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 يوى االمن الداخلـة العامة لقـالمدیری
 التخطیط والتنظیم ةـبشع -األركانة ـھیئ
 4ش339/204م : ـــرق
 25/9/2017خ: ـــتاری

 
 ةــــعامرة ــــمذك

 
 ) . قانون العقوبات اللبناني( 1/3/1943/ تاریخ 340المرسوم اإلشتراعي رقم / -1: دــــالمستن

 ). حمایةاالحداثالمخالفینللقانونأوالمعرضینللخطر( 6/6/2002تاریخ  422 قانونرقمال - 2
 . مدونة قواعد سلوك عناصر قوى األمن الداخلي -3
 . 2017/ 20/8تاریخ  2017/ص/39موافقة النیابة العامة التمییزیة رقم  -4

 
 
 
 
 

 وع:ـــــالموضـ
 

أصول التعاطي والتحقیق 
م ــــــفي جرائ

باألشخاص ارــــــاالتج
الجنسي االعتداءجرائم و

م ــــم الدعــــوتقدی
 لضحایاھا .

 
 االتجارمكافحة جرائم بالمدیریة العامة لقوى األمن الداخلي  التزامفي إطار 

الجنسي،  وبشكٍل خاص الجرائم الواقعة على النساء االعتداء باألشخاص وجرائم 
ً للنصوص القانونیة المرعیّة اإلجراء والسیما  واألطفال، وتقدیم الدعم لضحایاھا وفقا

وقانون حمایة األحداث المخالفین للقانون أو  1المستند رقم قانون العقوبات اللبناني 
 ،  2المستند رقم  المعّرضین للخطر

المستند  مدونة قواعد سلوك عناصر قوى األمن الداخليعلیھا في  المنصوصئللمبادواستناداً 
 ، 3رقم 

 ،  4وعطفاً على موافقة جانب النیابة العامة التمییزیة المستند رقم 
لھا خصوصیتھا على الجنسیاالعتداء وجرائم باألشخاص  االتجاروحیث أّن جرائم 

 مستوى التعاطي والتواصل مع الضحایا،
 االتجارجرائم مع ضحایا ھم على تماٍس مباشٍر  الذینیطلب إلى جمیع العناصر ،  لذلك

 ، وكّل ضمن اختصاصھ، التقیّد بما یلي:وجرائم االعتداء الجنسي باألشخاص
 :باألشخاص  االتجارجرائم  :أوالً 

 باألشخاص من خالل المؤشرات : االتجارتحدید ضحایا  -11
 : اإلطار القانوني -أ

تاریخ  164/2011باألشخاص رقم  االتجارحّدد قانون معاقبة جریمة 
في مادتھ األولى، العناصر المكّونة لھذه الجریمة على الوجھ  24/8/2011

 التالي :
 نقل شخص أو استقبالھ أو احتجازه أو إیجاد مأوى لھ. -
أو الخداع، أو  االختطافالتھدید بالقوة أو استعمالھا، أو بواسطة  -

ل السلطة أو استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ استغال
مالیة أو مزایا، أو استعمال ھذه الوسائل على َمن لھ سلطة على شخص 

 آخر .
 .استغاللھ أو تسھیل استغاللھ من الغیر بھدف  -

  
 
 
 
 

في أّي من األفعال التالیة  االشتراكھو إرغام شخص على  االستغاللواعتبر القانون المذكور أّن 
: 
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 .أفعال یعاقب علیھا القانون  -
 .الدعارة ، أو استغالل دعارة الغیر  -
 . الجنسي االستغالل -
 .التسّول  -
 . ، أو الممارسات الشبیھة بالرقّ  االسترقاق -
 . العمل القسري أو اإللزامي -
 . تجنید األطفال الستخدامھم في النزاعات المسلّحة -
 . التوّرط القسري في األعمال اإلرھابیة -
 نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجني علیھ . -

باألشخاص ومكافحتھا رھن بالتطبیق الفعلي والفّعال لما نّص  االتجاروبما أّن التصّدي لجریمة 
من الحاالت التي یمكن أن  يأل المبكرالرصد  ، األمر الذي یتطلّب164/2011علیھ القانون رقم 

ھي إنطالقاً من القانون المذكور،  عملیة مؤشرات توافرصل فیھا ھذه الجریمة، فإنھ ال بّد، من تح
محتملة باألشخاص وتسمح بتمییزھا عن غیرھا من  اتجارعن حالة  تنبئبمثابة إنذارات مبّكرة، 

 الجرائم ومالحقة مرتكبیھا وتوفیر الدعم والمساعدة لضحایاھا.
 

 : المؤشرات العملیة -ب
 قبل تعداد المؤشرات العملیة، من المھم التأكید على أنھا:  

 . المختلفة االستغاللإنّما یمكن رصد مؤشرات أخرى تِبعاً لحاالت لیست معّددة على سبیل الحصر،  -
أو  االستغاللبعنصر یجب أن تقترن  باألشخاص، بل االتجارلیست أدلة على قیام جریمة  -

 الضحایا لكي یتكّون اإلطار القانوني لھذه الجریمة. استغاللمحاولة 
-  ً  باألشخاص. االتجارلكشف حاالت األكثر شیوعا
 جنسھم، جنسیتھم أو سنّھم.باألشخاص أیاً كان  االتجارتنطبق على ضحایا  -
والعمل) وعن  االجتماعیةعن وزارات (العدل، الشؤون ممثلین/اتُوضعت بمشاركة  -

ة العامة لقوى األمن الداخلي والمدیریة العامة لألمن العام، ومعھد قیادة الجیش والمدیری
 حقوق اإلنسان في نقابة المحامین في بیروت.

