مـ�ســـــار التكـفـــل
بالأطـــفـــــال �ضـحـــايــــا
العــــنـــــف بـ�ســـــال
التــ�س ـي ـي ـ ـ ــر ،الخــدمـ ـ ــات والف ـ ــاع ـل ـيـ ـ ــن
دليل لفائدة الأ�شخا�ص
والمهنيين العاملين مع الأطفال

�أنج ــز هذا الدلـي ــل من ط ــرف جـمـعـي ــة �أمـ ــان بـتعــاون
مع لجنــة التن�سيــق لحمــايــة الطفــولــة برئــا�ســة منــدوب
التـع ــاون الـوطـنــي ب�ســال.
لقـ ــد تمت بلــورت ــه ب�شـراك ـ ــة مع الم ـ�ؤ�ســ�سـ ــة الإ�سبـ ــانـيــة
االئ ـتــالف للتـ�ضـ ــام ـ ــن (�أليــون ــزا ب ــور ال�صــولدار�ضا�ض)
وبدعـ ــم مـال ــي من الوكــالـ ــة الإ�سبــانـيـة للتع ــاون الدول ــي
والتنمي ـ ــة.

ينــــايــر
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كـلـمــــة �شــكــــر
نــود هـنــا �أن ن�شك ــر الف ــاعـلـي ــن المحليي ــن ب�سال ،فــرادى وجـم ــاع ــات.
ونتــوجـ ــه في البـدئ بت�شكراتن ــا �إلى لجنــة التن�سيق لحم ــايــة الطفولة ب�سـال والم�ؤ�س�سات
الأع�ضــاء التي �ساهمــت في �إنج ــاز هذا العمــل.
ن�شكر على وجه الخ�صو�ص الأ�شخا�ص الذين �شاركوا بطريقة �أو ب�أخرى في الأن�شطة المنجزة
طيلة مدة تنفيذ الم�شروع و�أغنوا ب�أفكارهم وت�سا�ؤالتهم واقتراحاتهم محتوى الدليل.
كما نتقدم ب�أخل�ص ت�شكراتنا �إلى الم�ؤ�س�سات التالية :
الم�صالـح الحكـوميـة ب�سـال :المحكمـة االبتدائية ؛ القيـادة الجهوية للدرك الملـكي ؛
المنطقـة الأمنيـة ؛ م�ست�شفـى الأميـر مـوالي عبد اهلل ؛ مندوبيــة التع ــاون الوطن ــي
وم�ست�شفى الرازي.
الجمعيــات ال�شريكــة :الك�شـف المنير ؛ جمعية �أمـل � -سـال ؛ الجمعية المغربية لتربية
ال�شبيبة (�أماج) فرع �سال ؛ المركـز المحلي للإر�شـاد والتوجيـه ؛ اليد في اليد لل�صم
والبكم ؛ نه�ضة الحي للتنمية والبيئة وجمعية رواد التنمية الب�شرية.
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مــقـــدمـــــــة
يندرج �إنجاز هذا الدليل في �إطار م�شروع «تقوية قدرات المجتمع المدني ودعم �إحداث
نظام لحماية الطفولة ب�سال» والذي تنجزه �أمان ب�شراكة مع الم�ؤ�س�سة الإ�سبانية االئتالف
للت�ضامن (�أليونزا بورال�صولدار�ضا�ض) وبتعاون مع الفاعلين المحليين وبدعم مالي من
الوكالة الإ�سبانية للتعاون الدولي والتنمية.
يهدف هذا الم�شروع �إلى و�ضع منهجية ن�سقية ت�ضمن التكفل المالئم بالأطفال �ضحايا
العنف ب�سال وت�ساهم في تح�سين نظام حماية الطفولة بالمدينة.
ويعد هذا الدليل ثمرة العديد من اللقاءات مع الفاعلين حول الحاجة �إلى �إحداث م�سار
للتكفل بالأطفال �ضحايا العنف ب�سال .وقد تم التفكير وتبادل الآراء والممار�سات حول
التكفل بالأطفال �ضحايا العنف ب�سال خالل الدورات التكوينية ولقاءات التفكير وور�شات
عمل ،التي نظمتها �أمان ب�سال في �إطار الم�شروع ال�سالف الذكر ،وكذلك في اجتماعات
�أع�ضاء لجنة التن�سيق لحماية الطفولة ب�سال.

