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  وزارة العدل
  مصلحة األحداث

  

   2000أهم المستجدات في حقل األحداث خالل العام 

  
التـي  " تعديل وتنظيم القدرات التشريعية والمؤسساتية في حقل عدالة األحداث        " في إطار مشروع    

تقوم به وزارة العدل بالمساعدة الفنية من مركز األمم المتحدة لمكافحة الجريمة تـم تفعيـل مـصلحة                  

 لتنظـيم   16/9/1983 تاريخ   151األحداث المنحرفين المالحظة في المرسوم االشتراعي رقم        إصالح  

  .وزارة العدل

    

 على وضع تقرير سنوي حول أهم المـستجدات فـي حقـل     1999إن مصلحة األحداث قد عمدت منذ       

األحداث بغية إتاحة الفرصة أمام القيمين على شؤون األحداث من االطـالع علـى وضـع األحـداث               

  .لمخالفين للقوانين الجزائية والمعرضين للخطر والضحايا منهما

    

 لقي صدى إيجابيا لدى القيمين على شؤون األحداث المنحرفين مـن حيـث              1999إن تقرير عام    

اإلحصاءات الرسمية عن وضع القضائي لألحداث والبرامج التأهيلية المعتمدة، لذا جـاء تقريـر عـام                

  :متناوالً المواضيع التالية يعطي صورة أكثر وضوحاً 2000

  .أهم المستجدات في حقل األحداث -

  .2000إحصاءات التحقيق األولي لعام  -
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  أهم المستجدات في حقل األحداث
  

  الخاص باألحداث119/83مشروع تعديل  المرسوم االشتراعي  -1
  

 17/9/1999  الذي أقر من قبل مجلس الوزراء فـي        119/83إن مشروع تعديل المرسوم االشتراعي      

  بعد أن تمت دراسته من قبـل لجنـة           2000أصبح في حيز اللجنة البرلمانية لتعديل القوانين منذ آذار          

  .حقوق الطفل

  

 تفعيل دور مصلحة األحداث في وزارة العدل -2
  

وزير العدل على قة  تمت مواف18/2/2000بتاريخ : استحداث ملف قضائي خاص بمحاكم األحداث -

 وزع 2000وابتداء من حزيران . د خاص باألحداث لدى المحاكم المختصةاعتماد ملف قضائي جدي

في سبيل إبداء المالحظات واالقتراحات ) ستة أشهر(الملف على أقالم محاكم األحداث ولفترة اختبارية 

في هذا اإلطار قامت مصلحة األحداث بتقييم للملف المذكور مع . قبل اعتماد الصيغة النهائية للملف

يبدأ العمل بالملف بشكله النهائي . قضاة ورؤساء األقالم ومندوبي جمعية اتحاد حماية األحداثالسادة ال

 .2001في الفصل األول من 

  

 باإلضافة الى ورود التقارير الشهرية من محاكم تنظيم المعلوماتية المركزية لدى مصلحة األحداث -

 الخاصة بكيفية 207/99رة اإلدارية ، ومع اعتماد قوى األمن الداخلي المذكحةاألحداث الى المصل

تم تنظيم . التحقيق مع الحدث توالت االستمارات االجتماعية ومحاضر قوى األمن الى مصلحة األحداث

ومتابعة سير التحقيق األولي مع األحداث بعد القيام بجولة ميدانية على المفارز القضائية والمكاتب 

حداث لتقييم العمل حول التحقيق مع األحداث واالطالع المختصة ومع مندوبات جمعية إتحاد حماية األ

على الصعوبات التي تواجههم أثناء التحقيق ومحاولة تالفيها بغية بلورة اقتراحات عملية لتأمين األفضل 

 .للحدث

  

قامـت  : لحضور التحقيق األولي في حال تعذر حضور مندوب االتحـاد          خلية األخصائيين المتطوعين   -

 4،  تحقيق في جبل لبنان    20( 1641 من اصل    2000 تحقيقاً خالل سنة     28ور  مصلحة األحداث بحض  