 :فھي  المؤشراتھذه أبرز  أما 
 

/ حالة ُضعف - 1ب/
 ھشاشة 

 . ظروف حیاتیة صعبة (الفقر ، العوز ، .....) -
الخاصة، العامالت في الخدمة المنزلیة، األطفال  االحتیاجاتفئات ُمستضعفة (نساء، أطفال، ذوو  -

 المبعدون عن ذویھم، أقلیات إثنیة، مكتومو القید، أطفال الشوارع، الالجئون، النازحون، ...)
 . ضعف المعرفة باللغة المحلیة والقوانین المحلیة المرعیة اإلجراء -

 
 

 سیئةظروف عمل  - 2ب/
 . لتأمین األمور المعیشیة (السكن، المأكل، الملبس، ...)إرتھان لصاحب العمل أو لشخص آخر  -
 .حجز الرواتب  -
 .أعمال خطرة أو ممنوعة  -
 . االستراحةتخطي ساعات العمل القانونیة والحرمان من  -

 داعخ -3ب/
 إخالل بالوعود المعطاة إلى الضحیة كتابةً أو شفاھةً حول طبیعة العمل المتفق علیھ وشروطھ -
. 
 . األمل بعد البدء بالعمل وعدم القدرة على تركھخیبة  -
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 تقیید حریة الحركة - 4ب/
 .العزل عن العالم الخارجي  -
 . إحتجاز الضحایا ووضعھم تحت الحراسة لمنعھم من الھرب -
 . حجز األوراق الثبوتیة -
 .منھم  اتصالمنع اإلتصال باألھل أو األقارب أو المعارف ومنع تلقي أي  -
 .عدم إمكانیة الحصول على العنایة الصحیة  -

 الجنسي االستغالل - 5ب/
 .تشغیل قاصر في الدعارة  -
 . المبالغ المتأتیة من الدعارة من قبل الشخص الذي أّدى العمل الجنسي أو الخدمة الجنسیة استالمعدم  -
 . في أعمال إباحیة (أفالم، ُصور، عروض فیدیو، ....) االشتراك -
 .دفع الشریك في إطار عالقة عاطفیة على القیام بأفعال یُعاقب علیھا القانون  -
 . التزویج المبكر -
 . حاالت الزواج الصوري -
 إستعمال مؤسسة الزواج أو تعّدد الزوجات والزیجات كواجھة للقیام بأفعال یُعاقب علیھا القانون . -

 العنف بمختلف أنواعـھ - 6ب/
 . والجنسي والمعنويالعنف الجسدي  -
 . استعمال القوة والتھویل والتھدید إلرغام الضحیة على الرضوخ لمطالب َمن یُتاجر بھا -
 . التھدید باإلبالغ عن وضع الضحیة غیر القانوني لمنعھا من التقدم بأي شكوى -
 . التھدید بإلحاق الضرر واألذى باألھل واألقارب -
 . والنوم والرعایة الصحیةالحرمان من المأكل والملبس  -

 سنة)في النزاعات المسلّحة 18إشتراك األطفال (من ھم دون الـ  - 7ب/
 . تواجد أطفال في مجموعات مسلّحة -
 . حیازة و/أو حمل السالح من قبل األطفال -
 القیام بأعمال مختلفة في مراكز المجموعات المسلّحة . -
 

 وضع الید على القضیة : - 12
ً ما تكون معقّدة وتتطلّب مھارات معینة من العناصر  االتجارإّن جرائم  الذین ھم باألشخاص غالبا

 مع ضحایاھا المحتملین، والتحقیق فیھا ینقسم إلى قسمین : تماٍس مباشٍر  على
 :investigation	Reactiveالتحقیق اإلستجابي  -أ

 .على شكوى أو إخبار أو تكلیف  / بناءً  استجابةً یباشر بھ  -
 .تكون الجریمة قد تّم اإلنتھاء من ارتكابھا أو ما تزال مستمّرة  -
 تدّخالً فوریاً .القضیة تتطلّب  -

: شكوى الضحیة الناجیة، أو إخبار أو تكلیف ُمحال من النیابة العامة اإلستئنافیة مثال
 المختّصة .

 :	investigation	Proactiveالتحقیق اإلستباقي -ب
أو المراقبة في  االستطالعَمبني على المعلومات التي تَرد إلى العناصر أو نتیجة  -

 األماكن المشبوھة.
إلى أّن القانون یعاقب على  االنتباهتكون الجریمة مستمرة أو غیر ُمرتكبة بعد، ویجب  -

قوة أو بواسطة ال واالحتجاز: النقل  مثالالمحاولة فیھا عند توافر بعض العناصر المكّونة (
، الذي یُعتبر دلیالً قاطعاً االستغاللالخداع أو التھدید ....) ، وذلك بصرف النظر عن تحقّق 

باألشخاص ، إذ أّن محاولة  االتجارجریمة عناصر والعنصر المكّون األساس في اكتمال 
 باألشخاص . اتجارتكفي للتعاطي مع القضیة على أنھا محاولة  االستغالل
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فتیات نازحات في خیمةونقلھّن بشكل یومي على متن سیارات فخمة وإعادتھّن في إقامة :  المث
 ساعات متأّخرة.

