لتدريب المساعدين االجتماعين و المعلمين و ضباط الشرطة القضائية و ندواتتنظيم  -

 .السجن
 .السجن ِمالك للمعلمين و ضباط الشرطة القضائية و دريبتإعداد دليل  -

 :ويتضمن المشروع الثاني باإلضافة إلى ذلك
 . تتعلق باألطفال الضحايا الذين تعرضوا للعنف و االعتداءدريبتبرامج  -
 
 U و تأمين خدمات ما بعد االعتقالتوقيفإصالح ظروف الU) د

ي بناء منشآت سكنية لألحداث الجانحين بغية تطبيق التشريعات و تنفيذ المشاريع بما ساهمت المشاريع ف
مية ويتوافق مع القانون الدولي و خاصة لمنع احتجاز األحداث مع الراشدين في السجن المرآزي في ر

 و لم .معاملة األحداث الجانحين وتوقيفالآم تم البدء بإصالح ظروف . و في سجن النساء أيضا) الرجال(
 .يتم حتى اليوم إعادة إدخال أي برنامج خارج نطاق االعتقال

 
إتخاذ إجراءات قضائية تنص على حماية األطفال الضحايا الذين تعرضوا للعنف و االعتداء باإلضافة ) ه

االعتداء، و تتضمن  حماية األطفال ضحايا العنف ويخّصإلى األنشطة الرامية إلى زيادة الوعي في ما 
 .حول هذا الموضوعئل  و آتيبات إصدار دال

هدف هذا التقييم إلى إبراز معلومات حول انتشار  االعتداء على ي للمشروع و  إعداد تقييم وطني وفقًاتّم و
 .األطفال في لبنان

 آما تم تأمين خدمات الدعم النفسي و المساعدة االجتماعية لألطفال الضحايا و عائالتهم عبر
مناطق مختلفة من ) 4(هذه المنظمة تدعم معنويا و نفسيا األطفال الضحايا في . منظمة غير حكومية وطنية 
 . البلد بحسب محاآم األحداث

 
 المستلخصات وافضل الممارسات

 
مع ايالء االحترام الى الكفاءات   إصالح القانونفي عملية المساعدة الفنيةُقّدمت خالل تنفيذ المشاريع، 

 . الوطنية
تتخطى النتائج الوطنية الخاصة بالمحامين أصال والتي ساهمت في ف التوصل إليها ّمالنتائج التي تأّما 

استراتيجيات زات المساعدة الفنية وويعتبر أخذ فريق المشروع بعين االعتبار مّي. استدامة نتائج المشروع
ث في وزارة ت مصلحة األحداآما أّد. التنفيذ التي اعتمدوها قد ساهم بشكل آبير في تحقيق هذه النتائج

.  األحداث و تبادلها مع األطراف المعنيةبمحكمة المتعّلقة في جمع المعلومات  و محوريًا بارزًاالعدل دورًا
قضايا محكمة هت بشكل خاص إلى المختصين ب دراسية توّجندواتو  تدريبّية و قد تم إعداد برامج

 .األحداث
الدراسية  ندواتلمشارآة بشكل مباشر في هذه ال امن عدد قليل من المحترفين سوىبالرغم من عدم تمكن 

إذ يتم التوجه إليهم آمدربين، آان لهم أثرا مضاعفا أفاد عددا أآبر من األشخاص تخطى عدد المشارآين 
 .في الحلقة الدراسية

أثير المستمر ت قد ساهم في ضمان الالتدريب إلعداد برامج التدريب وأآاديمية  التعاون مع مؤسساتآما أّن
) قضاة ومدعون عاّمون(ي القرار و يسهل إعداد ملفات فردية موحدة عمل صائغ. تائج المشروعلن
 .يزودهم بالمعلومات و الوقائع و التقارير األساسية ذات الصلة بمسار اإلجراءات و
 : األخرى، و تشمل هذه المناهجUNODCتندرج ضمن التقرير عدة مناهج مثالية تنطبق على أنشطة الو



 لجناح ًا منسقUNODCتوظيف البيتمثل و UNODCق بين مدير عام قوى األمن الداخلي و االتفا -
  .UNODCاألحداث لمدة سنتين إلى أن تولى المدير زمام األمور في نهاية فترة تعاقد ال 

و قد تم اعتماد التدبير نفسه . لية الموظفين المختصينا آان هذا الحل األفضل لضمان استمرارية و فاع
 .تسؤولين عن المنشأة السكنية للبناف الملتوظي

رح اسمه في وزارة العدل اللبنانية لوثاقة صلته  بعدما اقُتUNODC اختيار خبير وطني للمشروع في تّم -
قد ساهم اعتراف القيمين الوطنيين الرسمي لخبير المشروع الوطني في تبرير تدخالت و. بالموضوع

من هذا المنطلق، فإن إنشاء .  ووزارة العدلUNODCين  و تسهيل التعاون و التنسيق بUNODCال
 الوطني في وزارة العدل و تحديدا في مصلحة األحداث من شأنه أن يقدم المساعدة UNODCمكتب لخبير 

 . األهدافآافة في تحقيق  بارزًايؤدي دورًا األحداث في الوزارة وقضايا محكمةاليومية للمختصين في 
الدورية  المراسيم و القرارات الوزارية و)توقيع السلطات المختصة ( شروع على المنوماعتمد القّي -

 . على تنفيذ المشاريع إيجابيًاإضافة إلى األحكام الداخلية المفصلة في إطار المشاريع والتي ترآت أثرًا
لم إن مشارآة المختصين المؤهلين في برنامج إعادة تأهيل األحداث الجانحين في سجن رومية المرآزي  -

 إلى تحسين ظروف االعتقال للبالغين ت أيضًاتساهم فقط في تأمين التدريب المهني لألحداث المعتقلين بل أّد
 . المعنيين حتى أنها أتاحت إمكانية إعداد برامج تأهيلية للمساجين البالغين

 
 

 التوصيات الرئيسية
 

 UNODC وصي مقّراألحداث، نب  نظام القضاء المختّصبخصوص المشاريع المستقبلية المتعلقة بإصالح
 :ب
التعاون الفعال من خالل توحيد الجهود مع الفرقاء األساسين في منظومة األمم المتحدة بما فيهم ال  -

UNICEFحقوق اإلنسان و المنظمات غير الحكومية و العالم األآاديمي الفاعل في ب  المعني وا لمكتب
 . الوآاالت المختصة في هذا المجالن بينإضافة إلى تعزيز التعاو. مجال عدالة األحداث

تخطيط مشاريع بالمعنى الضيق في مجال عدالة األحداث تواجه الدول تحديات آبيرة بمقتضى القانون  -
إضافة إلى اتخاذ تدابير معينة تؤمن ) قانون العقوبات(الدولي ذات الصلة بخصوص تعريف الجرائم 

باألخص، االستفادة من األحكام و اتخاذ تدابير بديلة، وتنفيذ ضمانات لعدالة األحداث و إصدار الحكم  و 
. األحداث في الشرق األوسط و إقليم شمال أفريقيامحكمة  المناهج المثالية لوضع مشاريع إصالح

 : في بيروت بUNODCصينوبخصوص األنشطة المستقبلية المتعلقة بعدالة األحداث، 
 على الحؤول دون  الذي ينّص422ادة التأهيل بمقتضى القانون مساندة الحكومة لتطوير تنفيذ تدابير إع -

سجنهم مثل برامج الخدمة االجتماعية و اإلصالح و تعليق العقوبة الصادرة بحق األحداث الجانحين و 
 ينبغي تكثيف التعاون مع وزارة الشؤون آماإطالق سراحهم مع االستمرار في مراقبتهم في هذا الصدد،

 .ء على اتصال مباشر معهم خاصة على الصعيد السياسياالجتماعية و البقا
تنظيم أنشطة و محادثات حول قانون العقوبات و تحديد األفعال اإلجرامية أثناء تقييم القانون الجديد،  -

إضافة إلى تنظيم أنشطة رامية إلى تكليف هيكل مستقل من شأنه تأآيد احترام حقوق األطفال في نظام عدالة 
 .آفوءةصفا بالعمل الفعال و بآلية شكاوي  مّتاألحداث و يكون

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الخاتمة
 من خالل مساندة الحكومة UNODCالتدابير و اإلنجازات التي حققها عدة ي ييمندرج ضمن التقرير التقت

يتعّلق بالقضاء  و معايير األمم المتحدة في ما CRC األحداث و منافعه مع محكمةاللبنانية ليتوافق قانون 
 توحيد التزام السلطات الوطنية التي أثبتت أنه باإلمكان االعتماد عليها آونها فتّم. األحداث ب ّصالمخت

 في بيروت الذي UNODCشريكا قويا خالل تنفيذ المشروعين، مع االلتزام الوثيق لموظفي المشروع في 
ضحة حول لمن يعود الفضل آما أن اعتماد الرؤى الوا. ن بفعالية و آفاءة عاليةا المشروعساهم بتنفيذ آال

 .استدامة أثره واريعالوطني في النتائج التي حققها المشروع قد ساهم في إنجاح المش
 ّدىالذي أراقبة مستمرة في مستوى البرامج ول أهمية آبيرة باإلضافة إلى ذلك آان اعتماد نظام مو ما شّك
 : تنفيذ سلسلة شاملة من األنشطة المتعلقة بطيلة المشاريع، تم. اال في تنظيم األنشطة و تنفيذها فّعدورًا

 .األحداث محكمة قانون تقييم )1
 .يةاتسسمؤتعزيز القدرة ال )2
 .دريببرامج توو ضع استراتيجيات  )3
 . و تأمين خدمات ما بعد االعتقالالتوقيفإصالح ظروف  )4
 .اتخاذ إجراءات قضائية لحماية األطفال الضحايا الذين تعرضوا للعنف و االعتداء )5

تغيير مواقف و تصرفات القضاة و : التعديالت التشريعية و التغييرات في تطبيق القانونعلى  النتائج ملت و تش
 لمجموعات مختصة تدريبالمدعين العامين و الشرطة تجاه األحداث الجانحين، و إعداد برامج 

 األحداث مع حتجازابحيث ال يتم ) الصبية و البنات( األحداث الجانحين توقيفإصالح فعال لظروف ومختلفة،
حماية األطفال البالغين، إضافة إلى تعزيز التعاون و التنسيق بين مختلف المسؤولين و اتخاذ إجراءات قضائية ل

 .وا للعنف و االعتداءضالضحايا الذين تعّر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

 تمهيد
 ت سائدة آنذاكالمراحل السابقة و البيئة التي آان )1-1

العائلية  البنية االقتصادية واالجتماعية و1990 العام  حتى1975 النزاع اللبناني منذ العام لقد أضعف -1
و بالرغم من . األحداثب القضاء المختّص التشريعي و المؤسساتي في مجال مهب بانهيار نظاللبالد آما سّب

بق هذا  ما ُطاألحداث الجانحين، نادرًافي ما يتعلق ب  على اتخاذ تدابير إصالحية و تكامليةأن القانون ينّص
 .القانون بسبب غموض أحكامه إضافة إلى نقص شامل في آليات التطبيق

ين و المساعدين االجتماعين و المرشدين إضافة إلى البطء فص المحترباإلضافة إلى ذلك، فإن عدم تخّص
 لفترات التوقيف قبل المحاآمة، و النقص في في اإلجراءات الجزائية الذي يؤدي إلى امتداد غير ضروري

 ضد قرارات االمحكمة العلي في  ستئنافالمؤسسات المناسبة المختصة بإعادة تأهيل األحداث و عدم اال
 األحداث الصادرة في المحاآم االبتدائية و عدم فهم السلطات لظاهرة جنوحية األحداث و عواقبها، محكمة

 . األحداثمحكمة قد ساهمت جميعها في عجز نظام
، آما تفسر االصالحو تفسر هذه العوامل من بين غيرها شعبية السجن بالنسبة للتدابير التعليمية و إجراءات 

 يؤدي إلى عدم توافر الذيعدم فصل األحداث عن البالغين في السجن باإلضافة إلى تضخم عدد المساجين 
رمان  حلم ُيعتبرلذلك، .  التدريب الالزميتلّقوا الذين لم  السجن الكالتسهيالت المالئمة تحت إشراف م

في الواقع، .)  ب37المادة  (CRCوجيزة آمحاولة أخيرة و لفترة مالئمة و األحداث الجانحين من حريتهم
 محكمة األحداث، أدوا إلى ضرورة إعادة تشكيل نظام عدالةإن عدم التوافق مع معايير األمم المتحدة حول 

 .األحداث
 اللبنانية المساعدة الفنية من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة طلبت الحكومة -2

UNODC و تهدف مساعدة .  األحداث محكمة في سبيل إجراء إصالح شامل لنظامUNODC الفنية إلى 
ألمم دعم الجهود الوطنية المبذولة لصياغة األحكام التشريعية بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل و معايير ا

