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  وزارة العدل
 مصلحة األحداث

 
 

   2001 أهم المستجدات في حقل األحداث خالل العام
  

 وتنظيم القدرات التشريعية والمؤسساتية في حقل عدالة تعديل" مشروع العمل على  إطار في

أصدرت  الجريمة لوقاية الدولية منل مركز األمم المتحدة مع تعاون تقوم به وزارة العدل بالالذي" األحداث

 تقريران تضمنا اإلحصاءات الرسمية عن الوضع القضائي 2000 و1999مصلحة األحداث خالل العامين 

في حقل األحداث بغية لألحداث، والبرامج التأهيلية المعتمدة في أماكن التوقيف وخارجها وأهم المستجدات 

لمخالفين للقوانين الجزائية إعطاء رؤية شاملة عن كافة اإلشكاليات التي تطال األحداث وتحديداً األحداث ا

ولقد ساهمت هذه التقارير التي جاءت مدعمة بأرقام وإحصاءات . واألحداث الضحايا والمعرضين للخطر

  . فهم ظاهرة انحراف األحداث في لبنان شؤون األحداث منعلىالقيمين في تمكين 

  

 القيمين على عدالة   الصدى اإليجابي لدى2001وتأمل مصلحة األحداث أن يلقى تقريرها للعام 

، األمنية و االجتماعية وأن يعطي صورة أكثر وضوحاً للواقع حداث في كافة المجاالت القضائيةاأل

  :المواضيع التاليةيحتوي التقرير  .المستجدات والمشاريع المستقبليةو

  

        2                                           . في حقل األحداثالمستجدات أهم -

  7.                                 نشاطات الهيئات الرسمية والجمعيات األهلية-

  13                                      .2000 األولي لعام التحقيق إحصاءات -

   19                                     .2001عام  األحداث لمحاكم إحصاءات -
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  2001 خالل العام حداث في حقل األالمستجدات أهم
 

  :إن اهم المستجدات في حقل عدالة األحداث هي التالية

  

  . الخاص باألحداث119/83 مشروع تعديل المرسوم االشتراعي-

 . تنظيم مصلحة األحداث في وزارة العدل ونشاطاتها-

 .الدورات التدريبية:  تخصص األخصائيين-

 . المستجدات في جناح األحداث في رومية-

 .ير لبنان الوطني حول التقدم المحرز للقمة العالمية لألطفال تقر-

 . إنتاج تحقيق تلفزيوني لقناة سويسرية-

  .2003-2002 المشاريع الجديدة للعام -

  

  باألحداث الخاص 119/83 االشتراعي المرسوم تعديل مشروع - 1

التربوية البديلة لحجز الحرية تميز بإدخاله التدابير  الذي 119/83 مشروع تعديل المرسوم االشتراعي إن

وتخصيص باب كامل لمعالجة مشكلة األحداث الضحايا والمعرضين للخطر، تم إقراره من قبل اللجنة 

-11 والمرأة التي أقرته بدورها في حقوق الطفل النيابية للجنةالنيابية لإلدارة والعدل وأحيل بعدها إلى ال

4-2002.  

  

   ونشاطاتهاة العدلمصلحة األحداث في وزارتنظيم  - 2

 تنظيم مصلحة األحداث •

إن وزارة العدل تسعى إلى تطوير كل األقسام اإلدارية التابعة لها لوضع خدماتها في تصرف القضاء من 

خالل مكننة عصرية تنطلق من توفير المعلومات السريعة وتساعد السلطات الرقابية على ممارسة دورها 

  .بشكل سريع وفعال

ة العدل تعمل على تطوير مصلحة إصالح األحداث المنحرفين وتزويدها بالموارد التي ن وزارإوبالتالي ف

تعزز دورها في خدمة العدالة ومكافحة الجريمة وذلك تعبيراً عن سياسة الوزارة بااللتزام بتطبيق سياسة 

 ISO 2001-9001نظام الجودة العالمية
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ر وحددت فيها أهدافها،      و الجهاز البشري  للتطويانتيجة لذلك رسمت مصلحة األحداث إستراتيجيته

  . ه مع رسم هيكلية جديدة للمصلحةالمطلوب لتنفيذ هذه األهداف مع بيان ما هو متوفر وما تحتاج

  

 :رصد ومعالجة كل ما يمس بمصلحة الحدث •

  

 مخالفات وسائل اإلعالم  -

 والتي تحظر نشر 119/83 من المرسوم االشتراعي رقم 49خالفت بعض وسائل اإلعالم نص المادة 

عملت مصلحة األحداث عبر .  صورة الحدث ووقائع المحاكمة  أو ملخصها أو نشر اسم الحدث كامالً