 :مباشرة التحقیق  -13
ً لألصول المعمول بھا في الجرائم المشھودة أو غیر المشھودة والمبیّنة  - یباشر بالتحقیق وفقا

 ) .2/8/2001تاریخ 328في قانون أصول المحاكمات الجزائیة وتعدیالتھ (القانون رقم 
والتي ) باألشخاص  االتجارغالبیة جرائم ( كما ھي الحال في الجرائم المستمرةفي  -

من الزمن ویتطلّب تدّخالً مستمراً من إرادة  فترةً  االستمرارل یقبل تتكّون من فع
عن إطالق  االمتناع:  مثال(بعد قیام الجریمة االستمرارالجاني لإلبقاء على حالة 

 : سراح فتاة محتجزة الستغاللھا في أعمال الدعارة ) 
ً لألصول نفسھا المعتمدة في حالة الجریمة  یتّم المباشرة في التحقیق وفقا

 المشھودة .
عند التعاطي والتحقیق مع الضحیة/ الناجیة،على العناصر التقیّد بالمبادئ التوجیھیة  - 14

 اجتماعي لھا: -حیة وتأمین الدعم النفسالتالیة حرصاً على كرامة وصحة الض
 .واالجتماعیةخلفیتھا الثقافیة  ومراعاةإحترام معاناتھا وظروفھا وخیاراتھا  -
 .أو تقلیالً من معاناتھا أو وعظاً عدم التوجھ لھا بعبارات أو مواقف تحمل لوماً  -
 .عدم إطالق األحكام المسبقة  -
 . الخاصة االحتیاجاتعدم التمییز على أساس الجنسیة،العرق،الدین،الجنس،العمر،  -
 . الحرص على مصلحة الضحیة الفضلى -
 . الحرص على سالمة الضحیة خالل كافة مراحل التحقیق -
 . الحرص على حفظ سریة المعلومات الخاصة بأوضاع الضحیة -
 

األسئلة الحساسة التي تُعنى بتجارب قد تكون الحرص على بناء الثقة واألمان قبل طرح  -
 صادمة.

من األفضل إجراء المقابلة مع الضحیة من قبل عنصر من نفس الجنس، ویقوم  -
ال تتكلّم تفھم اللغة العربیة أو ال االتجارضحیة  تإذا كانباستخدام لغة یفھمھا كلٌّ منھما. 

 بمترجم أو أخصائي (لغة إشارة). االستعانة، یجب 
ح الغرض من إجراء المقابلة، مراحلھا وَمن ھم األشخاص المعنیون،وإعالم شر -

 الضحیة أنھ یمكنھا طرح األسئلة في أي وقٍت رغبت بذلك.
إطالع الضحیة على حقھا في عدم اإلجابة على أي سؤال  یُشعرھا بعدم االرتیاح،  -

متّحدة لشؤون وعلى حقھا في طلب الحمایة الدولیة عبر المفوضیة السامیة لألمم ال
 الجئة أو نازحة.تإذا كان،UNHCRالالجئین 

أخذ الموافقة المسبقة من الضحیة من أجل تبادل البیانات الشخصیة مع جھات أخرى  -
 للمتابعة. ھذه الجھات لغرض المساعدة وإعالمھا بأنّھ قد یتّم التواصل مع

عمالً بأحكام المادة االجتماعیمندوب الفي حال كانت الضحیّة قاصراً/ة، وجب تواجد  -
 . /2/ من القانون المستند رقم /34/
إجراء المقابلة األولى ضمن ظروف مالئمة، تحفظ الخصوصیّة، وتخلو من المقاطعات أكان  -

الواردة إلى الھواتف النقالة، التقاط الصور أو الفیدیو أو بسبب أطراف  االتصاالتبسبب 
 ثالثة.

بأخذ فترات استراحة منتظمة  سیما إذا ما تسبّبت لھا المقابلة للضحیةینبغي السماح  -
 /إنزعاجات نفسیة أخرى.اضطراباتبمشاعر الحزن أو األلم أو أیة 
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عند عدم إمكانیة التوّصل إلى حقیقة قاطعة، یمكن تطبیق فرضیّة أّن الشخص المعنّي  -
ة من أجل تأمین وقع ضحیة اتجار بناًء على قرار صادر عن النیابة العامة المختص

 .لھ/لھا الحمایة والمساعدة الالزمة
 :االتجارإرشادات إضافیة للتعامل مع األطفال الضحایا / الناجین من جریمة - 15
كثیراً ما یتعّرض األطفال المتاجر بھم إلى عوامل خطرة متعّددة (مثل سوء التغذیة،  -

غیر المباشرة، الھجر،  وسوء المعاملة واالستغالل الجنسي، والتعرض للعنف/ الصدمات
عدم وجود رقابة، حجز الحریة، االضطھاد، ...الخ) تستدعي التدخل الفوري من قبل 

لشؤون  سامیة لألمم المتحدةالجھات المعنیة بحمایة الطفل بما في ذلك المفوضیةال
، وغیرھا من االجتماعیةالالجئین ومصلحة األحداث في وزارة العدل ووزارة الشؤون 

، تشتمل على مقابلة مشتركة  مع االختصاصاتمتكاملة متعّددة  استجابة لتوفیرالجھات 
 الطفل متى دعت الحاجة(بھدف إنفاذ القانون ورعایة الطفل).