لمـن يتوج ــه هـذا الدلـي ـ ــل؟
يتوجه هذا الدليل �إلى كل �شخ�ص في ات�صال مبا�شر مع الأطفال وبالخ�صو�ص :
مهنيو التدخل االجتماعي (المربون ،الم�ساعدون االجتماعيون ،المن�شطون.)...
المدر�سون وغيرهم من المهنيين الذين هم في ات�صال مبا�شر بالأطفال في و�ضعية
ه�شا�شة.
كــل فاعـ ــل �آخــر مهتم بالإ�شكــالـيــة وباحتي ــاج ــات الأطف ــال �ضح ــايــا العن ــف وب�سب ــل
اال�ستجــاب ــة له ــا.
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مــا هـي �أهـ ــداف الدلـي ـ ــل؟
يهدف الدليل لتعزيز التن�سيق بين الفاعلين المتدخلين في م�سار التكفل بالأطفال �ضحايا
العنف ب�سال وذلك عبر التعريف بم�سار التكفل بالأطفال �ضحايا العنف الذي تم �إحداثه
ب�شكل ت�شاوري ،وت�سهيل الح�صول على المعلومات والموارد ال�ضرورية للتكفل بالأطفال
�ضحايا العنف ب�سال.
ويح�صي الدليل الموارد والخدمات المتاحة للأطفال �ضحايا العنف بعمالة �سال من �أجل
�ضمان تدخل جيد حيال هذه ال�شريحة .كما يعدد الم�ؤ�س�سات والفاعلين المتدخلين محليا
في عملية التكفل بالأطفال �ضحايا العنف :ال�صحة ،العدل بما في ذلك ال�شرطة الق�ضائية
والدرك الملكي ،الجمعيات وخاليا التكفل بالن�ساء والأطفال �ضحايا العنف.
ويحتوي الدليل على عناوين وبيانات الم�ؤ�س�سات الفاعلة في مجال التكفل بالأطفال �ضحايا
العنف ب�سال (مع الإ�شارة �إلى بع�ض الم�ؤ�س�سات الموجودة في الرباط) �إ�ضافة �إلى الخدمات
التي تقدمها.
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معـلـومـــات �أ�ســا�سـيــة
مــن هــو الط ـفـ ـ ــل؟
الطفل هو كل �إن�سان لم يتجاوز الثامنة ع�شرة ،ما لم يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك بموجب
القانون المطبق عليه.

المادة  1من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ماذا يعني العنف �ضد الأطفال؟
ي�شمل العنف تجاه الأطفال كافة �أ�شكال العنف �أو ال�ضرر �أو الإ�ساءة البدنية �أو العقلية
والإهمال �أو التخلي ،و�إ�ساءة المعاملة �أو اال�ستغالل ،بما في ذلك العنف الجن�سي.

المادة  19من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ماهي المبادئ الواجب احترامها �أثناء التدخل لدى
الطفل �ضحية عنف؟
ل�ضمان تدخل مهني وفعال لدى الطفل �ضحية عنف� ،أوردت االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
المبادئ التالية:
�.1إعطاء الأولوية للم�صلحة الف�ضلى للطفل مع احترام قراراته.
�.2ضمان ال�سالمة الج�سدية للطفل و�إذا تبين �أن ذلك غير ممكن حيث يوجد ،يجب اتخاذ
التدابيرالالزمة (اال�ست�شفاء ،الإيداع الم�ؤقت للطفل في جمعية �أو م�ؤ�س�سة للرعاية
االجتماعية .)...
.3الحفاظ على ال�سرية و احترام خ�صو�صية الطفل.
.4تجنب و�صم الطفل بالعار في ما يتعلق بو�ضعيته ك�ضحية.
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ر�صــد وتــوجــيــه الأطـفــال �ضحــايــا العـنــف
من هم الأطفال المعنيون بالم�سار الذي يتناوله هذا الدليل؟
الأطفال �ضحايا االعتداء ،الإهمال ،العنف و اال�ستغالل.
الأطفال في و�ضعية ه�شا�شة� :أطفال محرومون من العائلة� ،أطفال غير متمدر�سين،
�أطفال عاملون� ،أطفال غير م�صرح بهم عند الوالدة� ،أطفال في و�ضعية ال�شارع� ،أطفال
في و�ضعية �إعاقة� ،أطفال مدمنون� ،أطفال مهاجرون بدون مرافق...
�أطفال في نزاع مع القانون.

