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مهام الفرق المختصة بالبحث في 
جرائم العنف ضد المرأة والطفل

إجراء المعاينات الفنية بمسرح الجريمة وجمع األدلة المادية والجينية

 مباشرة األبحاث في جرائم العنف المادي والمعنوي والجنسي 
واالقتصادي والسياسي ضد المرأة والطفل

إجراء التساخير الطبية والنفسية والفنية

 التحول فورا على عين المكان لمباشرة األبحاث بمجرد تلقي االشعار 
بعد إعالم النيابة العمومية

 إتخاذ وسائل الحماية لفائدة ضحايا العنف بعد إستشارة 
النيابة العمومية لحمايتهم وتفادي أشكال عنف جديدة

تنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن قاضي األسرة



واجبات 
ماموري 
الضابطة 

العدلية

االستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم 
من طرف الضحية مباشرة

إعالم الضحية بمراحل األبحاث العدلية الخاصة بشكايتها ومآل محضر البحث

إيالء األولوية لإلشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسالمة الجسدية 
والجنسية والنفسية للمرأة واألطفال المقيمين معها

إعالم الضحية بكل حقوقها مقابل إمضائها على بطاقة اإلعالم بالحقوق

اإلنصات والتشخيص

إتخاذ وسائل الحماية الضرورية إستجابة لمتطلبات الضحية كإيوائها 
وإسعافها وحمايتها من خطر التعرض إلى عنف جديد

تمكين الضحية من شهادة  في تسجيل محضر بحث 



أخالقيات التعامل مع الضحايا:
 حسن استقبال ضحية العنف واإلنصات إليها بهدف بناء الثقة. 

 طمأنة الضحية وتقديم الخدمات الوقائية لدرء أفعال عنف جديدة.
 االلتزام بالموضوعية والحياد.

 تجنب تأنيب الضحية وتحميلها مسؤولية ما تسلط عليها من عنف.
 تجنب التأثير على الضحية للتنازل عن شكايتها.

 االلتزام بالحرفية والمهنية  واحترام مبدأ عدم التمييز.
 المحافظة على السر المهني والمعطيات الشخصية والحياة الخاصة.

احترام مبدأ التعهد الحينياإلنصات استقبال الضحية
عدم التمييز

المحافظة على السر المهني 
والمعطيات الشخصية 

والحياة الخاصة

االلتزام طمأنة الضحية

تجنب تأنيب المعنفة 
وتحميلها مسؤولية ما 
تسلط عليها من عنف

تجنب التأثير على 
المعنفة لتنازل عن 

شكايتها

شرح مراحل التعهد 
للمرأة ضحية العنف 

وبيان مآل شكايتها

الوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل )أمن أو حرس وطني(
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توزيع الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد 
المرأة والطفل على مستوى اإلدارة العامة لألمن 

والحرس الوطنيين

فرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة 
والطفل تابعة لإلدارة العامة لألمن العمومي

فرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة 
والطفل تابعة لإلدارة العامة للحرس الوطني
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