طلق األول ُأ:  وافرًا من هذا الطلب، تم تنفيذ مشروعين لقيا نجاحًاو انطالقًا. المتحدة حول عدالة األحداث
)LEB/98/R72 ( تحت عنوان تعزيز القدرة التشريعية و 2002 و نفذ عام 1999يناير /في آانون الثاني 

  األحداثب لقضاء المختّصالمؤسساتية ل
المختّص   القضائينظام ال و عنوانه) LEB/02/R30(أما المشروع الثاني ) الر دو834 ,397 الميزانية( 
/  حتى حزيران2002ديسمبر /، بدأ نفاذه منذ آانون األول ) دوالر672,019الميزانية (   .األحداث في لبنانب

الل فخ. و إلنجاز آافة األهداف، اشتمل آال المشروعين على مجموعة متنوعة من األنشطة. 2005يونيو 
 :المشروع األول تم تنظيم األنشطة التالية

 .وتقييمهاعية الوطنية ذات الصلة باألحداث تحليل األحكام التشري ) أ
 للقضاة و المدعين العامين و المرشدين و المساعدين االجتماعين دريبإعداد برامج ت ) ب

 .المختصين و الشرطة القضائية بغية تحسين نوعية الخدمات المتوفرة
 ).ده الحكومة اللبنانيةلتشّي( األحداث الجانحين يةفي تصميم مخطط بناء مرآز إصالحالمساعدة ) ج
إنشاء مصلحة األحداث في وزارة العدل، و تكون مسؤولة عن تنسيق األنشطة الوطنية المختصة ) د

 .بير رامية إلى منع جنوحية األحداث اباألحداث و اتخاذ تد
 الصبية األحداث المحرومين من توقيفتحسين ظروف  لألحداث و صالحيةتعزيز الخدمات اال) ه

 ).رومية(حريتهم و المحتجزين في جناح األحداث في السجن المرآزي في بيروت 
أما األنشطة التي تم تنظيمها خالل المشروع الثاني و التي أطلقت لتدعيم الجهود المبذولة في المشروع 

 :األول، فهي تهدف تحديدا إلى
ألحداث الجانحين و الترآيز بشكل خاص على ظروف  اتوقيفتحسين ظروف  ) أ

 .الفتيات
ط األحداث في المجتمع من تأمين خدمات العناية بالشباب لزيادة فرص إنخرا ) ب

 .د خروجهم من مراآز التأهيل من خالل تأمين بيئة سالمة و فرص عمل لهمجديد بع



إجراءات قضائية لحماية األحداث إنشاء قسم الحماية ضمن مصلحة األحداث في وزارة العدل و اتخاذ ) ج
 .المعرضين للخطر أو الضحايا

 
لقد تم تنفيذ المشروعين على التوالي و قد تضمنوا أنشطة رامية إلى تحقيق الهدف الشامل أي مساندة  -3

معايير األمم المتحدة حول  وCRC األحداث في لبنان متوافق معمحكمةالحكومة اللبنانية في جعل نظام 
مشروع التقييم، آافة ) TOR( و يتناول التقرير التقييمي الحالي، بتوافق مع نطاق صالحية .عدالة األحداث

 .األنشطة التي جرت ضمن المشروعين بشكل متكامل
 
 هدف التقييم و أغراضه)1-2

 آما تم تقييم ز الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما حققته المشاريع و إذا ما تحققت األغراض المرجوةإّن -4
 .االستدامةو ما تم تحقيقه من حيث التأثير و تم تلبية حاجات المستفيدين ما إذا

 .إدارتهتصميمه وتحسين مخطط المشروع ول القيام بافضل الممارساتباإلضافة إلى ذلك، يهدف إلى 
 أنه من الضروري تقييم آال المشروعين بغية االستجابة للعدد المتزايد من UNODCرأت إدارة  -5

لذلك، فإن النتائج التي . النموذج اللبناني في بالدهمتكرارق األوسط و إقليم شمال أفريقيا طلبات بلدان الشر
 بغية تحسين المشاريع المستقبلية إقليميا UNODCاستخلصها هذا التقييم من المتوقع أن تكون مفيدة جدا ل 

آما . ألحداث فيما يخص عدالة اUNODCاستراتيجية / و دوليا إضافة إلى إعداد نموذج عن برامج
سيكون التقييم موضع اهتمام ممولي المشروع إذا يمول هؤالء المتبرعون مشاريع إضافية في لبنان 

 .باإلضافة إلى مشاريع مشابهة أخرى في المنطقة
 
 أسس التنفيذ)1-3

 األحداث و فقا محكمةو يتم تنفيذ عمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في مجال  -6
يه المكتب بناء على طلب الذي دعي إل) 2(ات الجمعية العامة و المجلس االجتماعي و االقتصادي لقرار

 لتصميم مشاريع تعاونية فنية و تنفيذها لمنع الشباب من ارتكاب الجرائم و لتعزيز أنظمة ةدولة عضو
ى تحسين و سائل  األحداث و لتحسين تأهيل األحداث الجانحين و معاملتهم بطريقة أفضل إضافة إلمحكمة

 .حماية األطفال الضحايا
 الصادر 56/264خطط عمل تنفيذ بيان فيينا حول الجريمة و العدالة الملحق بقرار الجمعية العامة رقم ) 2

يوليو / تموز24 الصادر بتاريخ ECOSOC 15/2002، و قرار 2002يناير /آانون الثاني 31بتاريخ 
 رقم  ECOSOCقة بمنع الجريمة و العدالة الجنائية، وقرار  حول معايير األمم المتحدة  المتعل2002

 حول تطبيق عدالة األحداث، إضافة إلى قرار 1999يوليو /  تموز28 الصادر بتاريخ 1999/28
ECOSOC حول تطبيق عدالة األحداث1997/30 رقم . 

لقاهرة المكتب اإلقليمي في ا-UNODC من  بيروت بتنفيذ المشروعين و لقيت دعمًاUNODCقامت  -7
و قسم سيادة ) CICP( في فيينا و بخاصة مرآز منع الجريمة الدولية UNODCو المقر الرئيسي لل
 و .، فهو جزء من فرع األمن البشري2002 عام تهحدة إصالح العدالة الجنائية هيكلالقانون الذي أعادت و

معني بخدمات المشاريع  مكتب األمم المتحدة الUNODCلبنان، انضم إلى /لتنفيذ المشروعين في بيروت
)UNOPS ( طط أن يمتد المشروع األول ُخ.إلنجاز خدمات إدارية و مساعدة)LEB/98/R72 ( 36إلى 

 و 2002يونيو / و حزيران1999يناير / أشهر إضافية، و قد تم تنفيذه بين آانون الثاني6شهرا و قد امتد ل
 أشهر إضافية، و قد تم تنفيذه حتى وامتّد شهرا 24أن ينفذ خالل ) LEB/02/R30(طط للمشروع الثاني ُخ

 6وآان مجموع المدة الكلية للمشاريع التقييمية . 2005يونيو /  وحزيران2002ديسمبر /بين آانون األول
 .سنوات

 أشهر من المشروع الثاني 10 إلى 6تنفيذ مشروع تكميلي من شأنه أن يمدد حول  يتم البحث حاليًا
)LEB/02/R30(.و تمثل .  سنوات7لتمديد ساري المفعول، ستصبح مدة تنفيذ المشاريع  إذا أصبح هذا ا

 1,5.6,416الحكومة في هذه المشروعين وزارة العدل اللبنانية و آان مجموع ميزانية المشروعين 



لت هذين و قد مّو) LEB/02/R30: 672,019$و ميزانية $    LEB/98/R72 : 834,397ميزانية (
 .لندا و سويسرا و آنداالمشروعين آل من حكومات هو

          
  نطاق التقييم)1-4

 :، تم تقييم2005يونيو / منذ البداية و حتى حزيران -8
 بالترآيز على الصلة بين األهداف و النتائج و مفهوم المشروع و تصميمه ) أ

ي ف عنها فعّرملقد شمل تقييما للمشاآل ال. األنشطة و آيفية تحقيقهم بالمقارنة مع بدائل فعالة أخرى
آما تضمن هذا التقييم تحليال واضحا و . المشاريع و استراتيجية المشروع التي و ضعت إليجاد حل لهم

منطقيا و مترابطا للمشاريع باإلضافة إلى تقييم حول ما إذا ساهمت هذه المشاريع في إعطاء األولوية ل 
UNODCفي تنفيذها. 

يشمل تقييما شكل فعال و تنفيذ مخطط المشروع ب، تم تقييم آيفيةتنفيذ المشروع ) ب
.  للمشروعUNODCعن مدى دعم الهيكل التنظيمي و المساندة اإلدارية و وسائل التنسيق التي اعتمدتها 

آما تم تحليل المشاآل و العوائق التي تخللت التنفيذ إضافة إلى نوعية و حسن توقيت و فعالية و آفاءة 
 .األنشطة التي جرت

حقق، يبين التقييم إن تحققت النتائج و في حال لم تتيبين ما إذا : ستمراريةنتائج المشروع  تأثيره  ا) ج
 احتمال وعنو يتم تقييم فائدة النتائج و عما إذا ترآت المشاريع أثرا، . آان هناك تقدم قد بذل لتحقيقها

 .ساتية استمرارية النتائج و الفوائد باإلضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز القدرة البشرية و المؤس

و و

 إضافة إلى صياغة التوصيات التي العبر من مفهوم المشروع و تصميمه و تنفيذه)                             د
تطرح اقتراحات حول تحسين النتائج غير المرغوبة و معالجتها و التوصيات في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع 

 .و إدارتها و تتابع المشاريع التي تعالج المسائل نفسها
 
 :منهجية التقييم)1-5
، )عضو في فريق العمل(  محلي خبيرو ) رئيس فريق العمل(أجرى التقييم خبير دولي أجنبي ) 9   

ويتمتع الخبير الدولي بمعرفة واسعة حول العوامل القضائية و .  بموافقة الممولUNODCرشحهما 
 المحلي بخبرة خبير آما يتمتع ال. األحداث و تطبيق حقوق الطفلمحكمةاالجتماعية المتعلقة بإصالح 

 .واسعة في إعداد برامج مساعدة دولية في المجال القانوني و لديه إلمام شامل بمسائل البلد و اإلقليم
 : تم استخدام الطرق التالية للتقييم و هي) 10

 . في فيينا لملخص حول المشاريع و هدف التقييمUNODCإعداد رئيس فريق العمل التابع لمقر  ) أ
اجعة وثائق المشروع و يتضمن مراجعة  الوثائق المتعلقة بالمشاريع و هي متوفرة في مقر مر- ) ب

UNODCالرئيسي في فيينا  
الوثائق الرئيسية للمشروع و تتضمن وثائق المشروع و تقارير مسار المشاريع و اإلشراف عليها و -

 .ا للمشاريعالتقارير النهائية باإلضافة إلى التقييم و الكتيبات التي أعدت وفق
 . فريق التقييم عند الحاجةتصّرفوضع الوثائق في -
 .إجراء مقابالت مع المعنيين  ) ج
 زيارة مؤسسات األحداث الرئيسية ) د
 .االطالع على المعايير الدولية ذات الصلة و على التعليق الختامي للجنة حقوق الطفل) ه
 

تألف هذه البعثة من فريق  و ت2005يوليو /تموز 14 حتى 6(لبنان من / تم تشكيل بعثة إلى بيروت -11
 أوآل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في بيروت المهام إلى هذه البعثة تحت .تقييمي 

 :عقدت هذه البعثة عدة اجتماعات مع .إشراف المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة
  في بيروت UNODC الخبير الوطني في مرآز -7
 القضاة و المدعين العامين حول المسائل المتعلقة دريب المسؤول عن ت-رئيس إحدى المحاآم العليا -8

 .بالشباب



  وزارة العدل–مدير مصلحة األحداث  -9
 نائب عام المحكمة العليا -10
 .، سجن رومية، وزارة الداخلية)الصبيان(مدير جناح األحداث  -11
 وطنية الهادفة إلى مساندة األطفال الذي تعرضوا لالعتداءمنسق المنظمة غير الحكومية ال -12

 .نوالمساعدون االجتماعيون و المرشد -13
 )UPEL(تحاد حماية الطفل في لبنان  المساعد االجتماعي التابع ال عنممثل -14
  في الشرطة مسؤولون عن تدريب الشبابّباطمدير معهد الشرطة و ظ -15
  المشروعولممّو: سفراء سويسرا و آندا  -16
 ) في لبنانUNICEFمكتب (األطفال/ مج حماية الشباببرنا -17
 

 :زيارة المواقع التاليةتّم  آما -12
 )رومية ( في سجن المرآزي في بيروت ) الصبية(جناح األحداث  ) أ
 )Moubadara( سجن الفتيات  ) ب
 .غرفة مقابلة األطفال الضحايا في قصر العدل في بيروت) ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ئجأبرز النتا -2
 تقييم األداء الكلي)2-1
بخاصة وزارة لسلطات الوطنية و لUNODCن التالؤم و الصلة بين هذين المشروعين في دعم كم ي-13  