المدير العام لوزارة العدل على لفت نظر الصحف ووسائل اإلعالم  التي خالفت مضمون المادة حرصاً 

إلى إمكانية المالحقة القضائية في حال مع التبيه ) على سبيل المثال صحيفة السفير(على مصلحة الحدث 

  .تكرار المخالفة

  

 المحكمة العسكرية -

 عدة أحكام بحق األحداث دون مراعاة لقواعد 2001 و2000أصدرت المحكمة العسكرية خالل العام 

على أثر ذلك، رفعت مصلحة األحداث كتاباً حول هذا الواقع الى وزير العدل الذي عمل . االختصاص

 . الوضععلى معالجة

  

  الدورات التدريبية:   األخصائيينتخصص - 3

  

إن مركز األمم المتحدة للوقاية الدولية من الجريمة قد أعد سلسلة حلقات تدريبية في مجال عدالة األحداث 

  : للقضاة والعاملين االجتماعيين وعناصر وضباط قوى األمن الداخلي وفق الجدول التالي

  

عدد ( 119 للتداول حول مشروع تعديل المرسوم االشتراعي ورشة عمل مـع قضاة األحداث-

  ). قاض26: المشاركين

 ورشة عمل مع العاملين االجتماعيين المتخصصين في مجال األحداث حول التدابير التربوية البديلة -

 .)31: المشاركينعدد (لحجز الحرية عند األحداث 
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 حول كيفية إجراء التحقيقات األولية مع  دورتان تدريبيتان لعناصر وضباط قوى األمن الداخلي-

األحداث المخالفين للقوانين الجزائية وكيفية استماع الحدث الضحية من جهة، وحول اإلطار التأهيلي 

 .ث المحتجزة حريتهم من جهة أخرىلألحدا
 

  :وبغية تعزيز القدرات التدريبية في مجال األحداث قام المركز المذكور بنشاطين ذا أهمية

  

تنظيم دورة تدريبية ميدانية في أوروبا لخمسة ضباط من قوى األمن الداخلي وثالثة عاملين  -أ 

اجتماعيين لإلطالع عن كثب على كيفية التعاطي مع األحداث وذلك الكتساب خبرات جديدة من جهة، 

ولتعزيز قدرات الضباط بهدف تمكينهم من التدريب في مجال األحداث في معهد قوى األمن من جهة 

 إعداد دليل من قبل الضباط الخمس المذكورين 2002في اإلطار نفسه سوف يتم خالل العام . أخرى

 .العتماده كمرجع للتدريب من قبل مديرية قوى األمن الداخلي 
  

من قبل المعهد اللبناني " لألحداث ذوي االحتياجات الخاصة" إعداد دليل لتعليم القراءة والكتابة -ب 

ي جامعة القديس يوسف باالشتراك مع مركز األمم المتحدة للوقاية من الجريمة وذلك إلعداد المربيين ف

بطلب من آمر جناح األحداث في سجن روميه الذي أبدى رغبته في وضع خطة تربوية شاملة في مجال 

 ). لكل ذي مصلحة لدى مصلحة االحداث الدليل متوفر ( تعليم األحداث 
 
   في روميه المستجدات في جناح األحداث- 4
  

في إطار تعزيز دور فرع السجون في قوى األمن الداخلي في موضوع األحداث، وبهدف متابعة 

العمل على خطة تدعيم القدرات المؤسساتية داخل جناح األحداث في سجن روميه تم العمل خالل العام 

داث المخالفين  كما تم العمل على تطوير خطة تأهيل األح2000-1999 على ترسيخ إنجازات عام 2001

  : للقوانين الجزائية عبر النشاطات التالية

  

إلطالع الحدث، عند وصوله جناح األحداث على ) 2001شباط  (استحداث كتيب االستقبال -

  .طار الواقع الجديد الذي يمر بهواجباته وحقوقه في إ

ذه البرامج تشرف على ه: استحداث دورات تدريبية جديدة في مجال الميكانيك وحدادة السيارات  -

مديرية قوى األمن الداخلي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لالستخدام التي تمنح األحداث الذين انهوا 

  .الدورة بنجاح، شهادات رسمية دون ذكر لجنح األحداث في سجن روميه
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وقد . لألحداث  في سجن روميهالخاصصندوق الحدث  متابعة تأمين تكاليف الرسوم القضائية عبر -

وقد  .ليرة لبنانية لكل حدث 18.750 حدث، بمعدل 115 ليرة لبنانية ل2.156.260فع مبلغ تم د

  .في تغذية هذا الصندوق ساهمت كل من جمعيتي ارض البشر والحركة االجتماعية

  