من ب�إمكانه ر�صد وتوجيه الطفل �ضحية عنف؟
في المغرب ،ال يوجد جهاز م�ؤ�س�ساتي للر�صد والك�شف عن حاالت العنف �ضد الأطفال.غير
�أن ر�صد وك�شف حاالت التعر�ض للعنف تتجاوز الم�ؤ�س�سات الحكومية .فالجمعيات ،وبحكم
قربها من الأطفال تلعب دورا هاما في ر�صد وك�شف حاالت العنف الممار�س على الأطفال.
ب�سال ،يمكن الك�شف عن حاالت العنف �ضد الأطفال ور�صد ال�ضحايا عبر العديد من
الم�ؤ�س�سات والفاعلين في عالقة مبا�شرة مع الطفل .نذكر منهم :
العائالت  /الأ�شخا�ص.
الجمعيات .بحكم التواجد والعمل عن قرب مع الأطفال ،يمكن لجمعيات الأحياء ر�صد
حاالت العنف عند الأطفال.
مقاطعات الأمن ومراكز الدرك الملكي.
المحكمة االبتدائية (خلية التكفل بالن�ساء والأطفال �ضحايا العنف ب�سال).
المراكز ال�صحية  /م�ست�شفى موالي عبد اهلل (خلية التكفل بالن�ساء والأطفال �ضحايا
العنف) ،طب الأطفال ،الم�ستعجالت ،العيادات الخا�صة ،طب الن�ساء والتوليد ،طبيب
مخت�ص في �أمرا �ض الجهاز اله�ضمي.
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الم�ؤ�س�سات التعليمية .المدر�سون والهيئة الإدارية داخل هذه الم�ؤ�س�سات هم في و�ضع
متميز ي�سمح لهم بر�صد حاالت العنف �ضد الأطفال.
الم�ؤ�س�سات االجتماعية والتربوية :دور الح�ضانة ،دور ال�شباب ،مراكز التكوين....
مفت�شو ال�شغل عندما يتعلق الأمر بالأطفال العاملين.

�إلى �أين يمكن توجيه الطفل �ضحية عنف؟
بعد الر�صد ،من ال�ضروري م�ساعدة الطفل ال�ضحية بتوجيهه نحو الم�ست�شفى ،المراكز
ال�صحية المتواجدة بالأحياء �أو �إلى ال�سلطات الق�ضائية من �أجل تقييم الحالة .هذه
الم�ؤ�س�سات م�ؤهلة لتقييم الحالة وا�ستكمال المعلومات مع فح�ص مدى نجاعة العالمات
التي تدل على وجود عنف.
م�سار التكفل بالأطفال �ضحايا العنف ب�سال �إ�ضافة �إلى الفاعلين المتدخلين فيه ،ي�شكل
مو�ضوع الفقرات الموالية.
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التبلـيـــغ عن حـالـــة عـنـف �ضــد طـــفـــل
التكفل بالأطفال �ضحايا العنف يبد�أ بالتبليغ عن الحالة� .سواءا كانت لدينا �شكوك قوية �أو
كنا �أمام حالة عنف م�ؤكدة ،من الواجب �إبالغ ال�سلطات المخت�صة .موازاة مع ذلك ،يجب
�أخذ التدابير الالزمة ل�ضمان الحماية الفورية للطفل ال�ضحية �إذا تبين �أنه في و�ضع خطر:
�سحب الطفل من الأ�سرة ؛ الإذن بالإيداع الفوري للطفل ال�ضحية...

مــاذا يعـنــي التبلـي ــغ ؟
التبليغ هو �إبالغ �سلطة �إدارية �أو ق�ضائية مخت�صة من �أجل تدخل
م�ؤ�س�ساتي لدى الطفل �ضحية عنف .ويهدف التبليغ �إلى:
�إخبار النيابة العامة بالعنف الذي تعر�ض/يتعر�ض له الطفل.
ال�سماح بتقييم مختلف �أ�شكال العنف �ضد الطفل ال�ضحية من طرف
الم�صالح التابعة لل�سيد وكيل الملك.
ال�سماح للنيابة العامة بتفعيل المتابعة الق�ضائية بطلب من الطفل
ال�ضحية ،بطلب من والديه �أو بطلب ممن يرافقه.

