نصائح

التكفل باألطفال الضحايا/الناجين من العنف
والعنف الجنسي بمدينة فاس

يجب على أي شخص يرغب في اإلبالغ عن حالة عنف جنسي القيام بما
يلي :
أن يحمل معه البطاقة الوطنية إذا توفر عليها.
توجيه ومرافقة الطفل الضحية من العنف الجنسي إلى الخدمات
الصحية في غضون  24إلى  48ساعة.

ncontre des enfants

االحتفاظ بمالبس الطفل الذي كان يرتديها أثناء االعتداء الجنسي و
عدم غسلها و تسليمها للسلطات القضائية .يمكن أن تشكل أدلة.
ال يجب اغتسال الطفل الضحية .غسله يمكن أن يخفي بعض األدلة.

Les violences sexuelles à l’encontre des enfants
Mieux les comprendre
Pour mieux agir

طريقة التدخل ،المسار والخدمات
والمهنيين العاملين مع األطفال
دليل لفائدة األشخاص والمهنيين

1

دليل موارد التكفل وحماية األطفال الضحايا/الناجين من العنف والعنف الجنسي بمدينة فاس:
vv

المهام

التكفل الطبي والنفسي

المؤسسات

رقم الهاتف

خلية التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف
بالمحكمة االبتدائية

05.35.65.83.14

المؤسسات

خلية التكفل باألطفال ضحايا العنف بمحكمة
االستئناف
الشرطة

التكفل القانوني والقضائي

التكفل االجتماعي

إعادة التأهيل واالدماج والتتبع البعدي
للتكفل

05.35.62.28.47
05.35.62.20.62

الدرك الملكي

05.35.62.36.74

مندوبية الصحة والحماية االجتماعية

05.35.94.08.98

الوحدة المندمجة للتكفل بالنساء واألطفال
ضحايا العنف بالمستشفى الجهوي الغساني

05.35.62.59.72
05.35.62.65.32

الوحدة المندمجة للتكفل بالنساء واألطفال
ضحايا العنف بمستشفى ابن الخطيب

05.35.75.06.75
05.35.64.54.86

قسم الطب النفسي ابن الحسن

05.35.64.57.57

وحدة حماية الطفولة /مركز المواكبة لحماية
الطفولة

07.00.08.84.90

مندوبية التعاون الوطني

ﻣﺎﺴر �ﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل �ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ�/ﻟﻨﺎﺟﲔ
ﻣﻦ �ﻟﻌﻨﻒ و �ﻟﻌﻨﻒ �ﳉﻨﴘ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻨﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﺎﺟﻲ/ﺿﺤﻴﺔ ﻋﻨﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﺤﺔ
ﻓﻲ أﺟﻞ  48-24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ.
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻼﺑﺲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻻﻋﺘﺪاء
اﻟﺠﻨﺴﻲ و ﻋﺪم ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ و إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺴﺨﺔ و إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺜﻞ دﻟﻴﻼ.
ﻻ ﻳﺠﺐ اﻏﺘﺴﺎل اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﺎﺟﻲ/اﻟﻀﺤﻴﺔ .ﻏﺴﻠﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻔﻲ
ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ.

اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل
ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

06.00.07.65.34
05.35.94.42.76

مندوبية الشباب والثقافة والتواصل مكناس

05.35.62.31.62

المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية
والتعليم األولي والرياضة بفاس

05.35.62.22.10

الجمعيات

اإلدماج االجتماعي والتنشيط الثقافي
والتربوي لألطفال والمساهمة في
خلق فضاءات للحوار والتسامح

جمعية مواطن الشارع

06.11.05.78.31
05.35.65.42.47

االدماج السوسيو اقتصادي للشباب
المنقطع عن الدراسة والحرص على
ضمان حماية األطفال ضحايا العنف

جمعية شفق للتنمية االجتماعية

07.06.86.09.90

حمالت تحسيسية ودورات تكوينية
وأنشطة ثقافية ورياضية لفائدة
األطفال

جمعية االشراق للتنمية

06.60.28.63.90

التأطير التربوي وخرجات ترفيهية
وأنشطة ثقافية وتحسيسية وبرامج
توعوية في مختلف المجاالت (الصحية،
االعتداءات الجنسية ،التحرش الجنسي،
العنف)...

جمعية أجيال للتنمية و الثقافة

06.02.27.04.11

التكوين و التنمية الذاتية و المواكبة
الطبية و االجتماعية و النفسية

الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر
المخدرات

06.53.76.83.13
05.35.62.65.86

االنخراط في برنامج التربية الغير النظامية
وبرامج التكوين و الدعم النفسي
بالمؤسسات التعليمية و تنظيم حمالت
تحسيسية لفائدة األطفال

جمعية التفاتة من أجل االنسانية

06.55.40.17.55

اﻟﺮﺻﺪ

اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻃﺔ05.35.62.20.62 :
اﻟﺪرك اﻟﻤﻠﻜﻲ:
05.35.62.36.74

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 05.35.65.83.14 :
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻬﺎﺗﻒ 05.35.62.28.47 :

اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج

اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 05.35.62.65.32 :

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 05.35.64.54.86 :

اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ
اﻟﻔﺎﻛﺲ05.35.64.57.57 :