  تقرير لبنان الوطني حول التقدم المحرز للقمة العالمية لالطفال - 5

تقرير لبنان الوطني حول التقدم المحرز للقمة " م إطالق برعاية السيدة األولى وفي القصر الجمهوري ت

مديرية المنظمات الدولية –الذي اشرف على إعداده وزارة الخارجية والمغتربين " العالمية لألطفال 

  . وذلك بدعم من مكتب منظمة اليونيسف" والمؤتمرات والعالقات الثقافية 

  

ر إذ جاءت الفقرة المتعلقة باألحداث المنحرفين مغالطة وكان لمصلحة األحداث مآخذ عدة على هذا التقري

عنية بالرغم من أنها م المشارآة في إعداده للواقع هذا فضالً عن إن وزارة العدل لم تكن في عداد اللجنة

 .بالموضوع
  
  
  إنتاج تحقيق تلفزيوني لقناة سويسرية - 6

 للوقاية الدولية من الجريمة في مجال في إطار دعم الحكومة السويسرية لنشاطات مركز األمم المتحدة

عدالة األحداث في لبنان، تم تصوير تحقيق تلفزيوني من قبل قناة سويسرية ألقى الضوء على إنجازات 

 أو لناحية تحسين األوضاع المعيشية 119لبنان في هذا المجال إن لناحية مشروع تعديل المرسوم 

في جناح األحداث في سجن روميه كما أظهر معاناة والتأهيلية لألحداث الذكور المحتجزة حريتهم 

  .القاصرات اللواتي ال زلن يمضين فترة احتجازهن في سجون النساء
  
   2003-2002المشاريع الجديدة للعام  - 7

سعياً لتأمين مصلحة الحدث الفضلى عمدت وزارة العدل الى متابعة جهودها والتزامها في قضايا 

الجديدة التي سوف تقوم بها بالمساعدة الفنية من مركز األمم المتحدة للوقاية األحداث وذلك عبر النشاطات 

  : من الجريمة والتي تتضمن التالي
 

  . استحداث مركز خاص باألحداث القاصرات المحتجزة حريتهن-

 تنظيم ومواكبة الحماية القضائية للحدث الضحية في كافة المراحل بدء من اإلخبار وصوالً الى -

 .ة النفسية واالجتماعية للحدث وعائلتهالمتابع
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 استحداث مركز إيواء مؤقت للحدث بعد خروجه من مركز احتجازه بغية تأمين أسس االستقرار -

 ...المهني واالجتماعي
 

 تابعت مصلحة األحداث جهودها في التنسيق مع 2001أخيراً، تجدر اإلشارة إلى أنه وخالل العام 

مية والدولية عبر اجتماعات دورية تم خاللها طرح ومناقشة عدة مواضيع القطاع األهلي واألجهزة الرس

  :نذكر منها

  .التنسيق مع جمعية اتحاد حماية االحداث بشأن المتابعة القضائية -

 . خلية المتطوعين وتفعيلها-

 . صندوق الحدث وتمويله-

 . التقرير الوطني اللبناني حول وضع االطفال في لبنان والعالم-

، عدم االتصال  تعذر حضور مندوب:يق ومتابعة التحقيق مع االحداث في المفارز القضائية التدق-

 ...بالمندوب، المدة الزمنية بين التوقيف والتحقيق

  . الظروف المعيشية في جناح االحداث في سجن رومية-

  . تنظيم العمل داخل السجن وتوزيع النشاطات على الجمعيات العاملة مع االحداث-

   .ج التأهيلية التربوية داخل السجنالبرام -
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  النشاطات التي قامت بها الهيئات الرسمية والجمعيات األهلية

  2001تقرير عام 
  

   جناح األحداث في سجن روميه -1

 على تأهيل األحداث في الجناح الخاص بهم في سجن روميه بالتعاون – فرع السجون –تعمل قيادة الدرك 

  .كة االجتماعية وفينكسمع كل من أرض البشر والحر

  
 النشاطات الداعمة برامج التأهيل 

 أرض البشر

   االستمارة االجتماعية:االستقبال -

 حلقات لمعرفة 3 :المالحظة -

المستوى التربوي وطبيعة سلوك 

  .الحدث وقدرته على االتصال

  محو األمية وتدعيم مدرسي -

  تدعيم الشخصية -

  البرامج الرياضية -
 

  ندوق الحدث مساهمة في ص-

تأمين مواد للنظافة الشخصية  -

  ولنظافة الجناح

   مساعدة قضائية واستشارات قانونية-

  برامج تثقيفية وترفيهية-

الحركة االجتماعية

 حلقة لمعرفة قدرات :المالحظة -

  الحدث اليدوية

 حالقة، كهرباء :تدريب مهني -

  منزلية

جلد وخشب : مصانع إنتاجية -

  وتطعيم

  يتدريب بشر -

   مساهمة في صندوق الحدث-

   برامج تثقيفية وترفيهية-
 

 *فينيكس
   المكتبة -

  تعليم اللغة اإلنكليزية -
 

  
 