 . تحقيقاً دون حضور اي مندوب59وبقي ) في لبنان الجنوبي 4 ،في بيروت
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تألفت في مصلحة األحداث لجان  :التنسيق مع القطاع األهلي واألجهزة الرسمية والدولية المعنية -

 بحيث تضم كل لجنة مؤسسة أو اكثر من المؤسسات فرعية متخصصة بغية تنظيم عمل المؤسسات

 لجنة ، لجنة الحماية، لجنة القاصرات،لجنة مواكبة تعديل المرسوم,لجنة المحاكم( العاملة مع األحداث 

  ).سجن روميه

  :المواضيع المطروحة.  اجتماع للجان الفرعية11عقد في مصلحة األحداث خمسة اجتماعات دورية و

  .صندوق الحدث وتمويلهيلها، خلية المتطوعين وتفع •

  .التحقيق األولي •

وتوزيع   تنظيم العمل داخل السجن،)ألحداثجناح ا(الظروف المعيشية في سجن روميه  •

 البرامج التأهيلية والتربوية داخل ،النشاطات على المؤسسات والجمعيات العاملة مع األحداث

  .السجن

في مركز واحد بغية تامين البرامج القاصرات المنحرفات في سجن النساء وضرورة وضعهم  •

  .التأهيلية المناسبة

  .تدبير العمل للمنفعة العامة •

  

إن مشكلة دفع الرسوم المتوجبة على الحدث طرحت في  : صندوق الحدث في سجن روميه-

اجتماعات مصلحة األحداث كما أن نقابة المحامين طرحت الوضع المالي الدقيق التي تمر به النقابة في 

لتلبية " صندوق السجين"معونة القضائية واقترحت استحداث صندوق خاص للحدث على غرار إطار ال

ن قبل جمعية وبعد تعذر تنظيم الصندوق واإلشراف عليه م. المصاريف القضائية المتعثرة على الحدث

، قامت المؤسسات الناشطة بجناح األحداث في سجن روميه باستحداث صندوق اتحاد حماية األحداث

لألحداث في روميه للمساعدة القضائية وتولت مؤسسة أرض البشر مسؤولية أمانة السر لمدة خاص 

  . سنتين وذلك بإشراف آمر سجن األحداث والمؤسسات األهلية

" يا عين يا ليل " أول نشاط تمويلي للصندوق جاء من االشتراك في تصوير حلقة خاصة من برنامج 

 هريعه إلى صندوق الحدث في سجن روميية لإلرسال وعاد المؤسسة اللبنان عرضته 2000في تموز 

  .وقد تسلمت مؤسسة أرض البشر الشك بقيمة خمسة ماليين ليرة

  

 وضع مسودة في 119/83قامت لجنة مواكبة تعديل المرسوم  : "العمل للمنفعة العامة" ملف التدبير-

ديل المرسوم الخاص بعدالة تحديد وكيفية وضع سبل تنفيذ التدبير الجديد المالحظ في مشروع تع

  ".العمل للمنفعة العامة" األحداث 
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  الدورات التدريبية: تخصص األخصائيين  -3
  

إن مركز األمم المتحدة لمكافحة الجريمة قد أعد سلسلة برامج تدريبية حول عدالة األحداث وذلك 

خبراء اللبنانيين والدوليين المحاضرين هم من ال. للقضاة، للعاملين االجتماعيين ولقوى األمن الداخلي

  .ذوي الخبرة والجدارة في حقل عدالة األحداث

أقيم في معهد الدروس القضائية دورتان للقضاة المتدرجين خالل سنة   :معهد الدروس القضائية ♦

  . قاض متدرج44 حيث شارك فيها 2000

ة على التوالي أقامت للسنة الثاني: المدرسة اللبنانية للتدريب االجتماعي:  جامعة القديس يوسف ♦

  . عامل اجتماعي21المدرسة اللبنانية للتدريب االجتماعي دورة تخصص جديدة ل

اقيم في معهد الوروار دورتان تدريبيتان حول كيفية التعاطي مع األحداث في : معهد الوروار ♦