لضمان حضور في لبنان على العنصر اإلتصال فوراً بجمعیة اإلتحاد لحمایة األحداث  -
ً االجتماعي/ةمندوب/ة ال  -1-رقم ملحقعند إجراء أي تحقیق مع الطفل/ة (مرفق ربطا

 لمحافظات).یناالجتماعیینحسبامندوبالأرقام بالئحة 
الشرح للطفل والحرص على  الحصول على موافقةصریحة من األطفال المتاَجر بھم  -

وكذلك من الوالد/الوالدة أو الوصّي/الولي،إذالم یكونوا من الضالعین في الجریمة، قبل 
. وعلى المحقق االستفسار عّما إذا جرت  مقابالت سابقة من االستجوابراء المقابلة/إج

 قبل أي شخص أو وكالة أو أیة جھة أخرى.
 

تجنّب استجواب الطفل بصورٍة متكّررة ووضع المعلومات التي تّم الحصول علیھا (بالشكل  -
المناسب وإذا توفّرت) بمتناواللجھات المسؤولة األخرى التي قد تحتاج إلى ھذه المعلومات مع 

بمبادئ الخصوصیة والسریة. ینبغي على المحقق التوّجھ إلى الولّي الجبري/الوصي االلتزام
ر للحصول على المعلومات العامةالتي ال تتطلب شھادة مباشرة من الطفل (كالعمر علٮالقاص

 والعنوان....).
االلتزام بسریة وخصوصیّة اإلجراءات وحمایة حق الطفل المتاجر بھ بشكٍل دائم. یتعیّن   -

على المحقق طرح األسئلة على األطفال ضحایا االتجار حول تجربتھم 
.في حال كان الضحیة طفالً/ة غیر لبناني/ة أم الجئ/ة ماعي/ةاالجتمندوب/ة الدائماًبحضور

 لألمم المتحدة لشؤون الالجئین.ة عنالمفوضیة السامیة یتعیّن وجود مندوب/
 بمترجم حین تستدعي الحاجة.  واالستعانةإجراء المقابلة بلغة یفھمھا الطفل المتاجر بھ  -
باألشخاص، یجب أن یمتنع  االتجاربما أّن موافقة الطفل المتاَجر بھ ال یعتّد بھا في جریمة  -

المحقق عن طرح األسئلة حول موافقة الطفل على االستغالل الذي تعّرض إلیھ.ال یمكن استخدام 
المعلومات التي تّم الحصول علیھا أثناء استماع الطفل الضحیة في أي ظرف ضّد الطفل نفسھ 

 سؤولیة جنائیة. إّن موافقة الطفل ال تبّدل صفتھ كضحیّة.كم
بھم من قبل  االعتناءالذین من الممكنالتعامل مع ضحایا االتجار غیر اللبنانیین   -16

 وتوفیر الدعم لھم:UNHCRالمفوضیة السامیة لألمم المتّحدة لشؤون الالجئین 
ً ضحایا  حاجة إلى الحمایة الدولیة. یتّم تعریف بوھم  اتجارقد یقع الالجئون/ات أیضا

الالجئ على أنھ "أي شخص بسبب تخوف مبّرر لدیھ من التعرض الضطھاد ألسباب 
ترجع إلى عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ أو انتمائھ لعضویة فئة اجتماعیة معینة أو آرائھ 

حمایة السیاسیة خارج دولة جنسیتھ، غیر قادر أو ال یرید بسبب ذلك التخوف أنیستظل ب
دولتھ، أو كل شخص ال یتمتع بجنسیة ویوجد خارج دولة إقامتھ المعتادة بسبب تلك 

تلك الدولة". الظروف وال یستطیع أو غیر راغب بسبب ھذا التخوف أن یعود إلى 
دعم قوى األمنالداخلي في كّل مرحلة من مراحل عملیة تحدید  فيي حتموللمفوضیة دوٌر 

، وخاصة فیما یتعلق بتحدید االحتیاجات الفوریة للضحایا ھویة الضحایا غیر اللبنانیین
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 وأیدعمالمحتملین عند أّول تواصل معھا، وإجراء أو تقدیم المساعدة في المقابلة األولیة 
 مناسب متى تّم تحدید االحتیاجات.

خطوات التعامل مع الضحایا المحتملین لالتجار والتي قد تكون من بین  -161
األشخاص الذین تُعنى بھمالمفوضیة السامیة لألمم المتّحدة لشؤون الالجئین 

UNHCR 
عدم ممارسة التمییز العنصري أو العرقي أو الطائفي أو المناطقي أو على  - 

 أساس األصل القومي
 أو الجنس أو السن أو الوضع االجتماعي أو أي أساٍس آخر .            
التأكد من أّن الضحیة المحتملة تحصل على الغذاء والماء، أو الملبس عند  -

الضرورة، باإلضافة إلى ضمان تواجدھا في مكاٍن آمن بعیداً عن الضرر اإلضافي 
نت الضحیة طفالً/ةً، یجب أن یتّم المحتمل بما في ذلك إبعادھا عن الُجناة. في حال كا

 في مكان آمٍن منفصٍل عن الراشدین.  إیواءھا
االتصال بالشخص المسؤول في المفوضیة إلبالغھ عن الضحیة المحتملة والموجودة  -