من يخول له التبليغ عن حالة عنف �ضد طفل؟
لم ين�ص القانون المغربي ب�شكل وا�ضح بل �أعطى بع�ض الإ�شارات بخ�صو�ص الجهات
المخول لها �إبالغ ال�سلطات المخت�صة عن حالة عنف �ضد طفل:
.1الطبيب بمقت�ضى الف�صل  446من القانون الجنائي المغربي .الفقرة الثانية من هذا
الف�صل تعطي للطبيب الإذن  -دون �إلزامه  -ب�إبالغ ال�سلطات الق�ضائية والإدارية
المخت�صة عن ارتكاب �أفعال �إجرامية �أو �سوء المعاملة �أو الحرمان في حق �أطفال لم
يتجاوزوا �سن الثامنة ع�شرة علموا بها بمنا�سبة ممار�ستهم مهنتهم �أو وظيفتهم .ففي
هذه الحالة ال يعاقب ويمكن للتبليغ �أن يتم عبر الهاتف �إال �أنه يجب ت�أكيده كتابيا.
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�.2أي �شخ�ص �آخر ح�سب الف�صل  431من القانون الجنائي المغربي� .إذ بمقت�ضى هذا
الف�صل ،يعاقب بالحب�س والغرامة كل من �أم�سك عمدا عن تقديم م�ساعدة ل�شخ�ص في
خطر .والطفل �ضحية عنف �أو المعر�ض لخطره هو �شخ�ص في خطر.
في هذه الحالة ،يجب على كل �شخ�ص يرغب في التبليغ عن حالة عنف �ضد طفل ب�سال،
اتباع التوجيهات التالية :
توجيه الطفل �أو مرافقته للمراكز ال�صحية  /م�ست�شفى موالي عبد اهلل (ي�ستح�سن �أن
تتم زيارة الطبيب خالل ال � 24أو � 48ساعة الموالية للحادث) حتى يتمكن الطبيب من
ت�شخي�ص الحالة وتحديد عالمات و�آثار العنف على الطفل.
الحفاظ على مالب�س الطفل �أثناء تعر�ضه للعنف وتقديمها لل�سلطات الق�ضائية .فالمالب�س
يمكن �أن ت�ستعمل كدليل.

مــالحـظــة

في حالة عنف جن�سي ،يجب على ال�ضحية �أن ال يغت�سل.
يجب الحفاظ في كي�س على مالب�سه (بما فيها المالب�س الداخلية).قد تمكن هاته المالب�س
من التعرف على الجاني.
هذان العن�صران يمكن �أن ي�شكال دليال ملمو�سا �إذا كانت حالة العنف �ضد الطفل م�ؤكدة.

لمن ُيوجه طلب التبليغ عن حالة عنف �ضد طفل؟
من الواجب �أن ُتـبـ ّل ــغ فورا عن �أي عنف �ضد طفل ،ال�سلطات المخت�صة:
.1الأمن (م�صلحة �شرطة الأحداث) في المناطق الح�ضرية.
.2الدرك الملكي (ال�شرطة الق�ضائية) في المناطق القروية .كما يمكن اللجوء �إلى الدرك
الملكي داخل المدار الح�ضري عندما يكون المعتدي �أحد �أفراد القوات الم�سلحة
الملكية.
.3العدل :ال�سيد وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية ب�سال (خلية التكفل بالن�ساء والأطفال
�ضحايا العنف).
وعموما ،يوجه طلب التبليغ �إلى ال�سيد وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية حيث يوجد محل
�سكنى عائلة الطفل ال�ضحية.
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لي�س من حق المبلغ التحقق من �صحة المعلومات التي �أدلى بها الطفل
�أو ولي �أمره (�أبواه �أو �أحدهما ،الو�صي ال�شرعي) .حيث تقع م�س�ؤولية
التحقق من �صحة المعلومات المدلى بها وم�صداقيتها على عاتق الق�ضاء
وعلى من يفو�ضه من المخت�صين.