 ضابطا 40شارك في الدورتين  .إطار التحقيق األولي من جهة وفي السجون من جهة أخرى

  .تيبا محققاً ر60و

كما نظمت نقابة المحامين ندوة باالشتراك مع مركز األمم المتحدة لمكافحة الجريمة للمحامين 

شارك في هذه الندوة . المتدرجين حول عدالة األحداث والتدابير البديلة التربوية المعتمدة في أوروبا

  . محاميا270) 2000تموز (

  

  تأهيل األحداث في سجن روميه -4
  

 األمم  تعزيز دور فرع السجون في قوى األمن الداخلي في موضوع األحداث وضع مركزفي إطار

إلى المشروع األساسي ) تم تمويله من قبل شركة سيليس(مشروعا إضافيا المتحدة لمكافحة الجريمة 

وذلك في إطار تأهيل األحداث المنحرفين في . الذي يقوم به المركز المذكور بالتنسيق مع وزارة العدل

الجناح الخاص بهم في سجن روميه الذي يستقبل األحداث الموقوفين والمحكومين حتى السن الواحدة 

  .في جناح األحداث * والعشرين

  :ضمن هذا االطار تم

  

 يعنى بشؤون األحداث الموقوفين والمحكومين في الجناح الخاص بهم فـي         "مكتب تنسيق " استحداث   -

  تـاريخ    669/204األمن الداخلي بموجب المـذكرة رقـم        يخضع المنسق لسلطة قوى     . هسجن رومي 

  :  تكون مهمته ما يلي27/6/2000
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 خاص باألحداث يسمح للسلطات القضائية باتخاذ التدابير المناسبة مـن           اعتماد ملف إداري وقضائي    -

خالل التقرير االجتماعي الذي يتضمن وضع الحدث الشخصي وتطور سلوكه ومـدى اندماجـه فـي                

  .أهيليةالبرامج الت

  

  :واالجتماعية للملفات من خاللأمين المتابعة القانونية في جناح األحداث لت معلوماتية مركزية  خلق-

 الذين لم    رياً بلوائح اسمية عن األحداث الموقوفين       إفادة مكاتب االتحاد في جميع المحافظات شه      * 

  .في أوضاعهمينظر بعد 

  . دعوى الذين لديهم اكثر منحداثتزويد أقالم المحاكم دورياً عن األ* 

األحـداث او    ب من المحكمة أو من مندوبات     إعداد التقارير االجتماعية قبل صدور الحكم على طل       * 

  .العقوبة ولدى تنفيذهاطلب استبدال عند تقديم 

  

 من األحداث فقط% 55 عملية التأهيل كانت تطال إن :التأهيلي مع األحداث تنظيم وتنسيق العمل -

جميع المؤسسات الغير حكومية الناشطة في جناح  بين تنسيق العمل والجهود من الضروريلذلك كان 

    .  تنظيم وزيادة البرامج التأهيلية لتشمل جميع اإلحداث،األحداث بهدف تحسين

 حدث 13 النباتات الداخلية والخارجية حيث يتمكن لزراعةفقد تم استحداث مشغل : البرامج التأهيلية * 

 مجهزة بسبعة أجهزة كمبيوتر يتوافد للمعلوماتيةعلى كيفية االعتناء بالشتل، وقاعة من التدرب 

  . اليها األحداث بشكل دوري كل حسب مجموعته باإلضافة الى البرامج المعتمدة لدى المؤسسات 

  ) أرض البشر ( صفوف محو األمية واستلحاق مدرسي : البرامج التربوية* 

  ).الحركة االجتماعية. (، حالقة ، مشغل خشب ومشغل جلدرباء منزليةكه:  برامج التدريب المهني* 

  . ولغة إنكليزية مع مؤسسة  فينكسالبرامج التثقيفية* 

  

تفتح .  بإشراف مؤسسة فينيكس2000تأسست مكتبة األحداث في ايار عام : حداث لألمكتبة استحداث -

لفسح المجال لزيادة معلوماتهم العامة عبر المطالعة واأللعاب أبوابها أمام األحداث يومياً وبشكل دوري 