ً بھذه المذكرة  خاص  2رقم ملحقالعامة في عھدة قوى األمن الداخلي (مرفق ربطا
في المفوضیة في كل محافظة). متى كانت األشخاص المسؤولین فھواتأرقامأسماء وب

إلى الفرد المسؤول  الضحیة طفالً/ةً، یقوم الشخص المسؤول في المفوضیة بإحالتھا
عن حمایة األطفال داخل الوكالة وذلك لمساعدة قوى األمن الداخلي في إجراء تقییم 
سریع لإلجراءات الالزمة لتأمین مصلحة الطفل الفضلى،  بحضور مندوب/ة 

 داث.األح
 

تقوم المفوضیة بالتدقیق في قاعدة البیانات الخاصة بھا من األشخاص المسّجلین -
 وباإلعالم إذا ما كانت قادرة على المساعدة.

في حال كان التعامل مع الضحیة المحتملة یقع في إطار عمل المفوضیة، تقوم  -
 ھذه األخیرة بتحدید االحتیاجات وإجراء المقابلة األولیة.

 

المقابلة األولیة مع المفوضیة السامیة لألمم المتّحدة لشؤون الالجئین أثناء  -162
 إجراء التحقیق:
 يھي محادثة وتقییم على ھامش التحقیق مع الضحیة، تجر المقابلة األولیة 

في التعّرف إلى ضحایا االتجار، وتحدید  ، قد تساعدمع المفوضیة بالتعاون
حاجاتھم إلى الحمایة الدولیة، ودعمھا للحصول على الحمایة والخدمات المباشرة 
التي قد تحتاج إلیھا. ویمكن إجراء المقابلة األولیة من قبل أحد موظّفي المفوضیّة 

مقابلة بل البدء بالق ، وذلك داخل القطعة القائمة بالتحقیق.أو باالشتراك معھا
تقییم االحتیاجات والمخاطر بن ون المعنیوالموظف یستحسنأن یقوماألولیة،

المباشرة للضحیة. ویشمل ذلك توفیر الغذاء والملبس والعنایة الطبیة والدعم 
المؤقت بعیداً عن الضرر اإلضافي المحتمل والمأوى اآلمنالنفسي واالجتماعي 

 بما في ذلك إبعادھا عن الُجناة.
 المفوضیة في المقابلة األولیّة على التالي: یقتصر دور 

 تحدید االحتیاجات الفوریة للضحیة المحتملة لالتجار بالبشر• 
تدوین التفاصیل الفردیّة وذلك لتقدیم المساعدة/ تسجیل األشخاص الذین • 

 تُعنى بھم المفوضیة  والرجوع إلى تحدید صفة اللجوء حسب االقتضاء
 الشخصیة والمدنیة للناجینالدعم في تأمین الوثائق • 
 تقدیم الدعم في تأمین إقامة قانونیة• 
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في جمیع الحاالت، وعندما تتطلب القضیة تأمین إیواء للضحیة، على العنصر القائم  :مالحظة عامة
 3 رقمالملحقالمذكورة في المجانیة بالتحقیق مراجعة أحد المراكز اإلیوائیة اآلمنة 

 المختص.المرفق، بناًء إلشارة القضاء 
 

 :الجنسي االعتداء جرائم  :ثانیاً 
الجنسي ھي الجرائم الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني  االعتداءجرائم -21

 ).1(المستند رقم
 الجنسي فعالً مجّرماً في القانون تكون ضحایاه في الغالب من النساء واألطفال. االعتداءیعتبر  -22
 باألشخاص أو جرائم جنسیة مستقلة. االتجارإن ھذه الجرائم قد تكون شكالً من أشكال  -23
 التالیة : ء، تُعتمد المبادى االغتصابالجنسي /  االعتداءعند التعامل مع جریمة  -24

المنصوص علیھ في النبذة  يستباقاإلأو  ياإلستجابتوضع الید على القضیة بطریقة التحقیق  -أ
البند أوالً من ھذه المذكرة العامة ، كما تتّم مباشرة التحقیق في ھذه الجرائم وفقاً ) من 12(

لألصول المعمول بھا في الجرائم المشھودة أو غیر المشھودة والمبیّنة في قانون أصول 
 ). 2/8/2001تاریخ  328القانون رقم المحاكمات الجزائیة وتعدیالتھ (

ھیة التي تحرص على كرامة وصحة الضحیة وتأمین الدعم التوجی المبادىءیتّم التقیّد  -ب 
 ) من البند أوالً من ھذه المذكرة العامة .14لھا ، والمبیّنة في النبذة ( اجتماعي -النفس 

 

الحرص على التقیّد باإلرشادات اإلضافیة للتعامل مع األطفال الضحایا / الناجین من جریمة  -ج
) من البند أوالً من ھذه المذكرة العامة، مع التأكید على 15جنسي والمبیّنة في النبذة ( اعتداء

 4ش 207/204ضرورة تطبیق جمیع القواعد المنصوص علیھا في المذكرة العامة رقم 
 . (إجراء التحقیقات مع األحداث) 11/10/1999تاریخ 

بھم من قبل  االعتناءیین الممكن الجنسي غیر اللبنان االعتداءیتّم التعامل مع ضحایا  -د
وتوفیر الدعم لھم ، وفقاً لما ھو  UNHCRالمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین 

 ) من البند أوالً من ھذه المذكرة العامة .16مبیّن في النبذة (
التأكید على أھمیة طلب الدعم الطبي والنفسي لحمایة الصحة الجسدیة والنفسیة وحیاة  -ه

المرفق بمعزل عن  4الناجي/ة وإعالمھا باإلرشادات المنصوص علیھا في الملحق رقم 
 الجنس والجنسیة .

