
  مشروع األحداث في خالف مع القانون

  

بدأت ) UNODC(بالتعاون مع وزارة العدل في لبنان ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة             

  .2006 أذارمنظمة اليونيسف في لبنان العمل على مشروع األحداث في لبنان في 

 422لقانون االستفادة من قـانون      الهدف األساسي من المشروع هو اتاحة الفرصة للحدث في خالف مع ا           

حرية تحت المراقبة إلعطاء الحدث فرصة للتعويض عما ارتكبه مـن           العمل للمنفعة العامة  و    : بنديتحت  

  .خطأ مع المحافظة على حقه في التعلم وعدم االحتجاز والدمج في المجتمع

نتشار تطبيقـه فـي     سريع ا  وت 422كما يهدف المشروع إلى توعية السلك القضائي ألهمية تطبيق القانون           

حيـث  لهـذا المـشروع      UNODCمختلف المحافظات، ما يأتي تحت إطار التعاون ما بين اليونيسف و            

  . عملها مع السلك القضائي في مجال التدريب والتوعيةUNODCتستكمل ال 

  

I. العمل للمنفعة العامة  

 والبقـاع    الـشمال  ات في بيروت،  تم االتفاق مع جمعية الحركة االجتماعية لتأمين ثالث عامالت اجتماعي         

والقضاة للحكـم   )  UPEL(للعمل على متابعة ملفات األحداث بالتعاون المباشر مع جمعية اتحاد األحداث            

 جمعيـة فـي     22ل في   حدث وتمت احالتهم للعم    31حتى اآلن تم العمل مع      .  ضمن العمل للمنفعة العامة   

  .  جمعيات في البقاع 9الشمال و

  

لمتابعة ملفات األحـداث فـي       )UPEL( مع جمعية اتحاد األحداث      2006 نيسان   3بتاريخ  كما تم االتفاق    

ل في بلديتين في النبطيـة، فـي        حدث وتمت احالتهم للعم    23حتى اآلن، تم العمل مع      . الجنوب والنبطية 

  .مؤسستين حكوميتين، الصليب األحمر اللبناني وشركة خاصة في صيدا

  

II.  حرية تحت المراقبة  

جمعية أركنسيال في بيروت، البقاع والشمال لتأمين تدريب األحداث المحكومين تحت بنـد             تفاق مع   تم اال 

بتصنيع أجهزة خاصـة لـذوي االحتياجـات        الحرية تحت المراقبة، وذلك في معامل الجمعية التي تُعنى          

     . بيروتال وفي الشمأركنسيال ث وتمت احالتهم للعمل في جمعية احدأ 3حتى اآلن تم العمل مع . الخاصة

  

  

  

  

  



  )اليونيسف(  األمم المتحدة لألطفالمنظمة

بـدأت   و 1946سـنة   ) يونيـسف (انشأت الجمعية العمومية لألمم المتحدة منظمة األمم المتحدة لألطفـال           

 . 1948نشاطاتها في لبنان عام 

  

  مهام المنظمة

 فـي كـل     موتعزيز حقوقه ل  اليونيسف بمهام حماية األطفا    لألمم المتحدة    العموميةالجمعية  ت  كلَّف •

حمايـة حقـوق   فـي  أوالً اليونيسف  وتتوجه أعمال. مكان، مع تركيز خاص على البلدان النامية
  . االستجابة إلى حاجاتهم األساسية؛ وتعزيز الفرص لبلوغهم االكتفاء الذاتي واألطفال

 مبـادئ ثابتـة     هم وفق حقوقبلورة  تستلهم اليونيسف أعمالها من اتفاقية حقوق الطفل وتسعى إلى           •

  .ومعايير سلوك دولية

وبنـاء  " األطفال أوال "مبدأ  تعبئ اليونيسف اإلرادة السياسية والموارد المادية لمساعدة البلدان على           •