و يتضمن تصميم المشروع مجموعة واسعة من األنشطة . العدل إلعداد أنشطة تتعلق باألحداث الجانحين
درة المؤسساتية و األحداث و تعزيز القب القضاء المختّصالرامية إلى إجراء إصالح شامل لتشريعات 

 و خدمات ما بعد توقيفالمنهجية المعتمدة و تنفيذ العقوبات باإلضافة إلى أوضاع البرامج التدريب و
و )  سنوات6 سنوات آما آان مقرر، و مددت إلى2/3( هناك صلة وثيقة بين مدة تنفيذ المشاريع .االعتقال 

دف هذه المشاريع إلى وضع استراتيجية شاملة تؤمن حماية قانونية آما ته. شمولية األنشطة المنظمة 
ويندرج ضمن التقرير التقييمي مجموعة من التدابير و اإلنجازات التي . ألطفال ضحايا العنف و االعتداءل

األحداث و منافعه القضاء المختّص ب من خالل مساندة الحكومة اللبنانية في تعديل قانون UNODCحققها 
 .األحداثيتعّلق بالقضاء المختّص ب ومعايير األمم المتحدة في ما CRC مع ليتوافق

فتم .  تم التخطيط لهذه المشاريع بناء على طلب الحكومة اللبنانية المتمثلة بوزارة العدل المساعدة الفنية-14
 خالل تنفيذ توحيد التزام السلطات الوطنية التي أثبتت أنه باإلمكان االعتماد عليها آونها شريكا قويا

 في بيروت الذي ساهم في تنفيذ آال UNODC المشروع في الكالمشروعين، مع االلتزام الوثيق لِم
آما أن اعتماد األفكار الواضحة حول لمن يعود الفضل إليه في النتائج . المشروعين بفعالة و آفاءة عالية

 .را واضحاالتي حققها المشروع قد ساهم في إنجاح آال المشروعين و ترآهما أث
 
 تحقيق األهداف و تطبيق نتائج المشروع )2-2

تعزيز القدرة التشريعية والمؤسساتية هو  ) LEB/98/R72(إن الغرض األساسي من المشروع األول  -15
وتبعا لألنشطة ) . صبيان( ألحداث الجانحين ظروف توقيف او تحسين نظام واألحداث لقضاء المختّص بل

إلى صياغة استراتيجية ) LEB/02/R30(ل ، يهدف المشروع الثاني التي نفذت خالل المشروع األو
و منع الجانحين من العودة إلى اإلجرام و حماية ) فتيات(ألحداث ظروف توقيف اترمي إلى تحسين 

وآان الهدف الشامل من هذين المشروعين دعم الجهود . األطفال الذين وقعوا ضحية للعنف واالعتداء
 ذات الصلةتتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل و معايير األمم المتحدة ليل صياغة أحكام الوطنية المبذولة في سب

 .األحداثبالقضاء المختّص ب
و تطرح النتائج الواردة في هذا التقرير مسألة ما إذا تم تحقيق هذه المشاريع أم ال وآيفية مساهمة هذه 

ا التقرير مدى و آيفية تحقيق النتائج المرجوة األهداف في تحقيق الهدف الشامل لهذه المشاريع آما يبين هذ
) 5( و تندرج هذه النتائج ضمن .خالل المدة الزمنية المقررة وعبر الموارد المتوفرة لتنفيذ المشاريع

 : عناوين وتشكل هذه األخيرة األنشطة التي تخللت المشاريع
 األحداثالقضاء المختّص بتعديل تشريعات  ) أ
 تعزيز القدرة المؤسساتية ) ب

  دريب ت وبرامجوضع استراتيجيات) ج
  وتأمين خدمات ما بعد االعتقال ظروف التوقيفإصالح ) د
 . على حماية األطفال الذين وقعوا ضحية العنف واالعتداءاتخاذ إجراءات قضائية تنّص) ه

 
 األحداثالقضاء المختّص بتعديل تشريعات ) أ

 
مة في تحقيق الغرض من تحليل األحكام الوطنية ذات تم تحقيق نتيجتين رئيسيتين راميتين إلى المساه -16

الصلة باألحداث و مراجعتها، وذلك عبر تحليل الهيكل التشريعي الوطني وتعزيزه، إضافة إلى تنظيم 
 .وحول األحكام التشريعية الجديدة األحداثالمختّص ب القضاء حول إصالح تدريبيةحمالت 

 



مع وزارة العدل في القوانين الدولية المتعلقة بعدالة  بالتعاون UNODC في خطوة أولى، بحثت -17
وتضمن هذا التحليل لمحة عن . األحداث و تطبيقها مما أدى إلى تحليل ميل األحداث إلى الجنوحية في البلد

حياة األحداث الجانحين و أشكال الجنح التي يرتكبونها والتدابير المتخذة ومدة اإلجراءات باإلضافة إلى 
 . األشخاص المعنيين في هذه الحاالت وإحصاء عدد األحداث في السجنتدريبتخصص و

 
األحداث المختّص ب بالقضاء في خطوة ثانية، تم دعم الحكومة في تطوير اإلطار التشريعي المتعلق -18

 على حماية األحداث  وينّص2002يونيو / حزيران6 الذي صيغ في 422وذلك باعتماد القانون رقم 
واهتمت لجنة وزارية بصياغة هذا القانون الجديد بغية إصالح تشريعات .  رضين للخطرالجانحين أو المع

نت اللجنة من خبراء وطنيين قد عينهم وزير وتكّو.  مع وزير العدلتعاونبال األحداثالقضاء المختّص ب
ة  األعضاء الوطنيين من تسع قضاأّلفويت. UNODCالعدل باإلضافة إلى خبيرين دوليين قد اقترحهم 

ومدعين عامين، منهم قضاة المحكمة العليا وممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية وخبيرين ذوي صلة 
 أي خالل خمسة 1999يوليو /مارس وتموز/عقدت اللجنة اجتماعات بين شهري أيار. المجال االجتماعيب

.  تعديل عليهأشهر إلى أن أعطت وزارة العدل موافقتها على القانون المقترح الجديد دون إجراء أي
دون  القانون على مجلس الوزراء للتداول فيه فوافق المجلس على مسودة القانون وعرض وزير العدل نّص

ديسمبر من العام نفسه، / وفي شهر آانون األول . 1999سبتمبر /  أيلول17في  اإجراء أي تعديل عليه
وقد أدى التأييد .  جلسة15وتم ذلك خالل قامت اللجنة البرلمانية حول حقوق الطفل بمناقشة مسودة القانون 

الواسع ألعضاء اللجنة الوزارية ألمر مسودة القانون إلى إقناع اللجنة البرلمانية باعتماد مسودة القانون التي 
لقد ساعد . 2002يونيو /  حزيران6 في 422لم يجري أي تعديل عليها قبيل اعتمادها رسميا آقانون رقم 

بغية إيجاد حلول مالئمة األحداث المختّص ب القضاء الوطنية في إصالح نظام هذا على مساعدة السلطات
لحالة األحداث الجانحين من خالل التأآيد على أنه ضمن الهيكل التشريعي، تسود التدابير المتخذة للحماية 

 ءالقضاوقد رأى المعنيين في وزارة العدل أن قانون .  على العقوبات الجزائيةدريبوالمساعدة والت
ومع ذلك، اعتبروا هذا . الجديد يستلزم تعديال إزاء ازدياد متطلبات المجتمع اللبنانياألحداث المختّص ب

اإلطار الجديد خطوة أولية مهمة، فقد أطلق هذا القانون مسيرة إصالح آما ستكشف دراسة أثره عن إمكانية 
 لعدالة األحداث ًا متممًااألحداث جزءالقضائي المختّص بنظام الويعتبر إصالح . إجراء تعديالت مستقبلية

 .طويل الاألمد علىاالجتماعية 
آما ساهم في األحداث القضائي المختّص بنظام الز القانون الجديد قدرة البالد على اآتساب خبرة في عّز

ويعتبر تعديل . تعزيز مناخ فكري وسياسي من شأنه أن يحدث تغييرات تشريعية ومؤسساتية في هذا المجال
خطوة مهمة لتحقيق آافة أهداف المشروع إذ أصبح القانون اللبناني األحداث المختّص ب القضاءيعات تشر

إضافة إلى ذلك يساهم اإلصالح التشريعي في وضع استراتيجية . أآثر توافقا مع األحكام القانونية الدولية
األحداث القضاء المختّص ب يخص شاملة ترمي إلى تنفيذ آافة المتطلبات التي تفرضها المعايير الدولية فيما

 .الطويلةاألحداث القضائي المختّص بنظام الإذا يعتبر اإلصالح التشريعي جزءا من مسيرة إصالح 
 
 تعزيز القدرة المؤسساتية )ب

يتحقق ) LEB/98/R72( في وزارة العدل، آان الهدف األول الذي صيغ في المشروع األول -19
 آوحدة تنسيق في آافة المسائل المتعلقة ى تأدية عمال فعاال وآفوءًابإنشاء مصلحة الشباب الرامية إل

. إضافة إلى تنظيم األنشطة و وضع خطة عمل لمنع الجنوحية واالنتكاسية األحداث القضاء المختّص بب
وبالرغم من أن مصلحة األحداث آان جزاء من مخطط وزارة العدل قبل إطالق المشروع، غير أنها لم 

 في تفعيل عمل مصلحة  بارزًا دورًاUNODCت لقد أّد. بناء على ذلك لم تكن فعالة وتنشأ فعليًا
 محترفين 4 من يتألف فريق العمل في مصلحة األحداث حاليًاو. 1999فبراير / من شباطتداًءاألحداث اب

 حول اإلصالح 2000يوليو/جري في تموزوقد أآد التقييم الذي ُأ.  محترفين آخرينومن المخطط ضّم
الراشدين إضافة إلى القضائي المختّص بنظام ال واألحداث القضائي المختّص بنظام للزائي الدولي الج

آما أثنى وزير .  على فعالية تعزيز مصلحة األحداث بشكل خاصتوقيفظروف الاإلصالح الذي طال 
 أآتوبر/تشرين األول ( في سبيل تحقيق هذه المبادرة UNODCالعدل على الجهود التي بذلتها 



أما الهدف الثاني الذي صيغ في . عبر تعزيز مصلحة األحداث بالتعاون مع وزارة العدل) 2000
، فيتمثل بإنشاء قسم الحماية ضمن مصلحة األحداث القائمة في )LEB/02/R30المشروع الثاني 

سم غير أنه لم يتم تحقيق هذا الهدف بحد ذاته بل يتولى موظفي مصلحة األحداث مهام ق. وزارة العدل
الحماية حاليا و يعتبر إنشاء مصلحة أحداث فعالة في وزارة العدل إنجازا بارزا إذا تؤدي مصلحة 
األحداث في وزارة العدل دورا أساسيا ومحوريا في جمع المعلومات ذات الصلة بعدالة األحداث 

 .وتبادلها مع آافة األطراف المعنية
تع مصلحة األحداث بالقدرة على الظهور إلى حيز وبفعل اندراجها المحكم ضمن ترآيبة الحكومة، تتم

الوجود في أقسى المراحل التي تمر بها البالد لتحسين السياسات المتخذة في مجال عدالة األحداث وفقا 
 .للتطورات الوطنية وللمعايير الدولية ذات الصلة

 
 في اتخاذ UNODC في وزارة الداخلية، وبناء على طلب السلطات الوطنية المختصة، ساهمت -20

تدابير إصالحية مؤسساتية ضرورية و بخاصة في إنشاء وحدة شبابية ضمن الشرطة القضائية ، 
إن تشكيل هذه الوحدة باإلضافة إلى الشكل . وتكون هذه الوحدة خاضعة لسلطة قوى األمن الداخلي

والدعم لتطوير المتناسق والموحد للتقرير الذي يعده المساعدون االجتماعيون وضباط وحدة الشرطة 
ى إعداد لمتابعة القضايا، إضافة إل)  مهندسي الكمبيوتر-طورها المساجين الراشدين(برامج للكمبيوتر 

 لكتاب محكمة األحداث وموظفي السجن في ما يتعلق باألحداث الذين أعيد سجنهم ملفات محددة
وقد تم سن نظام داخلي . رجوةاحتياطيا أو الذين حكم عليهم ، قد ساهمت جميعها في تحقيق األهداف الم

لقوى األمن الداخلي آنتيجة مهمة للقانون الجديد والمعلومات وزيادة الوعي حول معتقدات قوى األمن 
ويتضمن هذا النظام الداخلي أحكاما مفصلة تتعلق بتحقيق الشرطة مع األحداث الجانحين أثناء . الداخلي

: مثل( إجراء تحقيق مع األحداث أثناء مقابلتهم وبتوفير تفاصيل حول. مقابلتهم في مخفر الشرطة
السماح لألوالد بالجلوس، وتفادي صفعهم وعدم السماح لألشخاص الذين ال يمسون لألحداث بصلة 