  .الفكرية والندوات التثقيفية

  

جناح األحداث كان مؤلفاً من سـبعة غـرف         : ه  تحسين الظروف المعيشية لألحداث في سجن رومي       -

يجاد حـل   للمنامة ويصل أحياناً العدد في الغرفة الواحدة إلى ثالثين شخصاً،فكان من الضروري البحث إل             

لمشكلة االكتظاظ لذا وضعت مديرية قوى اآلمن الداخلي بتصرف جناح األحداث جناحاً خاصاً  في القسم                

المركزي  تم ترميمه وتجهيزه بهدف نقل المشاغل والصفوف إليه وبالتالي توسيع الجناح التابع للمنامـة                
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 13 الـى    30الواحدة من   فأضيفت خمسة غرف لهذا الغرض بحيث انخفض عدد األحداث داخل الغرفة            

  .حدثاً

نسبة زيارات األهالي التي تضاعفت ثالث  رفع 1999استحدث في كانون األول الذي " الدار " كما أن  

خالل الشهر مع العلم ان نسبة األحداث الذين يتلقون  3نشائه فمعدل الزيارات هو اآلن مرات منذ إ

هو  والدار. 2000خالل سنة % 63إلى ) ل الداربق% ( 37الزيارات من قبل ذويهم قد ارتفعت كذلك من 

مساحة معدة للزيارات العائلية يعمها جو من االلفة هدفها توطيد العالقات األسرية وتحضير إلعادة االندماج 

  .االجتماعي

  

في إطار تنسيق الجهود لتلبية الحاجات الحياتية اليومية  :  حث المجتمع على موضوع األحداث-

قدمت عدة . مؤسسات االجتماعية حمالت توعية عن مشكلة االنحراف في المدارسلألحداث قامت ال

  .مدارس كذلك ومؤسسات تجارية األلبسة وبعض المواد التنظيفية والغذائية لألحداث

  

   الملتقى الوطني لعدالة األحداث-5
  

ي لبنان برعايـة    نظم مركز األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ملتقى وطنياً حول إصالح عدالة األحداث ف            

وبحضور السيدة اندريه لحود ووزير العدل الدكتور جوزف شاوول ومشاركة وزارات العدل والداخلية             

كمـا أن القطـاع     .  أيار في بيت األمم المتحدة     27والتربية والشؤون االجتماعية نهار السبت الواقع في      

اللقاء الذي تـم فيـه عـرض أبـرز      األهلي واألجهزة المعنية الرسمية والدولية ساهموا في إغناء هذا          

مشروع تعديل وتنظـيم    "المستجدات في حقل عدالة األحداث والخطوات العملية التي أنجزت في إطار            

الذي يتم إنجـازه مـن قبـل وزارة العـدل           " القدرات التشريعية والمؤسساتية في حقل عدالة األحداث        

. 2001 لغاية كـانون األول      1999ة منذ سنة    بالمساعدة الفنية من مركز األمم المتحدة لمكافحة الجريم       

  . كما تم تسليط الضوء على التطلعات المستقبلية لتأمين األفضل ألحداث لبنان

، محـاميين   لين عن جمعيات، عـاملين اجتمـاعيين        شخصاً من قضاة، ممث     280اشترك في هذا اللقاء     

  ... وقوى أمن داخلي

  

  نحراف األحداث في لبنان إصدار أول دراسة حول األرقام الرسمية ال-6
  

 قد عدت من قبل مركز األمم 1998إن أول دراسة حول األحكام الصادرة عن محاكم األحداث في سنة 

، لدراسة الوضع االجتماعي والتربويتناولت ا. 2000المتحدة لمكافحة الجريمة وصدرت في آذار 

  . فصلة حسب المحافظاتظروف الجرم واألحكام الصادرة بحق األحداث وذلك بصورة شاملة  وم
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  األحداث في لبنان

  تقرير عن التحقيقات األولية مع األحداث

  2000لسنة 
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  مصلحة األحــداث
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ن األحداث، سواء كانوا من  ساهمت في وضع تصور واضح عن الشكاوى بشؤو2000إن سنة 