ماهي المعلومات الواجب ت�ضمينها طلب التبليغ؟
يجب �أن يحتوي طلب التبليغ على المعلومات التالية:
معلومات عن الطفل :ال�سن ،العنوان ،الحالة العائلية ،الو�صي ال�شرعي.
يعتبر الو�ضع العائلي للطفل عن�صرا مهما جدا في طلبات التبليغ لذا يجب الأخذ به.
العنا�صر التي تبرر التبليغ :وقائع تمت مالحظتها �أو نقلها ،موقف الأ�سرة� ،شهاة طبية
تتبث ال�ضرر ،الإجراءات التي تم القيام بها.
�إذا ُب ـ ّلــغ عن الحالة من طرف جهة معينة (طرف �آخر غير �أفراد الأ�سرة) ،يجب تحديد ما
�إذا كانت الأ�سرة على علم بالتبليغ �أم ال.
�إذا كانت الحالة م�ستعجلة ،ال يكون تقييم الحالة �شامال خا�صة �إذا كانت خطورة الحالة
تتطلب قبل كل �شيء �أخذ تدابير فورية لحماية الطفل.
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التكـفــل بالأطـفـــال �ضحــايــا العنــف:
الخـدمـــات والمــوارد
ماذا يعني التكفل بالأطفال �ضحايا العنف؟
ي�شير التكفل بالأطفال �إلى مجموعة من الأن�شطة التربوية واالجتماعية
المقدمة �إليهم� .إال �أنه ي�شمل �أي�ضا جوانب �أخرى :كالجانب الطبي،
النف�سي ،القانونــي والمــادي .يتم القيام بهذه التدخالت لدى الطفل
�ضحية عنف من قبل مهنيي م�ؤ�س�ســة عامـ ــة �أو خا�صــة .ويمك ــن �إنج ــاز
هذه الوظائ ــف في وقــت واح ــد لكن ب�شكل ت�ش ــاوري على المدى
المتــو�س ــط �أو الطويـ ــل.
وت�شكل الوظائف المنبثقة عن التكفل بالطفل �ضحية عنف �أوجها مختلفة لجبر ال�ضرر الذي
لحق به ،مما �سي�ساعده على التخل�ص من �آثاره على الم�ستوى الج�سدي والنف�سي والمادي.
ويهدف التكفل بالطفل �ضحية عنف �إلى �إ�ضعاف حاالت التعر�ض لخطره ،والوقاية من
العنف كما يتيح للطفل الحماية الالزمة �ضد تكرار تعر�ضه لأي �شكل من �أ�شكال االعتداء،
العنف واال�ستغالل.
مبدئيا ،تتم الإجابات ال�صحيحة عن العنف �ضد الأطفال عبر:
اال�ستقبال والإعالم :موافاة الطفل ومن يرافقه بالمعلومات ال�ضرورية حول م�سار التكفل،
الفاعلين ،الإجراءات الواجب القيام بها.
التوجيه نحو الم�ؤ�س�سات المخت�صة.
الو�ساطة .في حالة وجود م�شاكل بين الطفل وعائلته �أو الطفل والمدر�سة ،يمكن لطرف
ثالث �أن يتدخل كو�سيط بهدف �إعادة �إدماج الطفل داخل عائلته �أو مدر�سته...
المرافقة  /التكفل الطبي والنف�سي.
المرافقة  /التكفل القانوني والق�ضائي.
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الدعم االجتماعي والمادي.
�إعادة الإدماج الأ�سري/العائلي.
�إخراج الطفل من مكان الخطر.
�إيداع الطفل في �إحدى م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية (�إذا كان ممكنا).
تتبع الحالة.
�ضمان تكفل �شامل للطفل ال�ضحية يتطلب التن�سيق بين تخ�ص�صات مختلفة والتوا�صل فيما
بينها .حيث ينخرط العديد من المهنيين في عملية التكفل� ،إال �أن تعدد التخ�ص�صات ال
يعني التبا�س في الأدوار بين مختلف المتدخلين.

�أي م�سار للتكفل بالأطفال �ضحايا العنف ب�سال؟
اتفق �أع�ضاء لجنة التن�سيق لحماية الطفولة ب�سال على توجيه الطفل ،كخطوة �أولى �إلى
م�ست�شفى الأمير موالي عبد اهلل كمدخل لم�سار التكفل وهو ما تترجمه الخطاطة في
ال�صفحة الموالية.
�إال �أن الدخول �إلى م�سار التكفل عبر م�ؤ�س�سة �أخرى غير الم�ست�شفى والمراكز ال�صحية
ي�ضل ممكنا .وهكذا ،ف�إنه ب�إمكان الطفل �ضحية عنف �أو المعر�ض لخطره �أن يتوجه �إلى
المحكمة االبتدائية �أو الدرك الملكي �أو مراكز ال�شرطة.
عندمـا يتوجه الطف ــل �ضحـيـة عنــف جن�ســي �إلى م�ست�شفــى الأميـر مــوالي
عبد اهلل ف�إن الم�س�ؤولين عن خلية التكفل بالن�ساء والأطفال �ضحايا
العنف بالم�ست�شفى يوجهونه �إلى ال�سيد الوكيل العام للملك بمحكمة
اال�ستئناف من �أجل الح�صول على �أمر ب�إجراء فح�ص طبي.
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ماهي الموارد و الخدمات المتاحة ب�سال ل�ضمان احترام حقوق الأطفال
�ضحايا العنف ؟
الم�ؤ�س�سة  /الفاعل