وقد أدى هذا النظام الداخلي باإلضافة إلى ضرورة حضور مساعد اجتماعي أثناء ). بحضور المقابلة 
م استعمال العنف نسبيا أثناء جلسات االستماع مع األحداث التحقيق مع األحداث الجانحين إلى انعدا

 .بحيث أصبحت تعقد هذه الجلسات وفقا للمعايير الدولية
 
 :تدريب و برامج  ستراتيجياتوضع ا) ج
 

 الفتقار عدد آبير من المحرفين المختصين في مسائل عدالة األحداث إلى الخبرة  نظرًا-21
ستراتيجيات تدريب في هذا المجال وإعداد مناهج تدريبية والمعلومات، آان من البديهي وضع ا

وتوجيهية، وبالفعل، فقد ساهم إصالح عدالة األحداث في تحسين مؤهالت ومهمات القيمين المعنيين في 
 .شؤون األحداث الجانحين

خمسة أنشطة تتعلق باالستراتيجيات والبرامج ) LEB/98/R72(يتضمن المشروع األول 
 :التدربية،وهي

 امج تدريب القضاة والمدعين العامينبر ) أ
 برامج تدريب المساعدين االجتماعيين ) ب
  السجنِمالك برامج تدريب ضباط الشرطة القضائية و)     ج
 تنظيم حلقات دراسية لتدريب مدربي المساعدين)  د
 االجتماعيين والمعلمين ومدراء السجن وضباط الشرطة القضائية) 2
 . السجنِمالك  وضباط الشرطة القضائية وللمعلمين تدريب إعداد دليل) ه

 :باإلضافة إلى ذلك) LEB/02/R30( ويتضمن المشروع الثاني 
وقد تكللت آافة األنشطة . برامج توعية تتعلق باألطفال الذين وقعوا ضحية للعنف واالعتداء) و

 .بالنجاح



االجتماعيين وللسلطات  تم إعداد منهاج تدريبية جديدة للقضاة والمدعين العامين والمساعدين -22
القضائية وموظفي السجن بغية الوصول إلى التخصص في حقل االنحراف ومنع العودة إلى اإلجرام 

 .وإعادة التأهيل واالعتداء على األطفال وسوء معاملتهم
 

 مدير معهد الدراسات القضائية واألساتذة والقضاة والمدعين العامين UNODCدعمت -1
واستراتيجية البرامج في معهد الدراسات القضائية ومعهد التعليم  الدراسية اهجلتعزيز المن

 والخبراء الدوليين في القانون الجنائي UNODCقامت .الوطني للقضاة والمدعين العامين
وعلم الجريمة إضافة إلى القضاة والمدعين العامين الوطنيين بمساندة المعهد في إطالق 

أصبحت اليوم . حاضرات خالل المشروعالبرامج الجديد عبر تنظيم سلسلة من الم
المحاضرات حول البنولوجيا وعلم الجريمة والقانون الجنائي حول عدالة األحداث 

.  سنوات تدريب في المعهد3ضرورية للقضاة والمدعين العامين الذين يخضعون لفترة 
تعتبر هذه المبادرة مستدامة آما تضمن حصول آافة القضاة والمدعين العامين على 

لمعلومات ذات الصلة، مما يشكل أهمية حاسمة نظرا الستمرارية تعاقب القضاة ا
 .والمدعين العامين العاملين

 
 إلى إعداد برنامجين تربويين مختصين في آلية التربية  UNODC لقد أدت مساندة  -2

ويعني التدريب األول بمجال عدالة ) الجامعة اليسوعية(االجتماعية في جامعة ماريوسف 
نظم هذا التدريب بالتعاون مع المعهد اللبناني للعاملين االجتماعيين وقد أدى إلى . األحداث 

منع حصولها وإعادة إصالحهم أما : حداثإعداد وثيقة جامعية تحت عنوان جنوحية األ
التدريب الثاني فيعني بحماية األطفال الضحايا بالتعامل مع االعتداء على األطفال وسوء 
معاملتهم وقد أدى إلى شهادة مختصة ويهدف آال البرنامجين إلى تعزيز المعرفة وقدرة 

ل المتعلقة باألطفال المحترفين على تسوية المسائل في مجاالت جنوحية األحداث والمسائ
الذين ضحية العنف واالعتداء بالتعاون مع برفسورين في آلية العاملين االجتماعيين في 

 آتيب توجيهي وبرامج التعليم UNODC، أعدت ) الجامعة اليسوعية(جامعة ماريوسف
 .الفني للعاملين االجتماعيين المسؤولين عن األحداث الذين يواجهون ظروفا صعبة

 
 مدير أآاديمية الشرطة على وضع مناهج تدريبية واستراتيجية برامج UNODC عاونت  -3

للشرطة القضائية ومالك السجن في التعاون مع الخبراء الدوليين الممتازين، عاونت 
UNODC أآاديمية الشرطة على إطالق البرامج عبر تنظيم محاضرات عملية ونظرية 

دد لمدربي خمسة ضباط ومالك ضمن سلسلة من الجلسات التدريبية وعبر تدريب مح
السجن وقد عهد لمالك السجن مهمة ضمان متابعة عادية للصفوف التدريبية لضباط قوى 

 إضافة إلى ذلك، لقد تم إعداد 2002األمن الداخلي في أآاديمية الشرطة ابتداء من العام 
 الشرطة المسؤولين عن جلسات استماع األطفال مالكبرامج تدريبية للشرطيين و

عالوة على ذلك، . وخبير دولي وقاض وطنيUNODCضحايا، وتم ذلك بدعم من ال
 مسودة الكتيب والمنهج UNODCوضمن البرنامج التدريبي في أآاديمية الشرطة، أيدت 

التدريبي الكامل للشرطيين في وحدة الشرطة الشبابية ولمالك السجن في ما يخص 
 الذين شارآوا في الحلقات الدراسية ضباط في قوى األمن الداخلياللقد صاغ . األحداث

ق مدير أآاديمية الشرطة على الكتيب صّد.  ومستشار وطنيUNODCبمساعدة 
 لكل تدريبآما تم تنظيم . التوجيهي وعلى المنهج التدريبي بذلك أصبحوا رسميين

 االجتماعيين والشرطة حول العدالة الجنائية واالعتداء على األطفال بغية مساعدينال
التعاون بين المجموعات المحترفة التي تتعامل مع مسائل عدالة األحداث وفقا تعزيز 

 .للقانون تتابع اإلجراءات الحمائية المتخذة في حالة االعتداء على األطفال وسوء معاملتهم
 



 عدة حلقات دراسية للعاملين االجتماعيين وللعاملين UNODC عالوة على ذلك، نظمت -23
املون مع األطفال الضحايا وللشرطيين العاملين في إدارة سجن األحداث االجتماعيين الذين يتع

ويلي الحلقات الدراسية هذه جلسات للمستفيدين . وللشرطيين القضائيين في أآاديمية الشرطة
بغية تبادل الخبرات المكتبية أثناء الحلقات الدراسية في ما يتعلق بنطاق اهتمامهم ومسؤوليتهم 

ت الدراسية هذه بداية لوضع استراتيجية تحول دون إمكانية مشارآة شكلت الحلقا.الخصوصي
من حضروا الحلقات الدراسية في برامج التدريب المعتمدة في معاهدهم الخصوصية من ناحية 
أخرى، سهلت هذه البرامج تبادل المعلومات والمعرفة المكتسبتين بين المشارآين في المشروع 

 .الوعدد آبير من المحترفين في المج
 
 توقيفوتأمين خدمات ما بعد ال ظروف التوقيفتحسين ) د

 
 ساهمت هذه المشاريع في بناء إصالحيات لألحداث المخالفين للقانون بغية تطبيق -24

التشريعات وتنفيذ المشاريع بما يتوافق مع القانون الدولي وبخاصة لمنع احتجاز األحداث مع 
ومية وسجن النساء أيضا آما تم البدء بعملية السجناء البالغين في السجن المرآزي في ر

غير أنه لم يتم . إصالح في ما يخص أوضاع السجن ومعاملة األحداث الذين خالفوا القانون 
 .إنجاز مشروع إعادة إدخال أي برنامج خارج نطاق االعتقال

 .مساعدة السلطات اللبنانية في تصميم إصالحية األحداث الجانحين -
 

بناء إصالحية للفتيان تمحور النشاط الرئيسي حول مساعدة وزارة العدل  في ما يخّص -25
ووزارة الداخلية في التخطيط الهندسي والتصميم لمنشآت سكنية جديدة تنوي الحكومة اللبنانية 

إذا تعاونت ) LEB/98/R72(تم تحقيق النتيجة المرجوة خالل المشروع األول . بناءها 
UNODCحتجاز وإدارة سجن األحداث مع السلطات اللبنانية قي  وخبير دولي في تنظيم اال

 تقييما موقعين قد اقترحتها للحكومة UNODCتصميم هندسة اإلصالحية بعدما أجرت 
. اللبنانية وتجدر اإلشارة إلى أن تشييد المباني الذي ترعاه الحكومة اللبنانية لم يبدأ حتى اآلن

مسألة واستمرارية العمل بالرغم من تحقيق النتيجة في هذا السياق، يجدر بذل الجهود لمتابعة ال
 .المرجوة من المشروع

 
 في ما يتعلق بأوضاع سجن البنات، آان من األولوية بناء إصالحية البنات األحداث ، وقد -26

بإنشاء إصالحية خاصة للبنات في ) LEB/20/R30(تحقق ذلك بنجاح خالل المشروع الثاني
 لبناء هذه اإلصالحية قرب UNODCبادرة وقد سعت  تحت اسم م2004فبراير/شباط 

مستشفى بعيد إجرائها تقييما للمواقع المقترحة وعقدها اتفاقا مثمرا بين وزارة العدل ووزارة 
آما تم إعداد تقريرا إداريا موحدا واعتماد نظام حفظ المعلومات في . الداخلية ووزارة الصحة

ة ومهنية وتنفيذ برامج إصالحية في المنشأة ملفات باإلضافة إلى وضع استراتيجية تربوي
 حيث ستعطي الفتيات 2005يوليو/ السكنية الجديدة وسيتم إطالق مشروع إصالحي في تموز

وقد راود الممولين بعض الشكوك حول . فرصة لمتابعة تدريب مهني في المستشفى المجاورة 
شهدين بالقول إذا بنيت سجنا، ما إذا آان إنشاء هذا السجن بزيادة عدد البنات في السجن مست

 20لم يتم أبدا بلوغ قدرة المرآز على االستيعاب وتقدر ب. ستجد أشخاصا لتحتجزهم فيه 
لذلك، فإن بناء سجن البنات الجديد .  أوالد6 و 4مكان إذا يتراوح معدل عدد المحتجزين بين 

الغات، آما قلل من البنات بحيث أنهم ما عادوا يحتجزن مع الب ظروف توقيفقد حسن فعليا 
 .عدد األطفال المعنيين

 
األحداث الذآور المحتجزين في جناح األحداث في السجن   ظروف توقيفإصالح إدارة السجن و -

 )رومية(المرآزي في بيروت 



 
إنشاء وحدة إدارية محددة وفتح ملفات :  بهذا الخصوص، فإن النتائج التالية قد تحققت بنجاح، وهي-27

رية جديدة وموحدة لألحداث المحتجزين إضافة إلى إعادة تنظيم جناح األحداث المحتجزين اجتماعية وإدا
إضافة إلى إعادة تنظيم جناح األحداث في السجن المرآزي، وتحسين البرامج اإلصالحية في جناح 

ية في آما تم تحسين أساليب محاضرة المدربين المسؤولين عن الحلقات الدراسية التربوية والمهن. األحداث
 في بيروت قد حصدت مصادر مالية إضافية بغية تحقيق UNODCجناح األحداث وتجدر اإلشارة إلى أن 

وما شكل دعما لتحقيق هذه األهداف هو . هذه األهداف وذلك باستحصالها على رعاية مؤسسة خاصة
اث ويبقى على  لتعيين منسق وطني يكون مسؤوال عن متابعة ملفات األحدUNODCالتدابير التي اتخذتها 

اتصال متواصل مع محكمة األحداث إضافة إلى تنسيق األنشطة التي تنظمها عدة منظمات غير حكومية 
 .في جناح األحداث

أدت هذه التدابير إلى تأمين .  هذا المنسق لمدة سنتين و بعدها عينته وزارة الداخليةUNODCعينت 
 .استمرارية الوحدة اإلدارية المرآزية األحداث

 
 في المجتمع خراطهمنشاء خدمات العناية بالشباب ووضع برامج إعادة انإ -
 

 تم تأجيل إنشاء خدمات العناية بالشباب لزيادة حظوظ اندماجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن لعدة -28
سي في ويمكن السبب الرئيسي وراء تأجيل هذا النشاط في أن الشريك األسا. مرات، حتى أنها لم تنفذ حتى اآلن