 .2001 مانتهاء مدة عملها في  أواخر العا: فينيكس *
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  مكتب التنسيق

  المتابعة القضائية -

  مشتل الزراعة - 

 دورات كومبيوتر - 

 تحسين الظروف الحياتية - 

 جمعياتالتنسيق مع ال - 

تدريب مهني ميكانيك وحدادة  - 

  سيارات

  تأمين ادوات التنظيف -

  البرامج الترفيهية  -

 االستمارة االجتماعية:االستقبال -

  العالقة مع العائلة من خالل الدار -

  
  رامج التأهيلية في جناح األحداث الب-

  
  البرامج التربوية 

                 
 عدد المستفيدين هدفةاألهداف والفئة المست البرنامج

 محو أمية

 يمكنهم ان يتابعوا دورات  حيثلألحداث األميين

 .في اللغة العربية  لحساب وا الكتابة والقراءةفي

 .مدة الدورة اربعة اشهر

34 

 تدعيم مدرسي

كرة لألحداث الذين تركوا المدرسة في فترة مب

مدة الدورة اربعة . في القراءة والكتابة  لتدعيمهم

 .اشهر

32 

 لغات أجنبية
 يتبعون  حيثلألحداث ذات مستوى علمي مقبول

  أشهرمدة الدورة ثالثة.دورات في اللغة اإلنكليزية
29 

  الكمبيوتر

النظام   إدخال إلى تملمواكبة التقدم التكنولوجي

التربوي ساعات مخصصة للتعرف والعمل على 

ثالث  نظام المعلوماتية كما تم البدء بدورات مدتها

    حصل من خاللها الحدث على شهادة اشهر ي

56 

  151    المجموع
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  البرامج المهنية 
  

 عدد المستفيدين األهداف والفئة المستهدفة البرنامج

 التدريب المهني

تجري دورة حول اإلمدادات الكهربائية في 

المنازل ودورة في الحالقة وتصفيف 

 مدتها ودورة في ميكانيك وحدادة السياراتالشعر

 .حدث12دورة تستوعب كل  اشهر ةثالث

118 

  اإلنتاجيةالمصانع

 جلد،  خشب :انع تدريبية وإنتاجيةمصثالثة 

يتعلموا   يتسنى لألحداث من خاللها ان وزراعة

 . حدث13المهنة يستوعب كل مصنع حوالي 

 .يحصل األحداث على مردود شهري

134 

  252    المجموع

  

 البرامج التثقيفية 
 

 عدد المستفيدين الفئة المستهدفةاألهداف و البرنامج

 المكتبة

تستقبل المكتبة مجموعات من األحداث في أوقات 

 إلى واستعارتهامعينة حيث يستطيعون مطالعة الكتب 

هادئة  بنشاطات ترفيهية القيامغرفهم كما يمكنهم 

  )....شطرنج، داما(

 جميع األحداث

مجموعات 
 تدعيم

 الشخصية

يع اجتماعية قانونية يتم من خاللها مناقشة مواض

وثقافية حيث تطرح من خاللها المشاكل سلوكية 

 .مدة الدورة ثالثة اشهروتناقش 

83 
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 البرامج الترفيهية 
  

 عدد المستفيدين األهداف والفئة المستهدفة البرنامج

 ةالرياض
-12مؤلفة من مرة في األسبوع لكل مجموعة 

 . حدثا15ً
 جميع األحداث

 السينما
فيديو ترفيهي  األسبوع يعرض فيلم مرة في

 .لألحداث
 جميع األحداث

  الحفالت
السنة  خالل ينظم جناح األحداث أربع حفالت

 .تثقيفية ، ترفيهية ورياضية
 جميع األحداث

  
 

   نشاطات الجمعيات األهلية-2
 

 ميدانياً في تعمل نقابة المحامين والجمعيات المعنية بمتابعة شؤون األحداث على وضع برامج وتنفيذها

  .حقل األحداث

  