 ، یتوّجب على العنصر:االغتصاب/ الجنسي  االعتداءخالل العمل مع ضحیة  - 25
 . والمحافظة على السریة المھنیة التامةالضحیة إحترام  -
-  ً اجتماعي  -من حقّھا الحصول على الدعم النفسي والنفسن بأتذكیرھا دوما

الطبیة التوجھ إلى أحد المراكزعبر دون أي مقابل وبصورة مجانیة  منالمتخصص
-Postالتي توفّر الخدمة المتخّصصة للعالج ما بعد التعّرض العتداء جنسي

Exposure	 Prophylaxis(PEP)	 Services المتواجدة على كافة األراضي
 .المرفق ربطاً بھذه المذكرة العامة  5رقم الملحقاللبنانیة والمدرجة في 

الواردة في المتخصصةیتصل العنصر المعني بالمراكزالطبیة  بناًء لرغبة الضحیة،  - 26
لطلب الخدمة المتخصصة، و عند وجود أي عائق في التواصل ، المرفق 5رقم  الملحق

اإلتصال بمنظمة " أبعاد"  على رقم مع أحد ھذه المراكز، یتوجب على ھذا العنصر 
 .   81788178) 24/24الخط اآلمن المتاح (

 
 ً  عملبھذھالمذكرةالعامةفورصدورھا .:یُ  ثالثا

 
 المدیر العام لقوى األمن الداخلي
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 ثماناللواء عماد عُ 
 للتعمیــــم

 رئیس ھیئة األركان وكالة
 

 العقید اإلداري موسى كرنیب
 المرسل إلیھم : 

 وحدات وقطعات قوى األمن الداخلي -
 / وبالعنوان التالي : 1051/ بالرقم المتسلسل/1على أن تُرتّب في المحفظة رقم /ب

الجنسي وتقدیم الدعم لضحایاھا االعتداء  جرائموباألشخاص  االتجارأصول التعاطي والتحقیق في جرائم "     
." 

 
 
 
 
 
 1رقم ملحق

 حسب المحافظاتاالجتماعیین نمندوبیالالئحة بأرقام 
 والمعتمدین من قبل جمعیة االتحاد لحمایة األحداث في لبنان 

 
 

 
 رقم المندوب اإلجتماعي المحافظة
 784265/03 بیروت
 819671/03 جبل لبنان
 053379/70 البقاع

 173227/79 صیدا / النبطیة
 711636/81 الشمال
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 2رقم ملحق
 في المفوضیة في كل محافظة : یناألشخاص المسؤولأسماء وأرقام ھواتف الئحة ب

 
 

إسم الشخص  رقم الھاتف
المسؤول في 
 المفوضیة

 المحافظة

جبل لبنان  غادة دیب 160186/79
 وبیروت

جودي  785266/70
 الحصني

 الشمال

 الجنوب كریم یحیى 847400/03
 البقاع أمل خوري 625934/70

 
 
 

 على المستوى المركزي (في حال عدم  تلبیة االتّصال من قبل أي من المذكورین أعاله):
 03750406رقم الھاتف: -زینا زّكا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3رقم ملحق

 باألشخاص : االتجاربعض المراكز اإلیوائیة اآلمنة المختّصة في قضایا الئحة ب
 

 
 إسم المركز المختّص في قضایا اإلتجار رقم الھاتف
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 منظمة أبعاد 060602/76
 منظمة كفى عنف واستغالل 018019/03
555335/76 - 

092538/03 
 كاریتاس لبنان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 4 ملحقرقم

 االغتصابلضحایا االعتداءات الجنسیة / اإلرشاداتبعض الئحةب
للحد من خطر اإلصابة بفیروس نقص المناعة المكتسبة/االیدز، على الضحیة التوّجھ  •

 االعتداءأیام) من وقوع  3ساعة ( 72ضمن للحصول على الرعایة الطبیة المختّصة 
 الجنسي/االغتصاب.

من المھم التوّجھ ألقرب مركز صحي، للحد من  ساعة، 72 ـفي حال تجاوز مھلة ال •
المتناقلة جنسیاًولالستفادة من عالجات وفحوصات  االلتھاباتحدى إخطر اإلصابة ب

 اجتماعي).-ما بعد التعّرض (فحص الحمل، الدعم النفس
عند البدء بالعالج الطبي الخاص بالحد من خطر اإلصابة بفیروس نقص المناعة  •

 یوماً. 28إتمام الجرعة بصورة كاملة على امتداد المكتسبة/اإلیدز، من المھم الحرص على 
أیام من  7إلى  ٣خالل لتالفي حدوث حمل غیر مرغوب فیھ، من الضروري طلب الدعم الطبي  •

 وقوع االغتصاب:
في األیام الخمسة یمكن استخدام وسائل منع الحمل الخاصة في حاالت الطوارئ  -أ