تحقيق هذا الهدف هو وزارة الشؤون االجتماعية ال الشريك األساسي للمشروع أي وزارة العدل، باإلضافة إلى 
التغييرات الوزارية آما يتوجب عقد مفاوضات لتعزيز التعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية في إطار التعاون 

 النشاط ، آلف خبير دولي بمهمة تقييم في آانون في ما يتعلق بهذا. بين وزارتي العدل والشؤون االجتماعية
 لتحديد منظمة خاصة غير منتفعة ولديها المؤهالت إلنشاء إصالحية لألحداث الخارجين 2004ديسمبر /األول 

 انه ال يوجد أي منظمة تتمتع بالكفاءة و المؤهالت الكافية إلنشاء UNODCوآختام لهذه المهمة، . من السجن
من التوقع أن إحدى المنظمات الخاصة غير المنتفعة قد تتمكن من إعداد برامج إعادة إدماج هكذا مرآز حاليا و

 .خارج نطاق السجن في القريب العاجل
 

 .اتخاذ تدابير قضائية لحماية األطفال الذين تعرضوا للعنف واالعتداء
 

 ، تكفلت وزارة UNODCمن  تم تنفيذ أنشطة ذات صلة ولكن متباعدة ومختلفة بنجاح وبالمساعدة الفنية -29
العدل بإجراء حملة إعالمية باإلضافة إلى زيادة الوعي حول السياسية الوطنية فيما يخص حماية األطفال الذين 
تعرضوا للعنف واالعتداء، آما تم إصدار دالئل وآتيبات توجيهية لألطفال الضحايا واألهل والمختصين الذين 

ضافة إلى ذلك، تم إجراء تقييم حول االعتداء على األطفال وأصدرته باإل. يتعاملون مع األطفال المراهقين
 ويعتبر هذا 2004يونيو / في حزيرانUNODCمصلحة األحداث في وزارة العدل بالمساعدة الفنية من 

البحث األول من نوعه في لبنان وأساسا لتنفيذ أنشطة أخرى إذ يقدم معلومات حول انتشار حاالت االعتداء على 
آما تم تجهيز غرفة التحقيق بأجهزة التسجيل في قصر العدل لمقابلة األطفال الذين وقعوا ضحية . لاألطفا

وقد تم تدريب الشرطيين والمساعدين االجتماعيين في غرفة االستماع لصقل قدرتهم . االعتداء والتحقيق معهم
نيات السمعية والبصرية المعتمدة في على التعامل مع األطفال الضحايا في الحياة الحقيقية وإلطالعهم على التق

من . 2005يوليو /غرفة االستماع ومن المتوقع أن تصبح هذه التقنيات صالحة لالستعمال قبل نهاية شهر تموز
شأن غرفة التحقيق هذه وإمكانية اعتماد الشهادات المسجلة في المحكمة أن تساهم في تقليص أخطار وقوع 

ءات اإلجرامية آما أقتنت المنظمة الخاصة غير المنتفعة جمعية أطفال ضحايا في مراحل مختلفة من اإلجرا
الحرب خدمات الدعم النفسي والعناية االجتماعية باألطفال الضحايا وعائالتهم بحيث تقدم هذه الجمعية الدعم 

سيق بين آما يتم العمل على التن.مناطق مختلفة من البلد) 4(النفسي لألطفال الضحايا عبر محكمة األحداث في 
وزارتي العدل والشؤون االجتماعية في ما يتعلق باالعتداء على األطفال وسوء معاملتهم وإهمالهم لكن هذا 

 .التنسيق لم يصبح عمليا بالكامل



 
 UلتنفيذUا) 3-2
 

 المساعدة الفنية في مجال عدالة UNODC آانت المشاريع قيد التقييم أولى مشاريع التي تقدم فيها ال-30
لك وعند بداية المشروع الذي بحث فريق عمل المشروع مليا في المعالم المحددة للمساعدة الفنية األحداث لذ

 .وفي استراتيجيات التنفيذ التي يجب اعتمادها
خالل تنفيذ المشاريع، قدمت المساعدة الفنية مع إيالء االحترام للكفاءات الوطنية في عملية إصالح القانون، إذ 

 على تعزيز التعاون بين الخبراء الدوليين والشرآاء الوطنيين UNODCفي عمل فريق عمل المشروع 
وخالل تنفيذ األنشطة، تم اعتماد . وآانت النتائج وطنية في المقام األول إذ حققها الخبراء الوطنيون. والناشطين

 في مرحلة .نظام مراقبة في مستوى البرنامج بشكل مستمر وقد طبق بفعالية في التخطيط لألنشطة وتنفيذها
أولى، تم وضع عدة استراتيجيات لتنفيذ األنشطة، وبعد مشاورات مع الشرآاء الوطنيين، تم عرضها على 

تم إجراء ) اتفاق، تمويل وموارد بشرية ومالية(آما تم التحقيق مما إذا آان هناك التزام من قبل الوزير . الوزير
وزير القرار وصدق عليه آما شارك بفعالية في تنفيذ هذه دراسة حول استمرارية النشاط في مرحلة ثانية، أقر ال

 .األنشطة 
 )التقييم(تجدر اإلشارة إلى أن هذه األنشطة قد اختبرت قبل عرضها رسميا على الوزير

 وعندما عرض رسميا على الوزير، تم تبادل المعلومات حول األنشطة مع الممولين والمرآز الرئيسي -2
 .ة في منظومة األمم المتحدة والشرآاء ذات الصلUNODCلل
 

 تطور   خالل تنفيذ المشاريع ويتضمن تقارير دورية حولUNODC تم إعداد تقارير للمرآز الرئيسي لل-31
باإلضافة إلى . المشروع وتقارير نهائية آما ورد في وثائق المشاريع، آما تتضمن تقارير مالية حول النفقات

أثناء تنفيذ المشاريع فقيمت المشاريع من حيث نوع المشاريع والمدة  سلسلة من التقييمات unodc ذلك، أعدت 
المقررة لتنفيذها باإلضافة إلى فعالية األنشطة التي نفذت، آما تم إعداد تقرير مفصل أثناء المرحلة األخيرة من 

 ).LEB/98/R72(المشروع األول 
 

 :التدابير المؤسساتية واإلدارية )2-4
 

ساتية واإلدارية على مستوى البالد دورا فعاال في تنفيذ المشاريع بشكل فعال إن العمل  أدت التدابير المؤس-32
وآان . على إبقاء التواصل مكثفا ونوعيا مع الشرآاء الوطنيين أدى إلى التعاون الوثيق لتنفيذ أنشطة المشاريع 

القتراح وزير العدل  لوثاقة صلته بالموضوع ووفقا UNODCاختيار الخبير الوطني للمشاريع التابع لل
 UNODCوقد ساهم تعريف القيمين الوطنيين الرسمي لخبير المشاريع الوطني في تبرير تدخالت .اللبناني

باإلضافة إلى ذلك، حضور الخبير الوطني .  ووزارة العدلUNODCللقيمين الوطنين آما سهل التواصل بين 
ه داخل وزارة العدل، قد ساهم في نجاح هذا  في وزارة العدل بفعل وجود مكتب متوفر لUNODCالتابع لل

آما اطلع الممولين على مسيرة المشاريع وراقبوها بانتظام باإلضافة إلى ذلك، فإن حسن استعمال . المشروع 
ظروف الموارد والبحث عن تمويل إضافي آرعاية إحدى المؤسسات الخاصة لألنشطة المتعلقة بتحسين 

 .قد ساهموا في تحقيق أهداف المشاريع) رومية(ن المرآزي في بيروت في جناح األحداث في السج التوقيف
 

تعاونا وثيقا مع المصالح ذات الصلة في الوزارات  ) LEB/02/R30( يستلزم تنفيذ المشروع الثاني -33
والمنظمات غير الحكومية ) الشؤون االجتماعية، التربية، الصحة والداخلية وتشمل قوى األمن الداخلي (األخرى 

وفي حين آان التعاون وثيقا بين وزارة العدل ووزارة الداخلية وقوى األمن . الوطنية، تحت سلطة وزارة العدل
 .آان من الصعب التعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية) LEB/98/R72الداخلي في المشروع األول 

 . إنشاؤه حتى اليوملذلك، آان يجب تأجيل إنشاء مرآز إعادة تأهيل بعد الخروج من السجن ولم يتم
 



 ساند المكتب اإلقليمي ألفريقيا وللشرق األوسط في القاهرة المسؤولين عن الشؤون اإلدارية مكتب -34
UNODCفي بيروت، آما أسندت وحدة إصالح العدالة الجنائية في المرآز الرئيسي لل UNODC في فيينا 
 تنفيذ هذه المشاريع دون إعاقة تنسيق  بيروت، ومساندتهم هذه أدت دورا مفيدا فيUNODCالعون إلى 
 .األنشطة

 
 قد تحقق قبل بداية المشاريع خالل فترة تقييم المشروع UNICEF وUNODC في ما يتعلق بالتعاون بين -35

 بالرغم من ذلك، تم لمس نقص في التنسيق واختالف بينهما في تقديم المشاريع وعرضها على 1998في العام 
وقد أدت المشاآل التي واجهها لبنان إلى عقد اجتماع في . نون عدالة األحداث وإقرارهالحكومة خالل صياغة قا

 ، حضره ممثلين إقليميين وممثلين عن المرآز الرئيسي UNODC وUNICEF بين 2004مايو /أيار 
 . حول تعزيز التعاون في ما يخص عدالة األحداثUNODCلل

 
المستلخصات -4  

  ما تمّ التوّصل اليه)4-1
يارات المتكررة للوفود على لبنان الرامية إلى تصميم مشاريع إصالح عدالة األحداث أظهرت الز -39

وقع المشاريع على البلدان التي تواجه المشاآل نفسها في ما يخص إصالح عدالة األحداث وقد 
بيروت مع الموفدين من موريتانيا وسوريا الذين استضافتها آل من وزارة UNODCتعاون 

 :وأدى هذا التقييم إلى صياغة النقاط التالية . نية واألفغانية على تنظيم المهماتالعدل اللبنا
خالل تنفيذ المشاريع، قدمت المساعدة الفنية مع إيالء االحترام إلى الكفاءات الوطنية في عملية  )1

 على تعزيز التعاقد بين الخبراء UNODCغصالح القانون فقد عمل فريق عمل المشروع من 
وآانت النتائج في المقام األول وطنية إذا حققها القيمون .  الشرآاء الوطنيين والناشطين الدوليين و
 الوطنيون

إن أخذ فريق عمل المشروع بعين االعتبار ميزات المساعدة الفنية واستراتيجيات التنفيذ المعتمدة قد  )2
تائج اإليجابية للمشاريع ساهمت بشكل آبير في تحقيق هذه النتائج إذا أدت هذه االستراتيجيات إلى الن

بمساعدة خبراء دوليين ) مؤلف من خبير وطني وآخر دولي(وأظهرت أنه بإمكان فريق عمل صغير 
واعتمدت هذه االستراتيجية على متابعة مستمرة . في مهمات خاصة أن يؤدي عمال مميزا وناجحا

 .لألنشطة متعددة قبل وأثناء وبعد تنفيذها
ستمرة والتعاون مع الشريك الرئيسي إضافة على مشارآة الفعالية بذلك، أثبتت االستشارة الم

 .في تنفيذ األنشطة وإعداد التقييم
إن المسعى لضمان وطنية النتائج في المقام األول بإنجاز من القيمين الوطنيين قد ساهم في استمرارية  )3

ين الوطنيين  المشروع بل رآزت على بذل القيمUNODCفي الواقع، لم تحتكر . نتائج المشروع
فيشعر المحترفون في وزارة العدل وفي الشرطة بأن الفضل في تحقيق نتائج . جهودا فعالة لتنفيذه
 .ملموسة عائدة لهم

إن مشارآة عدة شرآاء على رأسهم الوزارات والمحترفين ومراآز التدريب األآاديمي والمنظمات  )4
زارة الداخلية ومنظمات القاعدة ومعهد المساعدة آانت مفيدة جدا وتتمثل بمشارآة وزارة العدل وو

الدراسات القضائية وآلية تدريب المساعدون االجتماعيون وأآاديمية الشرطة والتعاون مع وزارة 
 .الصحة

 في بيروت والممولين قد ساهم في تسهيل تنفيذ المشاريع، UNODCإن التواصل المباشر بين مكتب  )5
 مموالن من سويسرا وهولندا وآندا لم يعوق عملية تنفيذ فالعمل اإلداري اإلضافي بفعل أن المشروعين

 إزاء الحكومة اللبنانية وشكل UNODCالمشاريع في المقابل، عزز التعاون مع ثالث ممولين حيادية 
 أهمية آبيرة في ضمان تأثير المشاريع 



طة إن االستفادة من الموارد والبحث عن تمويل إضافي آرعاية إحدى المؤسسات الخاصة لألنش )6
قد ساهم في ) رومية(المتعلقة بتحسين ظروف السجن في جناح األحداث في سجن بيروت المرآزي 