العنوان

الخدمات المتاحة
التـك ـف ــل الطـب ــي والنف�س ــي

توجد بمختلف �أحياء �سال
كما توجد م�ستو�صفات
بالمجال القروي.
تابريكت  -حي المزرعة

اال�ستقبال واال�ستماع للطفل �ضحية
المراكز ال�صحية
عنف.
تقديم الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية.
م�ست�شفى الأمير موالي عبد تحرير ال�شهادة الطبية.
تحيينه.
و
ال�ضحية
اهلل (خلية التكفل بالن�ساء فتح ملف للطفل
05 37 86 12 07
والأطفال �ضحايا العنف) توجيه الطفل ،ح�سب الحاجة نحو
الم�صالح الطبية المتخ�ص�صة �أو
الرباط (حي �سوي�سي)
الم�ست�شفى الجامعي
نحو فاعلين �آخرين :ال�شرطة ،العدل،
ابن �سينا
05 37 67 64 64
الجمعيات ...الخ.
تابريكت  -حي المزرعة
م�ست�شفى الرازي
تحرير �شهادة الطب ال�شرعي
(وحدة الطب النف�سي
(م�ست�شفى موالي عبد اهلل /
05 33 01 71 02
للأطفال)
الم�ست�شفى الجامعي ابن �سينا /
05 37 86 26 84/99
م�ست�شفى الرازي) بطلب من ال�ضحية
�أو من الق�ضاء.
�إبالغ ال�سلطات الق�ضائية بحالة عنف
�ضد الأطفال ح�سب الف�صل  446من
القانون الجنائي.
يتم ت�سليم �شهادة الطب ال�شرعي
بالمجان للأطفال �ضحايا العنف .
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1

المحكمة االبتدائية
(خلية التكفل بالن�ساء
والأطفال �ضحايا العنف)
محكمة اال�ستئناف
(خلية التكفل بالن�ساء
والأطفال �ضحايا العنف)

3

التـك ـف ــل القــانــون ــي والق�ضائـي

اال�ستقبال واال�ستماع للأطفال �ضحايا حي ال�سالم
العنف الذين جا�ؤوا مبا�شرة �إلى
05 37 81 12 99
المحكمة �أو �أحيلوا عليها من طرف
م�صالح �أخرى :الم�ست�شفى ،الأمن �أو الرباط (حي الريا�ض)
وجهوا نحوها من طرف الجمعيات.
05 37 56 42 09
ت�سهيل الولوج �إلى العدالة من خالل
توجيه الطفل ال�ضحية نحو ال�شخ�ص
المنا�سب داخل المحكمة.
تفعيل الإجراءات الق�ضائية.
تقييم ومتابعة حاالت العنف الم�سجلة.








-1دورية وزير ال�صحة رقم  162بتاريخ  17دجنبر  2010المتعلقة بمجانبة ال�شهادة الطبية لفائدة الن�ساء والأطفال �ضحايا العنف.
-2تخ�ص�صت خاليا التكفل في البداية بالن�ساء �ضحايا العنف� .إال �أن مهامها و�سعت �سنة  2007لت�شمل الأطفال .الدورية الوزارية
رقم /985د �ش �س �أ بتاريخ  28غ�شت  2000والتي تمت مراجعتها بالدورية الوزارية رقم  1040بتاريخ  17يونيو .2008
-3تم خلقها ا�ستنادا �إلى الدورية الوزارية الم�ؤرخة بـ  31دجنبر .2004
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المنطقة الأمنية (م�صلحة
�شرطة الأحداث)

تحرير محا�ضر اال�ستماع للأطفال
ال�ضحايا.
تفعيل/ت�سريع �إجراءات �إحالة مح�ضر
اال�ستماع على النيابة العامة.
القيام بالتحقيقات الأولية والبحث
عن �أدلة تثبت فعل العنف الممار�س
على الطفل ال�ضحية.
جمع المعلومات المطلوبة من طرف
العدالة (البحث ،اال�ستماع لل�شهود
 �إن وجدوا � -أو �أطراف �أخرى لهاعالقة بالق�ضية.)...