 لمنع حدوث الحمل. لالغتصاباألولى
 من تاریخ حدوث االغتصاب. أیام 7فیمدةأقصاھا اللولب  استخدامیمكن  -ب
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بضرورة تجمیع األدلة التي توثّق وقوع االغتصابالجنسي/االعتداء التأكید لضحیة  •
ثل اللعاب على الجروح، السائل المنوي، مواد تحت األظافر،...) (ماالعتداء الجنسي

 حتى ولو لم یكن لدیھا الرغبة في مقاضاة المعتدي قانونیاً.
 االغتسالمن وقوع االغتصاب في حال عدم  ساعة 72من الممكن جمع األدلة لغایة 

 .االستحمامأو 
 الجنسي: لالعتداءبیاني یوجز المھل الخاصة بالعالجات ما بعد التعّرض  جدولفیما یلي 

 
 العالجات أو الخدمات الصحیة

 
 التوقیت األمثل لتقدیمھا

 المعالجة الوقائیة بعد التعّرض   •
 لفیروس نقص المناعة البشریة

 ساعة 72خالل 

 الطارئحبوب منع الحمل  •
 ساعة 120خالل  فحص المھبل •
 بعد أسبوعین الكبدي الوبائي "ب" االلتھابلقاح  •
 الفحوصات والعالجات للعدوات •

 ً  المتناقلة جنسیا
 أسابیع 3بعد 

 تفي أي وق -دائماً  لقاح الكزاز •
 الفحص الجسدي العام •

 
 5رقم ملحق

 
 أسماء المراكز الطبیة التي توفر الخدمة المتخصصةالئحة ب

 جنسي العتداءللعالج ما بعد التعرض  

الشخص  اسم اسم المركز الطبي المحافظة م
 مالحظات رقم ھاتفھ أوقات العمل المسؤول

1  
لبنان 

الجنوبي 
 والنبطیة

مستشفى صیدا 
 الحكومي

 د. ولید فارس
مدیر قسم 
 الطوارئ

7/24  
754097/07 

 693874/03 

 -أطباء بال حدود 
مؤسسة النداء 

صیدا  -اإلنساني 
 عین الحلوة

 أمل شمعون
من االثنین الى 

 الجمعة 
8.00- 16.30 

968323/03  
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 أسماء المراكز الطبیة التي توفر الخدمة المتخصصةالئحة ب
 جنسي العتداءللعالج ما بعد التعرض  

الشخص  اسم اسم المركز الطبي المحافظة م
 مالحظات رقم ھاتفھ أوقات العمل المسؤول

مركز نبیھ بري 
 –لتأھیل المعوقین 
 الصرفند

من االثنین الى  زینب حنیني
 السبت
8.00- 16.30 

553318/03 
 610602/03 یوسف موسى 

مستشفى النبطیة 
 الحكومي

 علیا علوش
7/24 

766777/07 
الرقم 

 1207الداخلي:
  

349798/03  
 840345/03 د. نجوى شكرون  778141/03 ھبا بریش

مستشفى مرجعیون 
  817853/03 7/24 ولید أبو صالحة الحكومي

مركز المرأة 
 MAPالصحي 

 عین الحلوة

االثنین، األربعاء  دوكرفاو
 والجمعة 

8.00- 16.00 

674635/71 
 802857/70 حوراني ىكف 

 -المركز الصحي 
 الراشدیة

االثنین، األربعاء  دوكروفا 
 والجمعة 

8.00- 16.00 

674635/71 
 148745/03 أسودلیلى  

 –مستشفى حیرام 
 753863/03 7/24 د. حیدر جوني صور

343700/07  

 -مؤسسة سیربیتا 
 الصرفند

السیدة ھیام 
 خلیفة

من االثنین الى 
 الخمیس

15.00-8.00 
 الجمعة 

 11.00-8.00من 
 السبت 

 12.00-8.00من 

443123/07  

 د. نزیر شعبان مستوصف أنصار
من االثنین الى 
 السبت

8.00- 15.00 

501447/07 
726909/03  

 –مؤسسة عامل 
 میسم حید الخیام

من االثنین الى 
 السبت

8.00- 14.00 

840052/07 
850425/70  
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 التي توفر الخدمة المتخصصةأسماء المراكز الطبیة الئحة ب -تابع 
  للعالج ما بعد التعرض العتداء جنسي

الشخص  اسم اسم المركز الطبي المحافظة م
 مالحظات رقم ھاتفھ أوقات العمل المسؤول

2 
لبنان 

الشمالي 
 وعكار

مستشفى طرابلس 
 الحكومي 

 حاجالدانیا 
7/24 

740958/76  
 530578/03 سلطان ةرانی

385371/06 
الرقم 
607الداخلي:  

 مستوصف مشحا 
من االثنین الى  د. حوریة زعبي

 السبت
8.00- 16.00 

195531/03 
 504089/70 كاتیا حبلص 

 –مستشفى مظلوم 
 طرابلس

 7/24 ٮفزعمھ

638791/70 
410024/06 
410025/06 
410026/06 

 

 433032/03 د. عمر طبوش

مستشفى سیر 
 الضنیة الحكومي

 7/24 حمودعبیر 
004866/03 
491914/06 
491911/06  

 964023/70 د. علي فقیھ
 -اإلیمان مستوصف

 924573/03 7/24 سعیدمحمود  سیر الضنیة
490149/06 

 