 .تحقيق أهداف المشروع
إن مصلحة الشباب في وزارة العدل تؤدي دورا حاسما في جمع المعلومات ذات الصلة بعدالة األحداث  )7

مبيوتر المعتمد في مصلحة الشباب وفي تبادلها مع األطراف المعنية، فنظام إدخال المعلومات في الك
بغية جمع معلومات حول األحداث الجانحين يوضح وضع جنوحية األحداث في البالد بحيث يصبح من 

السهل مالحظة الفجوات اإلجرائية والمآخذ عليها، ويسهل تقييم تأثير األنشطة التي نفذت آما يسهل 
ل إندراجها ضمن هيكل الحكومة، تتمتع وبفع. تنسيق مسائل عدالة األحداث على الصعيد الوطني

مصلحة الشباب بالقدرة على وضع سياسات في ما يخص عدالة األحداث وعلى متابعة التطورات 
 .الوطنية و التأآد على تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة 

مل في إن البرامج التدريبية والحلقات الدراسية المتوجهة إلى عدة مختصين يعملون أو يتحضرون للع )8
مجال عدالة األحداث قد توجهت إلى المختصين الذين اختارتهم السلطات الوطنية والذين هم معنيون 

بشكل خاص في مسائل عدالة األحداث وبالرغم من عدم تمكن سوى عدد قليل من المحترفين من 
لهم أثرا مضاعفا المشارآة بشكل مباشر في هذه الحلقات الدراسية إذ يتم التوجه إليهم آمدربين لقد آان 

آما أن التعاون مع . أفاد عددا أآبر من األشخاص ليتخطى عدد المشارآين في الحلقات الدراسية
مؤسسات التدريب المحترف واألآاديمية إلعداد برامج تدريبية قد ساهمت في ضمان استمرارية تأثير 

القضاة والمدعون (ويسهل إعداد ملفات فردية موحدة، عمل صائغي القرارات . نتائج المشروع
 .آما يزودهم بالمعلومات والوقائع والتقارير األساسية المتعلقة بمسار االجراءات) العامون

قرب مستشفى ضهرالباشق أدى إلى وضع برنامج إصالحي يمكن الفتيات من العمل إن بناء سجن النساء 
 .في المستشفى

 افضل الممارسات) 4-2
 :يةوردت في التقييم األمثلة التال -40

وفقا للمشاريع، يعتبر إصالح عدالة األحداث مسيرة تضم عدة شرآاء يساهمون في تحقيق النتائج ، وما ) 1
شكل أهمية في هذه المسيرة هو التقييم المفصل حول الوضع الحالي واإلصالح التشريعي ويليه حمالت 

عدة محترفين في مجال عدالة توجيهية وزيادة الوعي وبرامج التدريب والحلقات الدراسية المتوجهة إلى 
األحداث إضافة إلى عدة محترفين في مجال عدالة األحداث إضافة إلى إقامة مصلحة الشباب في وزارة العدل 

 .وتعزيز ظروف السجن لألحداث
خالل تنفيذ األنشطة، تم إعتماد نظام مراقبة مستمرة على مستوى البرنامج وقد  )2

وتنفيذها في مرحلة أولى، تم تطبيق وسائل مختلفة لتنفيذ األنشطة فبعد تم تطبيقه بشكل فعال لتخطيط األنشطة 
المشاورات مع الشرآاء ذات الصلة، تم عرضها على الوزير آما تم التأآد عما إذا آان هناك التزاما وثيقا 

ة، في مرحلة ثاني. إضافة إلى دراسة استمرارية النشاط) اتفاق، تمويل وموارد بشرية ومالية(لدى الوزير 
وهنا تجدر إلى اإلشارة إلى أن الوزير قد شارك بفعالية في تنفيذ هذه . يقره الوزير القرار ويصدق عليه

ويتم اختبار جميع األنشطة قبل عرضها على الوزير، وعندما يسلم المشروع رسميا إلى الوزير، . األنشطة
 والشرآاء ذات الصلة في UNODCيتم تبادل المعلومات حول النشاط مع الممولين والمرآز الرئيسي لل

 .منظومة األمم المتحدة
 يتمثل بتعين UNODCإن االتفاق بين مدير عام قوى األمن الداخلي و  )3
 منسقا لجناح األحداث لمدة سنتين إلى أن يتولى المدير زمام األمور في نهاية فترة تعاقد UNODCأل
وقد تم اعتماد التدابير . لمالك المختصآان هذا الحل األنسب لضمان استمرارية وفاعلية ا . UNODCأل

 .نفسه لتوظيف المسؤولين عن سجن النساء
 بعدما اقترح اسمه في وزارة UNODCتم اختيار خبير وطني للمشروع في أل )4

وقد ساهم اعتراف القيمين الوطنيين الرسمي بخبير المشروع الوطني . العدل اللبنانية لوثاقة صلته بالموضوع
من هذا المنطلق، .  ووزارة العدلUNODC وتسهيل التعاون والتنسيق بين UNODCفي تبرير تدخل أل

 الوطني داخل وزارة العدل وتحديدا في مصلحة األحداث، من شأنه أن UNODCفإن إنشاء مكتب لخبير 



يقدم المساعدة اليومية للختصين في شؤون عدالة األحداث في الوزارة وأن يؤدي دورا فعاال في تحقيق 
 .هدافمختلف األ

إن المراسيم والقرارات الوزارية والدورية إضافة إلى األحكام الداخلية التي  )5
وبفعل تصديق مدير عام قوى األمن الداخلي على . يعتمدها القيمون ساهمت مجتمعة في تنفيذ المشاريع

ت فعالية األحكام الداخلية تم إيضاح اإلجراءات المتبعة أثناء جلسات استماع في مرآز الشرطة، مما يثب
 .تطبيق اإلطار التشريعي الجديد على صعيد مرآز الشرطة

إن مشارآة المختصين المؤهلين في برامج إصالح األحداث الجانحين في سجن  )6
رومية المرآزي لم تساهم فقط في تأمين التدريب المهني لألحداث المحتجزين بل أدت أيضا إلى تحسين 

 .انية إعداد برامج إصالحية للمساجين البالغينظروف السجن للبالغين حتى أنها أتاحت إمك
تتضمن برامج تدريب محامين عدالة األحداث زيارات إلى السجون ومن شأن  )7

الحوارات بين المتدربين واألحداث أثناء الزيارات أن تترآا أثرا إيجابيا وأن توضح حاالت األحداث 
 .الجانحين على المدى القريب والبعيد أيضا

 
 العوائق) 3-4

 أثناء تنفيذ المشاريع، أعاقت عدة أحداث سياسة بارزة تنفيذ األنشطة المخطط له مما أدى -41
إلى تأجيل بعضها آما أن التغييرات المتكررة في مجلس الوزراء اضطر فريق عمل المشروع 

إعادة بناء الشراآة مع الوزراء المكلفين في حين أن مدة تنفيذ المشاريع آانت قد حددت بست 
وآان من الصعب إعادة إقامة عالقات عملية ناجحة مع القيمين المحليين الذين آان لهم سنوات 

دورا بسيطا في آافة أنشطة المشاريع من مثل وزارة الشؤون االجتماعية بالرغم من نجاح 
فريق العمل في إقامة عالقات احترافية فعالة مع ممثلين عن وزارات الحكومة في المشروعين 

 .ضافة إلى عدة وزراء داخليةآوزارة العدل إ
 

 طوال المشاريع، تم بذل جهود آبيرة لتنظيم حمالت توجيهية لزيادة الوعي حول عملية -42
وما شكل عائقا . إصالح عدالة األحداث واتخاذ تدابير خاصة في قانون عدالة األحداث الجديد

يع مناصب المحترفين أمام تنفيذ تدريبات متخصصة وإقامة حمالت توعية شاملة هو إعادة توز
سنويا و بخاصة على صعيد القضاء والشرطة وتوظيف المال في التدريب التخصص، 

آتدريب الشرطيين آيفية معاملة األطفال أثناء التحقيقات من شأنه أن يكون تأثيره العملي 
محددا إذا ما تم تغيير مهمات المالك المدرب بعد التدريب بقليل باإلضافة إلى ذلك، يتوجب 

على البالد معالجة هجرة المحترفين المتدربين المعروف بهجرة األدمغة ويتمثل بانجذاب 
 .المساعدين االجتماعيين المتخصصين في جامعة مار يوسف للعمل في فرنسا أو آندا 

 
 التوصيات) -5

 حل مسائل أثناء التقييم) 1-5
 

جنوحية األحداث مع تلك  في مشاريع عدالة األحداث، ال يجب خلط المسائل المتعلقة ب-43
ومع ذلك، أثناء إعداد . المتعلقة باألطفال الذين يواجهون خطرا أو أولئك الذين وقعوا  ضحية

التقييم، لم يساهم هذا اإلطار النظري ال في تصميم أنشطة المشاريع وال في تنفيذها بالرغم من 
ز من األنشطة آما أن الهدف األبر) LEB/98/R72( ذآره في وثيقة المشروع األول 

المندرجة ضمن المشاريع التقيمية هو التعامل مع األحداث الجانحين، وتهدف إحدى األنشطة 
في . إلى حماية األطفال الذين وقعوا ضحايا االعتداء الجنائي وبخاصة ضحايا العنف واالعتداء

ث ومنع بترابط وثيق بين عدالة األحدا) LEB/98/R72(المقابل، تعني وثيقة المشروع األول 
وتشكل هذه العناوين هيكال عاما لألنشطة . الجريمة واألطفال المعرضين للخطر أو الضحايا

ما (في مجال عدالة األحداث إذا تمهد لتثبيت األحداث المعرضين لخطر دخول عالم الجريمة 



باألحداث الجانحين آما يعتبر ربط جنوحية األحداث بالحماية واإلعتداء على ) قبل الجنوحية
ألطفال أحد ميزات الوثيقة المسماة نموذج قانون عدالة األحداث وهي وثيقة داخلية ا
وشكل تفسير .  تندرج ضمن التوصيات الدولية والوثائق المتعلقة باألحداثUNODCلل

المعايير الدولية ذات الصلة هذا عنصر المفاجأة إذا أن اتفاقية حقوق الطفل ودالئل الرياض 
سية التي تشمل على سياسات عملية مفصلة حول منع األطفال من والصكوك الدولية الرئي

في . مخالفة القانون تعتبر الطرق المثلى لمعالجة هكذا مسائل وفقا لنظام عدالة األحداث
المقابل، تنص الصكوك الدولية على التدخل بأقل قدر ممكن مما يشكل صعوبة للتوفيق بين 

ما يستلزم اتخاذ تدابير لتأمين الحماية االجتماعية عدالة األحداث وحاالت الخطر االجتماعي م
ال الحماية القضائية بغية الحد من مخاطر اإلجرام لألطفال الذين هم بحاجة لتدبير حمائية 

 .خاصة 
 
 :األفعال والقرارات التي تّمت توصيتها) 2-5
 

 UNODCفي المشاريع المستقبلية المتعلقة بإصالح عدالة األحداث، نوصي مرآز ) -44
 :الرئيسي بي
تعزيز التعاون الفعال من خالل توحيد الجهود مع الفرقاء األساسيين في  )1

 ومكتب موفد حقوق اإلنسان UNICEFمنظومة األمم المتحدة بما فيهم أل 
والمنظمات غير الحكومية والعالم األآاديمي الفعال في مجال عدالة األحداث ، 

من هذه . مختصة في هذا المجالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوآاالت ال
 االستناد على اتفاقية حقوق الطفل وعلى UNODCالناحية، يتوجب على 

 UNODCمعايير األمم المتحدة في ما يتعلق بعدالة األحداث دون وثيقة 
 .الداخلية المسماة نموذج قانون عدالة األحداث

األحداث وإيالء متابعة المشارآة في المناقشة العامة بين الوآاالت حول عدالة  )2
اهتمام خاص باألحكام والمالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المختصة بحقوق 

 .الطفل في تصميم مشاريعها وفي النشطة األولية التي يجب تنفيذها
تكوين رؤيا خاصة حول إصالح عدالة األحداث وتحديثها وإيضاح آيفية تعامل  )3

 .قضاء األحداث مع حاالت الخطر االجتماعي
تخطيط مشاريع بالمعنى الضيق في مجال عدالة األحداث إذا توجه الدول  )4

قانون (تحديات آبيرة بمقتضى القانون الدولي المتعلق بتعريف الجرائم 
إضافة إلى اتخاذ تدابير معنية تؤمن ضمانات لعدالة األحداث ) العقوبات

ستفادة وإصدار الحكم وتطبيق األحكام واتخاذ إجراءات بديلة، وباألخص، اال
من اعتماد استراتيجيات التنفيذ الناجحة التي وضعها فريق عمل المشروع حول 

الشأن اللبناني واالستفادة من العبر والمناهج المثالية لوضع مشاريع إلصالح 
 .قضاء األحداث في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