 . لتأمين الخدمات األساسية لهم ولعائلتهمتطوير السياسات المناسبة وقدراتهم 

يحظى األطفال األكثـر حرمانًـا      و. في جميع برامجها بدون انحياز وأي تمييز      اليونيسف  تتعاون   •

 .فقرا بأولوية برامجهاوالبلدان األكثر 
  

 
  أولويات اليونيسف في لبنان

 وتنميته في األهداف الوطنية الرامية إلى خفض معدل وفيات األطفال ومعـدل       رعاية الطفل يساهم برنامج   

، مع تركيز    حية كل والدة ل في األلف    25 في األلف لألول و    20وفيات األطفال دون الخامسة إلى أقل من        

الجسدية واإلدراكيـة   كما تعمل المنظمة إلى تنمية قدرات الطفل        .   المناطقية خاص على خفض التفاوتات   

وتتمثل مساهمة اليونيسف في تحقيق هذه األهداف بدعم البرنامج الوطني للتلقيح           . عاطفية والنفسية شاملة  وال

  . من خالل توفير خدمات شراء قابلة للتسديد لوزارة الصحة العامة

عائلـة،  كز جهود اليونيسف على تنمية المـواد التربويـة لل         تمجال رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، تر     في  

  . صائيين الرعاية الصحية واالجتماعيةوألخ

  

 وتحسين جودة التعليم فـي       المدرسي يساهم البرنامج ألتعلمي في الجهود الوطنية المبذولة لزيادة االلتحاق        

وتخفيض التسرب المدرسي؛ ودعم تنفيذ القانون الخاص بـالتعليم األساسـي           السادس   إلى    األول الصفوف

علـى   خاص   تركيز مع   2006ي المدارس الرسمية مع حلول العام       ف) 6-1الصفوف  (المجاني واإللزامي   

 التعليم المجاني اإللزامي من     على رفع عمر   اليونسكو واليونيسف    برامجت  هموسا. األطفال األكثر حرمانا  

وسوف تعزز اليونيسف وشركائها مـن  . عاما كبند أول في جدول األعمال السياسي15 عاما حاليا إلى   12



تطبيـق قـانون التعلـيم المجـاني     الوطنية ل والحوار حول السياسات  واألبحاث والندوات  خالل الدراسات 

 ئها تعمل اليونيسف مع شركا    كما.لتفادي عمالة األطفال في سن مبكر      وذلك   15واإللزامي ليشمل سن الـ     

  . الحكومية معدالت التسرب في المدارس وخفضتحسن جودة التعليم الهادفة لسياسات الاعتماد  على

  

ويـتم  .  في توفير المهارات والمعرفة للمستقبل     ب للمراهقين والشبا  تمكين الشباب وحمايته  يساهم برنامج   

 لتحديد األولويات واألنشطة؛ وتعزيز السياسات والخطـط الخاصـة          األبحاث الميدانية ذلك من خالل دعم     

. خاص ومنظمات األمم المتحدة   القطاع ال و؛ وبناء الشراكات مع الحكومة والهيئات غير الحكومية         ببالشبا

 وتهـدف بـرامج اليونيـسف بإعطـاء        الذين يعيشون في مناطق محرومة باهتمام خاص       بويحظى الشبا 

، وفيروس  في مؤسسات الرعاية  في مجاالت العدالة لألحداث، واالعتداء على األطفال، واألطفال         األولوية  

  .اإليدز/نقص المناعة البشرية

  

.  لألبحاث والدراسات الميدانية لتطوير برامج مستهدفة  ، يمنَح اهتمام خاص   رأة تعزيز حقوق الطفل والم    في

كما تساهم اليونيسف في حمالت إعالمية تربوية هدفها توعية المجتمع اللبناني علـى مـشاكل األطفـال                 

  .والشباب

  
  :للمزيد من المعلومات عن اليونيسف

  بيت األمم المتحدة
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