مستوصف المقاصد 
 وادي خالد -

213186/70 7/24 جانیت حمیدو   
536401/76 ةالعليرانی  

مستشفى سیدة 
 القبیات –السالم 

083653/70 7/24 محمد مرعيد.    
171712/71 جھینھ سمعان  

مستوصف تل 
 عكار ساحل -معیان

محمد خالد 
 المصري

من االثنین الى 
 السبت

8.00- 14.00 
323788/03  
810499/06  

 

مستوصف النھضة 
 عبد الحكیم قاسم المنیھ –

من االثنین الى 
 السبت

8.00- 14.00 
463481/06  
259975/03  

 

 -أطباء بال حدود 
مستوصف بلدیة 

 العبدة
 د.نیكول موبوتو

من االثنین الى 
 الجمعة

8.00- 17.00 
808141/78  

 

 -أطباء بال حدود 
مستشفى دار 
 الزھراء
 أبي سمرا

 د.نیكول موبوتو
من االثنین الى 
 الجمعة

8.00- 17.00 808141/78  
 

مستوصف مكارم 
 توفیق رفاعي طرابلس - األخالق

من االثنین الى 
 الجمعة

8.00- 16.00 426322/06  
157331/03  

 
 
 

-800السبت 
14.00 

 فاطمة دیاب مستوصف فنیدق

من االثنین الى 
 الجمعة

8.00- 16.00 801704/78 
896311/06  

-800السبت 
13.00 

–مستوصف اإلیمان 
من االثنین الى  جھاد فھمي ءمیناال

 الجمعة
211770/06 
211071/70  
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 أسماء المراكز الطبیة التي توفر الخدمة المتخصصة الئحة ب -تابع 

 جنسي العتداءللعالج ما بعد التعرض 

الشخص  اسم اسم المركز الطبي المحافظة م
 مالحظات رقم ھاتفھ أوقات العمل المسؤول

 البقاع  3
 والھرمل

مستشفى راشیا 
 الحكومي

 حسان خویر
7/24  

445520/03  
445520/71  

 

الرقم  591503/08 نسرین حمدان
204الداخلي:  

 –مستشفى البقاع 
 زحلة

7/24 حنان بلطجي  
412216/03  
543150/08  

 

188422/71 د.غنى حسین  

مستشفى بعلبك 
 الحكومي

7/24 د.محمد یحفوفي  
758435/03  
370470/08  

 الرقم الداخلي:
2006 

318225/03 غادة شعبان   
مستوصف أطباء بال 
حدود الطبي ومركز 

 عرسال األمومة
7/24 بیكي أوبا  351274/76  

 

 
مستوصف أطباء بال 

 -حدود الطبي 
 الھرمل

 بیكي أوبا
من االثنین الى 
 الخمیس

8.00- 16.30 
351274/76   

 

مستوصف أطباء بال 
 حدود الطبي 
 مجدل عنجر

7/24 بیكي أوبا  351274/76  

 

مستوصف أطباء بال 
 حدود الطبي 
 بعلبك

من االثنین الى  بیكي أوبا
 الجمعة

8.00- 16.30 

351274/76  
 

609567/76 د. بالل قاسم  

 مركز بلدیة اللبوة
من االثنین الى  دیما رباح

 السبت
8.00- 14.00 

233655/08  
540418/70   

137252/71 نانسي رباح   
 

8.00- 15.00 
-800السبت 

13.00 

 –مستوصف اإلیمان 
 أحمد المصطفى ببنین

من االثنین الى 
 السبت

8.00- 22.00 

471303/06  
471709/06  
455123/70  
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 أسماء المراكز الطبیة التي توفر الخدمة المتخصصةئحة بال -تابع 
 جنسي العتداءللعالج ما بعد التعرض  

الشخص  اسم المركز الطبي اسم المحافظة م
 مالحظات رقم ھاتفھ أوقات العمل المسؤول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بیروت 
 وجبل

 لبنان 

مستشفى بعبدا 
 الحكومي

 د. زیاد سعادة

7/24  

740788/03   

میراي بو 
 روفایل

494112/03  

 د.شوقي حلو مستوصف جبیل

من االثنین الى 
 الجمعة

8.00- 15.00 717417/03   
-800السبت 

13.00 
مستوصف المیر 

 –رسالن امجید 
 شویفاتال

من االثنین الى  وسیم أبي فراج
 السبت

8.00- 15.00 

084122/03  
431551/05  

 

مستشفى رفیق 
الحریري الحكومي 

 الجناح –الجامعي 

 جنان جنا
7/24 

917231/70  
 680336/03 حسینيالنسرین 

830000/01 
الرقم 

1388الداخلي:  

مستوصف مخزومي 
 المزرعة -

 دانیا الحاج علي
من االثنین الى 
 الجمعة

8.30- 16.30 
040861/03  

-8.30السبت  دانا سنو
13.00 

112227/03 
660890/01 

الرقم 
105الداخلي:  

مستوصف أطباء بال 
 الطبي حدود

 مخیم شاتیال -
  968323/03 7/24 أمل شمعون

مستوصف أطباء بال 
  -حدود 

 برج البراجنةمخیم 
 أمل شمعون

من االثنین الى 
 السبت

8.00- 17.00 
968323/03 

 

مستوصف صوت 
 الفنار -المرأة 

من االثنین الى  بني فاضل
 الجمعة

8.30- 14.00 

840522/03  

 840522/03 فادیا كیالني

مستشفى عین وزین 
 الشوف -

 ھبھ بریش
7/24 

778141/03  
  689063/03 غازي صعب

 