 عددالمستفيدين األهداف والفئة المستهدفة الجمعية

  اتحاد حماية األحداث
 

المتابعة القضائية لألحداث المخالفين للقوانين الجزائية  -

واألحداث الضحايا من مرحلة التحقيق األولي وصوالً الى 

  .تنفيذ األحكام

وانين الجزائية في تأهيل األحداث الذكور المخالفين للق -

بعاصير  حدثاً و30الفنار : رة االستيعابقد(معهدي اإلصالح 

 ):  حدثا60ً

  محو أمية وثقافة عامة وكمبيوتر

 .نجارة، حدادة، فندقية، خياطة: تدريب مهني

 نشاطات رياضية وترفيهية

  حدث90

 الراعي الصالح
  .رعاية القاصرات المعرضات للخطر أو ضحايا االعتداء -

 .ابعة فردية، عائلية، إجتماعية ونفسية للقاصراتمت -

 .استلحاق مدرسي -

 



  
  
  
  

       2001  عام - تقريرمصلحة االحداث - وزارة العدل 
 

11

  أرض البشر
اعادة االندماج االجتماعي لألحداث الذكور المقيمون في  -

 .بيروت وضواحيها وصيدا، بعد خروجهم من سجن روميه
  حدث94

  دار األمل

تأهيل النساء في سجن بعبدا ومتابعة لألحداث القاصرات  -

  .حريتهنالمحتجزة 

 .تدريب مهني، برامج جماعية -

 .)تربوية، اجتماعية، نفسبة وقانونية(متابعة فردية  -

 .متابعة عائلية -

  إمرأة28

 ) قاصرات4(

  

  

 مع االشارة الى ان كلفة الملف 2001 حدثاً خالل سنة 129إن نقابة المحامين قدمت المعونة القضائية ل

  .الواحد تبلغ مائة دوالر اميريكي
 

  
ن مصلحة اصالح االحداث المنحرفين في وزارة العدل تسعى دائما لتحسين اوضاع االحداث المخالفين ا

،  جمعيات اهلية، المعنيين بشؤون االحداث من قضاةللقوانين الجزائية وتأمل بتضافر الجهود من قبل كل

فر سبل إعادة اندماجهم لتقديم االفضل لالحداث من متابعة قضائية وبرامج تأهيلية تو... قوى امن داخلي

  .في المجتمع وفقاً للنصوص الدولية في هذا المجال

  

ان مصلحة االحداث في وزارة العدل على استعداد لتزويد القيمين على شؤون االحداث بالمعلومات 

، وذلك ليصار الى تطوير ادائهم ووضع خطط عمل المعلوماتية المركزية الخاصة بهاالمتوفرة لديها عبر 

  . مع واقع الحال الميدانيتتناسب

  

  

  



  
  
  
  

       2001  عام - تقريرمصلحة االحداث - وزارة العدل 
 

12

  وزارة العدل
  مصلحة األحداث
__________  

 

  التحقيقات األولية مع األحداث

 2001إحصاءات عام 
 

% 78.22 ان معظم التحقيقات االولية أي بنسبة 2001تبين إحصاءات التحقيقات االولية للعام   

 35 الصادر من النيابة العامة االستئنافية  رقم تمت في المفارز القضائية  والمكاتب المختصة تنفيذاً للتعميم

اجراء التحقيقات االولية مع األحداث بالمفارز القضائية "  الذي ينص على 23/8/99تاريخ / ص/

المتخصصة في قسمي المباحث الجنائية العامة والخاصة المتخصصة في التحقيق في جرائم األحداث 

كون معظم ضباط  " لية عن غيرها من القطعات االقليميةمشهودة وذلك باالفض أكانت مشهودة او غير

ورتباء هذه المفارز والمكاتب قد اجروا دورات تدريبية من قبل مركز االمم المتحدة للوقاية الدولية  من 

  .الجريمة على كيفية التحقيق مع األحداث 

  

  :تشير االحصاءات الى النقاط التالية 
  

 لناحية توزيع األحداث الذين تم التحقيق معهم بين معتدي 2001و 2000 بقيت االرقام بين عامي -

  %) .7(وشاهد %) 14( ومعتدى عليه )%79(حوالي 

في فترة الدوام الرسمي من ايام العمل وكما تجرى بعض % 65 تتم معظم التحقيقات أي بنسبة -

من التحقيقات تتم % 6.58في فترة بعد الظهر من هذه االيام ، اال انه يالحظ ان %) 26,6(التحقيقات 

  .خالل ايام أآلحاد والعطل الرسمية 

دون % 2.58من التحقيقات االولية وبقيت نسبة % 90.08 حضور مندوب اتحاد حماية األحداث -

مع العلم ان )  منخهم في محافظة الجنوب27 حدثاً، 44(ى جانب الحدث المستجوب حضور احد ال

  . من التحقيقات تمت بحضور االهل% 5,23

 يبقى جرم السرقة االكثر ارتكاباً من قبل األحداث مع االشارة الى ارتفاع نسبة االيذاء على االشخاص -

