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التعرف على سوء املعاملة واألستغالل 
اجلنسي لألطفال والشبيبة

تزايد في السنوات األخيرة ظهور موضوع العنف ضد األطفال 

والشبيبة في الوعي العام ، و األعداد الغير معلن عنها ال يستطيع 

اخلبراء أنفسهم تخمني قيمتها إال بصعوبة ، حيث يوجد شك 

كبير في  معرفة األنواع اخملتلفة من العنف املستخدم ضد األطفال 

والشبيبة وكيفية التعامل معها . إذا توفر الشك في وجود سوء 

املعاملة واألستغالل اجلنسي لألطفال والشبيبة فأنه يلزم حتت أي 

حال من األحوال التحّري في املوضوع. 

ويدخل ضمن مهام الطبيب العدلي أن يقوم بتوثيق األصابات و 

التحفظ على اآلثار وتقييم البراهني املتواجدة .  ومن خالل األتصال 

املستمر مع ضحايا العنف من النساء تواجد لدى أطباء العدل 

اخلبرة الضرورية واحلساسية في التعامل التي تضمن التفاهم في 

جو يسوده الثقة املتبادلة . وهيئة الفحص في معهد الطب العدلي 

التابع جلامعة ميونخ عبارة عن هيئة مخصصة لألجابة عن األسئلة 

املتعلقة بالتعرف على العنف املستخدم ضد األطفال والشبيبة .  

الشريك املتحدث معك : 
معهد الطب العدلي التابع جلامعة ميونخ 
شارع نوسباوم شتراصه 26 ، 80336 ميونخ

الدكتورة املعيدة : اليزابيت موتسيل 
الدكتورة املعيدة : بيتينا تسينكا    

الدكتورة : يوتا شوبفر 
الدكتورة : ليزا فينجينفيلد 

الدكتورة : كالوديا هيلمرايش  
الدكتورة : كالوديا أوهمى 

تقدمي املساعدة 

والنصيحة 

وأجراء الفحوصات 

تقوم هيئة الفحص في معهد الطب
العدلي التابع جلامعة ميونخ بتقدمي اخلدمات اآلتية : 

أجراء فحص مجاني لألطفال والشبيبة  

توثيق ) بالصور ( لألصابات  

التأمني والتحفظ على البراهني واألثار 

تقدمي النصيحة بالهاتف )أيضا ملن اليذكرون أسماؤهم ( 

لضحايا العنف ولذويهم ، وكذلك أيضا لألطباء والطبيبات 

الذين يعاجلون ضحايا العنف . 

عمل أتصال وأرتباط للضحايا مع املستشفيات األخرى 

أجراء تشخيصات وتقدمي  )شبكة تنظيم داخلي( من أجل 
أساليب عالجية أخرى ،  و/أو منشأت العالج األجتماعية 

 ) : عيادة االصابة بعقد نفسية  املثال  )على سبيل 
حتويل األطفال والشبيبة من املستشفى أو العيادة إلى هيئة 

الفحص في معهد الطب العدلي التابع جلامعة ميونخ 

توضيح األسئلة املتعلقة بالتعرف على العنف جتاه األطفال 

والشبيبة ، والسيما إلى الطبيبات واألطباء ومكاتب رعاية 

الشبيبة واملولدات واملدرسني وآخرين من األشخاص الذين 

لهم تعامل مع مشكلة العنف املستخدم . 

تقدمي املساعدة عند تطبيق البند 14 الفقرة 6 من قانون 

حماية اخلدمات الصحية وحماية املستهلك ، والسيما تقدمي 

النصائح في حالة تواجد نقاط مهمة تشير إلى وجود سوء 

معاملة أو أهمال أو أستغالل جنسي لألطفال والشبيبة . 

اخلدمة األستشارية عبر األنترنت رمييد أون الين 
www.remed-online.de

تعمل في منشأة اجتماعية عامة وتقوم برعاية عائالت 

وأطفال ، على سبيل املثال في مكاتب رعاية الشبيبة أو 

اخلدمات األجتماعية أو هيئات تقدمي األرشادات العامة 

تعمل كطبيبة أو كطبيب وتقوم باألشراف على فحص من 

تعرض لألصابة 

لديك حق احلضانة وتشك في وجود سوء املعاملة أو 

األستغالل اجلنسي  

ميكنك األلتجاء إلينا إذا كنت : 

يلزم األتصال بالهاتف و أخذ موعد مسبقا

089-2180-73011
هيئة أجراء الفحوصات في معهد 

الطب العدلي التابع جلامعة ميونخ 
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