----------------المقاطعات الأمنية
القيادة الجهوية للدرك
الملكي
(ال�شرطة الق�ضائية)
----------------مراكز الدرك في المناطق
القروية



حي ال�سالم
05 37 80 20 16
05 37 78 56 66

----------------مختلف �أحياء �سال
حي ال�سالم
05 37 80 88 79



----------------�سهول /عامر /بو قناذل

التـك ـف ــل االجتمـ ــاع ـ ــي والم ـ ــادي

مندوبية التعاون الوطني ب�سال وم�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية
اال�ستماع للطفل ال�ضحية و تحرير
مندوبية التعاون الوطني
حي بطانة (بطانة العليا)
ب�سال
مح�ضر.
05 37 80 96 86
الطفل.
توجيه
06 00 05 92 02
متابعة الحالة االجتماعية للطفل
entraidenationale.
وعائلته.
sale@gmail.com
تكفل �شامل بالأطفال النزالء بهذين �سال الجديدة
المركب ال�سو�سيو تربوي
المركزين.
05 37 53 46 62
ويخ�ضع ولوج هاتين الم�ؤ�س�ستين
�شارع �سيدي بلعبا�س -
دار الأطفال � -سال
مكان
ل�شروط .فبالإ�ضافة �إلى وجود
تابريكت
�شاغر ،ي�شترط في الطفل �أن:
05 37 86 23 00
 يكون متمدر�سا. ينتمي للفئة العمرية � 18-6سنة.يكون في و�ضعية �صعبة (يتيم،متخلى عنه.)...
يكون لديه و�صي �أو ولي �أمر.
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الجمعية المغربية لتربية
ال�شبيبة (�أميج) فرع �سال

الجـم ـع ـي ـ ـ ـ ــات
الوقاية من العنف �ضد الأطفال عبر
تنظيم ح�ص�ص تح�سي�سية لفائدة
الأطفال ومحيطهم.
تح�سي�س الأطفال بحقوقهم التي
ي�ضمنها لهم القانون.
اطالع الأطفال و عائالتهم على
الم�ساطر القانونية عند اللجوء �إلى
الق�ضاء.
ا�ستقبال و توجيه الأطفال �ضحايا
العنف نحو :
الم�صالح الحكومية :م�ست�شفىالأمير موالي عبد اهلل  /المراكز
ال�صحية ،المحكمة االبتدائية،
المنطقة الأمنية و مقاطعات الأمن
بالأحياء ،القيادة الجهوية للدرك
الملكي والمراكز التابعة لها.
الجمعيات.م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية.ت�سهيل ولوج الأطفال ال�ضحايا �إلى
الم�ؤ�س�سات المتدخلة في م�سار التكفل
ب�سال.
مرافقة الطفل ال�ضحية خالل ولوجه
م�سار التكفل (ال�صحة ،العدل،
ال�شرطة.)...
الو�ساطة بين الطفل وعائلته من
جهة ،بين الطفل وبع�ض الم�ؤ�س�سات
(المدر�سة ،م�ؤ�س�سات التكوين
المهني )...من جهة �أخرى.
اال�ستماع �إلى الأطفال من طرف
الجمعيات الآتية :اليد في اليد لل�صم
والبكم ،مركز الوئام للإر�شاد الأ�سري
والمركز المحلي للتوجيه و�إر�شاد
الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة التابع
لجمعية �أبي رقراق.
�إعادة �إدماج الأطفال في م�ؤ�س�سات
التكوين المهني من طرف جمعية
�أمل �سال وجمعية اليد في اليد لل�صم
والبكم.
الدعم النف�سي والقانوني للأطفال
ال�ضحايا من طرف مركز الوئام
للإر�شاد الأ�سري.