  . معهامرتكبي الجرم او معتدى عليهم، في المراكز األمنية المختصة وفي كيفية التعاطي

 تاريخ  207  والمذكرة 19/8/1999في إطار التعميم الصادر من النيابة العامة التمييزية في  

 االجتماعية تم رصد  الصادرة من مديرية قوى األمن الداخلي واستحداث االستمارة11/10/1999

  :الحاالت المتعلقة باألحداث من قبل مصلحة األحداث في وزارة العدل حيت تبين ما يلي

  

تكليف المفارز القضائية " االلتزام بالتعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية الذي نص على -1

على غيرها من القطعات والمكاتب المتخصصة في قسمي المباحث الجنائية العامة والخاصة باألفضلية 

في % 17,1و  من التحقيقات تمت في المفارز القضائية % 68,1إن . اإلقليمية بالتحقيق مع األحداث

وهي % 14,6أما التحقيقات في مخافر الدرك طالت فقط . %85,2مكاتب المتخصصة، أي بمجموع ال

 .  عن المفارز القضائيةفي حاالت الجرم المشهود أو المخالفات المرتكبة في المناطق البعيدة

  

    

الصادرة من مديرية قوى األمن الداخلي والتي تنص على كيفية التحقيق  207التقيد بالمذكرة  -2

أما من جهة إلزامية حضور مندوب . مع الحدث باستثناء حالتان تطلبت تدخل مصلحة األحداث

كل ملحوظ حيث بلغت  ارتفعت بشاألحداث فنسبة حضور مندوبي جمعية اتحاد حماية األحداث قد

 حدث دون مندوب 60، وبالرغم من تدخل خلية المتطوعين في مصلحة األحداث بقي حوالي 95%

 ...، بعلبك، عكارصور : األولي في المناطق التالية اجتماعي في التحقيق

  

  

األمنية  األجهزة يهم وذلك عند أخذ إفادتهم من قبلرصد حاالت األحداث المعتدى عل -3

مع ) 2000من مجمل قضايا األحداث لعام % 14ي أ(حالة تعدي على قاصرين  243: المختصة

توازن بين الذكور واإلناث مع ارتفاع نسبة الحاالت في محافظة لبنان الشمالي أكثر من غيرها من 

  . إن جرمي التحرش واالعتداء الجنسي هما األعلى نسبة يليهما جرم سوء المعاملة. المحافظات

    

  

  
  

  
  



  

   2000 عامتقرير  - مصلحة األحداث –وزارة العدل 

  

  الهوية : يق األوليالتحق -1
  

 الجنس  
  

 ذكر انثى اموع

  العدد  %  العدد  %  العدد  %

 

78,6 1358 3,9 66 74.7 1292  معتدي
 معتدى عليه 141 8.1 102 5,9 243 14
 شاهد 101 5,8 26 1,6 127 7,4

  اموع 1534 88.6 194 11,4 1728 100

  
 العمر 

 

 7 دون 11-8 14-12 18-15 اموع

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %

 

 معتدي 2 0,1 28 1,6 168 9,7 1160 67,2 1358 78,6
 معتدى عليه 15 0,8 37 2,2 65 3,7 126 7,3 243 14
 شاهد 4 0,2 8 0,5 28 1,6 87 5,1 127 7,4

  اموع 21 1,1 73 4,3 261 15 1373 79,6 1728 100

  
 الجنسية  

  
 ينلبنا سوري فلسطيين خمتلف ؟

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %

 

 معتدي 874 50,6 209 12 100 5,8 56 3,3 119 6,9
معتدى عليه 186 10,8 21 1,3 5 0.3 4 0.2 27 1.5
 شاهد 93 5,4 8 0.5 7 0.4 1 0.05 18 1

9.4 164 3,5 61 6,5 112 13,8 238 66,8 1153   اموع

  غري حمدد:             ؟ جنسيات خمتلفة     : خمتلف * 



  

   2000 عامتقرير  - مصلحة األحداث –وزارة العدل 

 
  الواقع الميداني: التحقيق األولي -2

  