  .2000مقارنةً مع العام % 10بنسبة حوالي 
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تم  إما تم تسليمهم الى االهل إما % 47,74 بالنسبة الى نتائج التحقيقات االولية مع الحدث تبين ان نسبة -

تهم ا لقاء سندات تعهد او اقامة  وبالتالي لم يتخذ بحقهم أي اجراء هادف الى متابعتركوا احراراً او تركو

  . الى حين مثولهم امام المحكمة
 

نس الج-1  
 

  ذكر انثى المجموع
  العدد % العدد % العدد %

 معتدي 1295 76.04 65 3.82 1360 79.86

معتدى عليه 119 6.99 117 6.87 236 13.86

 شاهد 79 4.64 28 1.64 107 6.28

100 1703 12.33 210 87.67 المجموع 1493
 

 
  العمر-2

  7دون  11-8 14-12 18-15 المجموع
  العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

79.86 1360 66.71 1136  معتدي 2 0.12 47 2.76 175 10.28

معتدى عليه 7 0.41 34 2.00 49 2.88 146 8.57 236 13.86

 شاهد - 0.00 8 0.47 17 1.00 82 4.82 107 6.28

100 1703 80.09 1364  المجموع 9 0.53 89 5.23 241 14.15

  

ة الجنسي-3  

  لبناني سوري فلسطيني مختلف ؟ المجموع 

  العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

79.92 1361 0.65 11 2.23 38 6.52 111 15.91 271 54.61   معتدي 930

13.86 236 0.06 1 0.41 7 0.59 10 0.70 12 12.10 معتدى عليه 206

6.28 107 0.00 - 0.18  شاهد 85 4.99 8 0.47 11 0.65 3

100 1703 0.70 12 2.82 48 7.75 132 17.09 291 71.70 1221 المجموع
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الواقع الميداني: التحقيق االولي   
 

  المحافظات -1
 
 

  ديمعت معتدى عليه شاهد المجموع
  العدد % العدد % العدد % العدد %

 البقاع 237 13.92 31 1.82 24 1.41 292 17.15

جبل لبنان 387 22.72 73 4.29 35 2.06 495 29.07

 بيروت 249 14.62 19 1.12 13 0.76 281 16.50

 النبطية 55 3.23 14 0.82 7 0.41 76 4.46

لشماليلبنان ا 219 12.86 67 3.93 18 1.06 304 17.85

لبنان الجنوبي 213 12.51 32 1.88 10 0.59 255 14.97

 المجموع 1360 79.86 236 13.86 107 6.28 1703 100
 

 
 
 

  مراكز التحقيق االولي-2
 

  معتدي معتدى عليه شاهد المجموع
  العدد % العدد % العدد % العدد %

المفرزة القضائية 921 54.08 117 6.87 74 4.35 1112 65.30

المكاتب المختصة 179 10.51 51 2.99 7 0.41 237 13.92

 الدرك 242 14.21 59 3.46 13 0.76 314 18.44

 المستشفى 2 0.12 2 0.12 - 0.00 4 0.23

 سجن رومية 16 0.94 7 0.41 13 0.76 36 2.11

 المجموع 1360 79.86 236 13.86 236 13.86 1703 100
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  الوقت-3
 

  PM* PM AM* AM غير محدد المجموع
العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %  

 درك 153 8.98 5 0.29 125 7.34 24 1.41 7 0.41 314 18.44

 مفرزة 758 44.51 38 2.23 280 16.44 18 1.06 18 1.06 1112 65.30

 مستشفى 1 0.06 - 0.00 3 0.18 - 0.00 - 0.00 4 0.23

تصمكتب مخ 167 9.81 15 0.88 45 2.64 7 0.41 3 0.18 237 13.92

هسجن رومي 28 1.64 4 0.23 - 0.00 1 0.06 3 0.18 36 2.11

 المجموع 1107 65 62 3.64 453 26.60 50 2.94 31 1.82 1703 100
 
 
 
 

  المؤسسة-4
 

المجموع % البقاع الجنوب الشمال النبطية بيروت جبل لبنان  
 ارض البشر 23 - - - - - 23 1.35

االجتماعية الحركة 3 - - - - - 3 0.18

حماية االحداث 449 276 75 261 184 289 1534 90.08

 فنيكس 5 - - - - - 5 0.29

مصلحة االحداث 5 - - - - - 5 0.29

 حضور األهل 6 - 1 35 44 3 89 5.23

 دون حضور 4 5 - 8 27 - 44 2.58

 المجموع 495 281 76 304 255 292 1703 100
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  الوضع القضائي: التحقيق االولي
  