جمعية رواد التنمية
الب�شرية
جمعية نه�ضة الحي للتنمية
والبيئة
جمعية الك�شف المنير







جمعية �أمل �سال



المركز المحلي للتوجيه
و�إر�شاد الأ�شخا�ص
المعاقين (جمعية �أبي
رقراق)
جمعية اليد في اليد لل�صم
والبكم
مركز الوئام للإر�شاد
الأ�سري
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 ،3زنقة ابن ر�شد
تابريكت

05 37 86 01 75
06 13 20 01 00

 ،147زنقة ظفير
حي االنبعاث

06 63 40 32 21
06 76 27 91 36

� ،20شارع وجادة� ،سانية
بو�شعرا 2
حي �سيدي مو�سى
05 37 88 31 22
06 64 42 32 49

المركز ال�سو�سيوتربوي
�شارع المنظر الجميل حي
الن�صر(القطاع  ،)8القرية
05 37 83 44 08
06 62 03 86 09

الف�ضاء ال�سو�سيوتربوي
لدعم كفاءات ال�شباب.
� ،28شارع مديونة  -بطانة
05 37 81 41 42
06 00 06 07 22

� ،6إقامة المن�صور
تابريكت

05 37 86 33 87
06 62 26 89 98

المدر�سة االبتدائية وادي
الذهب  -تابريكت
05 37 86 58 97
06 60 57 42 81

�شارع ال�سالم ،العمارة ،23
ال�شقة  - 3حي كريمة
05 37 86 48 32
06 60 95 44 59

تقديم الفاعلين الم�ساهمين في �إنجاز الدليل
ج ـمــعيــة �أمـ ـ ـ ــان
ت�أ�س�ست الجمعية المغربية �أمان «من
�أجل م�ستقبل �أف�ضل لأطفالنا» في فبراير
 .2009وتتلخ�ص ر�سالتها في محاربة
العنف الجن�سي �ضد الأطفال عن طريق
تقوية قدرات الفاعلين في مجال حماية
www.amanemena.org
الطفولة ،وتح�سي�س مختلف فئات المجتمع
بخطورة الظاهرة والترافع من �أجل
تح�سين الوقاية وت�أ�سي�س نظام �شامل لحماية الطفولة.

ج ـمـ ـ ـع ـي ـ ـ ــة �أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
 ،3زنقة العرائ�ش
 - 10 010الرباط-ح�سان  -المغرب
الهاتف)212( )0( 5 37 70 80 03 :
الفاك�س)212( )0( 5 37 70 80 07 :

وتتدخل �أمان ب�سال مند يوليوز  2012حيث تدير م�شروع «تقوية قدرات المجتمع المدني
ودعم �إحداث نظام لحماية الطفولة ب�سال» بتعاون مع الفاعلين المحليين.

لجنة التن�سيق لحماية الطفولة ب�سال
ت�أ�س�ست لجنة التن�سيق لحماية الطفولة ب�سال بتاريخ � 7أبريل  .2014ويعتبر خلق هذه اللجنة
تتويجا لأ�شغال ور�شة التفكير حول م�سار التكفل بالأطفال �ضحايا العنف والتي نظمتها
جمعية �أمان ب�سال بهذا التاريخ .منذ ن�ش�أتها ،عملت اللجنة على:
تتميم م�سار التكفل بالأطفال �ضحايا العنف و�صادقت على الدعامتين المتعلقتين به(المل�صق و الدليل) ؛
 �صياغة �أن�شطة ت�ضمن فعالية هذه الآلية.يتر�أ�س لجنة التن�سيق لحماية الطفولة ،مندوب التعاون الوطني ب�سال وت�ضم في ع�ضويتها:
 القطاعات الحكومية
مندوبية التعاون الوطني (وم�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية التابعة لها :دار الأطفال -
�سيدي بلعبا�س والمركب ال�سو�سيوتربوي � -سال الجديدة).
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المحكمة االبتدائية.
م�ست�شفى الأمير موالي عبد اهلل.
الم�ست�شفى الجامعي الرازي.
المنطقة الأمنية.
 القيادة الجهوية للدرك الملكي.
 الجمعيات ال�شريكة في الم�شروع
الك�شف المنير.
جمعية �أمل � -سال.
الجمعية المغربية لتربية ال�شبيبة� ،أماج -فرع �سال.
المركز المحلي لإر�شاد وتوجيه الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة.
اليد في اليد لل�صم والبكم.
نه�ضة الحي للتنمية و البيئة.
رواد التنمية الب�شرية.
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