  المحافظات 

  
 معتدي معتدى عليه شاهد  اموع

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %

 

27,5 472 2,9 47 6 106 18,6  لبنان الشمايل 319
26,3 452 1,9 32 3,7 61 20,7  جبل لبنان 359
19,5 332 0.6 9 1,1 20 17,8   بريوت 303
  لبنان اجلنويب 167 9.6 24 1.3 19 1 210 11,9
  النبطية 38 2.1 13 0.9 3 0.1 54  3,1

  البقاع 172 9.8 19 1  17 0.9 208 11,7

100 1728  7,4 127  14 242 78,6   اموع  1358

  
 مكان التحقيق 

  
 معتدي معتدى عليه شاهد  اموع

 العدد % العدد % العدد % العدد %

 

 املفرزة القضائية 932 54 133 7.8 105 6,3 1170 68,1
 املكاتب املختصة 258 15 35 2 3 0.1 296 17.1
 الدرك 167 9.6 69 4 19 1 255 14.6
0.25 6 - - 0.2 5 0.05   املستشفى 1
  سجن روميه - - 1 0,05 - - 1 0.05

100 1728 7,4 127  14 243  78.6   اموع  1358

  
  
  
 
 
 
 
 
  
 



  

   2000 عامتقرير  - مصلحة األحداث –وزارة العدل 

  
  
  

  الوضع القضائي: ق األولي  التحقي-3
  

  قرار النيابة العامة 

  
  معتدي معتدى عليه شاهد  اموع

   العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %
 تسليم اىل األهل 21 1.2 33 1.9 2 0.1 56 3.2
 سند تعهد 129 7.5 2 0.1 2 0.1 133 7.7
 سند إقامة 394 22.8 14 0.8 13 0.7 421 24.3
 تسليم اىل مؤسسة 16 0.9 4 0.2 - - 20 1.1
 ترك حر 75 4.3 20 1.15 46 2.6 141 8.5

 توقيف احلدث 614 35.6 1 0.05 4 0.2 619 35.85
  إحالة  5 0.2  1 0.05  1 0.05 7 0,3
  اموع 1254 72,5  75 4,25 68 3,75 1397 80,5

  
 حاالت األحداث من الحاالت تبقى دون قرار من النيابة العامة خاصة في% 20إن نسبة حوالي * 

  .المعتدى عليهم أو الشهود

  .يصدر قرار النيابة في حال تبين خالل التحقيق تورط الشاهد في الجرم "  الحدث شاهد"في حاالت * 

  . تم توقيف فتاة معتدى عليها من قبل أحد أقربائها في جرم عدم حيازة أوراق ثبوتية* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   2000 عامتقرير  - مصلحة األحداث –وزارة العدل 

  

 نوع الجرم  
  

  معتدي همعتدى علي شاهد  اموع
   العدد  %  العدد  %  العدد  %  
 احتيال 30 1.7 - - 2 0.1 32
 أسلحة 39 2.25 2 0,1 5 0.2 46
 اعتداء جنسي 44 2.5 70 4 7 0,4 121
 إيذاء على املمتلكات 120 6.9 50 2,8 8 0,4 178
 إيذاء على األشخاص 124 7.1 49 2,8 22 1,2 195
 تسول 13 0.7 3 0,1 1 0,05 17
 ديد وشغب 89 5.15 7 0,4 7 0,4 103
  دعارة 23 1.3 1 0.05 1 0,05 25
  سرقة 739 42.7 13 0,7 44 2,5 796
  قتل 20 1.15 2 0.1 16 0,9 38
  أعمال منافية للحشمة 11 0.6 2 0.1 4 0,2 17
  خمالفة 63 3.6  1 0.05  4 0,2 68
  خمدرات 21 1.2  - -  - - 21

1657 6,6 121  12,6 200  76,8    
  خطف/هروب من املرتل 21 1.2  38 2,1  6 0,3 65
  محاية 1 0.05  5 0,2  - - 6

  اموع العام 1358 78,6  243 14  127 7,4 1728

  
 
 
 
 
 
 


