
بلدية مرسية

قرب دخول "القرار البلدي المتعلق بمحاربة الدعارة في  بلدية مرسية" إلى حيز التنفيذ

أين سيطبق القرار البلدي؟

 .في جميع الفضاءات العامة التابعة لبلدية مرسية

من هم الشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القرار البلدي؟

 ينطبق هذا القرار البلدي على جميع الشخاص، بما في ذلك القاصرين، الذين يقدمون عل::ى الس::لوكيات ال::تي ين::ص
.عليها هذا القرار البلدي

ما هي السلوكيات التي تعتبر من المخالفات بموجب هذا القرار البلدي؟

- .عرض خدمات جنسية مدفوعة الجر
- .طلب الشخاص الذين يعرضون خدمات جنسية مدفوعة الجر والتفاوض بشأنها أو قبولها
- .ممارسة الجنس مقابل المال
- .تشجيع القبال على سوق الدعارة والترويج لها، وكذا الستغلل والسياحة الجنسيين
-  السلوكيات المشجعة على القبال على سوق ال:دعارة أو غيره:ا م:ن أش::كال الس:تغلل الجنس::ي،

.مثل مرافقة الزبناء إلى الماكن التي يوجد الشخاص الذين يمارسون الدعارة
  م:تر م:ن الم::دارس والمؤسس:ات التعليمي::ة، وغيره:ا م:ن300وتتفاقم حدة تلك السلوكيات عندما تمارس على مسافة  

 الفضاءات التي يتوافد إليها عدد كبير من الطفال و/أو الشباب، وكذلك الم::اكن ال::تي تحتض::ن المناس::بات العام::ة ال::تي تش::هد
.توافد أعداد كبيرة من الناس

ما العقوبات التي يمكن فرضها؟

. يورو3000غرمات مالية قد تصل إلى 
 ويمكن استبدال أول عقوبة نهائية بتدابير بديلة، ذات طابع طوعي، بالنسبة للحداث الجانحين، الراغبين ف:ي الخ:دمات

.الجنسية
 وعند تقديم الشكايات، يتعين على الشخاص المسؤولين مغادرة المكان والكف ع::ن الس::لوك المحظ::ور، وف::ي حال::ة

.عدم المتثال لهذه الطلبات، سوف يبلغ ذلك إلى السلطات القضائية

ما هي تدابير الدعم التي تقدمها البلدية؟

المركز البلدي للخدمات الجتماعية بمدينة مرسية
Plaza Andorra de Teruel, Nº 2 - 30002 MURCIA - (CARMEN, EL) :العنوان

968347440  الفاكس: 968262455 – 968262012 -968262718الهاتف:

 المركز البلدي للخدمات الجتماعية بجنوب مرسية
C/ Adrian Viudes, S/N 1º piso - 30570 MURCIA - (BENIAJAN) :العنوان

968874243  الفاكس:  968873787-968873167الهاتف:

المركز البلدي للخدمات الجتماعية بشمال مرسية
C/Escuelas, Nº 4 - 30100 MURCIA - (ESPINARDO) :العنوان

968306968 الفاكس:  968879710الهاتف: 



بلدية مرسية

قسم الوقاية والدماج الجتماعي
C/ Eulogio Soriano, Nº 6 - 30001 MURCIA - (CATEDRAL, LA) :العنوان

3248, 2043, 2017, 2018 داخلي: 968358600الهاتف: 

  التابعeeة لبلديeeة مرسeeية الرعايeeة الوليeeة للشeخاص المسeeجلين بسeجلت السeeكانالمراكز البلدية للخeدمات الجتماعيeeةتقدم 
 ببلديeeة مرسeeية ذوي الحتياجeeات الجتماعيeeة (المعلومeeات والستشeeارة، والمسeeاعدات الماليeeة، والeeدعم الجتمeeاعي والeeتربوي،
 .(وتقديم الدعم من أجل الندماج، وغير ذلك

  إلى09:00 من الثنين إلى الجمعة من الساعة 07 70 35 968ويمكن الولوج إلى تلك المراكز بعد الحصول على موعد مسبق (بواسطة الرقم 
.( زوال12:00الساعة 

  الشخاص غير المسجلين بسجلت السكان الخاص ببلدية مرسية غيeeر المنeeدمجين اجتماعيeeا، أو الeeذين لقسم الوقاية والدماج الجتماعييستقبل 
.مأوى لهم، أو العابرون والمهاجرون

:وفي حالة العنف السري، تتوفر البلدية على

(EMAVI) الفريق البلدي لدعم ضحايا العنف السري
TIENDA ASILO :المكتب

C/ Eulogio Soriano, Nº 6 - 30001 MURCIA - (CATEDRAL, LA) :العنوان
968214494 الفاكس: 2020 – 2010 – 2016 - 2007 داخلي: 968358600الهاتف: 


	قسم الوقاية والإدماج الاجتماعي