  قرار النيابة العامة-1

 
  معتدي معتدى عليه شاهد المجموع

  العدد % العدد % العدد % العدد %

تسليم الى االهل 25 1.47 34 2.00 2 0.12 61 3.58

 سند تعهد 193 11.33 5 0.29 1 0.06 199 11.69

 قامةسند ا 474 27.83 4 0.23 8 0.47 486 28.54

تسليم الى مؤسسة 30 1.76 5 0.29 - 0.00 35 2.06

 ترك حر 53 3.11 8 0.47 41 2.41 102 5.99

 توقيف الحدث 559 32.82 1 0.06 - 0.00 560 32.88

 احالة 11 0.65 - 0.00 - 0.00 11 0.65

 غير محدد 15 0.88 179 10.51 55 3.23 249 14.62

 المجموع 1360 79.86 236 13.86 107 6.28 1703 100
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  الجرم-2
 

  معتدي معتدى عليه شاهد المجموع
  العدد % العدد % العدد % العدد %

 احتيال 10 0.59 - 0.00 2 0.12 12 0.70

 اسلحة 28 1.64 2 0.12 3 0.18 33 1.94

 اعتداء جنسي 18 1.06 90 5.28 7 0.41 115 6.75

 تهديد وشغب 109 6.40 1 0.06 5 0.29 115 6.75

ايذاء على الممتلكات 63 3.70 1 0.06 8 0.47 72 4.23

ايذاء على االشخاص 244 14.33 84 4.93 34 2.00 362 21.26

 تزوير 29 1.70 1 0.06 - 0.00 30 1.76

 تسول 3 0.18 - 0.00 - 0.00 3 0.18

 خطف وهروب 29 1.70 39 2.29 9 0.53 77 4.52

اعمال منافية للحشمة 7 0.41 1 0.06 - 0.00 8 0.47

 دعارة 16 0.94 - 0.00 - 0.00 16 0.94

 سرقة 677 39.75 7 0.41 28 1.64 712 41.81

 قتل 10 0.59 4 0.23 6 0.35 20 1.17

 لواط 8 0.47 1 0.06 - 0.00 9 0.53

 مخالفة 81 4.76 3 0.18 4 0.23 88 5.17

 مخدرات 28 1.64 2 0.12 1 0.06 31 1.82

 المجموع 1360 79.86 236 13.86 107 6.28 1703 100
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  وزارة العدل
  مصلحة األحداث

 
 
 

  2001الملفات القضائية لعام : محاكم األحداث

 إحصاءات 
 
 

   الواقع الميداني

  

   : النقاط التالية2001يتبين من خالل احصاءات 

  .اثان نسبة انحراف االحداث الذكور هي اعلى نسبة  من االحداث االن -

 .ان السرقة هي الجرم االكثر ارتكابا عند األحداث سواء في الجنح او الجنايات -

بعدما كانت خالل % 20والجناية % 79ارتفاع نسبة ارتكاب الجنحة عند األحداث حيث بلغت  -

  %.24.7وفي الجناية % 74 في الجنح 2000العام 

مما يستدعي % 18.7بلغت  سنة حيث 15و12ارتفاع نسبة ارتكاب الجرم عند األحداث بين  -

 .التوقف عند هذه الظاهرة في مجال الوقاية من االنحراف

 .التدابير المتخذة هي بمعظمها العقوبة المخفضة -

، االمر الذي يؤشر الى وجود ظاهرة %52 افرادياً بلغت ان نسبة األحداث مرتكبي الجرم -

 . االنحراف الفردي
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   توزيع األحداث حسب الجنس -1
 
 

  انثى ذكر المجموع

 النبطية 8 178 186
 الجنوب 10 338 348
 بيروت 27 508 535
  لبنانجبل 45 620 665
 الشمال 12 622 634
 البقاع 15 271 286
 المجموع 117 2537 2654

100 95.59 4.41 % 

 
  
   رم توزيع األحداث حسب الج-2

 
  الحماية الجنح الجنايات المجموع %

 النبطية 1 140 45 186 7.01

الجنوب 0 272 76 348 13.11

 بيروت 7 415 113 535 20.16
 لبنانجبل 5 512 148 665 25.06

 الشمال 6 517 111 634 23.89
 البقاع 6 241 39 286 10.78

المجموع 25 2097 532 2654 100.00
 100.00 20.05 79.01 0.94 % 
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   توزيع األحداث حسب العمر-3
 