خلية اتخاذ وثائق المشروع والتقارير المكتوبة النهائية آصكوك تنظيم دا )5
وإضافية  نقاط تتعلق بتقييم ذاتي انتقادي في هذه التقارير حول أنشطة المشاريع 

 .وإعداد تقارير تقييمية ذاتية متوفرة للقيمين الخارجيين
 

 UNODCبخصوص األنشطة المستقبلية المتعلقة بقضاء األحداث نوصي ) -45
 :بيروت ب

لصبيان، مع إيالء االعتبار الكامل دعم الحكومة في بناء سجن مستقل لألحداث الجانحين ا -1
 وقواعد األمم المتحدة حول حماية األحداث المحرومين من حريتهم CRC من 37للمادة 

 .واألهم هو التأآيد حرمهم من حريتهم يتم آمحاولة أخيرة ولفترة وجيزة



 الذي ينص على الحؤول 422دعم الحكومة في اتخاذ تدابير إصالحية بمقتضى القانون  -2
ن األحداث آبرامج الخدمة االجتماعية واإلصالح وتعليق العقوبة الصادرة بحق دون سج

األحداث الجانحين وإطالق سراحهم تحت المراقبة في هذا الصدد،ينبغي تكثيف التعاون 
مع وزارة الشؤون االجتماعية والبقاء على اتصال مباشر معهم خاصة على الصعيد 

 .السياسي
تنفيذ المشروع وباألخص عبر تكثيف مشارآة الكفاءات توحيد الخبرات المحلية خالل  -3

، باإلضافة إلى تكثيف مشارآة )أو حتى قبل ذلك(األآاديمية الوطنية منذ بداية المشروع 
ث القطاعات بخالف القطاع القضائي والداخلي في البرامج المتعلقة بمسائل قضاء األحدا

 .إذ يعتبر مجال متعدد القطاعات 
قشات حول قانون العقوبات وتحديد األفعال اإلجرامية أثناء تقييم القانون تنظيم أنشطة  ومنا -4

الجديد إضافة إلى تنظيم أنشطة رامية على تكليف هيكل مستقل من شأنه أن يضمن احترام 
 حقوق الطفل في نظام قضاء األحداث ويكون منصفا بالعمل الفعال وبآلية الشكاوي الكفوءة

ء الخبراء الوطنيين والدوليين في قضاء األحداث فمن إعداد جدول لإلصالح على أسما -5
شأنه أن يساعد على إصالح قضاء األحداث وتنظيم تدريبات في البالد الناطقة بالعربية 

 .ويتضمن الجدول أسماء خبراء لبنانيين آانوا قد شارآوا في المشاريع التقيمية
  

 الخاتمة) 6-1
 من UNODCلتدابير واإلنجازات التي حققها يندرج ضمن التقرير التقني مجموعة من ا) -4

 CRCخالل مساندة الحكومة اللبنانية في تعديل قانون عدالة األحداث ومنافعه ليتوافق مع 
ومعايير األمم المتحدة في ما يخص عدالة األحداث فتم توحيد التزام السلطات الوطنية التي 

خالل تنفيذ المشروعين، مع االلتزام أثبتت أنه باإلمكان االعتماد عليها آونها شريكا قويا 
 في بيروت الذي ساهم بتنفيذ المشروعين بفعالية UNODCالوثيق لموظفي المشروع في 

وآفاءة عالية آما أن اعتماد الرؤى الواضحة حول من يعود الفضل الوطني في النتائج التي 
ل أهمية آبيرة حققها المشروع قد ساهم في إنجاح آلي المشروعين واستدامة أمره وما شك

باإلضافة إلى ذلك آان اعتماد نظام مراقبة مستمرة في مستوى البرنامج والذي أدى دورا فعاال 
 :في تنظيم األنشطة وتنفيذها طيلة المشاريع، ثم تنفيذ سلسلة شاملة من األنشطة المتعلقة بي

 مراجعة قانون عدالة األحداث -1
 تعزيز القدرة التأسيسية  -2
 .تدريبرامج وضع استراتيجيات و ب -3
 . وتأمين خدمات ما بعد االعتقاللتوقيف إصالح ظروف ا -4
 .اتخاذ إجراءات قضائية لحماية األطفال الضحايا الذين تعرضوا للعنف واالعتداء -5

وتشمل النتائج تعديالت وتغييرات تشريعية في ما يخص تطبيق القانون إذا حدث تغيير في 
طة تجاه األحداث الجانحين، وتم إعداد برامج تصرف مواقف القضاة والمدعين العامين والشر

صبية (األحداث الجانحين ظروف التوقيف تدريبية لمجموعات مختصة مختلفة، آما تم تحسين 
بحيث ال يتم احتجاز األحداث مع السجناء البالغين، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق ) وبنات

حماية األطفال الذين تعرضوا للعنف بين مختلف المسؤولين وتم اتخاذ إجراءات قضائية ل
 .واالعتداء

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ملحق
 

      نطاق الصالحية -1
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 أساس تقييم المشروع
 نطاق الصالحية

 القضائينظام الاألحداث و دعم لقضاء المختّص بتعزيز القدرة التشريعية والمؤسساتية ل: عنوان المشروع
                             .األحداث في لبنانلمختّص  با

  LEB/98/R72 وLEB/02/R30: رقم المشروع     
  

 خلفية المعلومات ) -1
يتم العمل في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال عدالة األحداث وفقا لقرارات 

 الذي دعي إليه المكتب بناء على طلب دولة عضوة الجمعية العامة والمجلس االجتماعي واالقتصادي
لتصميم مشاريع تعاونية فنية وتنفيذها لمنع الشباب من ارتكاب الجرائم ولتعزيز أنظمة قضاء األحداث 
ولتحسين إصالح األحداث الجانحين ومعاملتهم بطريقة أفضل إضافة إلى تطوير وسائل حماية األطفال 

 المعنون تعزيز القدرة التشريعية والمؤسساتية لقضاء األحداث في آانون لقد تم إطالق المشروع. الضحايا
ويليه المشروع )  دوالر أميرآي834,397الميزانية  (2002 وتم إنهاء تنفيذه في حزيران 1999الثاني 

/  إلى تشرين األول 2002نوفمبر / المعنون دعم نظام قضاء األحداث في لبنان الذي امتد من تشرين الثاني
تم صياغة المشروع األول بناء على طلب وزارة العدل وعلى )  دوالر672,19الميزانية  ( 2004توبر أآ

 إضافة إلى مهمتين هادفتين إلى متابعة 1997أآتوبر / أساس إجراء تقييم للمتطلبات في تشرين الثاني 
لى مساندة الجهود يهدف المشروع إ. 1997ديسمبر / نوفمبر وآانون األول/ المشروع في تشرين الثاني 

الوطنية المبذولة لجعل األحكام القانونية تتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة في ما يتعلق بإدارة المحاآم، آما 
يتضمن تدابير حول تحسين أوضاع السجن ومعاملة األحداث المحتجزين وفقا لقواعد األمم المتحدة حول 

 :ذا الهدف، تم تنظيم األنشطة التاليةولتحقيق ه. حماية األحداث المحرومين من حريتهم
 .تحليل األحكام التشريعية الوطنية المتعلقة باألحداث وتقييمها ) أ
إعداد برامج تدريبية للقضاة والمدعين العامين والمرشدين والمساعدين االجتماعيين المختصين  ) ب

 .والشرطة القضائية بغية تحسين نوعية الخدمات المتوفرة
 ) لتشيده الحكومة اللبنانية(طط بناء إصالحية لألحداث الجانحين المساعدة في تصميم مخ)ج

إنشاء مصلحة األحداث في وزارة العدل لتكون مسؤولة عن تنسيق األنشطة الوطنية في ما يخص  ) 
 .األحداث، واتخاذ تدابير رامية إلى منع جنوحية األحداث

حداث الصبيان المحرومين من حريتهم  األأوضاع توقيفتعزيز الخدمات التأهلية لألحداث وتحسين ) ه
 UNODC إدارة  رأتآما). رومية(والمحتجزين في جناح األحداث في سجن المرآزي في بيروت 

أنه من الضروري إجراء تقييم لهذا المشروع بغية االستجابة للعدد المتزايد من طلبات بلدان الشرق 
 .هماألوسط وشمال أفريقيا لتكرار النموذج اللبناني في بالد

 :وهدف المشروع الثاني دعم نظام قضاء األحداث في لبنان إلى 



 .األحداث الجانحين والترآيز بشكل خاص على ظروف الفتياتأوضاع توقيف تحسين  ) أ
تأمين خدمات العناية بالشباب لزيادة فرص انخراط األحداث من جديد في المجتمع بعد خروجهم  ) ب

 .ة وفرص عمل لهممن مراآز التأهيل من خالل تأمين بيئة سالم
إنشاء قسم الحماية ضمن مصلحة األحداث في وزارة العدل واتخاذ إجراءات قضائية لحماية األحداث  ) ت

 .2004أآتوبر / تم تنفيذ المشروع بالكامل في تشرين األول . المعرضين للخطر أو الضحايا
 
 هدف التقييم -2

ا تحققت األغراض المرجوة آما تم تقييم ما إن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما حققته المشاريع وإذا م
إذا تم تلبية حاجات المستفيدين وما تم تحقيقه من حيث األثر واالستمرارية باإلضافة إلى ذلك سيهدف 

وستشكل هذه .تحسين مخطط المشروع وتصميمه وإدارتهأفضل الممارسات لهذا التقييم إلى اعتماد 
 المستقبلية إقليميا ودوليا إضافة إلى إعداد نموذج عن  بغية تحسين المشاريعUNODCإفادة آبيرة ل

برنامج قضاء األحداث آما سيشكل التقييم موضع اهتمام ممولي المشروع إذ أنهم يمولون مشاريع 
 .إضافية في لبنان باإلضافة إلى مشاريع مشابهة أخرى في المنطقة 

 
  التقييمنطاق) 3

 : وطني لضمه محليا ما يليخبيرولي وسيحلل فريق التقييم المؤلف من مدير فريق د
 مفهوم المشروع وتصميمه ) أ
 تنفيذ المشروع ) ب
 الهادف إلى إصالح قضاء األحداث الذي تم تنفيذه في R72نتائج وتأثير واستمرارية المشروع ) ج

 الذي تم تنفيذه R30 إضافة إلى المشروع 2002 إلى حزيران 1999لبنان من آانون الثاني /بيروت 
 .2004 حتى تشرين األول 2002نان منذ تشرين الثاني لب–في بيروت 

 خالصة مفهوم المشروع وتصميمه وتنفيذه) د
 UNODCهار ما إذا ساهمت هذه المشاريع في إعطاء األولوية لليتوجب على فريق التقييم إظ ) أ

لتنفيذها وعن آيفية حصول ذلك آما سيقيم الفريق المشاآل التي واجهت المشاريع واالستراتيجية 
لتي تم اعتمادها لتسوية هذه المشاآل آما شمل تقييما للصلة بين األهداف و النتائج واألنشطة ا

وآيفية تحقيقها بالمقارنة مع بدائل فعالة أخرى آما تضمن هذا التقييم تحليال واضحا ومنطقيا 
 . حول المشاريعًاومترابط

 فعال ويشمل تقييما عن مدى دعم سيعد فريق التقييم تقييما حول آيفية تنفيذ مخطط المشروع بشكل ) ب
 . في المشروعUNODCالهيكل التنظيمي والمساندة اإلدارية ووسائل التنسيق التي اعتمدتها 

سيظهر فريق التقييم ما إذا تم تحقيق النتائج وفي حال لم تحقق، سيبين التقييم إن آان هناك تقدم قد بذل  ) ث
آت المشاريع أثرا ، آما يتضمن احتمال استمرارية النتائج ويتم تقييم فائدة النتائج وعما إذا تر. لتحقيقها

 .والفوائد باإلضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز القدرة البشرية والمؤسساتية 
سينهي فريق التقييم تقريره بخالصة المشاريع ويصدر توصياته آما يجب إذ يتوجب عليهم طرح ) د

آما أنه من الممكن إصدار توصيات تتعلق . معالجتها اقتراحات حول تحسين النتائج غير المرغوبة و
 .بتنفيذ المشاريع وإدارتها ومعالجة المشاريع المشابهة

 
 منهجية التقييم -4

 :سيتضمن منهجية التقييم ما يلي
تقييم الوثائق ويعني بذلك آافة الوثائق األساسية آوثائق المشروع وتقارير حول التقدم والمراقبة،  -

 .ائية باإلضافة إلى التقييمات التي أصدرت تبعا للمشروعالتقارير النه
 إجراء مقابالت مع المعنيين -
 زيارة اإلصالحيات الرئيسية -
 .إعداد تقرير نهائي -



 
  فريق التقييم - 5

رشحهما ) عضو في فريق العمل(ومقيم محلي ) رئيس الفريق(أجرى التقييم خبير دولي أجنبي 
UNODCعلى الخبير الدولي أن يتمتع بمعرفة واسعة حول العوامل  بموافقة الممول يتوجب 

