
عدالة األحداث

مشروع وزارة العدل بالمساعدة الفنية من مكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

UNODC



مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة      
UNODC

 موظف على     500 ويعمل فيه قرابة         1977نشأ المكتب عام          
.  مكتبًا ميدانياً       21مقره الرئيسي في فيينا وله           .  نطاق العالم      
مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مثالً                 :  إطار عمله  

الوقاية ومكافحة المخدرات              -
 الجريمة المنظمة ، االتجار بالبشر              -
 غسل األموال، الفساد         -
االيدز / فيروس نقص المانعة البشرية        -



: ثالث دعائم للعمل        

 أعمال البحث والتحليل من أجل تعزيز المعرفة بقضايا -   
المخدرات والجريمة  يستند اليها في تقرير السياسات والعمليات 

 وضع المعايير من أجل مساعدة الدول في التصديق على  -
المعاهدات الدولية وتنفيذها  

 مشاريع التعاون الفني في الميدان من أجل تحسين قدرة الدول  -
.على مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة واالرهاب



UNODC

عدالة األحداث      

مشروع دعم القدرات التشريعية         
والمؤسساتية في لبنان               

1999- 2007



 في االنحراف اقعو قانون األحداث ليكون منسجماً مع تعديل
الدولية التفاقياتلبنان ومع ا

 العدل األحداث في وزارة مصلحةودعم   تفعيل

األحداثعدالة األخصائيين العاملين في حقل    تخصص   

 دعم قدرات إدارة السجون في حقل األحداث 

2001-1999المرحلة األول  



2004-2002المرحلة الثانية       
استحداث مركز خاص بالقاصرات المخالفات للقوانين         

الجزائية للتوقيف االحتياطي ولتنفيذ العقوبة، منفصالً عن            
سجون النساء   

وضع إستراتيجية عمل وطنية للحماية القضائية  
المعاملةلألطفال المعرضين لسوء 

إستحداث غرفة إستماع للطفل الضحية   
 دراسة عن واقع األطفال ضحايا جرم جزائي 

االخصائي التربوي، الطفل  / األخصائي االجتماعي / الطبيب ( دليل خاص 
)واألهل



2007-2005المرحلة الثالثة      
   التأهيلية والبرامج المعيشية الظروف تطوير       

: األحداث جناح في  
 آهرباء الميكانيك، في ومشاغل مهني تدريب إستحداث -

سيارات وبويا       
مشوار مجلة تفعيل -

 البديلة التربيوة التدابير تنفيذ دعم
العامة للمنفعة العمل: الحرية لحجز

 قضايا بمتابعة المولجين األخصائيين تدريب
األحداث



بعض االنجازات   



Close institutions

Ministry
of

Justice

Police

Court

Key element = Data system collection

mandated NGO

- Understand the nature of 
children’s conflict with the 
law and the situation of 
child victims

- Perceive Protection Gaps

- Plan for Prevention and 
Reintegration:

- Monitor Reforms

Impact

Official Agreements with other stakeholders

Privacy Protection Measures
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1- The law is in harmony with the nature of the 
delinquency: not repressive and more social approach

2- Close institution: Decrease of the number of 
juveniles:  210 in 2001 to 120 in 2005, and No more 
juveniles under 15 in detention center for youth.

3- The alternatives measures are implemented mainly 
the community services.

4- The child victims is protected in all the stage of the 
judiciary procedure.

5- New mandates for NGO were effective to support the 
implementation of provisions.

First IMPACT of the new law (2 years of elaboration)
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- Evaluation of the 
implementation of the law: 
impact and gaps

Closely 
monitoring of 

trends in juvenile 
delinquency

- Proposition of Amendment to be more 
in compliance with the UN standards 
and the specific national juvenile 
situation.

Gradual process for juvenile justice 
reform in particular but also for 
criminal justice in general

The process is on progress:



At the Ministry of Justice, 
– Establishment of an effective and efficient operating Youth 

Department as Focal point for Coordination, data collection 
and analysis, policies design. monitoring activities 
implementation on juvenile justice.

At the Ministry of Interior
– Establishment of a Youth Police Unit within the judicial 

police 
– Reform of detention conditions :

• coordination unit for the juveniles detention center
• detention conditions and rehabilitation programmes for 

boys 
• specific residential institution for girls national strategy
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Some Achievements

Parental visit room

In juveniles detention center

No more girls with adults 
in prison.

Green activities Child victim hearing room



IMPACTInstitutionalized training : 
Strengthen curricula's for 
new graduates and 
permanent training:
- Judiciary institute for judges 
and prosecutors
- Social sciences university for
social workers
- Police academy for police 
officers and prison personnel
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- Changes in the attitude / 
practice of actors, 
especially police. 

- Improvement of 
“permanent training 
programmes in

- practical improvement in 
the relation between the 
CRC and the activities 
implementation.  
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IMPACT

•Break down “taboos” on 
child abuse.
•Improve the involvement 
of the civil society 
•Improve the trust of the 
judiciary 

Information, booklets and 
manuals are used both by :

juveniles in conflict with 
the law, child victims …
-Right and duties of the 
juveniles
-Alternatives measures


	