الشمال لبنانجبل بيروت الجنوب النبطية جموعالم %   البقاع

 سنة12 من اقل 2 8 1 7 1 0 19 0.72

 سنة15 الى 12 من 46 122 125 101 68 36 498 18.76

 سنة18 الى 16 من 206 439 428 355 232 123 1783 67.18

 سنة21 الى 19 من 21 37 78 32 21 23 212 7.99

 سنة22 فوق ما 6 16 33 29 12 2 98 3.69

 غير محدد 5 12 0 11 14 2 44 1.66
 المجموع 286 634 665 535 348 186 2654 100.00

 
  
  
   جنسية األحداث-4
  

المجموع %   البقاع الشمال  لبنانجبل بيروت الجنوب النبطية

 لبناني 216 514 448 219 218 171 1786 67.29
 سوري 52 80 136 250 33 7 558 21.02
 فلسطيني 1 26 27 25 78 2 159 5.99
  الدرسقيد 4 1 1 12 0 0 18 0.68
 اخر 9 8 50 27 11 2 107 4.03

  محددغير 4 5 3 2 8 4 26 1
 المجموع 286 634 665 535 348 186 2654 100.00
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  المشارآة:   الجرائم عند األحداث طريقة تنفيذ-5
 

المجموع % النبطية   البقاع الشمال لبنانجبل بيروت الجنوب

 منفرد 124 345 281 368 179 97 1394 52.52
 أحداث 42 178 166 91 96 51 624 23.51
 راشدين 32 99 135 40 64 8 378 14.24
 عائلة 0 1 21 0 0 0 22 0.83
 غير محدد 88 11 62 36 9 30 236 8.89

 المجموع 286 634 665 535 348 186 2654 100.00
 

داث العلمي  المستوى األح-6  
 

المجموع % النبطية   البقاع الشمال لبنانجبل بيروت الجنوب

 امي 56 198 171 103 92 35 655 24.68
 متعلم 201 365 428 401 225 134 1754 66.09
  محددغير 29 71 66 31 31 17 245 9.23

 المجموع 286 634 665 535 348 186 2654 100.00
 

نة توزيع األحداث حسب المه-7  
 

المجموع % البقاع الشمال لبنانجبل بيروت الجنوب النبطية  

 طالب 93 145 113 78 89 0 518 19.52
 عامل 134 377 346 315 185 8 1365 51.43
 عن العملعاطل 21 34 60 66 16 0 197 7.42

 متأهل 0 1 7 1 1 0 10 0.38
 غير محدد 38 77 139 75 57 178 564 21.25

 المجموع 286 634 665 535 348 186 2654 100.00
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  جرائم األحداث-8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجموع %   البقاع الشمال لبنانجبل بيروت الجنوب النبطية

 إيذاء 17 64 30 34 23 21 189 7.46
  اإيذاء 53 164 101 44 81 25 468 18.48
 أسلحة 22 19 9 1 14 6 71 2.80
 إهانة 4 19 28 7 21 7 86 3.40
 تزوير 16 19 19 6 12 1 73 2.88

 سرقة 83 156 262 147 121 33 802 31.67

8.37 212 6 34 48 67 34 23 
 أوراق/ خلسة

 ثبوتية
 قتل 5 7 2 6 5 2 27 1.07

 مخالفة 28 125 67 177 22 37 456 18.01
 مخدرات 3 5 10 4 1 0 23 0.91

3.32 84 1 13 5 35 25 5 

 منافية

اعتداء /للحشمة

 جنسي
  العدوتعامل 0 0 0 0 4 37 41 1.62

 المجموع 259 637 630 479 351 176 2532 100.00
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  2001 األحكام الصادرة خالل -9
 
 

المجموع %    البقاع الشمال لبنانجبل بيروت الجنوب النبطية
 براءة 24 76 71 41 95 13 320 12.95
 الى األهلتسليم 36 10 1 14 3 0 64 2.59
 حماية 0 2 1 5 0 0 8 0.32
 اجتماعيةمراقبة 4 88 11 36 35 15 189 7.65
  اصالحمعهد 3 11 14 16 35 4 83 3.36
 غرامة 87 291 149 325 131 57 1040 42.09

8.46 209 2 23 16 118 32 18 
 مدة اكتفاء

 التوقيف
 حبس 67 145 141 92 73 40 558 22.58

 المجموع 239 655 506 545 395 131 2471 100.00
 

 
 
 

 
 
 

  

  البقاع الشمال  لبنانجبل بيروت الجنوب النبطية المجموع %

 اعتراض 0 2 0 7 0 0 9 3.33
  الدعوىسقوط 21 33 30 34 18 9 145 53.70
  التعقباتكف 5 39 19 14 0 20 97 35.93
 إحالة 5 2 3 7 2 0 19 7.04

 المجموع 31 76 52 62 20 29 270 100.00