وتعتبر هذه التجربة ثمينة في ما . القضائية واالجتماعية المتعلقة بإصالح القضاء الجنائي 
يتعلق بقضاء األحداث إذ أنه من المفيد أن تعي األمم المتحدة آيفية تنفيذ هذا المشروع 

إجراء تقييم فالمطلوب خبرة احترافية ذات الخبرة أمر ضروري عند .  أيضاUNODCوأل
 سنوات آما يتوجب أن يتمتع بمهارات آتابية وآالمية في اللغتين 10صلة تكون على األقل 

أما المقيم المحلي . اإلنكليزية والفرنسية وسيكون من المحبذ أن يعرف اللغة العربية أيضا
. ماعية أو مجال آخر ذات صلة فيتوجب أن يكون حائز على شهادة جامعية في العلوم االجت

 سنوات في علم الجريمة أو البحوث اإلجرامية وعليه 10 إلى 7آما يفترض به أن يتمتع بخبرة 
أن يتمتع بخبرة في تقييم مسائل العلوم االجتماعية وأن يكون ضليعا في اللغة العربية 

تي تبذلها األمم المتحدة في الفرنسية وداريا في اللغة اإلنكليزية ومن المفيد معرفة الجهود ال/و
  .هذا المجال على صعيد البالد واإلقليم

 
 :استعدادات التخطيط والتنفيذ )6

 وما أدى دورا حاسما بالفعل هو آون الفريق UNODCسيشهد هذا التقييم تعاونا وثيقا بين المستشارين و 
وع أيضا وبذلك سيسمح مستقال ويجري تقييما شامال حول مميزات المشروع الفنية وحول إدارة المشر

ويتألف . للفريق بمراجعة آافة الوثائق ذات الصلة إضافة إلى التشاور مع الذين ساعدوا لتنفيذ هذه المشاريع
 :كافة المعلومات من المسؤلين عن إطالع الفريق بUNODC أل مالك

ت استشارة  تحR30 وR72 صباغ وهي خبيرة وطنية في المشروعين هريني: مكتب المشاريع في بيروت -
 ) R72منسق دولي سابق لمشروع (أفغانستان/ في آابولUNODCألكسندر شميدت وهو مندوب ممثل لل

محمد عبد العزيز، وهو مندوب  : UNODCفي المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع لل -
 و اليف فيالرسون وهو موظف في المشروع. إقليمي 

 في فيينا وحدة التقييم المستقلة وتضم فرع الشرق األوسط وأفريقيا، UNODCفي المرآز الرئيسي لل -
 .والشريك في قسم التنمية أي وحدة إصالح القضاء الجنائي باإلضافة إلى قسم األمن اإلنساني

 
Uالمهمات 
 
Uالمستشار الدولي/ رئيس الفريقU: 

 :سيقوم رئيس الفريق ب
 في تصريف UNODCق بحيث تضعها التحضير إلعداد التقييم من خالل مراجعة الوثائ -1

 ) أسبوع واحد. ( الفريق
 ) يوم واحد( في فيينا UNODCالتحضير لتعليمات المرآز الرئيسي لل -2
 )  أيام7(السفر بمهمة إلى بيروت في لبنان لمقابلة المعنيين وللقيام بزيارات ميدانية  -3
بيروت تحت  في UNODCسينظم المهمة مكتب ) أسبوعان( صياغة تقرير حول التقييم  -4

أثناء هذه المهمة، ستعقد اجتماعات .  في القاهرةUNODCإشراف المكتب اإلقليمي لل
 :مع

 .وزارة العدل الحاليين والسابقين الذين أصبحوا  معنيين في البرامج -
 .مستشار رئيس الجمهورية والسيدة األولى  -
 .مدير مصلحة األحداث في وزارة العدل -
 .سجن ومستشار وزير الداخلية ووزراء الداخلية الحاليين والسابقينرئيس الشرطة ومأمور ال -
 .مدير جناح األحداث الصبيان في سجن رومية التابع لوزارة الداخلية -



 .مدير أآاديمية الشرطة والشرطي المسؤول عن تدريب األحداث -
 .مدير معهد تدريب المساعدين االجتماعيين في جامعة مار يوسف -
ين عن تدريب فيما يتعلق بمسائل األستاذة المسؤول/ ات القضائية والقضاة والمدعين العامينمدير الدراس -
 زأحداث -ا
 قضاة األحداث -
 المساعدين االجتماعيين بشكل عام والمختصين منهم بمسائل األحداث بشكل خاص -
 الشرطة القضائية  -
 ممولي المشروع -
 ثلي عن مكاتب أخرى في األمم المتحدةالمنسق المحلي التابع لألمم المتحدة ومم -
 المنظمات غير الحكومية -
 
Uمستشار وطني/ عضو الفريق 

هو سيجري التقييم في بيروت / فهي . سيتم وضع الوثائق نفسها التي توفرت للخبير الدولي للمقيم الوطني 
( الخبير الدولي هي سيساند / هو. وسيكون مسؤوال عن تنظيم مهمة التقييم بالتعاون مع منسق المشروع

رئيس الفريق من بين أمور أخرى، من خالل مرافقته إلى االجتماع المذآورة أعاله وإلى الزيارات 
آما أنه من واجبه التعاون على صياغة التقرير ا . الميدانية، ومن خالل وضع مالحظات آما هو مطلوب

 .لتقييمي النهائي وفقا لتعليمات رئيس الفريق
تعيين فريق التقييم ومراجعة هذا :  قبل بداية المهمة2005يوليو /  تموز-يونيو/ يران حز: التاريخ المحدد
 .األخير للوثائق

 :لبنان / امتدت المهمة لثمانية أيام بين فيينا وبيروت 
 أيام للزيارات الميدانية وإلجراء المقبالت واالجتماع مع القيمين 7زيارة إلى فيينا ليوم واحد للتعيين و 

 :وجاء برنامج الزيارات آاآلتي. ص المعلومات المفيدة وصياغة التقرير واستخال
 

U اليوم األول 
 وزير العدل -
 مدير مصلحة األحداث والمالك المسؤول عن فرع جنوحية األحداث في وزارة العدل -
داث األساتذة المسؤولين عن تدريب األح/ مدير معهد الدراسات القضائية والقضاة والمدعين العامين  -

 وتوجيههم 
 زيارة ميدانية إلى مرآز الشرطة والتناقش مع الشرطيين القضائيين المدربين على مسائل األحداث -
 زيارة محاآم األحداث والتناقش مع قضاة األحداث -

 
Uاليوم الثاني 

 رئيس الشرطة ومأمور السجن ومستشار وزير الداخلية -
 

Uاليوم الثالث 
 في سجن رومية والتناقش مع مدير الجناح ومع المساعدين االجتماعيين زيارة جناح األحداث الصبيان -

 .التابعين إلى المنظمات غير الحكومية
 المنظمات غير الحكومية -18
 

Uاليوم الرابع 
 مدير آلية تدريب المساعدين االجتماعيين في جامعة ماريوسف -
 مستشار رئيس الجمهورية والسيدة األولى -

 



Uاليوم الخامس 
 سرا في بيروت سفير سوي -
وسفير هولندا في بيروت والمنسق المحلي التابع لألمم ) SDC(ممثل وآالة سويسرية للتنمية والتعاون  - 

 المتحدة وممثلين عن مكاتب األمم المتحدة 
 
Uاليوم السادس والسابع 

 .عقد اجتماعات إضافية إذا ما تطلب األمر واستخالص المعلومات وصياغة التقرير
 

 يمتقديم التقي
 

لبنان لتقديم / فرع بيروت – UNODCفي نهاية مهمة التقييم، سيتم عقد اجتماع استخالصي في مكتب 
 .موجز حول النتائج والتوصيات

سيقدم الفريق التقرير التقييمي إلى وزارة العدل اللبنانية آتابه خالل أسبوع واحد بعد تنفيذ المهمة 
 لمناقشته آما سيقد

منفذة وإلى الفرقاء اآلخرين في المشروع وتجدد اإلشارة إلى أنه يتوجب على إذا أمكن إلى الوآالة ال
. فريق التقييم إعطاء حكما مستقال عند صياغة التقرير الختامي مع أخذ اآلراء األخرى بعين االعتبار

 لصياغة تقرير المشروع التقييمي إذ UNODCويفترض من فريق التقييم أن يستند إلى دالئل بنية ال
يتم إلحاقها واالستفتاء التقييمي الملخص بنطاق السلطة آما سيتم إلحاق أسس التقييم في أنه س

UNODC آما يجدر وضع تصميم للتقييم قبل االستهالل بالمهمة وسيتم تقديم مسودة عن التقرير 
 وسيتم 2005يوليو / تموز15لبنان في تاريخ أقصاه /فرع بيروت– UNODCالتقييمي عبر مكتب ال

وسيقدم خبير المشروع في .  للتعليق عليهUNODCفي آل الوحدات و األقسام المعنية في الوسينشر 
 مع نسخة UNODCبيروت التقرير التقييمي الختامي إلى رئيس وحدة إصالح القضاء الجنائي في 

وسيتولى المكتب في بيروت مهمة .  اإلقليمي في القاهرةUNODCإلى المندوب الميداني أي مكتب 
تقرير على األطراف المعنية بما فيهم وحدة التقرير المستقل التابعة للمرآز الرئيسي توزيع ال

 وستنحصر الملحقات بالتقرير حول 2005يوليو /  تموز 31يجدر تقديم التقرير في  . UNODCلل
آما يتم ذآر الوثائق آمراجع ولكن من . التقييم بتلك التي تثبت أو تبرهن مسألة تتعلق بنتائج رئيسية

.  صفحة15يجب أال تتجاوز الصفحات المخصصة للملحق أل . غير الضروري أن يتم إلحاقها بالتقرير
 : صياغة التقرير وفقا للملحقات التاليةسيتّم

 UNODCاالستفتاء التقييمي لل -
 دالئل تقرير تقييم المشروع -
 UNODCأسس التقييم التي وضعتها ال -
 
 : االجتماع معهمتها واألشخاص الذين تّم زياراألماآن التي تّموالمنظمات  -2

 
 2005يوليو / تموز 14 إلى 6من : برنامج مهمة التقييم إلى لبنان

  
 يوليو/ تموز 6األربعاء 

 :بعض الظهر
 الوصول إلى بيروت: الساعة السابعة مساء -19
  ومع المقيم الوطني UNODCالتحاور مع الخبير الوطني التابع لل: الساعة الثامنة -20
 

 يوليو/ تموز 7الخميس 
 :قبل الظهر



  رينه صباغUNODCمقابلة الخبيرة الوطنية في ال : الساعة السابعة  -21
يز رالف رياشي وهو مسؤول عن تدريب يمقابلة قاضي محكمة التم:الساعة الثانية عشرة والنصف -22

 القضاة والمدعين العامين
 

 بعد الظهر
 امقابلة مديرة مصلحة األحداث في وزارة العدل هال بوسمر -23

 يوليو/ تموز 8الجمعة 
 اجتماع مع السيدة جويس تابت وهي نائب عام في محكمة العليا : 9,30: قبل الظهر

زيارة إلى جناح األحداث الصبيان في سجن رومية ومقابلة مديرة جناح األحداث روز ماري : 11,30
 طنوس ومساعدين اجتماعيين 

 
 )ةالمبادر( زيارة إصالحية البنات 14,30: بعد الظهر

 
 يوليو/ تموز 9السبت 

 مقابلة رئيسة جمعية أطفال الحرب  ميرنا غنجي: قبل الظهر
 صياغة التقرير حول التقييم: بعد اظهر

 
 يوليو/ تموز 10األحد 

 صياغة التقرير حول التقييم
 

 يوليو/  تموز 11االثنين 
اإلضافة إلى منسقي  آلية المساعدة االجتماعية ب- مقابلة مدير جامعة ماريوسف9,30: قبل الظهر

 برامج التدريب
  UNODCه صباغ في الي اجتماع مع رين11,00

 وزيارة استطالعية لغرفة التحقيق مع األطفال UPEL مقابلة روال لبس من 13,00: بعد الظهر
 الضحايا

 
 يوليو/ تموز 11: الثالثاء

ولين عن التدريب في ما ين مسؤ االجتماع مع مدير أآاديمية الشرطة ومقابلة ضابَط9,30: قبل الظهر
 .يتعلق باألحداث 

 
 في السفارة السويسرية) ممولين (االجتماع مع سفيري سويسرا وآندا : 11,00
  لبنانUNICEFمقابلة لبنى عزالدين من : 13,00

 : بعد الظهر      
 .ه صباغ وطلب وثائق إضافية حول المشروعياالجتماع مع رين: 14,00

 
 :األربعاء

 غة التقرير حول التقييمصيا: قبل الظهر
 :بعد الظهر

  ووزارة العدلUNODCاستخالص المعلومات بين : 19,00
 

 يوليو/  تموز 14الخميس 
 .  مغادرة بيروت
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